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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
لنا   أغفر  اللهّم  سلطانك،  ولعظيم  وجهك  ينبغي جلالل  احلمد كما  لك  رّب  اي  الصاحلات،  تتّم  وجالله  بعّزته  اّلذي  هلل  احلمد 
وأرمحنا وأرض عنا، وتقّبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من الّنار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها، وأجران  

الّدنيا وعذا القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي عظيم  من خزي  اللهّم اي من أظهر اجلميل وسرت  ب األخرة. 
 العفو وحسن التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم.  

الطهارة، الصالة، املساجد، الزكاة،  )  عباداتلأحاديث فقه اومجع  نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف ترتيب  
اجلهاد. احلج،  االعتكاف،  )صحيح  (  الصوم،  عشر  األحد  وأصوهلا  السنة  أمهات  يف  والواردة  الصحيحة  املرفوعة 

البخاري، صحيح مسلم، املوطأ، سنن النسائي الصغرى، سنن ايب داود، سنن الرتمذي، سنن ابن ماجه، مسند أمحد،  
 سنن الدارمي، صحيح ابن خزمية، صحيح ابن حبان(.  

 ونورد فيما يلي بعض خصائص هذا العمل.
هذا • املقطوعة.    اقتصر  أو  املوقوفة  دون  املرفوعة  األحاديث  على  من  الكتاب  اليسري  ذلك  من  ويستثىن 

 األحاديث املوقوفة يف كتايب التفسري والسري. 
 الضعيفة. ، ومت إضافة ملحق ابألحاديث قتصر هذا الكتاب على إيراد األحاديث الصحيحة واحلسنةا •
ا • انصر  حممد  األجالء  شيوخنا  أحكام  إبيراد  األرانؤوط  قمنا  وشعيب  األرانؤوط،  القادر  عبد  األلباين،  لدين 

رمحهم هللا مجيعا على األحاديث الواردة يف هذا الكتاب ما تيسر ذلك. كما استفدان أيضا من أحكام مجاعة  
الداراين حفظه هللا،   من احملققني األجالء يف بعض املواضع من هذا الكتاب ومنهم الشيخ حسني سليم أسد 

 هللا. همة أمحد حممد شاكر رمحوالشيخ العال
دون أي    -جامع األصول  –مت االعتماد على ترتيب وتبويب اإلمام ابن االثري رمحه هللا تعاىل يف جامعه العظيم   •

 تغيري.  
الك • أحد  مذكور يف  ما كان  إال  األصول(  جامع  )الواردة يف  رزين  زايدات  من  زايدة  أي  الكتاب  يورد  ب  تمل 

 السبعة. 
كون معظم    حديثا  14لبخاري مت اإلشارة اليها بلفظ ]معلق[، وعددها ضئيل جدا ال يتجاوز  معلقات اإلمام ا •

 معلقات اإلمام البخاري هي من املوقوفات. 
مت اعتماد رمز )خ( للبخاري، )م( ملسلم، )س( للنسائي، )د( أليب داود، )ت( للرتمذي، )ط( للموطأ، )جه(   •

 للدارمي، )خز( البن خزمية، )حب( البن حبان. البن ماجه، )حم( ملسند أمحد، )مي( 
ماجه   • ابن  زوائد  إضافة  مت  مث  األصول،  جامع  يف  الصحيحة  املرفوعة  األحاديث  وجتميع  برتتيب  العمل  بدأ 

السابعة   التالية مت حتديد زوائد مسند اإلمام أمحد على األصول  الصحيحة على جامع األصول. ويف اخلطوة 
الكتب   الدارمي على األمهات  ودجمها يف  انتقلنا إىل حتديد زوائد سنن  املناسبة. ومن مث  واألبواب والفصول 

األصول  على  حبان  وابن  خزمية  ابن  زوائد صحيحي  حتديد  مت  وأخريا  املناسبة.  مواضعها  يف  ودجمها  الثمانية 
 التسعة ودجمت يف مواطنها املناسبة لنصل إىل إحتاف السائل بصحيح املناقب والفضائل.

 احلكم على درجة األحاديث مت وضعها بني قوسني، ومت إضافة اسم صاحب احلكم خمتصرا إىل جوار احلكم.  •
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o   .شعيب، للشيخ شعيب أرانؤوط: النسائي، الرتمذي، أبو داود، ابن ماجه، مسند أمحد، ابن حبان 
o  .عبد القادر، للشيخ عبد القادر أرانؤوط: جامع األصول 
o ر الدين األلباين: النسائي، الرتمذي، أبو داود، ابن ماجه، مسند أمحد،  األلباين، للعالمة حممد انص

 ابن حبان. 
o  .شاكر، للعالمة أمحد حممد شاكر: مسند أمحد 
o  .اهليثمي، للحافظ نور الدين اهليثمي: مسند أمحد، ابن حبان 
o  .البوصريي، للحافظ شهاب الدين البوصريي: ابن ماجه 
o راين: سنن الدارمي. الداراين، للشيخ حسني سليم أسد الدا 
o .الزهراين، للدكتور مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراين: سنن الدارمي 
o  .ايسني، للدكتور ماهر ايسني فحل اهلييت: ابن خزمية 
o  .اهلاليل، للمحقق سليم بن عيد اهلاليل: موطأ مالك 
o .األعظمي، للمحقق حممد مصطفى األعظمي: ابن خزمية 
o  عبد الباقي: ابن ماجه.  عبد الباقي: لألستاذ حممد فؤاد 
o  .الرسالة: حملققي طبعات الرسالة انشرون. النسائي، والدارمي 

 
ربنا تقبل منا وأغفر لنا وتب علينا إنك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وابرك على خري خلقك حممد بن عبد هللا  

 صلى هللا عليه واله وسلم.
 

 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي
 ه  1440صنعاء 

m.alshadadi@ust.edu 
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 مصادر العمل وطبعاته املعتمدة. 
 

األثري   • ابن  بن حممد  املبارك  السعادات  أبو  الدين  الرسول صلى هللا عليه وسلم، جمد  أحاديث  األصول يف  جامع 
)املتوىف:   الطبعة: األوىل،  606اجلزري  ابن كثري، دمشق،  دار  القادر األرانؤوط،  هـ(، حتقيق وختريج وتعليق: عبد 

 م.   2011-ه  1432
ي(، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف:  اجملتىب من السنن )السنن الصغرى للنسائ •

عز الدين ضلي، مؤسسة الرسالة انشرون، بريوت، الطبعة: األوىل،    -ايسر حسن  -هـ(، حتقيق: عماد الطيار 303
 م. 2014  -ه 1435

اخلراساين، النسائي )املتوىف:  اجملتىب من السنن )السنن الصغرى للنسائي(، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي   •
األلباين  303 الدين  انصر  حممد  حتقيق:  والتوزيع،    -هـ(،  للنشر  املعارف  مكتبة  سلمان،  آل  حسن  بن  مشهور 

 ه. 1417الرايض، الطبعة: األوىل، 
األزدي   • عمرو  بن  شداد  بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو  داود،  أيب  ْستاين  سنن  جِّ السِّّ

حَممَّد كامِّل قره بللي، دار الرسالة العاملية، بريوت، الطبعة: األوىل،    -هـ(، حتقيق: شَعيب األرانؤوط  275)املتوىف:  
 م.  2009 -هـ  1430

ْستاين )املتوىف:   • جِّ أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّّ الدين  275سنن أيب داود،  هـ(، حتقيق: حممد انصر 
 ه. 1417مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، الطبعة: الثانية،   -األلباين 

هـ(، حتقيق:  279سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:   •
األلباين   الدين  انصر  وا  -حممد  للنشر  املعارف  مكتبة  سلمان،  آل  حسن  بن  الطبعة:  مشهور  الرايض،  لتوزيع، 

 ه. 1417األوىل، 
هـ(، حتقيق:  279سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:   •

ضلي الطيار   -عزالدين  األوىل،    -عماد  الطبعة:  بريوت،  انشرون،  الرسالة  مؤسسة  حسن،    -ه1432ايسر 
 م.  2011

  -هـ(، حتقيق: شعيب األرانؤوط  273أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )املتوىف:    -سنن ابن ماجه، ابن ماجه   •
مرشد   بللي    -عادل  قره  األوىل،    -حممَّد كامل  الطبعة:  بريوت،  العاملية،  الرسالة  دار  هللا،  حرز  الّلطيف  َعبد 

 م.   2009 -هـ  1430
ماجه   • ابن  ماجه،  ابن  القز   -سنن  يزيد  بن  )املتوىف:  أبو عبد هللا حممد  الدين  273ويين  هـ(، حتقيق: حممد انصر 

األوىل،    -األلباين الطبعة:  الرايض،  والتوزيع،  للنشر  املعارف  مكتبة  األثري،  احلليب  حسن  بن    -ه1419علي 
 م.  1998

،  هـ(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي 273أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )املتوىف:    -سنن ابن ماجه، ابن ماجه   •
 فيصل عيسى البايب احلليب.   -دار إحياء الكتب العربية 
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مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن   •
)املتوىف:   الشافعي  الكناين  البوصريي  الطبعة: 840عثمان  بريوت،  العربية،  دار  الكشناوي،  املنتقى  حممد   هـ(، 

 هـ  1403الثانية،  
اهلاليل   • عيد  بن  سليم  أسامة:  أبو  األصبحي،  عبد هللا  أبو  أنس  بن  مالك  الثمانية(،  )برواايته  مالك  اإلمام  موطأ 

 م. 2003-ه 1424السلفي، جمموعة الفرقان التجارية، ديب، الطبعة: األوىل، 
ن خزمية: حتقيق الدكتور ماهر ايسني  خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم لإلمام اب •

 . 1430الفحل، دار امليمان، الطبعة األوىل، 
حممد   • الدكتور  حتقيق  خزمية:  ابن  لإلمام  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  الصحيح  املسند  من  املختصر  خمتصر 

 ه.   1440مصطفى األعظمي طبعة املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل،  
ب • ابن  برتتيب  ابن حبان  أبو حامت،  صحيح  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  بن حبان  أمحد  بن  بن حبان  لبان، حممد 

)املتوىف:   الُبسيت  الرسالة  354الدارمي،  مؤسسة  األرانؤوط،  شعيب  الثانية،    –هـ(،  الطبعة    –  1414بريوت، 
1993 

أبو عبد الرمحن    التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه، حتقيق •
هـ    1424اململكة العربية السعودية،   -حممد انصر الدين األلباين، الطبعة األوىل، دار ابوزير للنشر والتوزيع، جدة  

 م.  2003 -
موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي، حسني سليم أسد،   •

 م 1990دمشق، الطبعة األوىل: دار الثقافة العربية 
الطبعة  • اإلسالمي،  املكتب  الشامي،  صاحل  إعداد  التسعة:  الكتب  على  واملستدرك  حبان  وابن  خزمية  ابن  زوائد 

 ه 1433األوىل، 
الطبعة   • إشبيليا،  دار كنوز  الشامي،  أمحد  وأمحد، صاحل  مالك  لإلمامني  الستة  الكتب  على  واملسند  املوطأ  زوائد 

 . 2010 – 1431األوىل، 
غاية املقصد يف زوائد املسند، علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين، حتقيق: خالف حممود عبد السميع، دار الكتب   •

 . 2001 – 1421العلمية، الطبعة األوىل،  
الدارمي،  • الصمد  عبد  بن  هبرام  بن  الفضل  بن  الرمحن  عبد  بن  عبد هللا  الدارمي،  بسنن  املعروف  الدارمي  مسند 

 2000  –  1421يم أسد الداراين، دار املغين للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، حتقيق: حسني سل
 2007 – 1428القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراين،   •
 ة األوىل. شعيب األرانؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبع مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل، حتقيق: •
بن حنبل، حتقيق: أمحد شاكر   • بن حنبل، أمحد  أمحد  اإلمام  األوىل،  -مسند  الطبعة  احلديث،  دار  الزين،   محزة 

1416 1995- . 
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين، دار املنهاج،   •

 الطبعة األوىل.
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 الكتاب األول: يف الطهارة 
 ويشتمل على سبعة أبواب 
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 الباب األول: يف املياه، وهي تسعة أنواع 
 

 ]النوع[ األول: ماء البحر 
، فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: جاء رجل إىل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ط ت د س( أبو هريرة    -[  1]

  -رسول هللا، إان نـَرَْكُب البحَر، وَمَعَنا القليُل من املاءِّ، فإن توضَّأاَن به َعطِّشنا، أفنتوضأ من ماءِّ البحرِّ؟ فقال رسول هللا  
تَـُته« أخرجه »املوطأ« والرتمذي وأبو داود والنسائي  : »هو الطَّهُ -صلى هللا عليه وسلم  وُر ماؤه، احلِّلُّ َميـْ

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح[ 5027]جامع: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُسئَِّل َعْن َماءِّ اْلَبْحرِّ، فـََقاَل: »ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه،   -رضي هللا عنه   - َجابِّر  )جه( -[ 2]  َأنَّ النَّيبِّ
تَـُتُه«   أخرجه ابن ماجه. احلِّلُّ َميـْ

 [ وإسحاق]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي القاسم  حسن صحيح[: [ ]األلباني388 ]ماجه:

لِّلشَّ   )حم(  -[  3]  َماًء  َمَعُهْم  فـََيْحمُِّلوَن  لِّلصَّْيدِّ،  اْلَبْحرِّ  اأْلَْرَماَث يفِّ  يـَرَْكُبوَن  ُْم َكانُوا  َأَّنَّ ُمْدلٍِّج،  َبينِّ  فـَُتْدرُِّكُهُم  بـَْعض  فَّةِّ 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَـ  ُْم ذََكُروا َذلَِّك لِّلنَّيبِّ َاءِّ  الصَّاَلُة َوُهْم يفِّ اْلَبْحرِّ، َوَأَّنَّ َائَِّنا َعطِّْشَنا، َوإِّْن نـَتَـَوضَّْأ ِبِّ َقاُلوا: إِّْن نـَتَـَوضَّْأ ِبِّ

تَـُتُه«.  َنا فـََقاَل هَلُْم: »ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه، احْلاََلُل َميـْ  َأخرجه مسند أمحد.  اْلَبْحرِّ َوَجْداَن يفِّ أَنـُْفسِّ
 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقات    [[ ]شعيب: صحيح لغيره23096]مسند: 

 ]النوع[ الثاني: ماء البئر   
قال: قيل: اي رسول هللا، إنه ُيستَـَقى لك من بئر ُبضاعة،   -رضي هللا عنه   -)د ت س( أبو سعيد اخلدري   -[ 4]

، وَعذُِّر الناس؟ فقال رسول هللا  َرُق احملائِّضِّ : »إن املاَء  -صلى هللا عليه وسلم -وهي بئر تـُْلَقى فيها حلوم الكالب، وخِّ
ُسه شيء«.   طهور ال يـَُنجِّّ

يل: اي رسول هللا، أنتوضأُ من بئر ُبضاَعَة، وهي يُْطَرح فيها احلَِّيُض، وحلم الكالب والنَّْْتُ؟ فقال رسول  ويف رواية قال: »ق
سه شيء«. -صلى هللا عليه وسلم -هللا   : »املاء طُهور ال يـَُنجِّّ

ما يكون املاء فيها  أخرجه أبو داود، وقال: مسعت قتيبة بن سعيد قال: سألُت قـَيَِّّم بئر بَضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر 
  -َمَددتُُه عليها، مثَّ َذرَْعُتُه   -إىل الَعانَة، قلت: فإذا نقص؟ قال: ُدون العورة« قال أبو داود: َقدَّرُت بئر بضاعة بردائي 

َ بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: ال،   فإذا عرُضها: ستَُّة أْذرُع، وسألُت الذي فتح يل ابب الُبستان فأدخلين إليه: هل ُغريِّّ
 ورأيت فيها ماء ُمتَـَغريِّّ اللون. 

   وأخرج الرتمذي والنسائي الرواية الثانية
 [ ]شعيب: حديث صحيح بطرقه وشواهده[  حديث صحيح بطرقه وشواهده  [ ]عبد القادر:5028]جامع: 

َاٍر، قَاَل: َفَكَفْفَنا َعْنُه،    -رضي هللا عنه  -ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  ر َجابِّ  )جه( -[ 5]  يَفُة محِّ َنا إِّىَل َغدِّيٍر، فَإَِّذا فِّيهِّ جِّ قَاَل: انـْتَـَهيـْ
ُسُه َشْيٌء« فَ  َنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »إِّنَّ اْلَماَء اَل يـَُنجِّّ َنا، َوَأْرَويـَْنا، َومَحَْلَنا. َحَّتَّ انـْتَـَهى إِّلَيـْ أخرجه  اْستَـَقيـْ

 ابن ماجه. 
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وهو ابن عبد هللا  -[ ]األلباني: صحيح دون قصة الجيفة[ ]شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك 520 ]ماجه:
 [ سيئ الحفظ وطريف بن شهاب ضعيف  -النخعي

 ]النوع[ الثالث: يف القُلَّتَي   
وهو   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »مسعُت رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -( عبد هللا بن عمر جه )د ت س  -[ 6]

باع؟ فقال: إذا كان املاُء قـُلََّتنْي مل حيمل اخْلَبَ  ث«  ُيسأُل عن املاء يكون يف الَفالةِّ من األرض وما يـَُنوبُُه من الدَّواب والسِّّ
 أخرجه أبو داود والرتمذي. 

 ى أليب داود: »فإنه ال يَنُجس«. ويف أخر 
  عن املاء... « وذكر الرواية األوىل -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: »سئِّل رسول هللا 

، َأْو َثاَلًًث،رواية عند ابن ماجه، ويف  ْسُه َشْيءٌ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا َكاَن اْلَماُء قـُلََّتنْيِّ  « مَلْ يـَُنجِّّ
 [  الرواية األولى اسناها صحيح والثانية والثالثة إسنادهما حسن [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: 518 ]ماجه:[ 5029]جامع: 

 ]النوع[ الرابع: يف املاء الدائم   
يقول: »حنن   -صلى هللا عليه وسلم -: أنه مسع رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت س د( أبو هريرة   -[ 7]

ُرون السَّابُِّقوَن، وقال: ال يـَُبوَلنَّ أحدُكم يف املاء الدائم الذي ال جيري، مث يـَْغَتسُل فيه«.   اآلخِّ
 ومسلم. ويف رواية مثله، ومل يذكر: »حنن اآلخرون السابقون« أخرجه البخاري 

 ويف رواية الرتمذي والنسائي: »ال يـَُبوَلنَّ أَحدُُكْم يف املاءِّ الدائم، مث يتوضأُ منه«.  
 ويف رواية أيب داود والنسائي مثل الرتمذي، وقال: »مث يغتسُل منه«. 

، وال يغتسْل فيه من اجلنابة«. وللنسائي »املاء الر له »ويف أخرى   اكد«.ال يبوَلّن أحدُكم يف املاءِّ الدائمِّ
، مث يغتسُل منه أو يتوضُأ«.  وله »ال يبوَلنَّ أحدُكم يف املاء الدائمِّ
 وله »أنه َّنى أن يُباَل يف املاء الدائم، مث يُغتسل فيه من جنابة«.

 وأخرج الرواية الثانية 
 [ ]صحيح[ 5030]جامع: 

ْل أحدُكم يف   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)م س( أبو هريرة  -[ 8]  قال: »ال يـَْغَتسِّ
 املاء الدائم وهو ُجُنب، قالوا: كيف يفعل اي أاب هريرة؟ قال: يتناوله تناواًل«. أخرجه مسلم. 

   وأخرجه النسائي إىل قوله: »وهو ُجُنب« 
 [ ]صحيح[ 5031]جامع: 

 ]النوع[ السادس: يف فاضل الطهور   

 النهي عنه 
َّنى أن يتوضأ الرَُّجُل بَفْضلِّ َطُهورِّ    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيب  -الغفاري    -)ت د( احلكم بن عمرو   -[  9]

 املرأة« أخرجه الرتمذي وأبو داود.
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   وزاد الرتمذي يف رواية »أو قال: بُسْؤرِّها«
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: رجاله ثقات، وقد ُأعلَّ بالوقف[  5033]جامع: 

َب النَّيب    -[  10]  ننَي، كما صحبه أبو   -صلى هللا عليه وسلم  -)د س( محيد احلمريي: قال َلقيُت رجاًل َصحِّ أربع سِّ
َل املرأُة بَفْضلِّ الرجل، أو يغتسل الرجل بَفْضلِّ املرأة«.  -صلى هللا عليه وسلم  -هريرة قال: »َّنى رسول هللا   أن تـَْغَتسِّ

 زاد ُمَسّدد: »وْليَـْغرَتِّفا مجيعًا«. 
ط  أ يوم، أو يـَُبوَل يف ُمْغَتَسلِّهِّ« وهذه الزايدة قد    أحُدان كلَّ خرجه أبو داود، والنسائي، إال أنه زاد يف أوله »َّنى أن مَيَْتشِّ

   أخرجها أبو داود وحدها، وقد ذُكرت يف ابب االستنجاء
  [ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 5034]جامع: 

سَ  )جه(  -[ 11]  َل الرَُّجُل   -رضي هللا عنه  -َعْبد اَّللَّ ْبنِّ َسْرجِّ قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأْن يـَْغَتسِّ
، َوَلكِّْن َيْشَرَعانِّ مجِّيًعا«.  أخرجه ابن ماجه.  بَِّفْضلِّ َوُضوءِّ اْلَمْرَأةِّ، َواْلَمْرَأُة بَِّفْضلِّ الرَُّجلِّ

 ]شعيب: رجاله ثقات، وقد ُأعل بالوقف[   ]األلباني: صحيح[ [ 374 ]ماجه:

 جوازه 
يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: اْغَتسَل بعُض أْزَواجِّ النيبِّّ    -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  12]

فقالت: إين كنت ُجُنباً، فقال رسول هللا    -أو يغتسَل    -ليتوضَّأ منها    -صلى هللا عليه وسلم  -َجْفَنة، فجاَء رسول هللا  
 أخرجه الرتمذي. نُِّب« : »إن املاء ال جيُْ -صلى هللا عليه وسلم -

 [ صحيح]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: ]الترمذي: حديث حسن صحيح[  [ 5035]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »خرج علينا رسول هللا   -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو جحيفة   -[ 13] 
َ بَوَضوء فتوضَّأ وحنن ابلَبْطَحاء، َفَجَعَل الناُس أيُخُذوَن من َفْضل َوُضوئه، فـَيَـَتَمسَّحون به  َرةِّ، فُأِتِّ ويف رواية:   -ابهلَاجِّ

َتدُِّروَن ذلك الَوُضوءَ  ْب منه َأخذ من بـََللِّ َيدِّ صاحبه  فرأيُت الناَس يبـْ مث   -، َمن أصاب منه شيئاً متسَّح به، ومن مل ُيصِّ
رًا، فصلَّى إِّىل الَعنَـَزةِّ   -صلى هللا عليه وسلم -رأيُت بالاًل أْخرج َعنَـَزة فرََكَزها، وخرج رسول هللا  يف ُحلَّة مَحراَء ُمَشمِّّ

 ون بني يدي الَعنَـَزةِّ«.ابلناس ركعتني، ورأيُت الناَس والدَّوابَّ ميرُّ 
ويف أخرى »وقام الناُس، فجعلوا أيُخُذون يديه مَيَْسُحون هبا ُوُجوههم، قال: فأخذُت بيده فوضعُتها على وجهي، فإذا  

 هي أَبـَْرُد من الثّلج، وأْطَيُب رائحة من املسك«. أخرجه البخاري، ومسلم. 
ابلبطحاء، وأخرج بالل َفْضَل َوُضوئه، فابـَْتَدرَُه الناُس   -يه وسلمصلى هللا عل -ويف رواية النسائي قال: »شهدُت النيبَّ 

فَنِّْلُت منه شيئاً، ورََكَز له الَعنَـَزَة فصلى ابلناس، واحلُمر واملرأة والكالب ميرُّون بني يديه«. وأخرج أبو داود منه الفصَل 
   األخري، ومل يذكر املاءَ 

 [ ]صحيح[ 5037]جامع: 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ ةَمْيُمونَ  )جه(  -[ 14]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »تـََوضََّأ   - ارضي هللا عنه  -َوَسلََّم ، َزْوجِّ النَّيبِّ َأنَّ النَّيبِّ

 أخرجه ابن ماجه. . بَِّفْضلِّ ُغْسلَِّها مَِّن اجْلََنابَةِّ«
وهو  -إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد هللا النخعي. وسماك ]شعيب: حديث صحيح، وهذا   [ ]األلباني: صحيح[ 372 ]ماجه:

 [ روايته عن عكرمة مضطربة -ابن حرب
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 ]النوع[ السابع: يف ماء الوضوء   
صلى هللا عليه   -رسول هللا  َمرِّْضُت، فَأاتين : قال: »-رضي هللا عنهما   -)خ م ت س( جابر بن عبد هللا  -[ 15]

، فتوضَأ رسول هللا  -وسلم ، َفَصبَّ عليَّ  -صلى هللا عليه وسلم -وأبو بكر يـَُعوداين، فـََوَجداين قد ُأْغمَِّي عليَّ
َوُضوَءه«. أخرجه النسائي، وهذا طرف من حديث قد أخرجه البخاري، ومسلم، والرتمذي، وهو مذكور يف كتاب  

   .لتاء»تفسري القرآن« من حرف ا
 [ ]صحيح[ 5039]جامع: 

 ]النوع[ الثامن: يف اجتماع الرجل واملرأة على اإلناء الواحد   
صلى هللا عليه   -قالت: »كنُت أغتسُل أان ورسول هللا  –رضي هللا عنها   -( عائشة خز حب  )خ م س د  -[ 16]

 البخاري، ومسلم. من إِّانء واحد، خَتَْتلُِّف أيدينا فيه من اجلنابة«. أخرجه   -وسلم
 من إِّانء واحد من اجلنابة«.  -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري: قالت: »كنُت أغتسُل أان والنيبُّ 

 املِّرَْكُن فنشرُع فيه مجيعًا«.  هذا  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: قالت: »كان يُوَضُع يل ولرسول هللا 
من إانء بيين وبينه واحد، فـَيـَُبادُِّرين، حَّت أقول:   -لى هللا عليه وسلمص -وملسلم قالْت: »كنُت أغتسُل أان ورسول هللا  

 دَْع يل، دع يل، قال: ومها ُجنـَُبان«.
 من إِّانء واحد، من َقَدح يُقال له: الَفَرُق«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية هلما قالت: »كنُت أغتسُل أان والنيبُّ 

 َرُق: ثالثة آُصع. ويف رواية هلما حنوه، قال سفيان: والفَ 
من إِّانء واحد، وحنن ُجُنبان«. وأخرج   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج أبو داود قالت: »كنُت أغتسُل أان ورسول هللا  

 الرواية اخلامسة.
وأخرج الرواية  «،يف اإلانء الواحدِّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أَّنا كانت تغتسُل مع رسول هللا 

 . اخلامسة
من إانء واحد، يـَُبادُِّرين، وُأاَبدِّرُه، يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قالت: »كنُت أغتسُل أان ورسول هللا 
 َدعي يل، وَأقول أان: دَْع يل«. وأخرج الرواية األوىل.

بُّ عليَّ املاَء، ]مث أَيخذ َكّفاً  أيُخذ َكّفاً من ماء َيصُ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أليب داود قالت: »كان رسول هللا 
   مث يُصبُّه عليه« تـَْرجَم أبو داود على هذا احلديث ابب فيما يفيض بني الرجل واملرأة من املاء [، من ماء

من هذا، فإِّذا تـَْور موضوع مثُل   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى للنسائي قالت: »لقد رَأيـُْتين أغتسُل أان والنيبُّ 
 ( 1)ُدونَه، فَنْشرُع فيه مجيعاً، فأُفِّيُض على رأسي بيدي ثالث مرات، وما أنُقُض يل شعرًا« الصاع، أو 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -قَاَلْت: ُكْنُت ُأاَنزُِّع َرُسوَل اَّللَِّّ   قالت:ويف رواية عند ابن خزمية،  ُل مِّْنهُ  -َصلَّى اَّللَّ َد نـَْغَتسِّ   الطَّسَّ اْلَواحِّ
(2) . 

َبة ْبُن َأيبِّ َحكِّيٍم، أَنَُّه َسَأَل ُسَلْيَماَن ْبَن ُموَسى َعنِّ الرَُّجلِّ يـَْنظُُر إِّىَل فـَْرجِّ اْمَرأَتِّهِّ، فـََقاَل: عن  ويف رواية عند ابن حبان،    ُعتـْ
َها َعائَِّشَة،  َها َعطَاًء، فـََقاَل: َسأَْلُت َعنـْ يبِّّ فـََقاَلْت: »َسأَْلُت َعنـْ ُل َأاَن َوحِّ اَنءِّ  ُكْنُت اْغَتسِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَِّن اإْلِّ  َصلَّى اَّللَّ

تَّةِّ َأْقَساٍط. أخرجه ابن حبان  دِّ، خَتَْتلُِّف فِّيهِّ َأُكفَُّنا« َوَأَشاَرْت إِّىَل إِّاَنٍء يفِّ اْلبَـْيتِّ َقْدَر سِّ  .( 3) اْلَواحِّ
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 [ ]صحيح[ 5040]جامع:  (1)
   ناصر([ –[ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: )إسناده صحيح على شرط الشيخين 238]خزيمة:  (2)
 [ ]االلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[  5577]حبان:  (3)

وَمْيُمونَة كاان   -صلى هللا عليه وسلم -: »أنَّ النيبَّ -رضي هللا عنهما   -)خ م ت س( عبد هللا بن عباس   -[ 17] 
 يغتسالن من إانء واحد«. 
 ويف رواية عنه عن ميمونة. 

 ويف رواية: »يغتسُل من َفْضلِّ ميمونَة«.
  أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الرتمذي الثانية، والنسائي األوىل

 [ ]صحيح[ 5041 ]جامع:
اغتسل هو وميمونَة من إانء   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنها  -)س( أم هانئ   -[ 18] 

 أخرجه النسائي. واحد، يف َقصَعة فيها أثـَُر الَعجني«. 
 [ صحيح[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 5042]جامع: 

واملرأُة من نسائه   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه   -)خ( أنس بن مالك   -[ 19] 
 يغتسالن من إانء واحد«. 

 أخرجه البخاري. زاد يف رواية: »من اجلنابة«. 
 [ ]صحيح[ 5043]جامع: 

  -كانت هي ورسول هللا    -أُمَّ سلمة  -: »َأن أُمَّها -رضي هللا عنهما  -)خ م س( زينب بنت أيب سلمة    -[ 20] 
 يغتسالن من اإلانءِّ الواحد من اجلنابةِّ«. أخرجه مسلم، وذكره البخاري يف آخر حديث.  -صلى هللا عليه وسلم

 ُسئِّلت: »أتغتسل املرأُة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا كانت أن أُمَّ سلمةَ  -موىل أمِّّ سلمَة  -ويف رواية النسائي: عن انعِّم 
نغتسل من مِّرْكن واحد، نُفيُض على أبداننا حَّت نـُْنقِّيَها، مث   -صلى هللا عليه وسلم -َكيِّّسة، رأيُتين أان ورسول هللا 

     نُفيُِّض عليها املاَء«
 [ ]صحيح[ 5044]جامع: 

قال: »كان الرجاُل والنساُء يتوضؤوَن يف زمان رسول   -رضي هللا عنهما  -)خ ط د س( عبد هللا بن عمر   -[ 21] 
 مجيعاً من إانء واحد« أخرجه املوطأ، وأبو داود، والنسائي.   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

«. وزاد يف  -هللا عليه وسلمصلى  -وأليب داود قال: »كنا نتوضأُ حنن والنساُء من إانء واحد على عهد رسول هللا 
 رواية: »نُْديل فيه أيدينا«. وأخرجه البخاري إىل قوله: »مجيعًا«.

 [ ]صحيح[ 5045]جامع: 
  -قالت: »اْختَـَلفْت يدي وَيُد الرسولِّ  -رضي هللا عنها  -قيس[  ]خولة بنت  -)د( أم ُصبية اجلهنية   -[ 22] 

 أخرجه أبو داود. «. واحديف الوضوء من إانء  -صلى هللا عليه وسلم
 : إسناده حسن[ ]شعيب: حديث صحيح[  رعبد القاد [ ] 5046]جامع: 

ُلوَن   -رضي هللا عنه  - َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه(  -[ 23]  قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأْزَواُجُه يـَْغَتسِّ
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ٍد«  أخرجه ابن ماجه.. مِّْن إِّاَنٍء َواحِّ
 ]شعيب: صحيح[  ]األلباني: صحيح[ [في الزوائد: هذا إسناد حسن  [ ]عبد الباقي:379 ]ماجه:

دِّ    -َوهَِّي اْلَعَدوِّيَّةُ -ُمَعاَذة    )خز(   -[  24]  اَنءِّ اْلَواحِّ َها مَِّن اجْلََنابَةِّ مَِّن اإْلِّ ُل اْلَمْرَأُة َمَع َزْوجِّ قَاَلْت: َسأَْلُت َعائَِّشَة: أَتـَْغَتسِّ
ُل َأانَ  ؛ اْلَماُء َطُهوٌر، َواَل جُيْنُِّب اْلَماَء َشْيٌء. َوَلَقْد ُكْنُت َأْغَتسِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  - َوَرُسوُل اَّللَِّّ مجِّيًعا؟ قَاَلْت: نـََعمِّ يفِّ   -َصلَّى اَّللَّ

دِّ. قَاَلْت: "أَْبَدُؤُه فَأُْفرُِّغ َعَلى َيَدْيهِّ مِّْن قـَْبلِّ َأْن يـَْغمَِّسُهَما يفِّ اْلَماءِّ. أخرجه ابن  اَنءِّ اْلَواحِّ  خزمية  اإْلِّ
 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح  [251]خزيمة: 
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 الباب الثاني: يف إزالة النجاسة 

 وفيه مخسة فصول   

 الفصل األول: يف البول والغائط، وما يتعلق هبما 

 وفيه ثالثة فروع   
 

 الفرع األول: يف بول الطفل 
: َأَّنا »أََتْت اَبْبن هلا صغري، مل أيكل الطعام، إِّىل  -رضي هللا عنها  -)خ م ط د ت س( أم قيس بنت حمصن  -[ 25]

يف َحْجرِّه، فـََباَل على ثوبه، فدعا   -صلى هللا عليه وسلم -، فأْجَلَسه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
 ِباء فـََنَضحه، ومل يغسله«. 

 زِّْد على أْن َنَضح ابملاء«. ويف رواية: »فلم يَ 
ويف ُأخرى: »فدعا ِباء فـََرشَّه«. أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج املوطأ، وأبو داود األوىل، وأخرج الرتمذي  

    اآلخرة
 [ ]صحيح[ 5048]جامع: 

َ رسول هللا  -رضي هللا عنها   -( عائشة جه )خ م ط س  -[ 26]  ّ، فـََباَل   -عليه وسلمصلى هللا  -قالت: »ُأِتِّ بَصيبِّ
ه«.  على ثوبه، فدعا ِباء فأتْـَبعه إِّايَّ

َ بصيب َفَحنََّكه، فباَل عليه  َأخرجه البخاري، ومسلم. «،ويف رواية: »ُأِتِّ
ْبيان فُيَبُِّّك عليهم، وحُينُِّّكهم، فُأَِت بصيّب... و -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم: أنَّ رسول هللا ذكر  : »كان يُؤَتى ابلصِّّ

 احلديث«.
، فـََباَل َعَلْيهِّ، فَأَتْـبَـَعُه اْلَماَء، َومَلْ يـَْغسِّ  ويف رواية عند ابن ماجه،  ٍّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّصيبِّ َ النَّيبِّ  ْلُه« قَاَلْت: »ُأِتِّ

   وَأخرج املوطأ، والنسائي الرواية األوىل
 [ ]صحيح[523 ]ماجه:[ 5049]جامع: 

صلى هللا عليه   -قالت: »كان احَلَسُن بن علّي يف َحْجرِّ النيبِّّ  -رضي هللا عنها   -)د( لُبابة بنت احلارث   -[ 27] 
ا يـُْغَسُل من بول األنث-وسلم َلُه، قال: إَِّّنَّ ى،  ، فَباَل على ثوبه، فقلُت: اي رسول هللا، اْلَبْس ثـَْوابً، وأْعطِّين إِّزَاَرَك حَّت أْغسِّ

 أخرجه أبو داود. كر« ويـُْنَضُح من بول الذ 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سماك بن حرب[  5050]جامع: 

، وكان إذا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنت أخُدُم رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د س( أبو السمح    -[ 28] 
، فُأَولِّّيه قَـ  َ حَبَسنأراد أن يغتسَل قال: َولِّّينِّ ُله،    -أو ُحَسنْي  -َفاَي، فأْسرُتُُه بذلك، فُأِتِّ فباَل على َصْدره، فجئت أْغسِّ

 فقال: يـُْغَسُل من بول اجلاريةِّ، ويـَُرشُّ من بول الُغالم«. أخرجه أبو داود. 
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  «.من بول الُغالم: »يـُْغَسُل من بول اجلارية، ويـَُرشُّ -صلى هللا عليه وسلم -واختصره النسائي، فقال: قال رسول هللا 
   وأخرج من أوله إِّىل قوله: »فأسرته بذلك« مفرداً 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده جيد، يحيي بن الوليد ال بأس به، وباقي رجاله ثقات[  5051]جامع: 

قال يف بول الغالم   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ت د( علي بن أيب طالب   -[ 29] 
ال مجيعاً.   يع: »يـُْنضُح بوُل الغالم، ويُغَسل بوُل اجلارية«. قال قتادة: هذا ما مل َيْطَعَما، فإِّذا طَعَِّما ُغسِّ  الرَّضِّ

 هم ومل يرفعه.وقال الرتمذي: رفع بعضهم هذا احلديث، ووقفه بعض
 ويف رواية أيب داود قال علّي: »يُغسل ]من[ بول اجلارية، ويُنَضُح من بول الغالم ما مل َيْطَعْم«.

... فذكر ِبعناه، ومل يذكر »ما مل يطعم« زاد: قال قتادة: »هذا   قال:  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عنه: أن النيبَّ 
   عًا«ما مل يطعما، فإذا طَعَِّما: غسال مجي

 [  موقوفا ومرفوعا  [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح5052]جامع: 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »بـَْوُل اْلُغاَلمِّ يـُْنَضُح، َوبـَْوُل  - ارضي هللا عنه - أُّم ُكْرزٍ  )جه(  -[ 30] 
 أخرجه ابن ماجه. اجْلَارِّيَةِّ يـُْغَسُل« 

الباقي:527  ]ماجه: ]عبد  إسناده    [  في  الزوائد:  فانقطاعفي  أم كرزإ .  لم يسمع من  بن شعيب    لغيره[ ]األلباني: صحيح    [ن عمرو 
 ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ 

 الفرع الثاني: يف البول على األرض
رأى أعرابياً يبوُل يف   -صلى هللا عليه وسلم -»أن النيبِّّ  -رضي هللا عنه   -)خ م س( أنس بن مالك  -[ 31]

 املسجد، فقال: َدُعوه، حَّت إِّذا فـَرََغ دعا ِباء َفَصبَّه عليه«.  
وُل يف املسجد،  ، إِّْذ جاء أعرايّب، فقام يب -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »بينما حنُن يف املسجد مع رسول هللا 

: ال تـُْزرُِّموه،  -صلى هللا عليه وسلم -: َمْه، َمْه، فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال أصحاُب رسول هللا 
دعاه، فقال له: إِّنَّ هذه املساجَد ال تصلُح لشيء   -صلى هللا عليه وسلم -َدُعوه، فرتكوه حَّت ابَل، مث إنَّ رسول هللا 

  -صلى هللا عليه وسلم -أو كما قال رسول هللا  -َذرِّ، إَِّّنا هي لِّذِّْكرِّ هللا، والصالةِّ، وقراءةِّ القرآن من هذا البول والقَ 
 قال: وأمر رجاًل من القوم، فجاء بَِّدْلو من ماء، َفسنَّه عليه«. 

:  -هللا عليه وسلم صلى -ويف أخرى: »أن أعرابياً قام إىل انحية املسجد، فباَل فيها، فصاَح به الناُس، فقال رسول هللا 
 بَذنُوب، فُصبَّ على بوله«.  -صلى هللا عليه وسلم -َدُعوه، فلما فرَغ أمَر رسول هللا 

فلما َقَضى بوَله: أمر بَذنُوب   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »فباَل يف طائفة املسجد، فَزَجَره الناس، فنهاهم النيبُّ 
    ومسلم، والنسائي  من ماء، فُأْهرِّيَق عليه«. أخرجه البخاري،

 [ ]صحيح[ 5054]جامع: 
صلى هللا عليه   -: »أنَّ أْعَرابياً دخَل املسجَد ورسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت د خ س( أبو هريرة   -[ 32] 

صلى هللا عليه   -َجالِّس، فصلَّى ركعتني، مث قال: اللَُّهمَّ اْرمحين وحممدًا، وال ترحْم معنا أحدًا، فقال النيّب  -وسلم
عاً، مث مل يـَْلبَ -وسلم صلى هللا عليه   -ْث أن ابَل يف انحية املسجد، فأْسرََع ]إِّليه[ النَّاُس، فنهاهم النيبُّ : لقد حَتَجَّْرَت َواسِّ
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رِّيَن، ُصبُّوا عليه َسْجاًل من ماء، أو قال: َذنُوابً من ماء«. أخرج-وسلم َعُثوا ُمعسِّّ رِّيَن، ومل تـُبـْ ه  ، وقال: إَِّّنا بُعِّثْـُتم ُمَيسِّّ
  والنسائي ُمفرَّقاً يف موضعني الرتمذي، وأبو داود، ويف رواية البخاري،

 [ ]صحيح[ 5055]جامع: 

لته مث َعَقلها، مث دخل املسجَد،    -[  33]  )د( أبو عبد هللا اجلشمي قال: َحدَّثَنا ُجْنُدب قال: جاء أعرايّب، فأاَنَخ رَاحِّ
أتى األعرايبُّ راحلته    -صلى هللا عليه وسلم  -، فلما سلََّم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فصلَّى َخْلَف رسول هللا  

-صلى هللا عليه وسلم  -م اْرمَحْين وحممدًا، وال َتْشَرك يف رمحتنا أحدًا، فقال رسول هللا  فأْطَلقها، مث ركب، مث اندى: الله
  قالوا: بلى«. أخرجه أبو داود هكذا : »من تـََرْوَن أضلُّ: هذا، أو بعريُه؟ أمل تسمعوا إىل ما قال؟

 الضطرابه[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف حسن بشواهده [ ]عبد القادر:5057]جامع: 

هِّ لِّيَـُبول، فصاَح الناُس به، حَّت َعاَل    -[ 34]  )ط( حيىي بن سعيد: قال: جاء أعرايبٌّ املسجَد، فكشف عن فـَْرجِّ
  -صلى هللا عليه وسلم -: »اتركوه، فرتكوه، فباَل، مث أمر رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -الصوُت، فقال رسول هللا 

 بَذنوب من ماء، فُصبَّ على ذلك املكان«. 
 ملوطأ« هكذا مرساًل عن حيىي بن سعيد. أخرجه »ا

وهذه الرواية هي إحدى رواايت البخاري ومسلم، كحديث أنس املقدَّم ذِّْكُره، وإَّنا أفرْدانها، ألن املوطأ أخرجها هكذا  
  مرسلة، فرِبا كانت عن غري أنس

وصله البخاري من طريق   رقاني: مرسل،[]عبد القادر: مرسل وقد وصله البخاري ومسلم والنسائي من حديث أنس[ ]الز 5058]جامع: 
 [ ومسلم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والشيخان معا من طريق يحيى القطان  ابن المبارك،

 الفرع الثالث: يف النجاسة تكون يف الطريق 
قالت هلا امرأة: إين ُأطِّيُل َذْيلي، وأمشي يف املكان الَقذِّر؟ قالت:   -رضي هللا عنها  -)ط د ت( أم سلمة   -[ 35]

ُره ما بعَدُه«. -صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا   : »يَُطهِّّ
 عوف. وقال أبو داود: املرأُة أمُّ ولد إلبراهيم بن عبد الرمحن بن «،أخرجه أبو داود والرتمذي و »املوطأ

وال نتوضأ   -صلى هللا عليه وسلم -وقال الرتمذي: ويف الباب عن عبد هللا بن مسعود قال: »ُكنَّا ُنصلِّّي مع رسول هللا 
   « املوطأمن 

 [صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: صحيح بشواهده  [ ]عبد القادر:5059]جامع: 

قالت: »قلُت: اي رسول هللا، إن لنا طريقاً إىل املسجد   -رضي هللا عنها   -)د( امرأة من بين عبد األشهل   -[ 36] 
أخرجه  ذه هبذه«. ُمْنتِّنة، فكيف نفعل إذا ُمطِّران؟ قالت: فقال: أليس بعَدها طريق هي أطيُب منها؟ قلت: بلى، قال: فه

 أبو داود.
 [ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 5060]جامع: 

قال: »إذا وطئ أحدكم بنعله   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا   -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة   -[ 37] 
 األذى، فإن الرتاب له َطُهور«  

 أخرجه أبو داود. ويف رواية »إذا وطئ األذى خبُفَّيه فَطُهوُرمها الرتاُب«. 
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 [ ]شعيب: صحيح لغيره[  الرواية االولى صحيحة والثانية ضعيفة[ ]عبد القادر: 5061]جامع: 

   ِبعناه، أخرجه أبو داود هكذا، ومل يذكر لفظه -رضي هللا عنها   -)د( عائشة   -[ 38] 
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي، محمَّد بن عائذ ال بأس به، وباقي رجاله ثقات[ 5062]جامع: 

 الفصل الثاني: يف املن 
ُل اجلنابَة من ثوبِّ رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)خ م د س( عائشة   -[ 39] صلى هللا عليه   -قالت: »كنُت أْغسِّ

 ، فيخُرج إىل الصالةِّ وإنَّ بـَُقَع املاء يف ثوبه«. -وسلم
َّ، مث خيرج إىل الصالة يف ذلك الثوب، وأ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »أنَّ رسول هللا  ان أْنظُُر أثـََر  كان يغسل املينِّ

 الَغْسلِّ فيه« أخرجه البخاري ومسلم. 
أن تغسَل مكانه، فإن   -إْن رأيَته  -وملسلم »أنَّ رجاًل نزل بعائشَة، فأْصَبح يغسل ثوبه، فقالت عائشُة: إَّنا كان جُيْزُِّئَك 

 فـَرْكاً، فُيصلي فيه«.  -وسلمصلى هللا عليه  -مل تـََرُه َنَضْحَت َحْوَله، فلقد رأيُتين أفْـرُُكه من ثوبِّ رسول هللا 
 «.-صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى: قالْت عائشُة يف املينِّّ »كنُت أفْـرُكه من ثوب رسول هللا 

وله يف أخرى من حديث عبد هللا بن شهاب اخلَْوالين قال: »كنُت انزاًل على عائشَة، فاْحتَـَلْمُت يف ثـَْويبَّ، فغمسُتهما يف  
لعائشَة، فأخبْْتا، فبعثْت إيلَّ عائشُة، فقالْت: ما مَحََلَك على ما َصنعَت بثوبـَْيك؟ قال: قلُت: رأيُت   املاء، فرأتين جارية

شيئاً؟ قلت: ال، قالت: فلو رأيَت شيئاً َغَسْلَتُه، لقد رأيـُْتين وإين ألُحكُّه   ما يرى النائم يف منامه، قالْت: هل رأيَت فيهما
 ايبساً بِّظُُفري«.  -ليه وسلمصلى هللا ع -من ثوبِّ رسول هللا  

 «. -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي »أَّنا غسلت َمنِّّياً من ثوبِّ رسول هللا 
وله يف أخرى: قال مهَّاُم بن احلارث: »ضاف َعائشَة َضْيف، فأمرْت له ِبِِّّْلَحَفة صفراَء، فنام فيها، فاْحتَـَلم، فاْسَتْحىَي أْن  

َل هبا إليها وهبا  َ أفسَد علينا ثْوبَنا؟ إَّنا كان يكفيه أن  يـُْرسِّ أثُر االحتالم، فـََغَمَسها يف املاء، مث أرسل هبا، فقالت عائشُة: ملِّ
 أبصابعي«.  -صلى هللا عليه وسلم -يـَْفرُكه أبصابعه، ورِبا فـَرَْكُته من ثوبِّ رسول هللا 

ا كانت تغسل امل ،  -صلى هللا عليه وسلم  -ينَّ من ثوبِّ رسول هللا  ويف رواية أيب داود قال: مسعُت عائشَة تقوُل: »إَّنَّ
 قالت: مث أرَاُه فيه بـُْقَعة، أو بـَُقعًا«.

أو   -وله يف أخرى عن مهام »أنه كان عند عائشة، فاْحتَـَلم، فأْبَصَرْتُه جارية لعائشَة، وهو يغسل أثر اجلنابة من ثوبه  
، فُيصلِّّي  -صلى هللا عليه وسلم -أفْـرُُكه من ثوبِّ رسول هللا   فأْخَبَْت عائشَة، فقالت: لقد رأيُتين وأان -يغسل ثوبَه 

 فيه«. 
 فُيصلِّّي فيه«.   -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى خمتصرًا قالت: »كنُت أفْـُرُك املينَّ من ثوبِّ رسول هللا 

 «.-ه وسلمصلى هللا علي -لقد[ رأيُتين أفُرك املينَّ من ثوبِّ رسول هللا »]ويف رواية النسائي قالْت: 
 فَأُحكُّه عنه بشيء«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »كنُت أراه يف ثوبِّ رسول هللا 

، فُيصلِّّي فيه« وأخرج الرواية األوىل من  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »كنُت أفْـُرُك املينَّ من ثوبِّ رسول هللا  
  احلديث
 [ ]صحيح[ 5064]جامع: 
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 احليض الفصل الثالث: يف دم  
صلى هللا   -قالْت: »جاءتِّ امرأة إىل النيبِّّ  -رضي هللا عنهما   -)خ م ط د ت س( أمساء بنت أيب بكر  -[ 40]

، فقالْت: إحداان ُيصيُب ثوهَبا من احْلَْيَضةِّ: كيف َتْصَنُع به؟ فقال: حَتُتُُّه، مث تْقُرُصه ابملاء، مث تـَْنَضُحه، مث  -عليه وسلم
 ماعة إال النسائي. ُتصلِّّي فيه« أخرجه اجل

عن َدمِّ احليض ُيصيُب الثوَب؟ قال: ُحتِّّيهِّ، مث   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أن امرأة استَـْفَتت النيبَّ 
يه وصلِّّي فيه«.  يه ابملاء، مث اْنَضحِّ  اقْـُرصِّ

: كيف َتْصَنُع إحداان بثوهبا  -سلمصلى هللا عليه و  -ويف رواية أخرى أليب داود قالت: »مسعُت امرأة تسأُل رسول هللا 
   إذا رأت الطهر: أُتصلِّّي فيه؟ قال: تـَْنظُر، فإن رأْت فيه دماً فـَْلتْقُرْصُه بشيء من ماء، وْلتْنَضْح ما مل تـََر، وْلُتَصّل فيه«

يه ابملاء، مث اْنَضحيه«.    ويف أخرى هبذا املعىن، وفيه »ُحتِّّيه، مث اقْـُرصِّ
 ]صحيح[ [ 5067]جامع: 

قالت: »كانْت إحداان حتيض، مث َتقُرُص الدََّم من ثوهبا عند طُهرِّها،   -رضي هللا عنها  -)خ د س( عائشة    -[ 41] 
له، وتـَْنضُح على سائره، مث ُتَصلِّّي فيه«.   فَتغسِّ

  -وغسله من الثوب وإن اشرتكا يف معىن َدمِّ احليض  -أخرجه البخاري، وجعله احلميديُّ حديثاً ُمفردًا عن األول، ومها 
فقد انفرد األول أبنه مل يُذكر فيه الغسل، وإَّنا قالْت: »بـَلَّْته بريقها«. وهنا »تغسله«. وحيث أفرده احلميديُّ عن األول  

 اتَّبعناه. 
َعاُران، وقد ألقينا فوَقُه كِّساء،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قالْت: »كنُت مَع رسول هللا  فلما  وعلينا شِّ

أخَذ الكَِّساَء َفلبَِّسه، مث خرَج فصلَّى الغداَة، مث جلَس، فقال رَُجل: اي رسول   -صلى هللا عليه وسلم -أصبَح رسول هللا 
عليها مع ما يَلِّيها، وأرسلها إيلَّ َمْصُرورَة   -صلى هللا عليه وسلم -هللا، هذه ُلْمَعة من َدم يف الكساء، فـََقَبَض رسول هللا  

، فدعوُت بَقْصعيت فغسلُتها، مث أجَففُتها، فأَحْرُْتا إليه،  يف يد الغالم لي هبا إيلِّّ فِّيها، مث أْرسِّ ، فقال: اْغسلي هذا، وأجِّ
 نِّْصَف النهار وهو عليه«.   -صلى هللا عليه وسلم -فجاء رسول هللا  

ُه  ويف أخرى له قالت ُمعاَذُة: »سألُت عائشَة عن احلائض ُيصيُب ثوهَبا الدَُّم؟ قالت: تَـ  ُله، فإن مل يذهْب أثـَُره فَلتـَُغريِّّ ْغسِّ
يُض عِّنَد رسول هللا   ُل يل   -صلى هللا عليه وسلم -بشيء من ُصفَرة، قالت: ولقد كنُت أحِّ يض مجيعاً، ال أغسِّ َثالَث حِّ

 ثواًب«.
اَلُس اهلََجرِّي: مسعُت عائشَة تقول: »كنُت أان ورسول هللا  نَبِّيُت يف   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال خِّ

َعارِّ الواحدِّ وأان حائض طامث، فإن أصابه مِّينِّّ شيء، َغَسَل مكانه، مل يـَْعُدُه، مث صلى فيه«.  الشِّّ
َرَة، وهذا لفظه: قالت: »كنُت أان ورسول هللا  نَبِّيُت يف   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج النسائي هذه الرواية اآلخِّ

َعارِّ الواحد، وأان طَامِّث حائض، ف   إن أصابه مِّينِّّ شيء، غسل مكانُه، مل يـَْعُدُه، وصلَّى فيه« الشِّّ
 [ ]صحيح[ 5069]جامع: 

: سألْتها امرأة من قريش عن الصالة يف ثوب احلائض؟ فقالْت: »قد كان -رضي هللا عنها   -)د( أم سلمة   -[ 42] 
ها، مث َتْطُهُر، فـَتَـْنظُر الثوَب  -صلى هللا عليه وسلم -ُيصيبنُا احليُض على عهدِّ رسول هللا  ، فَتْلَبُث إحداان أايم َحْيضِّ
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اه وصلَّينا فيه، وإن مل يكن أصابه شيء تركناه، ومل مَيْنَـْعنا ذلك أن ُنَصلَِّّي  الذي كانت تـَْقلُِّب فيه، فإن أصابه دم غسلن
طة، فكانت إحداان تكون ُُمَْتشطة، فإذا اغتسلت مل تَنُقْض ذلك، ولكنها حَتْفُِّن على رأسها ثالَث   فيه، وأما املُمَتشِّ

 أخرجه أبو داود.  «.لى سائر جسدهاَحفَنات، فإذا رأت البَـَلَل يف أصولِّ الشَّعر َدَلَكْته، مث أفاَضت ع
القاد]  [5070]جامع:   بها ،  : في سنده جهالةرعبد  يقوى  بمعناه  للحديث شواهد  إسناد ضعيف[    [ولكن  لغيره، وهذا  ]شعيب: صحيح 

 [ ضعيف ]األلباني: 

عن   -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »سألُت رسول هللا   -رضي هللا عنها  -)د س( أم قيس بنت حمصن   -[ 43] 
ْدر«  ليه ِباء وسِّ َلع، واغسِّ  أخرجه أبو داود والنسائي.دم احليض يكون يف الثوب؟ قال: ُحكِّيهِّ بِّضِّ

   [: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيحرعبد القاد [ ] 5071]جامع: 

 الرابع: يف الكلب وغريه من احليوان الفصل  
قال: »إذا َشرَِّب   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ط س د ت( أبو هريرة   -[ 44]

ْله سبَع مرَّات«.   الكلُب يف إانء أحدِّكم فْلَيغسِّ
ْلهُ    سَبع مَِّرار«. ويف رواية قال: »وإذا َوَلَغ الكلُب يف إانء أحدِّكم فَلرُيِّقه، مث ْلَيغسِّ

 ويف أخرى مثُله، ومل يقل: »فلرُيِّقه«.
 ويف أخرى »طُُهوُر إانءِّ أحدِّكم، إذا َوَلَغ فيه الكلب: أن يغسَلُه سبَع مرات، أوالُهنَّ ابلرتاب«. 
َلُه َسْبَع َمرَّات« أخرجه مسلم.   ويف أخرى قال: »طُهور إانءِّ أحدِّكم إذا وَلغ فيه الكلُب: أن يـَْغسِّ

 خاري و »املوطأ« والنسائي األوىل. وأخرج الب
 وأخرج أبو داود الرواية الرابعة.

َل مرة«.   ويف أخرى أليب داود ِبعناه، ومل يرفعه، وزاد »وإذا َوَلَغ اهلِّرُّ ُغسِّ
 ويف أخرى له: »إذا َوَلَغ الكلُب يف اإلانء: فاغسلوه َسْبَع َمرَّات، السابعَة ابلرتاب«. 

 ه، ومل يذكروا الرتاَب.قال أبو داود: ورواه مجاعة عن
 وللنسائي مثُل الرواية الثانية.

: »يـُْغَسُل اإلانُء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قال: قال يل رسول هللا 
َل مرة«.   أوالهنَّ أو أخراهنَّ ابلرتاب، وإذا َوَلَغْت فيه اهلِّرَُّة ُغسِّ

    يذكر فيه اهلرة  وقد رواه غري واحد، ومل
 [ ]صحيح[ 5072]جامع: 

بقتل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أمَر رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)م د س( عبد هللا بن مغفل   -[ 45] 
الكالب، مث قال: ما ابهُلُْم واَبُل الكالب؟ مث رخَّص يف كلب الصيد وكلبِّ الغنم، وقال: إذا وَلَغ الكلُب يف اإلانء  

 فاغسلوه َسبَع َمرَّات، وَعفُِّروه الثامنَة يف الرتاب«. 
  أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقاال: »والثامنَة َعفِّروُه ابلرتاب«

 [ ]صحيح[ 5073]جامع: 



19 
 

قال: »كانت الكالب تـُْقبُِّل وُتْدبُِّر يف املسجد يف زمان رسول   -رضي هللا عنهما  -)خ د( عبد هللا بن عمر   -[ 46] 
  تعليقا، فلم يكونوا يـَُرشُّون شيئاً من ذلك«. أخرجه البخاري -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

، وكنُت فَّت شااّبً َعزابً،  -لى هللا عليه وسلمص  -ويف رواية أيب داود قال: »كنُت أبِّيُت يف املسجد يف عهدِّ رسول هللا 
 .. احلديث«  يف املسجد وكانت الكالب تَبول، وتـُْقبُِّل وُتْدبِّر 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح[ إسنادهما صحيح [ ]عبد القادر:5074]جامع: 

وكانْت حتَت ابن أيب قتادة »أن أاب قتادَة    -رضي هللا عنها  -)ط د ت س( كبشة بنت كعب بن مالك    -[ 47] 
دخَل عليها، َفَسَكَبْت له وُضوءًا، فجاءت هِّرَّة لتشرب منه، فأْصغى هلا اإلانء حَّت َشرَِّبْت، قالت كبشُة: فرآين أنظُر  

قال: إَّنا   -صلى هللا عليه وسلم -، فقال: إن رسول هللا إليه، فقال: أتعجبني اي ابنة أخي؟ ]قالت:[ فقلت: نعم
 ليست بَِّنَجس، إَّنا هي من الطَّوَّافني عليكم، أو الطَّوَّافات«.

     وقال: ال أبس به، إال أن يـََرى يف َفمِّها جناسة، وأخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي مثله «، أخرجه »املوطأ
 [ ]شعيب: حديث صحيح[  إسناده حسن  [ ]عبد القادر:5075]جامع: 

عن أمِّّه: »أنَّ موالْتا أرسلتها هَبرِّيسة إىل عائشَة، قالت: فوجدُْتا ُتصلِّّي،   )د( داود بن صاحل بن دينار التمار  -[ 48] 
رَُّة،  فأشارْت إيلَّ: أْن َضعيها، فجاءت هِّرَّة، فأكلْت منها، فلما انصرفت عائشُة من صالْتا أكلت من حيُث أكلت اهلِّ 

قال: إَّنا ليسْت بنَجس، إَّنا هي من الطوافني عليكم، وإين رأيُت   -صلى هللا عليه وسلم -فقالْت: إنَّ رسول هللا 
 أخرجه أبو داود. يتوضأُ بَفضلِّها«.  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره، والتوضؤ بفضل الهرة حسن بطرقه، وهذا إسناد  5076]جامع: 
 ضعيف[  

»ُسئل عن فَأرة   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسول هللا -رضي هللا عنها  -)خ ط د ت س( ميمونة   -[ 49] 
َنُكم«. قال معن: َحدَّثنا مالك ماال ُأْحصيه يقول: عن ابن عباس عن  وقعْت يف مَسْن؟ فقال: أْلُقوها وما َحوهلا، وكلوا مسَْ 

 ميمونَة.
قال: قيل لسفيان: فإنَّ معمرًا حيدِّثُه عن الزَّهريِّّ عن سعيد بنِّ املسيب عن أيب   -هو األكُب  -ويف حديث احلميديِّّ 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -يمونَة عن النيبِّّ هريرة؟ قال: ما مسعُت الزهريَّ يقوله إال عن عبيد هللا عن ابن عباس عن م
يعين »سئل عن الدَّابَّة متُوُت يف الزَّيتِّ والسَّْمنِّ، وهو جامد أو   -ولقد مسعُته منه مرارًَا، ويف حديث يونس عن الزهري 

يف مَسْن فأمر ِبا قـَُرَب  أمَر بفْأرَة ماتت  -صلى هللا عليه وسلم -غري جامد: الفْأرَةِّ أو غريها؟ قال: بلغنا: أنَّ رسول هللا 
 عن حديث عبيد هللا بن عبد هللا.  -منها فطُرِّح، مث ُأكِّل« 

أخرجه البخاري، وأخرج »املوطأ« وأبو داود والرتمذي والنسائي املسند من الرواية األوىل، وأليب داود والنسائي أيضاً  
   ِبثل حديث أيب هريرة الذي يتلو هذا احلديث 

 [ ]صحيح[ 5077]جامع: 
قال: »إذا وقعتِّ الفْأرَُة يف   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا   -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة   -[ 50] 

 أخرجه أبو داود. السَّمن، فإذا كان جامدًا فألُقوها وما حوهلا، وإن كان مائعاً فال تـَْقَربُوه«. 
  [ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 5078]جامع: 
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مرَّ بغالم َيسَلُخ شاة وما   -صلى هللا عليه وسلم  -: أنَّ رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د( أبو سعيد اخلدري   -[ 51] 
ُن، فقال له رسول هللا  : »تـََنحَّ حَّت ُأرِّيَك، فأْدَخل يده بني اجلْلدِّ واللحم، َفَدَخَس هبا حَّت  -صلى هللا عليه وسلم  -حُيْسِّ
 فصلَّى للناس، ومل يتوضأ«   دخلْت إىل اإلبط، مث مضى

 زاد يف رواية: يعين »مل مَيَس ماء«.
   أخرجه أبو داود، وقال: قال هالل: ال أعلمه إال عن أيب سعيد، وقال أيوب وعمرو: ُأرَاه عن أيب سعيد

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده قوى[  5079]جامع: 

ٍد،   -رضي هللا عنها   - عائشة  )جه(  -[ 52]  قَاَلْت: »ُكْنُت أَتـََوضَّأُ َأاَن َوَرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّْن إِّاَنٍء َواحِّ
ْنُه اهلِّرَُّة قـَْبَل َذلَِّك«   أخرجه ابن ماجه. َقْد َأَصاَبْت مِّ

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: متن الحديث حسن،   [ضعيف [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال368 ]ماجه:
 [ وهذا إسناد ضعيف لضعف حارثة: وهو ابن أبي الرجال 

 الفصل اخلامس: يف اجللود 
صلى هللا عليه   -قال: مسعُت رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -( عبد هللا بن عباس خز  )م ط د ت س -[ 53]

 طُهر«. يقول: »إذا ُدبغ اإلهاُب فقد  -وسلم
ْسُتُه، فقال مالك مَتَسُّه؟    ويف رواية: قال مرثد بن عبد هللا اليَـَزين: »رأيُت على عبد الرمحن بنِّ وْعَلَة الّسَبئِّيِّ فرواً  َفَمسِّ

أنُكُل  قد سألُت عبد هللا بن عباس قلُت: إانَّ نكوُن ابملغرب، ومعنا الَبْبـَُر واملَُجوس، نـُْؤَتى ابلكْبشِّ قد َذحَبُوه، وحنُن ال 
قاء جيعلون فيه الَوَدَك؟ فقال ابُن عباس: قد سأْلَنا رسول هللا  عن ذلك؟   -صلى هللا عليه وسلم -ذابئحهم، وأيتوان ابلسِّّ

 فقال: دِّابغه طُُهورُه« أخرجه مسلم، وأخرج »املوطأ« وأبو داود الرواية األوىل. 
ا إهاب ُدبَِّغ فقد َطُهر«. -وسلمصلى هللا عليه  -وأخرج الرتمذي والنسائي قال: قال رسول هللا   : »أميُّ

وهلم قَِّرب، يكون   ،وللنسائي: أن ]عبد الرمحن[ بَن وْعلة سأل ابَن عباس فقال: »إان نـَْغُزو هذا املغرب، وإَّنم أهل َوَثن
صلى هللا   -فيها اللنب واملاء؟ فقال ابُن عباس: الدِّابُغ َطُهور، قال ابُن وْعَلَة: عن رأيك، أو شيء مسعَته من رسول هللا 

 « -صلى هللا عليه وسلم -؟ قال: عن رسول هللا -عليه وسلم
ُّ َصلَّى هللاُ ويف رواية  َقاٍء، َفقِّيَل َلُه: إِّنَُّه َميَِّّتٌة قَاَل: »دِّاَبُغُه  َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: َأرَاَد النَّيبِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن يـَتَـَوضََّأ مِّْن سِّ

هِّ« هِّ َأْو رِّْجسِّ ُْبثِّهِّ َأْو جَنَسِّ  َيْذَهُب خبِّ
 ]صحيح[  [114خزيمة: ][ 5080]جامع: 

مرَّ   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسول هللا -رضي هللا عنهما  -)خ م ط د ت س( عبد هللا بن عباس   -[ 54] 
ا ميتة؟ قال: »إَّنا َحُرم أكُلها«.  ا؟« قالوا: إَّنَّ َتة، فقال: »هالَّ انتفعُتم إبهاهبِّ  بشاة َميـْ

، فقال: هالَّ  -صلى هللا عليه وسلم -ل هللا ويف رواية قال: »ُتُصدِّق على موالة مليمونَة بشاة، فماتت، فَمرَّ هبا رسو 
ا ميتة؟ فقال: إَّنا َحُرَم أكُلها« أخرجه البخاري ومسلم.   أخُذمت إهاهَبا فَدبـَْغُتُموُه فانـْتَـَفْعُتم به؟ فقالوا: إَّنَّ

إبهاهبا؟«. وملسلم   بَعْنٍز ميتة، فقال: ما على أهلها لو انـْتَـَفعوا -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري قال: »مرَّ رسول هللا 
 عن ابن عباس عن ميمونة... وذكر احلديث. 
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َنة كانت لبعض نساءِّ رسول هللا   ،  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى عن ابن عباس قال: إن ميمونَة أخبْتُه أنَّ داجِّ
 . : »أالَّ أخذمُت إهاهَبا فاْسَتْمتَـْعُتم به؟«-صلى هللا عليه وسلم -فماتْت، فقال رسول هللا 

: »أالَّ نزعُتم جلَدها وَدبـَْغُتموه، فاستمعُتم  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قال: ماتت شاة، فقال النيب 
 به؟«.

ويف رواية أيب داود من طريق عن ابن عباس، ومن طريق عنه عن ميمونَة قالت: »ُأْهدي ملوالة لنا شاة من الصََّدَقةِّ،  
، فقال: أالّ دبغتم إهاهبا، فاستمتعم به؟ فقالوا: اي رسول هللا، إَّنا ميتة؟  -صلى هللا عليه وسلم -فماتْت، فمرَّ هبا النيّب  
 قال: إَّنا حُرم أكلها«. 

ويف أخرى هبذا احلديث، مل يَْذُكْر ميمونَة، قال: فقال: »أال انتفعتم إبهاهبا؟« مث ذكر معناه، ومل يذكر الدِّاَبغ، قال معمر:  
 ُر الدِّابَغ، ويقول: ُيستمتع به على كلِّّ حال. كان الزُّهريُّ يـُْنكِّ 

، إال أنه أخرجها عن ابنِّ عباس عن ميمونَة، وله يف   وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية البخاري، وروايَة الرتمذيِّّ
فقالوا: مليمونَة،   مرَّ على شاة ميتة ُملقاة، فقال: لَِّمن هذه؟ -صلى هللا عليه وسلم -أخرى عنه عن ميمونَة »أن النيبَّ 

فقال: ما عليها لو انتفعت إبهاهبا؟ قالوا: إَّنا ميتة، قال: إَّنا حُرم أكلها«. وله يف أخرى عن ابنِّ عباس قال: مرَّ رسول  
  من الصََّدَقةِّ، -صلى هللا عليه وسلم -بشاة ميتة، كانت ُأْعطَِّيتها موالة مليمونَة َزْوجِّ النيبِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

: »إَّنا حُرم  -صلى هللا عليه وسلم -فقال: »هالَّ انتفعتم جبلدها؟« فقالوا: اي رسول هللا إَّنا ميتة، فقال رسول هللا  
 أكُلها«.

أخرج النسائي هذه الروايَة عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، وأخرجها »املوطأ« عن عبيد  
   ن عباس، فجعله مرسالً هللا بن عبد هللا، ومل يذكر اب

 [ ]صحيح[ 5081]جامع: 
  -)د س( عالية بنت سبيع: قالت: »كان يل َغنم أُبُحد، فوقع فيها املوُت، فدخلُت على ميمونَة َزْوجِّ النيبِّّ   -[ 55] 

، فذكرُت ذلك هلا، فقالْت يل ميمونُة: لو أَخذتِّ ُجُلوَدها فانتفعتِّ هبا؟ قالْت: فقلُت: أَو حيِّلُّ  -صلى هللا عليه وسلم
رَِّجال من قـَُرْيش جَيُرُّون شاة هلم مثَل احلمار، فقال هلم   -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسول هللا 

:  -صلى هللا عليه وسلم -: لو أخذمت إهاهبا؟ قالوا: إَّنا ميتة، فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
ُرها املاُء والَقَرُظ«.    املسند منه فقط أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي  يُطهِّّ

   [صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد هللا بن مالك وأمه المرفوع منه[ ]شعيب: 5081حسن بما قبله [ ]عبد القادر: 5082]جامع: 

جاء يف غزوة تَبوَك   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د س( سلمة بن احملبق   -[ 56] 
 على أهل بيت، فإذا قِّْربَة ُمَعلََّقة، فسأل املاَء؟ فقالوا: اي رسول هللا، إَّنا ميتة، فقال: دابُغها َطهورُها« أخرجه أبو داود. 

دعا ِباء من عند امرأة، فقالت: ما عندي   -يف غزوة تـَُبوَك   -هللا عليه وسلم صلى -ويف رواية النسائي »أن رسول هللا 
   ماء إال ]يف[ قِّْربة يل ميتة، قال: أليس قد َدبـَْغتِّها؟ قالت: بلى، قال: فإن دابَغها ذَكاُْتا«

   [بن قتادة  [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة َجْون 5083]جامع: 

أمر أن ُيستمَتع جبلود   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنها  -)ط د س( عائشة    -[ 57] 
 امليتة إذا ُدبَِّغْت« أخرجه »املوطأ« وأبو داود والنسائي. 
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 عن ُجُلود امليتة؟ فقال: دِّابُغها ذَكاُْتا«. -صلى هللا عليه وسلم -وللنسائي قالت: »ُسئَِّل رسول هللا 
  قال: »ذكاُة امليتة دِّابُغها«ويف أخرى 

[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة والدة محمد بن عبد الرحمن بن  5084]جامع: 
 ثوبان، لكنها قد توبعت[  

لود  َّنى عن ج -صلى هللا عليه وسلم -: »أنَّ رسول هللا -رضي هللا عنهما   -)د ت س( أسامة اهلذيل   -[ 58] 
باع«   أخرجه أبو داود.السِّّ

 [صحيح]األلباني:   [[ ]شعيب: إسناده صحيحمرسل [ ]عبد القادر: 5087]جامع: 

قَاَل: َكاَن لِّبَـْعضِّ أُمََّهاتِّ اْلُمْؤمِّنِّنَي َشاٌة، َفَماَتْت َفَمرَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -رضي هللا عنه  -َسْلَمان  )جه(  -[ 59] 
َا«  َها فـََقاَل: »َما َضرَّ َأْهَل َهذِّهِّ، َلوِّ انـْتَـَفُعوا إبَِِّّهاهبِّ  أخرجه ابن ماجه. َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَليـْ

–]شعيب: صحيح بما قبله  ]األلباني: صحيح لغيره[  [ناده ليث بن سليم وهو ضعيف [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إس3611 ]ماجه:
 [ وشهر بن حوشب -وهو ابن أبي سليم-، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث  -عند المصنف

قَاَل: َماَتْت َشاٌة لَِّسْوَدَة بِّْنتِّ زَْمَعَة، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل هللاِّ، َماَتْت ُفالنَُة   -رضي هللا عنهما   -ابن عباس )حم( -[  60] 
هللاُ  فـََقاَل: " فـََلْوال َأَخْذمُتْ َمْسَكَها " فـََقاَلْت: أَنُْخُذ َمْسَك َشاٍة َقْد َماَتْت؟ فـََقاَل هَلَا َرُسوُل هللاِّ َصلَّى    -يـَْعينِّ الشَّاَة    -

َي إِّيَلَّ حُمَرًَّما َعَلى طَاعٍِّم َيْطَعُمهُ َعَلْيهِّ  ُد فِّيَما ُأوحِّ َا قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }ُقْل اَل َأجِّ َتًة َأْو َدًما  َوَسلََّم: " إَِّّنَّ  إِّالَّ َأْن َيُكوَن َميـْ
ْنزِّيرٍ  خِّ حَلَْم  َأْو  تَ   {،َمْسُفوًحا  فـَتَـنـْ َتْدبـُُغوُه  إِّْن  َتْطَعُمونَُه  اَل  َفَدبـََغْتُه،  فَإِّنَُّكْم  َمْسَكَها،  َفَسَلَخْت  َها،  إِّلَيـْ فََأْرَسَلْت   " بِّهِّ  فُِّعوا 

ْنُه قِّْربًَة َحَّتَّ خَتَرََّقْت عِّْنَدَها  َأخرجه مسند أمحد.  .فََأَخَذْت مِّ
 [حديث صحيح :[ ]شعيب3026]مسند: 
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 الباب الثالث: يف االستنجاء، وفيه فصالن 

 الفصل األول: يف أداب االستنجاء، وفيه اربعة فروع 

 أقسام   ثالثة الفرع األول: يف موضع قضاء احلاجة، وفيه  

 ]القسم[ األول: يف اختيار املوضع 
 

َعُتُه أَنَُّه َقدَِّم َمَع اْبنِّ َعبَّاٍس    أبو  )حم(   -[  61] اْلَبْصَرَة َفَكَتَب  التـَّيَّاح، َحدََّثينِّ رَُجٌل َأْسَوُد َطوِّيٌل قَاَل: َجَعَل أَبُو التـَّيَّاحِّ يـَنـْ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكا ي َفَماَل إِّىَل َدْمٍث يفِّ َجْنبِّ َحائٍِّط  إِّىَل َأيبِّ ُموَسى، َفَكَتَب إِّلَْيهِّ أَبُو ُموَسى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َن مَيْشِّ

بَـُعُه فـََقَرَضهُ  ْلمِّْقَراَضنْيِّ«. َوقَاَل: »إَِّذا َأرَاَد  فـََباَل، مثَّ قَاَل: »َكاَن بـََنو إِّْسَرائِّيَل إَِّذا اَبَل َأَحُدُهْم، فََأَصابَُه َشْيٌء مِّْن بـَْولِّهِّ تـَتـْ  ابِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . ْد لِّبَـْولِّهِّ«َأَحدُُكْم َأْن يـَُبوَل فـَْلرَيْتَ 

إسناد ضعيف  19714  ،19568  ،19537]مسند:   وهذا  لبوله"،  فليرتد  يبول  أن  أحدكم  أراد  "إذا  قوله:  دون  لغيره  ]شعيب: صحيح   ]
 إلبهام الرجل الراوي عنه أبو الّتّياح[ 

 اإلبعاد   الثاني: يف القسم  
يف   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنُت مع رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د ت س( املغرية بن شعبة  -[ 62]

 حاجَته، وأبعد يف املذَهب« هذه رواية الرتمذي.  -صلى هللا عليه وسلم -َسَفر، فأتى النيبُّ 
 َعَد« وأْسَقط يف نسخة »املذهب«. كان إذا َذَهَب املَْذَهب أبْـ   -صلى هللا عليه وسلم -وعند أيب داود »أنَّ النيبَّ 

 هذا احلديث أول حديث يف سنن أيب داود. 
كان إذا ذهب املذهب أبعَد، قال: فذهب حلاجته، وهو يف بعض    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي »أن النيبَّ 

     أْسَفارِّهِّ، فقال: اْئتين بَوُضوء، فتوضأ، ومسح على اخلفَّنْي«
 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده حسن [ ]عبد القادر: 5089]جامع: 

إىل اخَلالء، فكان إذا   -صلى هللا عليه وسلم -)س( عبد الرمحن بن أيب قراد قال: »خرجت مع رسول هللا   -[ 63] 
 أخرجه النسائي.أراد احلاجة أبعَد« 

 [ صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: 5090]جامع: 

 : يف األماكن املنهي عنها لث ]القسم[ الثا   
: »اتَـُّقوا الالَّعَِّننْيِّ، قيل:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)م د( أبو هريرة   -[ 64]

؟ قال: الذي يَتَخلَّى يف طريق الناس أو ظِّلِّّهم« أخرجه مسلم وأبو داود    وما الالَّعِّنانِّ
 [ ]صحيح[ 5091]جامع: 

: »اتَـُّقوا املاََلعَِّن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنه  -( معاذ بن جبل جه )د  -[ 65] 
 الثالَث: الَبَاَز يف املَوارِّد، وقَارَِّعةِّ الطريق، والظِّّل« 
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َا مَلْ َيْسَمْع  قَاَل: َكاَن ُمَعاُذ ْبُن  -رمحه هللا  – َسعِّيٍد احلِّْمرَيِّيَّ  ويف رواية مطولة عند ابن ماجه عن أيب َجَبٍل يـََتَحدَُّث ِبِّ
ُعوا، فـَبَـَلَغ َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعْمٍرو،  َما يـََتَحدَُّث بِّهِّ، فـََقاَل: َواَّللَِّّ َما  َأْصَحاُب َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَيْسُكُت َعمَّا مسِّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َوَسلََّم يـَُقوُل َهَذا، َوَأْوَشَك ُمَعاٌذ َأْن يـَْفتَِّنُكْم يفِّ اخْلَاَلءِّ، فـَبَـَلَغ َذلَِّك ُمَعاًذا، فـََلقَِّيُه، فـََقاَل  مسِّ
َدِّيٍث َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم نِّ  َا إِّْْثُُه َعَلى َمْن قَاَلُه، َلَقْد  َفاٌق، ُمَعاٌذ: اَي َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعْمٍرو إِّنَّ التَّْكذِّيَب حبِّ َوإَِّّنَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " اتَـُّقوا اْلَماَلعَِّن الثَّاَلَث: اْلَبَاَز يفِّ اْلَمَوا ، َوقَارَِّعةِّ الطَّرِّيقِّ "مسِّ  رِّدِّ، َوالظِّّلِّّ

   وابن ماجه.  أخرجه أبو داود
أبي سعيد  328  ]ماجه:[  5092]جامع:   لجهالة  لغيره، وهذا إسناد ضعيف  وانقطاع[ ]شعيب: حسن  القادر: في سنده جهالة  [ ]عبد 

 [ حسن ]األلباني: الحميري[  

َّنى أن يُباَل يف   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنه  -)د س( عبد هللا بن سرجس   -[ 66] 
 اجلُْحرِّ، قالوا لقتادة: ما يُكرُه من البول يف اجلُْحرِّ؟ قال: كان يُقال: إَّنا َمَساكُِّن اجلِّنِّّ«. أخرجه أبو داود. 

   احلديث ...« ر، قالوا لقتادة ويف رواية النسائي قال: »ال يـَُبوَلنَّ أحدكم يف ُجح
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: رجاله ثقات[  5093]جامع: 

قال: »ال يـَُبوَلنَّ   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسول هللا -رضي هللا عنه    -)ت س د( عبد هللا بن مغفل   -[ 67] 
 أحدُكم يف ُمسَتَحمِّّه، فإن عامة الَوسواس منه«. أخرجه الرتمذي والنسائي. 

   ديثاحل ...« مث »يغتسل فيه« ويف أخرى »مث يتوضأ فيه «:ويف رواية أيب داود زايدة بعد »مستحمِّّه
[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله:" فإن عامة الوسواس منه" فإنه موقوف[ ]األلباني: 5094]جامع: 

 [ صحيح إال الشطر الثاني 

َب النيبَّ   -[ 68]  ، كما صحبه  -صلى هللا عليه وسلم -)د س( محيد بن عبد الرمحن احلمريي قال: َلقِّيُت رجاًل َصحِّ
َط أحُدان كل يوم، أو يبول يف مغَتسله«.  -صلى هللا عليه وسلم -أبو هريرة قال: »َّنى رسول هللا   أن مَيَْتشِّ

   .أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي يف أول حديث
 [ صحيح ]األلباني:  [[ ]شعيب: إسناده صحيح5095]جامع: 

َّنى أن يـَُباَل يف   -صلى هللا عليه وسلم -: »أنَّ رسول هللا -رضي هللا عنهما   -)م س( جابر بن عبد هللا   -[ 69] 
 وقد تقدَّم يف الباب األول هذا عن أيب هريرة بزايدة فيه. ،والنسائيأخرجه مسلم  املاءِّ الرَّاكِّد«.

 [ ]صحيح[ 5096]جامع: 
ُكْم َوالتـَّْعرِّيَس  -رضي هللا عنه  - اَّللَِّّ َجابِّر ْبُن َعْبدِّ   )جه(  -[ 70]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّايَّ

هَ  ، َوَقَضاَء احْلَاَجةِّ َعَليـْ َباعِّ َا َمْأَوى احْلَيَّاتِّ َوالسِّّ َها، فَإَِّّنَّ ، َوالصَّاَلَة َعَليـْ َا مِّنَ َعَلى َجَوادِّّ الطَّرِّيقِّ أخرجه ابن    اْلَماَلعِّنِّ«ا، فَإَِّّنَّ
 ماجه.
]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد   حسن دون الصالة عليها[: ]األلباني [في الزوائد: إسناده ضعيف  [ ]عبد الباقي:329 ]ماجه:

 ضعيف[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ََّنَى  - مارضي هللا عنه  - ابن عمر )جه(  -[ 71]  ، َأْو َأنَّ النَّيبِّ َأْن ُيَصلَّى َعَلى قَارَِّعةِّ الطَّرِّيقِّ
َها، َأْو يـَُباَل فِّيَها«  أخرجه ابن ماجه.  ُيْضَرَب اخْلَاَلُء َعَليـْ
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]شعيب: حسن لغيره، وهذا    ]األلباني: ضعيف[ [في الزوائد: إسناده ضعيف ولكن المتن له شواهد صحيحة  [ ]عبد الباقي:330 ]ماجه:
 [ لهيعة وشيخه قرة بن عبد الرحمنإسناد ضعيف لضعف ابن  

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: "اتَـُّقوا اْلَمالعَِّن   -  مارضي هللا عنه  -اْبن َعبَّاسٍ   )حم(   -[  72]  ْعُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: مسِّ
  “. َطرِّيٍق، َأْو يفِّ نـَْقعِّ َماٍء    الثَّالَث " قِّيَل: َما اْلَمالعُِّن اَي َرُسوَل هللاِّ؟ قَاَل: " َأْن يـَْقُعَد َأَحدُُكْم يفِّ ظِّلٍّ ُيْسَتَظلُّ فِّيهِّ، َأْو يفِّ 

 َأخرجه مسند أمحد. 
َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوَرُجل  ]الهيثمي:    [حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام راويه عن ابن عباس [ ]شعيب:  2715]مسند:  
 [ َلْم ُيَسمَّ 

 : يف البول يف اإلناء رابع القسم ال 
َقة قالت: »كان للنيبِّّ  -[ 73] َقَدح مِّْن َعْيدان حتت َسرِّيرِّه يَبوُل فيه   -صلى هللا عليه وسلم -)د س( أُميمة بنت رُفـَيـْ

 من الليل« أخرجه أبو داود.
  قدح من َعْيَدان يـَُبول فيه، وَيَضُعه حتت السرير« -صلى هللا عليه وسلم  -وعند النسائي »كان للنيبِّّ 

[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف، حكيمة بنت أميمة لم يرو عنها غيُر ابن جريج، ولم يوثقها غير  5097]جامع: 
 [ حسن صحيح]األلباني: ابن حبان[  

 الفرع الثاني: يف هيئة قضاء احلاجة، وفيه ثالثة أقسام 

 ]القسم[ األول: يف استقبال القبلة واستدبارها 

 النهي عنه 
قال: »إذا   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)خ م ت د ط س( أبو أيوب األنصاري  -[ 74]

ُتم الغائط فال تستقبلوا القِّبلَة وال تستْدبُِّروها، ولكن َشرِّقوا أو غرِّبوا، قال أبو أيوب: فلما َقدِّمنا الشَّاَم َوجدان   أتـَيـْ
يَض قد بُنِّيْت قَِّبَل القبلة، ف  نَـْنحرِّف عنها ونستغفر هللا عز وجل«.َمَراحِّ

 أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وأبو داود. 
أنه مسع أاب أيوب   -موىل آلل الشفاء، وكان يقال له: موىل أيب طلحة:  -ويف رواية »املوطأ« : قال رافع بن إسحاق 

ري كيف أصنع هبذه الكراييس«  يقول: »وهللا ما أد -وهو ِبصر -صلى هللا عليه وسلم -األنصاري صاحب رسول هللا  
: »إذا ذهب أحدُكم لِّغَائِّط أو بول، فال يستقبل القِّبلة وال يستدبْرها  -صلى هللا عليه وسلم -، وقد قال رسول هللا 

 بَفْرجه؟«.
 وأخرج النسائي رواية »املوطأ«.

بروها بغائط أو بول، ولكن َشرِّقوا  قال: »ال تستقبلوا القِّبلة، وال تستد -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: أن النيب 
 أو َغرِّبوا«. 

   ويف أخرى »إذا أتى أحدكم الغائط، فال يستقبل القبلة، ولكن يشرِّق أو يغّرب«
 [ ]صحيح[ 5098]جامع: 
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قال: »إذا جلس أحدُكم على   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب   -رضي هللا عنه   -)م د س( أبو هريرة   -[ 75] 
صلى هللا عليه   -ستقبل القبلة وال يستدبِّْرها« أخرجه مسلم. ويف رواية أيب داود والنسائي: أن رسول هللا حاجته فال ي

قال: »إَّنا أان لكم ِبَْنزِّلة الوالد، ُأَعلُِّّمكم، فإذا أتى أحدُكم الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبْرها، وال   -وسلم
  ، وينهى عن الرَّْوثِّ والّرمَّةِّ«َيسَتطِّْب بيمينه، وكان أيمُر بثالثة أحجار

 [ ]صحيح[ 5099]جامع: 
ينهى أْن   -صلى هللا عليه وسلم -)ط( مالك بن أنس بـََلَغه عن رجل من األنصار: »أنه مسع رسول هللا    -[ 76] 

 ُتستقَبل القبلُة لغائط أو بول« أخرجه »املوطأ« 
]الهاللي: صحيح لغيره، وهذا سند ضعيف لجهالة  [ ]عبد القادر: إسناده منقطع وهو حديث صحيح له شواهد بمعناه[  5100]جامع: 

 جل األنصاري[ الر 

َلةِّ، مث َجَلَس يبوُل إليها، فقلُت: أاب عبد    -[ 77]  َلته ُمْستقبَل القِّبـْ )د( مروان األصفر قال: »رأيُت ابَن ُعمَر أانَخ رَاحِّ
الرمحن أليس قد َّنَِّي عن هذا؟ قال: بلى، إَّنا َُّني عن ذلك يف الفضاء، فإذا كان بينَك وبني القِّْبلة شيء َيْسرُتُك فال  

 أخرجه أبو داود. « أبس
 ]األلباني: حسن[ [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف الحسن بن ذكوان[  5102]جامع: 

َّ َصلَّى هللاُ قال -رضي هللا عنه   - َعْبد اَّللَّ ْبَن احْلَارِّثِّ ْبنِّ َجْزٍء الزُّبـَْيدِّيَّ  )جه(  -[ 78]  َع النَّيبِّ َعَلْيهِّ  : َأاَن َأوَُّل َمْن مسِّ
َلةِّ« َوَأاَن َأوَُّل َمْن َحدََّث النَّاَس بَِّذلِّكَ   أخرجه ابن ماجه. . َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم ُمْستَـْقبَِّل اْلقِّبـْ

 [ ]شعيب: إسناده صحيح  ]األلباني: صحيح[  [في الزوائد: إسناده صحيح وحكم بصحته جماعة [ ]عبد الباقي:317 ]ماجه:

َلَتنْيِّ  اَنفِّع، َعْن رَُجٍل، مَِّن اأْلَْنَصارِّ، َعْن أَبِّيهِّ: »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ََّنَى َأْن َنْستَـ   )حم(  -  [ 79]  ْقبَِّل اْلقِّبـْ
 َأخرجه مسند أمحد. بِّبَـْوٍل َأْو َغائٍِّط«.

لقبلتين، وهذا إسناد ضعيف إلبهام األنصاري[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد،  [ ]شعيب: صحيح لغيره، لكن بلفظ "الِقبلة" بدل ا23646]مسند:  
 [ َوِفيِه َرُجل  َلْم ُيَسمَّ 

 جوازه 
أْن نستقبَل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »َّنى رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت( جابر بن عبد هللا  -[ 80]

َلَة ببول، فرأيُتُه قبل أن يـُْقَبَض بعام َيْستَـْقبُِّلها« أخرجه أبو داود والرتمذي   القِّبـْ
 [ صحيح [ ]شعيب: إسناده حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث هنا[ ]األلباني: 5103]جامع: 

قال: »اْرتـََقْيُت فوَق بيتِّ َحْفَصة لبعض حاجيت،   -رضي هللا عنهما   -)خ م ت ط س د( عبد هللا بن عمر   -[ 81] 
لَ  -صلى هللا عليه وسلم-فرأيُت النيبَّ   ةِّ« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي. يقضي حاجَتُه مستقبَل الشام، مستدبَر القِّبـْ

َلَة وال بيَت   ويف رواية للبخاري: أن ابن عمر كان يقوُل: »إن انساً يقولون: إذا قـََعْدَت على حاجتَك فال تستقبل القِّبـْ
، فقال عبد هللا بُن عمر: لقد اْرتـََقْيُت يوماً على َظهرِّ بـَْيت لنا، فرأيُت رسول هللا   على   -يه وسلمصلى هللا عل  -املَْقدِّسِّ

لَبِّنَـَتنْيِّ، ُمستقبَل بيتِّ املقدس حلاجته، وقال: لعلَّك من الذين ُيصلُّون على أوراكهم؟ فقلت: ال أْدرِّي وهللاِّ«. قال  
 مالك: يعين: الذي ُيصلِّّي وال يرتفع عن األرض، َيْسُجد وهو الصق ابألرض. 
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، ومل أجْده أخرج إ ال الرواية األوىل، وهي مذكورة يف كتاب البخاري، وقد تْرَجم  وهذه الرواية مل أرَها يف كتاب احلميديِّّ
 عليه »ابب َمن َتَبَّز على لَبِّنَـَتنْيِّ« وأخرج مسلم هذه الرواية، ومل يذكرها احلميديُّ أيضاً.

بَّان: »كنُت ُأصلِّّي يف املسجد، وابُن ُعمر ُمْسنِّد ظهَره إىل القِّبَلةِّ، فلما قضيُت صالِت ُع بُن حِّ اْنَصَرفُت إليه   قال واسِّ
َلة، وال بيَت املقدس، قال   قِّّي، فقال عبد هللا: يقوُل انس: إذا قعدَت للحاجة تكون لك، فال تـَْقُعْد ُمستقبَل القِّبـْ من شِّ

قاعدًا على لَبَِّنتنْي ُمْستَـْقبَِّل بيتِّ   -صلى هللا عليه وسلم -عبد هللا: لقد رَقيُت على َظْهرِّ بيت، فرأيُت رسول هللا 
  حلاجته«. املقدسِّ 

 أخرج »املوطأ« هذه الرواية اآلخرة.  
   : حلاجته«-إىل قوله  -وأخرج النسائي وأبو داود من هذه الرواية اآلخرة: املُْسَنَد وحَده، وأول حديثه »لقد اْرتـََقْيُت 

 [ ]صحيح[ 5105]جامع: 

 القسم الثاني: يف البول قائما  

 جوازه 
،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنُت مع النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س( حذيفة بن اليمان  -[ 82]

 يه«. فانتهى إىل ُسَباطَة قوم، فباَل قائماً، فـَتَـَنحَّْيُت، فقال: اْدنُْه، َفَدنـَْوُت حَّت كنُت عند َعقِّبيه، فتوضَّأ، ومسَح على ُخفَّ 
و موسى ُيَشدُِّد يف البولِّ ويـَُبوُل يف قَاُرورَة، ويقول: إن َبين إسرائيل كان إذا أصاب  ويف رواية عن أيب وائل قال: »كان أب

ْلَد أحدِّهم بول قـََرَضه ابملقاريض، فقال حذيفة: َلَودِّدُت أن صاحَبكم ال ُيَشدُِّد هذا التَّشديد، فلقد رأيُتين أان ورسول   جِّ
َة قوم َخْلَف حائط، فقام كما يقوم أحدُكم، فَباَل فَانـْتَـَبْذُت منه،  نـََتَماَشى، فأتى ُسباط -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 ، حَّت فـَرََغ«. أخرجه البخاري ومسلم.  -صلى هللا عليه وسلم  -فأشار إيلَّ، فجئُت، فقمُت عند َعقِّبه 
دعا ِباء فمسح على  ُسَباطََة َقوم، فبال قائماً، مث  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »أتى رسول هللا 

 ُخفَّْيه«.
 «. -صلى هللا عليه وسلم -»فذهبُت أتباَعُد، فدعاين، حَّت كنُت عند عقبه   [: ]قال أبو داود: قال مسدد

 وأخرج الرتمذي والنسائي الرواية األوىل.
   وللنسائي مثل أيب داود إىل قوله: »قائمًا«

 [ ]صحيح[ 5106]جامع: 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »أََتى ُسَباطََة قـَْوٍم، فـََباَل   -رضي هللا عنه    - اْلُمغِّريَة ْبنِّ ُشْعَبةَ  )جه( -[ 83] 
ٌم يْومئٍذ، َوَهَذا اأْلَْعَمُش، يـَْروِّيهِّ َعْن َأيبِّ َوائٍِّل، َعْن ُحذْيفَة، َوَما َحفِّظَ  ُه، َفَسأَْلُت َعْنُه  قَائًِّما« قَاَل ُشْعبُة: قَاَل َعاصِّ

ُ علْيهِّ َوسلََّم »أََتى سُ  أخرجه   َباطََة قْوٍم، فـََباَل قَائًِّما«َمْنُصورًا، َفَحدَّثَنِّيهِّ َعْن َأيبِّ َوائٍِّل، َعْن ُحَذيـَْفَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ صلَّى اَّللَّ
 ابن ماجه. 

 حذيفة[ ]شعيب: حديث صحيح من حديث   [ ]األلباني: صحيح[ 306 ]ماجه:

َمْن ُهَو َخرْيٌ    أَبُو َحازٍِّم قَاَل: رَأَْيُت َسْهَل ْبَن َسْعٍد يـَُبوُل قَائًِّما فَإِّنَُّه حُتُدَِّث َذلَِّك َعَلْيهِّ، َوقَاَل: َقْد رَأَْيتُ   )خز(   -[  84] 
 مِّينِّّ فـََعَلُه أخرجه ابن خزمية
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 ]ياسين: إسناده حسن وقد توبع الفضيل بن سليمان[   [62]خزيمة: 

 النهي عنه 
كان يـَُبوُل قائماً    -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »َمن حدَّثكم أنَّ النيبَّ   -رضي هللا عنها  -)ت س( عائشة   -[ 85]

 فال ُتَصدُِّقوه، ما كان يـَُبوُل إال قاعدًا«.
   أخرجه الرتمذي والنسائي، وقال النسائي: »إال جالسًا« 

 ]شعيب: صحيح[  عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[] [ 5109]جامع: 

 القسم الثالث: يف االستتار 
ذاَت يوم   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أْرَدَفين رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -)م د( عبد هللا بن جعفر  -[ 86]

  -صلى هللا عليه وسلم  -َخْلَفه، فأَسرَّ إيلَّ حديثاً ال ُأَحدُِّث به أحدًا من الناس، وكان أحبَّ ما اْسَترَتَ به رسول هللا 
 حلاجته َهَدف، أو حائُش ََنْل«.

 أخرجه مسلم.  «،يف رواية: »يعين: حائَط َنلقال 
 [ ]صحيح[ 5110]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -)د س( عبد الرمحن بن حسنة قال: »اْنطَلقُت أان وَعمرو بن العاص إىل النيبِّّ   -[ 87] 
قَِّي  فخرَج ومعه َدرََقة، مث اْسَترَت هبا، مث اَبل، فقلنا: انظُُروا إليه يـَُبول كما تـَُبوُل املرأة، فسمع ذلك، فقال: أمل تعلموا ما لَ 

 ا أصاهبم البوُل َقطَُعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم، فُعذَِّب يف قبه«. صاحُب َبين إسرائيل؟ كانوا إذ
لدِّ أحدهم« ، وقال عاصم عن أيب وائل   قال أبو داود: قال منصور عن أيب وائل عن أيب موسى هبذا احلديث، قال: »جِّ

 »َجَسدِّ أحدِّهم«. -صلى هللا عليه وسلم -عن أيب موسى عن النيبِّّ 
صلى هللا عليه   -قال: »خرج علينا رسول هللا  -ويف نسخة عنه عن أيب موسى  -عن عبد الرمحن  ويف رواية النسائي

، ويف َيدِّهِّ كهيئة الدَّرََقةِّ، فوضعها مث جلس َخْلَفها، فبال إليها، فقال بعُض القوم: اْنظُروا، يبوُل كما تبوُل املرأة،  -وسلم
رائيل؟ كانوا إذا أصاهبم شيء من البول قـََرُضوه ابملقاريض،  فسمعه، فقال: أَو ما علمَت ما أصاب صاحَب بين إس 

   فنهاهم صاحُبهم، فُعذِّب يف قبه«
 [  إسناده صحيح[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: 5111]جامع: 

كان إذا أراد الَبَاز انطلق    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)د( جابر بن عبد هللا   -[ 88] 
 أخرجه أبو داود.حَّت ال يراه أحد« 

   [[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن عبد الملك 5115]جامع: 

 الثالث: يف كيفية االستنجاء الفرع  
صلى هللا عليه   -قال: »قيل له: قد علََّمُكْم نَبِّيُّكم  -رضي هللا عنه  -)م ت د س( سلمان الفارسي  -[ 89]

َلَة بِّغَائط أو بول، أو أن نستنجَي ابليمني، أو أن    -وسلم كلَّ شيء حَّت اخلَِّراَءَة؟ قال: أجْل، لقد َّناان أن نستقبَل القِّبـْ
 جَي برجيع أو بَعْظم«.نستنجَي أبقل من ثالثة أحجار، أو أن نستن
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ويف رواية: »قال: قال له املشركون: إان نـََرى صاحبكم يعلُِّّمكم، حَّت يعلُِّّمكم اخلَِّراَءة؟ فقال: أجل، إنه َّناان أن  
َلَة، وَّنى عن الرَّْوثِّ والعظام، وقال: ال يستنجي أحدُكم بدون ثالثة أحجار«.   يستنجَي أحُدان بيمينه، أو يستقبَل القِّبـْ

 سلم، وأخرج الرتمذي وأبو داود األوىل. أخرجه م
ويف رواية النسائي قال: قال رجل: »إن صاحَبكم ليعلُِّّمكم حَّت اخلِّراَءة؟ قال: أجل، َّناان أن نستقبَل القِّبَلَة بغائط أو  

 بول، أو نستنجَي أبمْياننا، أو نكتفَي أبقل من ثالثة أحجار«. 
  وله يف أخرى مثل الرواية الثانية

 [ ]صحيح[ 5116]جامع: 
: »إذا استجمَر  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنهما   -)م( جابر بن عبد هللا  -[ 90]

 أخرجه مسلم. أحدُكم فـَْليوتِّْر« 
 [ ]صحيح[ 5117]جامع: 

قال: »إذا اْسَتْجمرَت   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)س( سلمة بن قيس  -[ 91]
 أخرجه النسائي. فأوتر« 
 [ صحيححديث صحيح[ ]األلباني:  [ ]عبد القادر:5118]جامع: 

صلى هللا عليه وسلم قال: »إذا اَبَل أحدُكم فال   -أن النيب  -رضي هللا عنه  -)خ م د ت س( أبو قتادة  -[ 92]
 هذه رواية أيب داود. «. مَيَسَّ ذََكره بيمينه، وإذا أتى اخلاََلَء فال يتمسَّْح بيمينه، وإذا شرَب فال يشرب نـََفساً واحداً 

 َره بيمينه، وال َيْستَـْنجِّ بيمينه، وال يـَتَـنَـفَّس يف اإلانء«.وللبخاري: »إذا ابل أحدُكم فال أيُخْذ ذَكَ 
 وله يف أخرى »إذا َشرَِّب أحدُكم فال يتنفَّْس يف اإلانء، وإذا أتى اخَلاَلَء فال مَيَسَّ ذََكَرُه بيمينه، وال يتمسَّْح بيمينه«. 

كنَّ أحدُكم ذَكَرُه بيمينه وهو يبوُل، وال يتمسَّ   ْح من اخلالء بيمينه، وال يتنفَّْس يف اإلانء«. وملسلم قال: »ال مُيْسِّ
 ويف أخرى »إذا دخل أحدُكم اخَلالء فال ميسَّ ذََكَرُه بيمينه«. 

 َّنى أن يتنفََّس يف اإلانء، وأن ميسَّ ذََكَرُه بيمينه، وأن َيستطِّيَب بيمينه«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »أن النيبَّ 
 ت مسلم وأيب داود. وأخرج النسائي حنوًا من روااي
   َّنى أن ميسَّ الرَُّجُل ذََكَرُه بيمينه« -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي »أنَّ النيبَّ 

 [ ]صحيح[ 5119]جامع: 
اليمىن لطُُهوره   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »كانت َيُد رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)د( عائشة  -[ 93]

 أخرجه أبو داود. وطعامه، وكانت يده الُيسرى خلالئه وما كان من أذى« 
 صحيح[    اإسنادهله رواية منقطعة واألخرى : حديث حسن[ ]شعيب: رعبد القاد [ ] 5120]جامع: 

كان جيعُل مييَنه لطعامه وشرابِّه وأْخذِّه    -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)د( حفصة  -[ 94]
وى ذلك.  اله ملا سِّ  أخرجه أبو داود. وعطائه، وجيعَل ِشِّ

 : حديث حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي أيوب اإلفريقي[  رعبد القاد [ ] 5121]جامع: 

َّ  )حم(  -[ 95]  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  حُمَمَّد ْبَن قـَْيٍس َمْوىَل َسْهلِّ ْبنِّ ُحنَـْيٍف مِّْن َبينِّ َساعَِّدَة، َأْخَبَُه َأنَّ َسْهاًل، َأْخَبَُه: َأنَّ النَّيبِّ
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ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْرَسَلينِّ يـَْقَرأُ َعَلْيُكُم السَّاَلَم،  َوَسلََّم بـََعَثُه قَاَل: " أَْنَت َرُسويلِّ إِّىَل َأْهلِّ َمكََّة، ُقْل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّ 
َلَة، َواَل َتسْ  ُتْم َفاَل َتْستَـْقبُِّلوا اْلقِّبـْ   ."  َتْدبُِّروَها، َواَل َتْستَـْنُجوا بَِّعْظٍم، َواَل بِّبَـْعَرةٍ َوأيَُْمرُُكْم بَِّثاَلٍث: اَل حَتْلُِّفوا بَِّغرْيِّ اَّللَِّّ، َوإَِّذا خَتَلَّيـْ

 َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: ما ورد فيه من نهي صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الكريم ابن أبي الُمخارق، ولجهالة الوليد بن  15984]مسند:  

 [ مالك، ومحمِد بِن قيس[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا اْسَتْجَمَر َأَحدُُكْم،    -رضي هللا عنه    -ُعْقَبة ْبَن َعامِّرٍ   )حم(  -[  96] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ْل وِّتْـًرا«  َأخرجه مسند أمحد. .فـَْلَيْسَتْجمِّْر وِّتْـًرا، َوإَِّذا اْكَتَحَل، فـَْلَيْكَتحِّ

َوَحِديُثُه    [ [ ]شعيب: حديث حسن17428  ،17427]مسند:   َلِهيَعَة،  اْبَن  َخاَل  ِحيِح  الصَّ ِرَجاُل  َوِرَجاُلُه   ، َوالطََّبَراِنيُّ َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي: 
 [ َحَسن  

ُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )حب(  -[  97] َوَسلََّم َأْن مَيَسَّ الرَُّجُل  قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 ذََكَرُه بَِّيمِّينِّهِّ«. أخرجه ابن حبان

]شعيب:    [ 1433]حبان:   صحيح[  قتادة  ]االلباني:  أبي  حديث  له  ويشهد  عنعن،  وقد  مدلس  الزبير  أبا  أن  إال  ثقات  )حبان:  رجاله 
1434  ]) 

 الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به 

 وفيه فرعان   

 املاء الفرع األول: يف  
إذا خرج   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م د س( أنس بن مالك  -[ 98]

 يعين: يستنجي به«.  -حلاجته تَبِّْعُته أان وغالم مِّنَّا، معنا إَداَوة من ماء 
غالم ]حنوي[ إَداَوة من ماء،  يدخل اخلالء، فأمحُِّل أان و  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »كان رسول هللا 

 وَعنَزة، يستنجي ابملاء«. 
دخل حائطاً، وتَبِّعه غالم ومعه مِّيَضأة، وهو أصغران، فوضعها عند   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »أن رسول هللا  

ْدرَة، فقضى رسول هللا   حاجته، فخرج علينا وقد اْستنجى ابملاء«. -صلى هللا عليه وسلم -سِّ
 اري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية اآلخرة.أخرجه البخ

    ويف رواية النسائي قال: »كان إذا دخل اخلالء أمحل أان وغالم معي حنوي إَداوة من ماء يستنجي به«
 [ ]صحيح[ 5124]جامع: 

)ت س( معاذة بنت عبد الرمحن أن عائشة قالت: »ُمْرَن أْزواجكنَّ أْن يستطيبوا ابملاء، فإين أْسَتْحييهم منه،   -[ 99]
   . كان يفعله« أخرجه الرتمذي والنسائي  -صلى هللا عليه وسلم -فإن رسول هللا 
ْلَماءِّ«،  َشدَّاد أَبُو َعمَّاٍر، َعْن َعائَِّشَة، »َأنَّ نِّْسَوًة مِّْن  ويف رواية عن   نَي ابِّ َها، فََأَمَرْْتُنَّ َأْن َيْستَـْنجِّ َأْهلِّ اْلَبْصَرةِّ َدَخْلَن َعَليـْ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َكاَن يـَْفَعُلُه«، »َوُهَو شِّ  ،  َفاٌء مَِّن اْلَباُسورِّ«، َعائَِّشُة تـَُقولُهُ َوقَاَلْت: »ُمْرَن َأْزَواَجُكنَّ بَِّذلَِّك، فَإِّنَّ النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. .َأْو أَبُو َعمَّارٍ 
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]شعيب: حديث صحيح دون قوله: وهو شفاء من    [صحيح[ ]األلباني:  إسناده صحيح]عبد القادر:  [  24623]مسند:  [  5125]جامع:  
 الباسور، إن كان من قول عائشة، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[  

إذا أتى اخلالء أتيُته ِباء   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه  -)د س( أبو هريرة    -[ 100]
 فاستنجى منه، مث مسح يَده على األرض، مث أتيُته إبانء آخَر فتوضأ« أخرجه أبو داود.  -أو رَْكَوة   -يف تـَْور 

   توضأ، فلما استنجى َدَلَك يَده ابألرض« -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أن النيبَّ  
[ ]عبد القادر: في سنده شريك القاضي، وفيه مقال، ولكن يشهد له الذي بعده[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد  5126]جامع: 

 ضعيف[  

فأتى اخَلالَء،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنت مع النيب  -رضي هللا عنه   -)س( جرير بن عبد هللا   -[ 101]
 أخرجه النسائي. فقضى احلاجَة، مث قال: اي جرير، هاتِّ طُهورًا، فأتيته ابملاء، فاستنجى، وقال بيده، فَدَلَك هبا األرض« 

 [ ]األلباني: حسن[ هد له ما قبله لكن يش  [ ]عبد القادر: في سنده انقطاع5127]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان رسول هللا  -أو احلكم بن سفيان -)د س( سفيان بن احلكم الثقفي   -[ 102]

 إذا ابل توضأ، ويـَنـَْتضِّح«  
اَبَل مث َنضَح فـَْرَجه«. أخرجه أبو   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: »رأيُت النيبَّ 

 داود.
كان إذا توضأ أخذ َحْفَنة من ماء،    -صلى هللا عليه وسلم  -م بن سفيان قال: »إن رسول هللا وأخرج النسائي عن احلك

 َنَضح هبا فرَجه«.  -هكذا وَصَفه شْعَبُة   -فقال هبا 
 توضأ وَنَضَح فرجه«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »رأيُت رسول هللا 

   ويف أخرى: »فنضح فرجه« 
  ]شعيب: ضعيف الضطرابه[ [أقول: ولكن يشهد له الذي بعده  ر: قال الترمذي: واضطربوا في هذا الحديث. ]عبد القاد  [5128]جامع: 

 : صحيح[ األلباني]

قَاَلْت: »َما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَرَج مِّْن َغائٍِّط َقطُّ إِّالَّ   - ارضي هللا عنه  -عائشة )جه(  -[ 103]
 أخرجه ابن ماجه.  َمسَّ َماًء«

 [ ]شعيب: إسناده صحيح   [ ]األلباني: صحيح[ 354 ]ماجه:

قَاَل: َحدََّثينِّ أَبُو أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيُّ، َوَجابُِّر ْبُن َعْبدِّ اَّللَِّّ، َوأََنُس ْبُن َمالٍِّك،    -رمحه هللا–طَْلَحُة ْبُن اَنفٍِّع    )جه(  -[  104]
ُ حيِّبُّ اْلُمطَّهِّّرِّيَن{ ]التوبة:   ى هللاُ َعَلْيهِّ  [ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّ 108َأنَّ َهذِّهِّ اآْليََة نـََزَلْت }فِّيهِّ رَِّجاٌل حيِّبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا َواَّللَّ

نـَتَـ  قَاُلوا:  طُُهورُُكْم؟«  َفَما  الطُُّهورِّ،  يفِّ  َعَلْيُكْم  أَْثىَن  َقْد  اَّللََّ  إِّنَّ  اأْلَْنَصارِّ،  َمْعَشَر  »اَي  مَِّن  َوَسلََّم:  ُل  َونـَْغَتسِّ لِّلصَّاَلةِّ،  َوضَّأُ 
ْلَماءِّ. قَاَل: »فـَُهَو َذاَك، فـََعَلْيكُ  ي ابِّ  أخرجه ابن ماجه.  ُموُه« اجْلََنابَةِّ، َوَنْستَـْنجِّ

]شعيب: حسن لغيره،  ]األلباني: صحيح[ [في الزوائد: عتبة بن أبي حكيم ضعيف وطلحة لم يدرك أبا أيوب  [ ]عبد الباقي:355 ]ماجه:
 [ وهذا إسناد ضعيف

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن »إَِّذا َخَرَج مَِّن اخْلَاَلءِّ تـََوضََّأ«  -  ا رضي هللا عنه  -  عائشة )حم(    -[  105] .  َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ 
 أمحد. مسند  َأخرجه
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ُشْعَبُة 25561]مسند:   َوثََّقُه   ، اْلُجْعِفيُّ َجاِبر   َوِفيِه  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف لضعف جابر[  [ ]شعيب: حديث صحيح وهذا 
 [ َوُسْفَياُن، َوَضعََّفُه َأْكَثُر النَّاسِ 

دِّ قـَُباَء  -رضي هللا عنه    -ُعَوْْي ْبنِّ َساعَِّدَة اأْلَْنَصارِّيِّّ   )حم(   -[  106] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأاَتُهْم يفِّ َمْسجِّ : َأنَّ النَّيبِّ
تـََباَرَك َوتـََعاىَل َقْد   َفَما َهَذا الطُُّهوُر الَّذِّي َتطَّهَُّروَن فـََقاَل: »إِّنَّ اَّللََّ  دُِّكْم،  َأْحَسَن َعَلْيُكُم الثَـَّناَء يفِّ الطُُّهورِّ يفِّ قِّصَّةِّ َمْسجِّ

َفكَ  اْليَـُهودِّ،  مَِّن  ريَاٌن  لََنا جِّ أَنَُّه َكاَن  إِّالَّ  ًئا  َشيـْ نـَْعَلُم  َما  َرُسوَل اَّللَِّّ،  اَي  َواَّللَِّّ  قَاُلوا:  لُ بِّهِّ؟«  يـَْغسِّ اْلغَائِّطِّ انُوا  مَِّن  َأْداَبرَُهْم  وَن 
 َأخرجه مسند أمحد.  .فـََغَسْلَنا َكَما َغَسُلوا

[ ]شعيب: حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الثالثة، وفيه شرحبيل بن سعد،  15485]مسند:  
 [ ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان

 الثاني: يف األحجار، وما نُهي عنه الفرع  
قال: »إذا ذهب أحدُكم إىل   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)د س( عائشة   -[ 107]

 أخرجه أبو داود والنسائي. «.الغائط فلَيْذهب معه بثالثة أحجار، يسَتطِّيب هبن، فإَّنا جُتزئ عنه
 ضعيف لجهالة مسلم بن قرط[  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حديث حسن بشواهده[ ]عبد القادر: 5133]جامع: 

سئل عن االستطابة؟   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنهما   -)ط( عروة بن الزبري   -[ 108]
 . فقال: أَو اَل جيُد أحدُكم ثالثة أحجار«. أخرجه »املوطأ«

الموطأ كلهم،  أرسله رواة  ]الزرقاني:  وقد وصله أبو داود والنسائي كما في الحديث الذي قبله[  ،  ]عبد القادر: مرسل[  5134]جامع:  
 [ ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط الحديث المتقدم

عن االستطابة؟ فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »سئل النيب  -رضي هللا عنه  -)د( خزمية بن ًثبت   -[ 109]
 أخرجه أبو داود.بثالثة أحجار ليس فيها رجيع« 

[ ]عبد القادر: وفي سنده عمرو بن خزيمة المدني، وهو مجهول ولكن للحديث شواهد بمعناه يتقوى بها[ ]شعيب:  5135]جامع: 
 ره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة[  صحيح لغي

الغائَط،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتى النيبُّ  -رضي هللا عنه   -)خ ت س( عبد هللا بن مسعود   -[ 110]
فأمرين أن آتَيه بثالثة أحجار، فوجدت حجرين، والَتمْست الثالث، فلم أجْده، فأخذت َرْوثَة، فأتيُته هبا، فأخذ  

 ، وألقى الرَّوثة، وقال: إَّنا رِّْكس«.احلجرين
   أخرجه البخاري والرتمذي والنسائي، وقال النسائي: الرِّكس: طعاُم اجلن

 [ ]صحيح[ 5136]جامع: 
وكان   -وقد خرج حلاجته   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »اتَـّبَـْعُت النيبَّ  -رضي هللا عنه   -)خ( أبو هريرة   -[ 111]

َفَدَنوُت منه، فقال: ابغِّين أحجارًا أْسَتنفُِّض هبا أو حنوه، وال أْتتِّين بعظم وال َرْوث، فأتيُته أبحجار بطرف   -ال يلتفت  
 أخرجه البخاري. ُت عنه، فلما َقضى أتْـبَـَعُه هبن«. ثيايب، فوضعُتها إىل َجْنبِّه، وأْعَرضْ 

هبا، وال أتتين بعظم وال   أحجارًا أْستَـْنفِّضُ : »ابغِّين -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية ذكرها رزين قال: قال رسول هللا 
يبني  نِّّ َنصِّ فسألوين   -ونِّعم اجلنُّ  -بروثة، قلت: ما ابُل العظم والروثة؟ قال: مها من طعام اجلن، وإنه أاتين َوْفُد جِّ

 . الزاَد، فدعوُت هللا هلم أن ال ميرُّوا بعظم وال روثة إال وجدوا عليها طُعمًا«



33 
 

 [ ]صحيح[ 5137]جامع: 
: »ال  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنه   -)ت س د( عبد هللا بن مسعود   -[ 112]

 تستنجوا ابلروث وال ابلعظم، فإنه زَاُد إخوانكم من اجلن«. 
ليلة اجلن... احلديث بطوله« فقال   -صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه الرتمذي، وقال: وقد روي عنه »أنه كان مع النيبِّّ  

 قال: »ال تستنجوا ابلروث... وذكر احلديث«. -صلى هللا عليه وسلم -عيب: إن رسول هللا الش
 َّنى أن يستطيب أحدُكم بعظم أو روثة«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أن رسول هللا 

حممد، اْنَه أُمََّتك أن يستنجوا    فقالوا: اي -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »قدم َوْفد اجلن على النيبِّّ 
   عن ذلك«  -صلى هللا عليه وسلم -بعظم أو روثة أو مُحََمة، فإن هللا عز وجل جعل لنا فيها رزقاً، فنهى النيبُّ  

 [ صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 5138]جامع: 

أْن نتمسَّح   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »َّنى رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -)م د( جابر بن عبد هللا   -[ 113]
   وأخرجه أبو داود، وقال: »بعظم أو بـَْعر«  بعظم أو روثة« أخرجه مسلم. 

 صحيح[ [ ] 5148]جامع: 
ْران    -[ 114] )د س( شيبان القتباين: أن َمسلَمة بن خُمَلَّد استعمل ُرَوْيفَِّع بَن ًثبت على أْسَفل األرض، قال َشْيبان: َفسِّ

يريد: َعْلقام، فقال ُرَوْيفع: إْن كان أحُدان يف زمن   -أو من عْلَقماَء إىل ُكومِّ شريك  -معه من كومِّ َشريك إىل َعْلَقماَء 
لَيأُخُذ نْضَو أخيه، على أن له النِّّْصَف ُما يـَْغَنُم ولنا النصف، وإْن كان أحُدان لََيطرُي  -يه وسلمصلى هللا عل -رسول هللا 

: »اي ُرَوْيفُِّع، لعلَّ احلياَة ستطوُل  -صلى هللا عليه وسلم -له الّنْصُل والرِّيُش، ولآلخر القِّْدُح مث قال: قال يل رسول هللا  
يع دابة أو عظم، فإن حممدًا منه بَريء«.  بك بعدي، فأْخبِّ الناَس أنه من عَ  ْيَـَته، أو تـََقلََّد َوَترًا، أو استنجى برجِّ َقد حلِّ

   .(1)  أخرجه أبو داود
 . (2)وأخرج النسائي املسند من هذا احلديث ال غري 

 ان القتباني[  ب[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة شي إسناده صحيح [ ]عبد القادر: 5141]جامع: ( 1)
   [في سنده رجل مجهول[ ]عبد القادر: 5141]جامع: ( 2)
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 الباب الرابع: يف الوضوء 

 وفيه ثالثة فصول   

 الفصل األول: يف صفة الوضوء 

 وفيه فرعان   

 الفرع األول: يف فرائضه وكيفيته 
فدعا   -رضي هللا عنه  -قال عبُد َخري: »أاتان علّي   -رضي هللا عنه   -)د س ت( علي بن أيب طالب    -[ 115]

َ إبانء فيه ماء، وَطْست، فأفرغ من اإلانء على   بَطهور، فقلنا: ما يصنُع ابلطَّهور وقد صلى؟ ما يُريد إال ليـَُعلِّّمنا، فُأِتِّ
ثـََر ثالًثً، َفَمْضَمَض ونـََثر من الكفِّّ الذي أيخذ فيه، مث غسل وْجَهه ثالًثً،  ميينه، فغسل يديه ثالًثً، مث متْضَمَض واْستَـنْـ 

ماَل ثالًثً، مث جعل يده يف اإلانء، فمسح برأسه َمرَّة واحدة، مث غسل رِّْجَله   وغسل َيَده اليمىن ثالًثً، وغسل َيَده الشِّّ
ماَل ثالًثً، مث قال: َمن َسرَّهُ   فهو هذا«.  -صلى هللا عليه وسلم -أْن يـَْعَلَم وضوَء رسول هللا   اليمىن ثالًثً، ورِّْجَله الشِّّ

ويف رواية قال: »صلَّى علّي الَغَداَة، مث دخل الرَّْحَبَة، فدعا ِباء، فأاته الغالم إبانء فيه ماء وَطْست، قال: فأخذ اإلانَء  
يمىن يف اإلانء، فتمضمض ثالًثً، واستنشق  بيده اليمىن، فأفرغ على يده اليسرى، وغسل َكفَّْيهِّ ثالًثً، مث أدخل يده ال

ثالًثً... ]مث ساق[ قريباً من حديث أيب عوانة، يعين الرواية األوىل، قال: مث مسح رأسه: مقدَّمه ومؤخَّره مرة... مث ساق  
 احلديث حنوه«. 

َ بُكوز  -رضي هللا عنه  -ويف أخرى قال: »رأيُت عليّاً  ي، فقعد عليه، مث ُأِتِّ َ بُكْرسِّ من ماء، فغسل يده ثالًثً، مث   ُأِتِّ
 متضمض مع االستنشاق ]ِباء واحد[..« وذكر احلديث. 

... فذكر احلديث، وقال:  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية زِّرِّ بن ُحبيش: أنه مسع علّياً وسئَل عن وضوء النَّيب  
 «. -صلى هللا عليه وسلم -ن وضوُء رسول هللا  »ومسَح رأَسُه حَّت ملَّا يقطر، وغسل رِّْجليه ثالًثً ثالًثً، مث قال: هكذا كا

هِّ   ويف رواية عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: »رأيُت علّياً توضأ، فغسل وجهه ثالًثً، وغسل ذِّرَاَعْيه ثالًثً، ومسح برأسِّ
 «.-صلى هللا عليه وسلم -واحدة، مث قال: هكذا توضَّأ رسول هللا 

قال: »رأيُت علّياً توضأ... فذكر وضوءه كلَّه ثالًثً ثالًثً، قال:   -اين الَوادعِّي[]وهو ابن قيس اهلمد-ويف رواية أيب َحيَّة  
 «. -صلى هللا عليه وسلم -مث مسح رأسه، مث غسل رجليه إىل الكعبني، مث قال: إَّنا أحببُت أن ُأرَِّيُكْم طُهور رسول هللا  

َق املاء، فدعا بوضوء، فأتيناه بتَـْور فيه ماء، حَّت  ويف رواية ابن عباس قال: »دخل عليَّ عليُّ بن أيب طالب وقد أْهَرا
؟ قلت: بلى،  -صلى هللا عليه وسلم -وضعناه بني يديه، فقال: اي ابن عباس، أال ُأريَك كيف كان يتوضَّأُ رسول هللا  

 متضمض قال: فأصَغى اإلانَء على يديه فغسلهما، مث أدخل يده اليمىن، فأفرغ هبا على األخرى، مث غسل َكفَّْيهِّ، مث
واْستَـْنشق، مث أدخل يديه يف اإلانء مجيعاً، فأخذ هبما َحْفنة من ماء فضرب هبا على وجهه، مث ألقم إهْباَمْيه ما أقبل من  

َيته، فرتكها َتْسَْتُّ على وج هه،  ُأُذنـَْيهِّ، مث الثانية، مث الثالثة مثل ذلك، مث أخَذ بيده اليمىن قـَْبَضة من ماء، فصبَّها على انصِّ
غسل ذراعيه إىل املرفقني ثالًثً ثالًثً، مث مسح رأسه وظهور أُُذنـَْيهِّ، مث أدخل يديه مجيعاً فأخذ َحْفَنة من ماء، فضرب  مث 
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مث األخرى مثل ذلك، قال: قلُت: ويف النعلني؟ قال:   -هبا على رِّجله، وفيها النـَّْعُل، فـََفتَـَلها هبا ويف نسخة: فغسلها هبا 
هذه رواايت     : ويف النعلني؟ قال: ويف النعلني، قال: قلُت ويف النعلني؟ قال: ويف النعلني[ «ويف النعلني، ]قال: قلتُ 

 أيب داود.
 وأخرج النسائي الرواية األوىل.

وله يف أخرى عن احلسني بن علّي قال: »دعاين أيب علي بَِّوضوء، فقرَّبُته له، فـََبَدأ فغسل كفَّْيه ثالَث مرات، قبل أن  
ئه، مث مضمض ثالًثً، واْستَـْنشق ثالًثً، مث غسل وجهه ثالَث مرات، مث غسل يده اليمىن إىل املرفق  يدخَلهما يف وضو 

هِّ مسحة واحدة مث غسل رِّْجَلُه اليمىن إىل الكعبني ]ثالًًث[ ، مث الُيْسَرى كذلك،   ثالًثً، مث اليسرى كذلك، مث مسح برأسِّ
ْبُت، فلما  مث قام قائماً، فقال: انوْلين، فناولُته اإلانَء ال ذي فيه َفْضُل َوُضوئِّه، مث شرب من فضل َوضوئه قائماً، فعجِّ

يصنع مثَل ما رأيتين صنعُت، يقول لوضوئه هذا   -صلى هللا عليه وسلم -رآين، قال: ال تـَْعَجْب، فإين رأيُت أابَك النيبَّ 
 وُشْربِّ فضل وضوئه قائمًا«.

ه ثالًثً، ومتضمض واستنشق ثالًثً، وغسل وجهه ثالًثً، وذراعيه ثالًثً  ويف أخرى له قال: »رأيُت علّياً توضأ، فغسل كفَّي
 «. -صلى هللا عليه وسلم -ثالًثً، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثالًثً ثالًثً، مث قال: هذا وضوُء رسول هللا  

واستنشق ثالًثً، وغسل   وله يف أخرى عن أيب َحيََّة قال: »رأيُت علياً توضأ، فغسل كفيه حَّت أْنقامُها، مث متضمض ثالًثً،
وجهه ثالًثً، وغسل ذراعيه ثالًثً، مث مسح برأسه، مث غسل قدميه إىل الكعبني، مث قام فأخذ َفضل َطهوره، فشرب وهو  

 «. -صلى هللا عليه وسلم -قائم، مث قال: أحببُت أْن ُأرَِّيكم كيف كان طُهور النيب 
َ بُكر  سّي فقعَد عليه، مث دعا بتَـْور فيه ماء، فكفأ على يديه ثالًثً، مث  وله يف أخرى عن َعْبد خري عن علّي »أنه ُأِتِّ

مضمض واستنشق بَكفٍّ واحد ثالَث مرات، وغسل وجهه ثالًثً، وغسل ذِّرَاَعْيه ثالًثً، وأخذ من املاء، فمسح برأسه،  
ليه ثالًثً ثالًثً، مث قال: َمْن  وغسل رج -وأشار شعبة مرة من انصيته إىل مؤخَّر رأسه، مث قال: ال أْدرِّي أَردَّمها أم ال؟  

 فهذا طُُهورُه«. -صلى هللا عليه وسلم -َسرَّه أن يـَْنظَُر إىل طُهورِّ رسول هللا 
ويف أخرى عن عبدِّ َخرْي قال: »شهدُت علّياً دعا بكرسّي، فقعد عليه، مث دعا ِباء يف تـَْور، فغسل يديه ثالًثً، مث  

وجهه ثالًثً، ويديه ثالًثً ثالًثً، مث غمس يده يف اإلانء فمسَح برأسه، مث   مضمض واستنشق بكفٍّ واحد ثالًثً، مث غسل
 فهذا وُضوؤه«.  -صلى هللا عليه وسلم -غسل رِّْجَلْيه ثالًثً ثالًثً، مث قال: من َسرَُّه أن ينظَر إىل وضوءِّ رسول هللا 

أنـَْقامُها... وذكر الرواية مثل رواية النسائي   ويف رواية الرتمذي عن أيب حيَّة قال: »رأيُت علّياً توضأ، فغسل كفَّيه حَّت
 اليت فيها ذِّْكر إنقاء الكفني... ، وقال فيها الرتمذي: ومسح برأسه مرة«. 

 . وله يف أخرى ]عن عبد َخري[ مثله، وفيه »فإذا فرغ من طُهوره أخذ من فضل طهوره بكفِّه فشربه«
 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 5142]جامع: 

قال مُحَْراُن موىل عثمان: »إن عثمان دعا إبانء،   -رضي هللا عنه  -( عثمان بن عفان حم )خ م د س  -[ 116]
فأفرغ على َكفَّيه ثالث مرار، فغلسهما، مث أدخل ميينه يف اإلانء، فَمْضَمَض، واْستْنشق، مث غسل وجهه ثالًثً، ويديه إىل  

صلى هللا عليه   -َرار إىل الكعبني، مث قال: رأيُت رسول هللا املرفقني ثالَث مَِّرار، مث مسح برأسه، مث غسل رِّْجَليه ثالَث مِّ 
توضَّأ حنو وضوئي هذا، مث قال: من توضأ حنو وضوئي هذا، مث صلَّى ركعتني ال حُيدُِّث فيهما نفسه، ُغفَِّر له ما   -وسلم

الوضوءِّ جتيُء يف »كتاب   تقدَّم من َذْنبِّهِّ« أخرجه البخاري ومسلم. وهلما رواايت تتضمَّن فضَل الوضوءِّ بغريِّ تفصيل
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 الفضائل« من حرف الفاء.
؟ مث توضَّأ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية ملسلم: »أن عثماَن توضأ ابملقاعد، فقال: أال أُرِّيكم وضوَء رسول هللا  

 ثالًثً ثالًًث«.
 «. -صلى هللا عليه وسلم -زاد يف رواية: »وعنده رجال من أصحاب رسول هللا 

 داود مثله، إال أنه قال: »وَغَسَل يده اليمىن إىل املرفق ثالًثً، مث اليسرى مثل ذلك«.ويف رواية أيب 
وله يف أخرى قال: »رأيُت عثماَن توضَّأ... فذكر حنوه، ومل َيْذُكر املضمضمة واالستنشاق، وقال فيه: ومسَح رَأَسُه ثالًثً،  

توضأ هكذا، وقال: من توضَّأ دون هذا كفاه،   - عليه وسلمصلى هللا -مث غسل رِّْجَليه ثالًثً، مث قال: رأيُت رسول هللا 
 ومل يذكر أْمَر الصالة«. 

يَضأة، فأصَغى   َ ِبِّ وله يف أخرى عن ابن أيب ُمَلْيَكَة قال: »رأيُت عثماَن بَن عفَّاَن، ُيسأُل عن الوضوء، فدعا ِباء، فُأِتِّ
ر ثالًثً، وغسل وجهه ثالًثً، مث غسل يده اليمىن ثالًثً،  على يده اليمىن، مث أدخلها يف املاء، فتمضمض ثالًثً، واستنث

وغسل يده اليسرى ثالًثً، مث أدخل يده فأخذ ماء، فمسح برأسه وُأُذنيه، فغسل بطوَّنما وظهوَرمها مرة واحدة، مث غسل  
 يتوضأ«.   -صلى هللا عليه وسلم -رِّْجَليه، مث قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيُت رسول هللا 

وله يف أخرى عن أيب علقمَة: »أن عثماَن بَن عفَّاَن دعا ِباء، فتوضأ، فأفرغ بيده اليمىن على ]يده[ اليسرى، مث  
  -غسلهما إىل الُكوعني، قال: مث مضمض واستنشق ثالًثً، قال: ومسح برأسه، مث غسل رِّْجَليه، وقال: رأيُت رسول هللا  

 توضأُت... مث ساق احلديث«.  يتوضأُ مثل ما رأيتموين  -صلى هللا عليه وسلم
وله يف أخرى عن شقيق بن سلمَة قال: »رأيُت عثماَن بن عفَّاَن َغسل ذِّرَاَعْيه ابملاءِّ ثالًثً ثالًثً، ومسح رأسه ثالًثً، مث  

 يفعل هذا«.  -صلى هللا عليه وسلم -قال: رأيُت رسول هللا 
 نه قال: »مث َغسَل كلَّ رِّْجل من رِّْجَليه ثالَث مرات«. ويف رواية النسائي عن مُحَْراَن مثل الرواية األوىل، إال أ

   وله يف أخرى مثل رواية أيب داود، وقال فيها: »واستنشق... وقال: مث غسل قدمه اليمىن ثالًثً، مث اليسرى مثل ذلك« 
اْبنِّ َدارََة َمْوىَل ُعْثَماَن، قَاَل: َفَسمَِّعينِّ   حُمَمَّدِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ َمْرَْيَ، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى  عن ويف رواية عند أمحد

َُك َعْن ُوُضوءِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل:  أَُمْضمُِّض، قَاَل: فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، قَاَل: قـُْلُت: لَبـَّْيَك، قَاَل: َأاَل ُأْخبِّ
ْلَمَقاعِّدِّ  »َدَعا بَِّوُضوٍء َفَمْضَمَض َثاَلًًث، َواْستَـْنَشَق َثاَلًًث، َوَغَسَل َوْجَهُه َثاَلًًث، َوذِّرَاَعْيهِّ َثالًًث َثاَلًًث،  رَأَْيُت ُعْثَماَن َوُهَو ابِّ

هِّ َثاَلًًث، َوَغَسَل َقَدَمْيهِّ« ، مثَّ قَاَل: َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْنظَُر إِّىَل ُوُضوءِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ صَ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََهَذا ُوُضوُء  لَّى هللاُ َوَمَسَح بَِّرْأسِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

 ]صحيح[[ 436]مسند:  [5143]جامع: 
قيل له: »توضأ لنا وضوء   -رضي هللا عنه   ( عبد هللا بن زيد بن عاصم األنصاريحم  )خ م ط د س ت   -[ 117]

، فدعا إبانء، فأَكَفأ منه على يديه، فغسلهما ثالًثً، مث أدخل يده فاْسَتْخَرجها،  -هللا عليه وسلمصلى  -رسول هللا 
فغسل وجهه ثالًثً، مث أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إىل املرفقني مرتني، مث أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه،  

 «. -صلى هللا عليه وسلم -ل: هكذا كان وضوُء رسول هللا فأْقبل بيديه وأْدبَر، مث غسل رِّْجَليه إىل الكعبني، مث قا
 ويف رواية »فأقبَل هبما وأدبر، بدأ ِبقدَّم رأسه، مث ذهب هبما إىل َقفاه مث َردَّمها حَّت رجَع إىل املكان الذي بدأ منه«. 

فتوضأ، فغسل وجهه  ، فأخرجنا له ماء يف تـَْور من صْفر، -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »أَتى رسول هللا 
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 ثالًثً، ويديه مرتني مرتني، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وَغسَل رِّْجَلْيه« أخرجه البخاري ومسلم. 
 توضأ مرتني مرتني«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية للبخاري: »أن النيبَّ  

غسل وجهه ثالًثً، ويده اليمىن   توضأ فمضمض، مث استنثر، مث -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم »أنه رأى رسول هللا  
 ]ثالًًث[ ، واألخرى ثالًثً، ومسح رأسه ِباء غريِّ فضلِّ يديه، وغسل رِّْجَلْيه حَّت أنقامها«. 

يتوضأ؟   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »املوطأ« قال: قال له حيىي املازين: هل تستطيُع أن تُرَِّيين كيف كان النيبُّ 
أفْـرَغ على يديه، فغسل يديه مرتني مرتني، مث مضمض واستنثر ثالًثً، مث غسل وجهه ثالًثً،  قال: »نعم، فدعا بَوُضوء، ف

مث غسل يديه مرتني مرتني إىل اْلمِّْرَفقني، مث مسح رأسه بيديه، فأقْـَبَل هبما وأْدبَر، بدأ ِبُقدَّم رأسه، مث ذهب هبما إىل قفاه،  
 غسل رِّْجَليه«. مث ردَّمها حَّت رجع إىل املكان الذي بدأ منه، مث 

 ويف رواية أيب داود مثل »املوطأ« إال أنه قال: »فأْفرَغ على يديه فغسَل يديه، مث متضمض واستنثر ثالًثً... احلديث«. 
 وله يف أخرى هبذا احلديث، قال: »فمضمض واستنشق من كفٍّ واحدة، يفعل ذلك ثالًثً... مث ذكر حنوه«. 

... فذكر وضوءه، قال: ومسح رأسه ِباء غريِّ َفْضل يديه،  -هللا عليه وسلمصلى  -وله يف أخرى »أنه رأى رسول هللا 
 وغسل رِّْجَليه حَّت أْنقامُها«. 

 وأخرج النسائي رواية »املوطأ«.
مسح رأسه بيديه، فأْقبل هبما وأْدبر، بدأ ِبقدَّم رأسه، مث   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي »أنَّ رسول هللا 

 اه، مث ردَّمها حَّت رجع إىل املكان الذي بدأ منه، مث غسل رِّْجَليه«. ذهب هبما إىل قف
توضأ، وأنه مسح رأَسه ِباء غريِّ فضل يديه، ويف أخرى: ِبا َغَبَ   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى »أنه رأى النيب 

 فضل يديه« قال الرتمذي: واألول أصح.
توضأ فغسل وجهه ثالًثً، وغسل يديه مرتني مرتني، ومسح برأسه،   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »أن النيب 

 وغسل رجليه«.  
توضأ فغسل وجهه ثالًثً، وغسل يديه مرتني، وغسل رِّْجَلْيه   -صلى هللا عليه وسلم -وللنسائي يف أخرى »أن النيبَّ  

 مرتني، ومسح برأسه مرتني«
َّ َصلَّى هللاُ ويف رواية أخرى عند أمحد،   َأخرجه مسند أمحد.  . َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضََّأ َفَجَعَل يـَُقوُل: »َهَكَذا َيْدُلُك« َأنَّ النَّيبِّ

 حديث صحيح من حديث أم عمارة جدة عباد بن تميم[ رواية أحمد ]شعيب:   [[ ]صحيح16441[ ]مسند: 5144]جامع:  
توضأ،   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا قال: »رأيُت   -رضي هللا عنه    -( املقدام بن معد يكرب  جه )د  -[ 118]

هِّ، وضع كفَّْيه على مقدَّم رأسه، فأَمرَّمها حَّت بلغ القفا، مث ردَّمها إىل املكان الذي بدأ منه  «. فلما بلغ َمْسَح رأسِّ
َ رسول هللا  ه ثالًثً، مث  بَوضوء، فتوضأ، فغسل َكفَّْيه ثالًثً، وغسل وجه -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »ُأِتِّ

 غسل ذِّرَاَعْيه ثالًثً، مث متضمض واستنشق ثالًثً، مث مسح برأسه، وُأُذنـَْيه ظاهِّرمها وابطِّنهما«. 
 .»َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضََّأ، فـََغَسَل رِّْجَلْيهِّ َثاَلًًث َثاَلًًث«ويف رواية عند ابن ماجه، 

َماخِّ ُأُذنَيه« أخرجه أبو داود   ويف أخرى قال: »ومسح أبذنيه: ظاهرِّمها وابطِّنهما«. زاد هشام: »وأْدَخل أصابعه يف صِّ
 وابن ماجه 

 [ ]شعيب: صحيح لغيره[  حديث حسن بشواهده[ ]عبد القادر: 457 ]ماجه:[ 5145]جامع: 
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ب أبمانته   -قال   -رمحه هللا  -النصري[ )س( أبو عبد هللا سامل سبالن ]بن عبد هللا   -[ 119] وكانت عائشة َتْستَـْعجِّ
ُره  يتوضأ: فتمضمضْت واستنثرت ثالًثً، وغسلت   -صلى هللا عليه وسلم -: »فأرَْتين كيف كان رسول هللا -وَتْسَتأجِّ

ى ثالًثً، مث وضعت يدها يف مقدَّم رأسها، مث مسحت رأسها مسحة  وجهها ثالًثً، مث غسلت يدها اليمىن ثالًثً، واليسر 
  -ما ختتفي مين  -وقال سامل: وكنت آتيها َمَكاتَباً  «.واحدة إِّىل ُمؤخَّره، مث أمرَّت يدها أُبُذنيها مث مرَّت على اخلدَّين 

مَّ املؤمنني، قالت: وما ذاك؟ قلت:  فتجلُس بني يديَّ، وتتحدَّث معي، فجئُتها ذات يوم، فقلت: اْدعِّي يل ابلبكة اي أُ 
 أخرجه النسائي. َأْعتَـَقين هللا، قالت: ابرك هللا لك، وأْرَختِّ احلجاَب ُدوين، فلم أرَها بعد ذلك اليوم. 

   ]عبد القادر: في سنده عبد الملك بن مروان بن أبي ذباب، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ [5146]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رجاًل أتى النيبَّ  -رضي هللا عنهما  -)د س( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 120]
فقال: اي رسول هللا، كيف الطُُّهوُر؟ فَدعا ِباء يف إِّانء، فغسل كفيه ثالًثً، مث غسل وجهه ثالًثً، مث غسل ذراعيه ثالًثً، مث  

تني يف ُأذنيه، ومسح إبِّهْبَاَمْيه على ظاهر ُأذنيه، وابلسّباحتني ابطن ُأذنيه، مث غسل  مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السبَّاح
أو ظلم وأساء«. أخرجه أبو   -رجليه ثالًثً ثالًثً، مث قال: هكذا الوضوُء، فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساَء وظََلَم  

 داود.
، يسأله عن الوضوء؟ فأراه: ثالًثً -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  ويف رواية النسائي خمتصرًا قال: »جاء أعرايّب إِّىل رسول  

 . ]ثالًًث[ مث قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتـََعدَّى وظلم«
شاذة[  5147]جامع:   زيادة  نقص"  "أو  قوله:  أن  إال  حسن،  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:  حسن[  إسناده  القادر:  ]عبد   ] 

 
: »أنه توضأ فغسل وجهه، وأخذ َغْرفة من ماء،  -رضي هللا عنهما   -)خ د س( عبد هللا بن عباس   -[ 121]

فغسل هبا وجهه، مث أخذ   -أضافها إِّىل يده األخرى   -فتمضمض هبا واستنشق، مث أخذ َغرفة من ماء، فجعل هبا هكذا 
اليسرى، مث مسح برأسه، مث أخذ غرفة من ماء   َغرفة من ماء فغسل هبا يده اليمىن، مث أخذ غرفة من ماء فغسل هبا يده

مث قال: هكذا رأيُت رسول   -يعين اليسرى -فَرشَّ على رجله اليمىن حَّت غسلها، مث أخذ غرفة أخرى، فغسل هبا رِّجله 
 أخرجه البخاري.  «.يتوضأ -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 مرة« مل يزد على هذا.  مرة  -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قال: »توضأ رسول هللا 
يتوضأ؟   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: قال لنا ابن عباس: »أحتِّبُّوَن أن أُرَِّيكم كيف كان رسول هللا 

فدعا إبِّانء فيه ماء فاْغرَتَف َغرفة بيده اليمىن، فتمضمض واستنشق، مث أخذ أخرى فجمع هبا يديه، مث غسل وجهه، مث  
ل هبا يده اليمىن، مث أخذ أخرى فغسل هبا يده اليسرى، مث قبض قَبضة من املاء، مث نفض يده، مث مسح  أخذ أخرى فغس

رأسه وُأذنيه، مث قبض قبضَة أخرى من املاء فرش على رجله اليمىن وفيها النعل، مث مسحها بيديه: يد فوق القدم، ويد  
 حتت النعل، مث صنع ابليسرى مثل ذلك«. 

 ؟ فتوضأ مرة مرة«.-صلى هللا عليه وسلم -ال أخبكم بوضوء رسول هللا وله يف أخرى قال: »أ
قال: ومسح   -ثالًثً ثالًثً  -يتوضأ... فذكر احلديث كلَّه  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »أنه رأى رسول هللا 

 برْأسه وُأذنيه مسحة واحدة«. 
توضأ: فغسل يديه مث متضمض واستنشق من َغرفة   -ه وسلمصلى هللا علي -ويف رواية النسائي قال: »رأيُت رسول هللا 
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 واحدة ]وغسل وجهه[ ، وغسل يديه مرة مرة، ومسح برأسه وأذنيه مرة«. 
 زاد يف رواية: »وغسل رجليه«. 

، فغرف غرفة، فتمضمض واستنشق، مث غرف غرفة  -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قال: »توضأ رسول هللا 
فة فغسل يده اليمىن، مث غرف غرفة فغسل يده اليسرى، مث مسح برأسه وُأذنيه: ابطنِّهما  فغسل وجهه، مث غرف غر 

   ابلسَّبَّاحتني، وظاهرمها إبهباميه، مث غرف غرفة فغسل رجله اليمىن، مث غرف غرفة فغسل رجله اليسرى«
 [ ]صحيح[ 5148]جامع: 

أيتينا،   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »كان رسول هللا   -رضي هللا عنها  -)د ت( الرُّبـَيِّّع بنت ُمعوِّذ   -[ 122]
قالت فيه: فغسل كفيه ثالًثً،   -صلى هللا عليه وسلم -فذكرت وضوَء رسول هللا  -فحدثتنا أنه قال: اْسُكيب يل َوضوءًا 

ديه ثالًثً ثالًثً، ومسح برأسه مرتني: بدأ ِبؤخَّر رْأسه، مث ِبقدَّمه، ووضَّأ وجهه ثالًثً، ومضمض واستنشق مرة، ووضَأ ي
ما، ووضَّأ رجليه ثالًثً ثالًًث«.   وأُبذنيه كلتيهما: ظهورِّمها وبطوَّنِّ

 ويف أخرى هبذا احلديث بغري بعض معانيه، قال فيه: »وتضمض واستنثر ثالًًث«. 
ضأ عندها، فمسح الرأس كلَّه: من قـَْرن الشعر، كلَّ انحية  تو  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف ُأخرى: »أن رسول هللا  

 ملنصبِّّ الشعر، ال حيرك الشعر عن هيئته«. 
يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قالت: »رأيُت رسول هللا 
 أدبر، وُصْدغيه، وُأذنيه مرة واحدة«. 

 مسح برأسه من َفْضلِّ ماء كان يف يديه«. -صلى هللا عليه وسلم  -  ويف أخرى: »َأنَّ رسول هللا
 توضََّأ فأدخل إِّصبعيه يف ُجْحَري أذنيه«. هذه رواايت أيب داود.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »أن النيبَّ 

 ِبقدَّمه، وأُبذنيه  مسح برأسه مرتني: بدأ ِبؤخَّر رأسه، مث -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي: »أن النيبَّ  
 كلتيهما: ظهورِّمها وبطوَّنِِّّما«. 

   وأخرج أيضاً الرواية اليت فيها ذِّْكر الصُّْدَغنْي 
 [ حسن[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حسن لغيره[ ]األلباني: 5149]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم - : »توضَأ للناس كما رَأى رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د( معاوية بن َأيب سفيان   -[ 123]
يتوضأ، فلما بلَغ رأسه غرف َغرفة من ماء، فـََتلقاها بشماله، حَّت وضعها على وسط رأسه حَّت َقَطَر املاُء َأو كاَد يـَْقطُر،  

 مث مسح من مقدَّمه إِّىل ُمؤخَّره، ومن مؤخَّره إِّىل مقدَّمه«. 
 هذا اإلسناد قال: »فتوضأ ثالًثً ثالًثً، وغسل رجليه  أخرجه أبو داود، وقال: حدثنا حممود بن خالد حدثنا الوليد يف 

   بغري عدد«
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره[  5151]جامع: 

مسح برأسه،   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس   -[ 124]
 أخرجه الرتمذي. وُأُذنيه: ظاهرِّمها، وابطنِّهما«. 

 [ حسن صحيح [ ]األلباني: حديث صحيح]عبد القادر: ]الترمذي: حديث حسن صحيح[  [ 5154]جامع: 
وقد توضأ،   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رجاًل جاء إِّىل النيبِّّ -رضي هللا عنه   -)د( أنس بن مالك   -[ 125]
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ْن ُوضوَءك«. -صلى هللا عليه وسلم  -فقال له رسول هللا  -وترك على َقَدمه مثل موضع الظُّفر  ْع، فأْحسِّ أخرجه  : اْرجِّ
 أبو داود.

   [[ ]شعيب: إسناده صحيحدهصحيح لطرقه وشواه[ ]عبد القادر: 5155]جامع: 

: قال: »أْخبين عمر بن اخلطاب: أن رجاًل توضأ، فرتك  -رضي هللا عنهما   -)م د( جابر بن عبد هللا   -[ 126]
ْن وضوَءك، قال: فرجع فتوضَأ، مث  -صلى هللا عليه وسلم  -موضع ظُْفر على قدمه، فأَْبَصره النيبُّ  ، فقال: ارجع فأْحسِّ

 صلَّى«. أخرجه مسلم. 
وقال أبو داود، عقيب حديث أنس: وقد روي عن معقل بن عبيد هللا اجلزري عن أيب الزبري عن جابر عن عمر عن  

  حنوه، قال: »ارجع فأحسن وضوءك« -صلى هللا عليه وسلم -النيب 
 [ ]صحيح[ 5156]جامع: 

صلى هللا عليه   -»أن النيبَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -)د( خالد بن معدان عن بعض أصحاب النيبِّّ   -[ 127]
بها املاُء، فأمره النيبُّ  -وسلم أن يُعِّيَد   -صلى هللا عليه وسلم -رأى رجاًل ُيصلِّّي ويف ظهر َقَدمِّه ُلْمعة قدر الدرهم مل ُيصِّ

 أخرجه أبو داود.الوضوَء والصالَة«. 
وقد صرح فيه عندهما بقية بالتحديث، فزالت   ي سنده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاءف: رعبد القاد [ ] 5157]جامع: 

 شبهة تدليسه، فصح الحديث[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  

صلى هللا عليه   -قال: »خَتَلَّف َعنَّا النيبُّ   -رضي هللا عنهما  -)خ م د س( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 128]
َنا الصالُة وحنن نتوضأُ، فجعلنا َّنسح على أرجلنا، فنادى أبعلى صوته:  يف َسْفرٍة سافرانها، فأْدرََكنا وقد أرْ  -وسلم َهَقتـْ

 «. أخرجه البخاري، ومسلم. -مرتني أو ثالًثً  -َوْيل لألعَقابِّ من النار  
 وللبخاري: »وقد أْرَهَقنا العصُر«.

 ويف أخرى: »وقد حضرت صالُة العصر«.
من مكَة إِّىل املدينةِّ، حَّت إِّذا ُكنَّا ِباٍء ابلطريق تـََعجَّل قوم عند   -سلمصلى هللا عليه و  -وملسلم قال: »رجعنا مع النيب  

:  -صلى هللا عليه وسلم -العصر، فتوضَّؤوا وهم عِّجال، فانتهينا إليهم وأعقاهُبم تـَُلوُح مل مَيسَّها املاُء، فقال رسول هللا 
 ويل لأَلعقابِّ مِّن النارِّ، َأْسبُِّغوا الوضوَء«.  

رأى قوماً وأعقاهُبم تـَُلوح، فقال: ويل لألعقاب من   -صلى هللا عليه وسلم -داود، والنسائي: »أن النيبَّ ويف رواية أيب 
   النار، أْسبِّغوا الوضوَء«

 [ ]صحيح[ 5158]جامع: 
ْل َعقَِّبه،   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيب -رضي هللا عنه    -)خ م ت س( أبو هريرة   -[ 129] رأى رجاًل مل يـَْغسِّ
 قال: ويل لألعقاب من النارِّ«.ف

صلى هللا عليه   -ويف أخرى: »أنه رأى قوماً يتوضؤون من املَْطَهَرةِّ، فقال: أسبغوا الوضوء، فإين مسعت أاب القاسم 
 قال: ويل لِّْلَعَراقِّيبِّ من النار«. أخرجه البخاري، ومسلم.  -وسلم

 ل: »ويل لألعقاب من النار«. قا  -صلى هللا عليه وسلم -وعند الرتمذي، ومسلم: أن النيبَّ 
أنه قال: »ويل لألعقاب وبُُطون األقدام من النار«. وأخرج   -صلى هللا عليه وسلم -قال الرتمذي: وقد روي عن النيب 
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   . النسائي الثانية
 [ ]صحيح[ 5159]جامع: 

  -: »دخلُت على عائشَة زوجِّ النيب  -موىل شداد بن اهلاد   -)م ط( قال أبو عبد هللا سامل بن عبد هللا   -[ 130]
، يوم ُتويف سعد بن أيب وقَّاص، فدخل عبد الرمحن بن أيب بكر فتوضأ عندها، فقالت: اي عبد  -صلى هللا عليه وسلم

يقول: ويل لألعقاب من النار«. أخرجه مسلم،   -عليه وسلمصلى هللا  -الرمحن، أْسبِّغ الوضوَء، فإين مسعُت رسول هللا  
   .واملوطأ
 [ ]صحيح[ 5160]جامع: 

َسرِّيَّة، فأصاهبم الَبُد، فلما    -صلى هللا عليه وسلم -قال: »بعث رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د( ثوابن    -[ 131]
ني«.  -صلى هللا عليه وسلم -َقدُِّموا على رسول هللا     أخرجه أبو داود.أمرهم أن مَيَْسحوا على الَعصائِّب والتََّساخِّ

   [[ ]شعيب: إسناده صحيح شواهد وله  [ ]عبد القادر: إسناده منقطع5162]جامع: 

توضأ مرة   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)خ د ت س( عبد هللا بن عباس   -[ 132]
 مرة«. أخرجه البخاري، والرتمذي. 

   ؟ فتوضأ مرة، مرة« -صلى هللا عليه وسلم  -وعند أيب داود، والنسائي: »أال ُأخبكم بوضوء رسول هللا 
 [ ]صحيح[ 5164ع: ]جام

توضأ مرتني، مرتني«. أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنه  -)ت د( أبو هريرة    -[ 133]
 الرتمذي، وأبو داود. 

   توضأ ثالًًث«  -صلى هللا عليه وسلم -وقال الرتمذي: »وقد روي عن أيب هريرة أن النيبَّ 
[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن  صحيح بشواهده حديث : رعبد القاد [ ] 5165]جامع: 

 [ حسن صحيحثوبان[ ]األلباني: 

صلى هللا   -حدَّثك جابر »أن النيب  -وهو حممد الباقر -)ت( ًثبت بن أيب صفية قال: قلُت أليب جعفر   -[ 134]
 «. توضأ مرة مرة، ومرتني ومرتني، وثالًث وثالًثً؟ قال: نعم -عليه وسلم

أخرجه  توضأ مرة مرة؟ قال: نعم«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: قلت أليب جعفر: حدثك جابر »أن النيبَّ 
  الرتمذي، وقال: هذا أصح من الرواية األوىل

بحديث ابن   ةالرواية االولى ضعيفة والثانية صحيح[ ]األلباني: ضعيف وفي الباب أحاديث يقوى بها : رعبد القاد [ ] 5166]جامع: 
 [ ( في الترمذي42عباس رقم )

توضأ ثالًثً ثالًًث«.   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب   -[ 135]
 أخرجه الرتمذي. 

 [ صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 5167]جامع: 
«  -صلى هللا عليه وسلم -)س( عبد هللا بن َحنطْب: »أن ابن عمر توضأ ثالًثً ثالًثً. ُيسنُِّد ذلك إِّىل النيب   -[ 136]

 أخرجه النسائي. 
حنطب المخزومي، وهو صدوق كثير التدليس واالرسال[ ]األلباني:   : في سنده المطلب بن عبد هللا بن بنرعبد القاد ] [ 5168]جامع: 
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 [ ]الرسالة: صحيح لغيره، وروي موقوفا وهو أصح  صحيح[

قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َغْزَوةِّ تـَُبوَك تـََوضََّأ   -رضي هللا عنه  - ُعَمر (حم )جه  -[ 137]
َدًة« َدًة َواحِّ  أخرجه ابن ماجه. َواحِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  . َمرَّةً أَنَُّه قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: تـََوضََّأ َمرَّةً ويف رواية عند أمحد 
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف   ]األلباني: حسن[[ 149]مسند: [ 412 ]ماجه:

قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضََّأ، َفَمَسَح   -رضي هللا عنه  - َسَلَمة ْبنِّ اأْلَْكوَعِّ  )جه(  -[ 138]
 أخرجه ابن ماجه.  رَْأَسُه َمرًَّة«

]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد  صحيح لغيره[: ]األلباني [في الزوائد: إسناد حديث سلمة ضعيف  [ ]عبد الباقي:437 ]ماجه:
 [ ضعيف لضعف يحيى بن راشد البصري 

« قَاَل: قَاَل    -رضي هللا عنه    -  َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ زَْيدٍ   )جه(  -[  139]   َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اأْلُُذاَننِّ مَِّن الرَّْأسِّ
 أخرجه ابن ماجه. 

]شعيب: إسناده ضعيف    ]األلباني: صحيح[  [ن سويد بن سعيد حفظه ان ك إفي الزوائد: هذا إسناد حسن    [ ]عبد الباقي:443  ]ماجه:
 يتلّقن، وقد تفّرد به[ لضعف سويد بن سعيد الَحَدثاني، فإنه عمي فصار 

معوذ  الرُّبـَيِّّع  )جه(  -[  140] عنه  -  بنت  تـَْعينِّ    -  ا رضي هللا   ، احْلَدِّيثِّ َهَذا  َعْن  َفَسأََلينِّ  َعبَّاٍس،  اْبُن  َأاَتينِّ  قَاَلْت: 
»تـََوضََّأ، َوَغَسَل رِّْجَلْيهِّ« فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس إِّنَّ النَّاَس أَبـَْوا، إِّالَّ  َحدِّيثـََها الَّذِّي ذََكَرْت، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  

ُد يفِّ كَِّتابِّ اَّللَِّّ، إِّالَّ اْلَمْسحَ   أخرجه ابن ماجه. . اْلَغْسَل، َواَل َأجِّ
الباقي:458  ]ماجه: إسناده حسن   [ ]عبد  الزوائد:  فإنه  :  ]األلباني  [في  ابن عباس  فقال  ]شعيب: إسناده ضعيف    منكر[حسن دون 

 لضعف عبد هللا بن محمَّد بن عقيل[ 

اَّللَِّّ   )جه(  -[  141] َعْبدِّ  ْبنِّ  عنه    -  َجابِّر  »َوْيٌل    -رضي هللا  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  ْعُت  قَاَل: مسِّ
 أخرجه ابن ماجه.  لِّْلَعَراقِّيبِّ مَِّن النَّارِّ«

 [ ]شعيب: إسناده صحيح ]األلباني: صحيح[[ 454 ]ماجه:

َعْن َخالِّدِّ ْبنِّ اْلَولِّيدِّ، َويَزِّيَد ْبنِّ َأيبِّ ُسْفَياَن، َوُشَرْحبِّيَل اْبنِّ َحَسَنَة،    -رمحه هللا–  أَبُو َعْبدِّ اَّللَِّّ اأْلَْشَعرِّيُّ   )جه(  -[  142]
ُعوا مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َأمتُِّّوا اْلوُ    ارِّ« ُضوَء، َوْيٌل لِّأْلَْعَقابِّ مَِّن النَّ َوَعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ ُكلُّ َهُؤاَلءِّ، مسِّ

 أخرجه ابن ماجه. 
الباقي:455  ]ماجه: ]عبد  إسناده حسن  [  الزوائد:  المتابعات    ]األلباني: صحيح[  [في  في  إسناد حسن  وهذا  لغيره،  ]شعيب: صحيح 
 [ دوالشواه 

َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -ُمَعْيقِّيب  )حم(   -[  143]   . َوَسلََّم: »َوْيٌل لِّأْلَْعَقابِّ مَِّن النَّارِّ« قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 َأخرجه مسند أمحد. 

شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه أيوب  [ ]23611  ،15510]مسند:  
 [ بن عتبة، واألكثر على تضعيفه 

قَاَل: َخَرْجُت َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحاجًّا،    -رضي هللا عنه    -َأيبِّ قـَُرادٍ َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ    )حم(   -[  144]
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َداَوةِّ   إْلِّ َم إَِّذا َأرَاَد َحاَجًة  وََكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  -َأوِّ اْلَقَدحِّ  -قَاَل: فـَنَـَزَل َمْنزِّاًل َوَخَرَج مَِّن اخْلاََلءِّ، فَاتَـّبَـْعُتُه ابِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَُقْلُت َلُه: اَي َرسُ  لطَّرِّيقِّ َحَّتَّ اْنَصَرَف َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  وَل هللاِّ، اْلَوُضوَء. " فََأقْـَبَل  أَبـَْعَد، َفَجَلْسُت َلُه ابِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّيَلَّ َفَصبَّ َرُسو  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى َيدِّهِّ، فـََغَسَلَها، مثَّ َأْدَخَل َيَدُه َفَكفََّها،  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  ُل هللاِّ َصلَّى هللاُ 
هِّ، مثَّ قـََبَض اْلَماَء قـَْبًضا بَِّيدِّهِّ، َفَضَرَب بِّهِّ َعَلى َظهْ  َدًة، مثَّ َمَسَح َعَلى رَْأسِّ  َعَلى  رِّ َقَدمِّهِّ، َفَمَسَح بَِّيدِّهِّ َفَصبَّ َعَلى َيدِّهِّ َواحِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .َقَدمِّهِّ، مثَّ َجاَء َفَصلَّى لََنا الظُّْهَر "
َوَرَوى النََّساِئيُّ َواْبُن َماَجْه ِمْنُه: َكاَن ِإَذا َأَراَد اْلَحاَجَة َأْبَعَد   -]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد    [[ ]شعيب: إسناده صحيح18075  ،15661]مسند:  

 [ َوِرَجاُلُه ِثَقات   -

قَاَل: َأال ُأرِّيُكْم َكْيَف َكاَن ُوُضوُء َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاُلوا:    -رضي هللا عنه    -ُعْثَمان    )حم(   -[  145]
ثـََر َثالًًث َوَغَسَل َوْجَهُه َثالًًث، َوذِّرَاَعْيهِّ َثاَلًًث َثاَلًثً  َاٍء فـََتَمْضَمَض َثالًًث، َواْستَـنـْ هِّ، َوَغسَ بـََلى، »َفَدَعا ِبِّ َل َقَدَمْيهِّ  ، َوَمَسَح بَِّرْأسِّ

« مثَّ قَاَل: َقْد حَتَرَّْيُت َلُكْم ُوُضوَء َرُسولِّ  َأخرجه   .اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َثالًًث«، مثَّ قَاَل: »َواْعَلُموا َأنَّ اأْلُُذَننْيِّ مَِّن الرَّْأسِّ
 مسند أمحد. 

   []شاكر: إسناده ضعيف، فيه رجالن مجهوالن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َرُجاَلِن َمْجُهواَلنِ  لغيره[[ ]شعيب: حسن 429]مسند: 

َقاَل: "  ُعْرَوة ْبنِّ قَبِّيَصَة، َعْن رَُجٍل، مَِّن اأْلَْنَصارِّ َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: ُكْنُت قَائًِّما عِّْنَد ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن، فَـ   )حم(   -[  146]
ِبَِّ  َفَدَعا  بـََلى  قـُْلَنا:  يـَتَـَوضَّأُ؟  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  أُنـَبُِّّئُكْم َكْيَف َكاَن  َوَمْضَمَض،  َأال  َثالًًث،  َوْجَهُه  فـََغَسَل  اٍء 
هِّ، َوُأُذنـَْيهِّ، َوَغَسَل رِّجْ  َلْيهِّ َثالًًث، مثَّ قَاَل: َهَكَذا َكاَن َرُسوُل  َواْستَـْنَشَق َثالًًث، مثَّ َغَسَل َيَدْيهِّ إِّىَل مِّْرفـََقْيهِّ َثالًًث، مثَّ َمَسَح بَِّرْأسِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .َم يـَتَـَوضَّأُ "اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ 
[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل من األنصار وأبيه[ ]شاكر: إسناده ضعيف، لجهالة الرجل من 554]مسند:  

 األنصار وأبيه[  

، َعْن أَبِّيهِّ أَنَُّه قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَتَـ   )حم(  -[  147] ِّّ ْلَماءِّ َعبَّاد ْبنِّ متِّيٍم اْلَمازِّينِّ َوضَّأُ َومَيَْسُح ابِّ
 َأخرجه مسند أمحد. . َعَلى رِّْجَلْيهِّ«

ِحيِح َخاَل َشْيَخ الطََّبَراِنيِّ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَرا16454]مسند:   [ ِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

: اْجَتمُِّعوا َفأَلُرَِّيُكْم  الباء بن عازبيَزِّيد ْبنِّ    )حم(  -[  148] ، وََكاَن َأمِّريًا بُِّعَماَن، وََكاَن َكَخرْيِّ اأْلَُمَراءِّ، قَاَل: قَاَل َأيبِّ
ُكْم، قَاَل: َفَجَمَع  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَتَـَوضَّأُ، وََكْيَف َكاَن ُيَصلِّّي، فَإِّيّنِّ اَل َأْدرِّي َما َقْدُر ُصْحَبيتِّ َكْيَف َكاَن    إِّايَّ

ثـََر، َوَغَسَل َوْجَهُه َثاَلًًث، َوغَ  َسَل اْلَيَد اْلُيْمىَن َثاَلًًث، َوَغَسَل َيَدُه َهذِّهِّ َثاَلًًث،  بَنِّيهِّ َوَأْهَلُه، َوَدَعا بَِّوُضوٍء، " َفَمْضَمَض، َواْستَـنـْ
اْليُ  اْلُيْسَرى، مثَّ َمَسَح رَْأَسُه َوُأُذنـَْيهِّ: ظَاهَِّرمُهَا َواَبطِّنَـُهَما، َوَغَسَل َهذِّهِّ الرِّْجَل، يـَْعينِّ  َثاَلًًث، َوَغَسَل َهذِّهِّ الرِّْجَل  يـَْعينِّ  ْمىَن، 

ُأ« ، مثَّ َدَخَل  ُيْسَرى، "، قَاَل: »َهَكَذا َما أََلْوُت َأْن ُأرَِّيُكْم َكْيَف َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَتَـَوضَّ َثاَلًًث، يـَْعينِّ الْ 
لصَّاَلةِّ، فَأُقِّيَمْت، َفَصلَّى بِّ  َتُه، َفَصلَّى َصاَلًة اَل َنْدرِّي َما هَِّي، مثَّ َخَرَج، فََأَمَر ابِّ ْنُه آاَيٍت  بـَيـْ ْعُت مِّ ُب َأيّنِّ مسِّ َنا الظُّْهَر، فََأْحسِّ

رَِّيُكْم َكْيَف َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  مِّْن يس، مثَّ َصلَّى اْلَعْصَر، مثَّ َصلَّى بَِّنا اْلَمْغرَِّب، مثَّ َصلَّى بَِّنا اْلعَِّشاَء. َوقَاَل: »َما أََلْوُت َأْن أُ 
 َأخرجه مسند أمحد. .، وََكْيَف َكاَن ُيَصلِّّي«هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَتَـَوضَّأُ 

 [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات[ 18537]مسند: 
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َثاَلًًث،    -رضي هللا عنه    -أَُماَمةَ   و أَب  )حم(  -[  149] َثاَلًًث  َيَدْيهِّ  فـََغَسَل  َوَسلََّم »تـََوضََّأ  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ 
 . َومتََْضَمَض َواْستَـْنَشَق َثاَلًًث َثاَلًًث، َوتـََوضََّأ َثاَلًًث َثاَلًًث«

ُل َوْجَهُه، َوذِّرَاَعْيهِّ َثاَلًًث  »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكانَ ويف رواية أخرى،   ُق َثاَلًًث، َويـَْغسِّ  ميَُْضمُِّض َثاَلًًث َوَيْستَـْنشِّ
 .َثاَلًًث«

هِّ َوقَاَل:  " َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضَّأَ فـََغَسَل َوْجَهُه َثاَلًًث، َوَيَدْيهِّ َثاَلًًث َثاَلًًث، وَ ويف رواية ًثلثة،   َمَسَح بَِّرْأسِّ
« قَاَل مَحَّاٌد: َفاَل َأْدرِّي مِّْن قـَْولِّ َأيبِّ أَُماَمَة َأْو مِّْن قـَْولِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ  »اأْلُُذاَننِّ مَِّن الرَّْأسِّ  النَّيبِّ

 َأخرجه مسند أمحد. .َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَيَْسُح َعَلى اْلُمَؤَقنْيِّ 
إسناد ضعيف[  22223  ،22282  ،22224  ،22217]مسند:   وهذا  إلخ"،  الرأس...  "األذنان من  قوله:  دون  لغيره  ]شعيب: صحيح   ]

 ]  ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِمْن َطِريِق ُسَمْيٍع َعْنُه، َوِإْسَناُدُه َحَسن 

 الفرع الثاني: يف سنن الوضوء 
مجلة األحاديث املذكورة فيه، ُما مل ميكن إفراده منها، الشتماهلا   قد تقدم يف الفرع األول من سنن الوضوء ما دخل يف

 عليه، ونذكر يف هذا الفرع ما انفرد من األحاديث ابلسنن، وهي تسع. 
 

 األوىل: السواك 
: »لوال أن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ط د ت س( أبو هريرة   -[ 150]

ألمرْتم ابلسواك مع كل  -ويف أخرى: لوال أن أُشق على أميت، أو على الناس  -َأُشقَّ على أُمَّيت ألَمْرُْتُم ابلسواك 
 أخرجه البخاري.  «.صالة

 ألمرْتم ابلسواك عند كل صالة«.  -ويف رواية: على أميت  -املؤمنني وعند مسلم: »لوال أن أُشق على 
ويف رواية املوطأ مثل األوىل، وقال يف أخرى عن أيب هريرة أنه قال: »لوال أن َيُشقَّ على أمته ألمرهم ابلسواك مع كل 

 وضوء«.
ري العشاء، وابل واكِّ عند كل صالة«.ويف رواية أيب داود: »لوال أن أشق على املؤمنني ألمرْتم بَتأخِّ  سِّّ

   ويف رواية الرتمذي مثل رواية مسلم اآلخرة، ويف رواية النسائي مثله 
 [ ]صحيح[ 5172]جامع: 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د ت( زيد بن خالد اجلهين   -[ 151]
: فرأيُت زيداً جيلس يف  -»لوال أن أُشق على أميت ألمرْتم ابلسواك عند كل صالة، قال أبو سلمة: هو ابن عبد الرمحن 

 اتب، فكلَّما قام إىل الصالة اْستاَك« أخرجه أبو داود. املسجد، وإنَّ السواك من ُأُذنِّه موضع الَقَلم من ُأذن الك
ويف رواية الرتمذي: »لوال أن أشق على أميت ألمرْتم ابلسواك عند كل صالة، وألخَّرُت صالة العشاء إىل ثلث الليل،  

قوم إىل  قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات يف املسجد، وسواكه على ُأُذنِّه موضع القلم من ُأذن الكاتب، ال ي
  الصالة إال اْسَْتَّ مث ردَّه إىل موضعه«

 [ صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: 5173]جامع: 
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إذا قام من   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( حذيفة بن اليمان   -[ 152]
 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الليل َيُشوُص فَاُه ابلسواك«. 

 ويف أخرى ملسلم »أنه كان إذا قام ليَـتَـَهجََّد«. 
    ويف رواية النسائي قال: »كنا نُؤمر ابلسواك إذا قمنا من الليل: أن َنُشوَص أفْـَواهنا ابلسواك« 

 [ ]صحيح[ 5174]جامع: 
يُوَضع له   -صلى هللا عليه وسلم -»كان رسول هللا قالت:  -رضي هللا عنها   -( عائشة حم )م د س  -[ 153]

 َوُضوؤه وسواكه، فإذا قام من الليل خَتلَّى، مث استاك«. 
كان ال يـَْرُقد من ليل وال َّنار فَيْسَتيقظ إال تسوَّك قبل أن يتوضأ«.    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »أن النيبَّ 

 أخرجه أبو داود. 
إذا   -صلى هللا عليه وسلم -هانئ قال: »سألُت عائشَة: أبي شيء كان يـَْبَدأُ رسول هللا ويف رواية مسلم عن ُشريح بن  

 «. دخل بيته؟ قالت: ابلسواك
ُرُه إَِّذا َخَرَج مِّْن بـَْيتِّهِّ الرَّْكَعتَ ويف رواية عند أمحد،  َواَك، َوآخِّ َتُه السِّّ  قـَْبَل اْلَفْجرِّ  نْيِّ قَاَلْت: " َكاَن َأوَُّل َما يـَْبَدأُ بِّهِّ إَِّذا َدَخَل بـَيـْ

 َأخرجه مسند أمحد.  ."
   . وأخرج أبو داود والنسائي رواية مسلم

 [ ]صحيح[ 24795[ ]مسند: 5175]جامع: 
قال: »السواُك َمْطَهرة   -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: إنَّ رسول هللا   -رضي هللا عنها  -)س( عائشة   -[ 154]

 أخرجه النسائي.للَفم، َمْرضاة للرب« 
 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح :رعبد القاد [ ] 5176]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتيُت رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م د س( أبو موسى األشعري    -[ 155]
 وهو َيْسَْتُّ بسواك بيده، ويقول: ُأْع ُأْع، والسواك يف فيه، كأنه يـَتَـَهوَّع« أخرجه البخاري. 

 ه«.وَطَرف السواك على لسان -صلى هللا عليه وسلم -وعند مسلم قال: »دخلت على النيب 
 نستحمله، فرأيته َيستاُك على لسانه«.  -صلى هللا عليه وسلم  -وعند أيب داود قال: »أتينا رسول هللا 

وهو يستاك، وقد وضع السواك على طرف   -صلى هللا عليه وسلم -قال أبو داود: قال سليمان: »دخلت على النيب 
 يثاً طوياًل اختصرتُه. يعين: يتهوَّع« قال مسدَّد: كان حد -لسانه، وهو يقول: إْه إْه 

وهو َيْسَْتُّ، وطرف السواك على لسانه، وهو   -صلى هللا عليه وسلم -وعند النسائي قال: »دخلت على رسول هللا 
   يقول: عْأ، عْأ«

 [ ]صحيح[ 5177]جامع: 
ُت  : »لقد أكثر -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)خ س( أنس بن مالك   -[ 156]

 عليكم يف السواك«. أخرجه البخاري.
   وعند النسائي مثله، ويف نسخة: »لقد أكثرمت عليَّ يف السواك«

 [ ]صحيح[ 5178]جامع: 
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قال: »أراين يف املنام   -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي هللا عنهما  -)خ م( عبد هللا بن عمر   -[ 157]
ْ، فدفعُته إىل األكب   أَتسوَّك بسواك، فجاءين رجالن، أحدمها أكب من اآلخر، فناولت األصغر منهما، فقيل يل: كبِّّ

   تعليقاالبخاري وذكره  أخرجه مسلم «.منهما
 [ ]صحيح[ 5179]جامع: 

يسْت وعنده رجالن  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »كان رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)د( عائشة   -[ 158]
ْ، أعط السواك أكبمها«   أخرجه أبو داود. أحدمها أكب من اآلخر، فأوحي إليه يف فضل السواك: أن كبِّّ

 [ إسناده صحيح : إسناده صحيح[ ]شعيب: رعبد القاد [ ] 5180]جامع: 

يستاك فُيعطيين السواك   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: كان النيب  -رضي هللا عنها   -)د( عائشة   -[ 159]
له وأدفعه إليه.   أخرجه أبو داود.ألغسله، فأبدأ به فأستاُك، مث أْغسِّ

 : إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[  رعبد القاد [ ] 5181]جامع: 

دِّيقِّ  أبو  )حم(  -[ 160] َواُك َمْطَهَرٌة لِّْلَفمِّ   -  رضي هللا عنه  -َبْكٍر الصِّّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »السِّّ َأنَّ النَّيبِّ
»  َأخرجه مسند أمحد. . َمْرَضاٌة لِّلرَّبِّّ

، 62 ،7]مسند:  ِإالَّ َأنَّ  [ ]شعيب: صحيح لغيره وهذا سند رجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقات 
ٍد َلْم َيْسَمْع ِمْن َأِبي َبْكرٍ  ِ ْبَن ُمَحمَّ    [َعْبَد َّللاَّ

َواكِّ َحَّتَّ    -رضي هللا عنه    -َواثَِّلة ْبنِّ اأْلَْسَقعِّ   )حم(   -[  161] لسِّّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أُمِّْرُت ابِّ
يُت َأْن يُْكَتَب َعَليَّ«  َأخرجه مسند أمحد.  .َخشِّ

إسناد ضعيف[  16007]مسند:   وهذا  لغيره،  أبي  [ ]شعيب: حديث حسن  بن  ليث  وفيه  "الكبير"،  في  والطبراني  أحمد  رواه  ]الهيثمي: 
 سليم، وهو ثقة مدلس وقد عنعنه[ 

َمْطيَـَبٌة    -  مارضي هللا عنه  -ابن عمر  )حم(   -[  162] ، فَإِّنَُّه  َواكِّ لسِّّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َعَلْيُكْم ابِّ َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
 ، «لِّْلَفمِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .َوَمْرَضاٌة لِّلرَّبِّّ

وهو  5865]مسند:   لهيعة،  ابن  وفيه  "األوسط"،  في  والطبراني  أحمد  رواه  ]الهيثمي:  ضعيف[  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]
 [ ضعيف

َواُك عِّْنَدُه،  »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -  ما رضي هللا عنه  -ابن عمر  )حم(   -[  163] َوَسلََّم َكاَن اَل يـََناُم إِّالَّ َوالسِّّ
» َواكِّ لسِّّ َقَظ َبَدَأ ابِّ  َأخرجه مسند أمحد.  . فَإَِّذا اْستَـيـْ

 [ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه من لم يسم   [[ ]شعيب: إسناده حسن5979]مسند: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َلْواَل َأْن َأُشقَّ    -  ا رضي هللا عنه  -  أُّم َحبِّيَبةَ   )حم(  -[  164] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَلْت: مسِّ
َواكِّ عِّْنَد ُكلِّّ َصاَلٍة، َكَما يـَتَـَوضَُّئوَن« لسِّّ  َأخرجه مسند أمحد.  .َعَلى أُمَّيتِّ أَلََمْرُْتُْم ابِّ

 [ ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد 26763]مسند: 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -  مارضي هللا عنه  -أُمِّّ َحبِّيَبَة، َعْن زَيـَْنَب بِّْنتِّ َجْحشٍ   )حم(   -[  165] قَاَلْت مسِّ

َواكِّ عِّْنَد ُكلِّّ َصاَلٍة َكَما يـَتَـَوضَُّئوَن« لسِّّ  َأخرجه مسند أمحد.  .يـَُقوُل: »َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ أَلََمْرُْتُْم ابِّ
 [ َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِثَقات    [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواهُ 27415]مسند: 
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َواكِّ َحَّتَّ    -  مارضي هللا عنه  -ابن عباس  )حم(  -[  166] لسِّّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أُمِّْرُت ابِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
يُت َأْن يُوَحى إِّيَلَّ فِّيهِّ«    . َخشِّ

، َحَّتَّ ظَنَـْنُت  ويف رواية أخرى،   َواكِّ لسِّّ أَنَُّه َسيَـْنزُِّل بِّهِّ َعَليَّ قـُْرآٌن، َأْو قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلَقْد َأَمْرُت ابِّ
   .َوْحٌي«

َواَك« قَاَل: َحَّتَّ ظَنَـنَّا  ويف رواية ًثلثة،   َزُل    -َأْو رَأَيـَْنا    -قَاَل: »وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يُْكثُِّر السِّّ نـْ أَنَُّه َسيـُ
 َأخرجه مسند أمحد.  .َعَلْيهِّ 

   []الهيثمي: ِرَجاُلُه ِثَقات   [[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح2573 ،2798 ،3122 ،2893]مسند: 

ْبنِّ َأيبِّ طَالِّبٍ   و أَب  )حم(   -[  167] َوَسلََّم:    -  مارضي هللا عنه  -  ُهَريـَْرة َوَعلِّّي  َعَلْيهِّ   ُ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل  قَاال: 
َواكِّ عِّْنَد ُكلِّّ َصاَلٍة« لسِّّ ، أَلََمْرُْتُْم ابِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .»َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ

 ]شاكر: إسناده صحيح[    ثقات[[ ]شعيب: صحيح رجاله 607]مسند: 

ِّّ    )حم(   -[  168] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َعنِّ النَّيبِّ َلى، َعْن رَُجٍل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َأيبِّ لَيـْ
َواكِّ َمَع ُكلِّّ َصاَلٍة " لسِّّ  رجه مسند أمحد.َأخ . َوَسلََّم قَاَل: " َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ أَلََمْرُْتُْم ابِّ

 [ َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات  ]الهيثمي:  [[ ]شعيب: إسناده صحيح23486]مسند: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    -رضي هللا عنها    -عائشة    )حب(   -[  169] َّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: »َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ أَلََمْرُْتُْم  َأنَّ النَّيبِّ
َواكِّ عِّْنَد ُكلِّّ َصاَلٍة«. أخرجه ابن حبان  لسِّّ  َمَع اْلُوُضوءِّ ابِّ

 [  حسن إسناده  :حسن صحيح[ ]شعيب]االلباني:  [1069]حبان: 

ُ َعَلْيهِّ  -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )حب(  -[ 170] ، فَإِّنَُّه  » َوَسلََّم: قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َواكِّ لسِّّ َعَلْيُكْم ابِّ
، َمْرَضاٌة لِّلرَّبِّّ َعزَّ َوَجلَّ«. أخرجه ابن حبان  َمْطَهَرٌة لِّْلَفمِّ

بعدما أورده عن   60/ 1رجاله ثقات رجال الصحيح، إال أن الحافظ قال في »التلخيص«  :صحيح[ ]شعيب]االلباني:  [1070]حبان: 
رواه النسائي وابن حبان، لكن يشهد له الحديث  .«ابن حبان: والمحفوظ عن عبيد هللا بن عمر بهذا اإلسناد بلفظ »لوال أن أشق...

(1067)]   

 الثانية: غسل اليدين 
َقَظ   -صلى هللا عليه وسلم -أن النيب  -رضي هللا عنه  -)م خ ط د ت س( أبو هريرة   -[ 171] قال: »إذا اْستَـيـْ

 أحدُكم من نومه فال يـَْغمِّْس يَده يف اإلانء حَّت يغسلها ثالًثً، فإنه ال َيدري: أين اَبَتْت يُده؟«.
مرات قبل أن يدخل يَده يف إانئه، فإنه ال يدري فيما ابتت  ويف رواية قال: »إذا اْستَـْيقَظ أحدُكم فـَْليـُْفرِّْغ على يده ثالث  

 يده؟« 
 ومل يقل: ثالًًث«.  -ويف رواية: »حَّت يغسلها 

 هذه رواايت مسلم، وقد أدرج فيه رواايت كثرية على ما قبلها.
فليجعل يف أْنفِّه،   قال: إذا توضأ أحدُكم -صلى هللا عليه وسلم -وقد أخرج البخاري هذا املعىن بزايدة قال: »إن النيبَّ 

َلها يف َوضوئه، فإن أحدَكم ال   ثُر، وَمنِّ استجمر فلُيوتِّْر، وإذا اْستيقظ أحدُكم من نومه فليغسل يده قبل أن يُدخِّ مث لَيَـنـْ



48 
 

 يدري أين ابتت َيده؟«. 
تنثار. وأخرج  وهذه الزايدة اليت ذكرها البخاري قد أخرجها مسلم أيضاً مفردة هو والبخاري، ويَرُِّد ذِّْكُرها يف االس

 »املوطأ« رواية البخاري بزايدة، وأخرج أبو داود الرواية األوىل، وله وللرتمذي »حَّت يـُْفرَِّغ عليها مرتني أو ثالًًث«. 
أو أين كانت َيُده تطوُف؟« وأخرج النسائي الرواية األوىل، وهذا  [؟وأليب داود أيضاً »فإنه ال يدري أين ابتت ]َيُدهُ 

   كتاب النسائي. وأخرج رواية الرتمذي احلديث أول حديث يف  
 [ ]صحيح[ 5182]جامع: 

َقَظ َأَحدُُكْم مِّْن   - مارضي هللا عنه  -ابن عمر  جه()  -[ 172] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا اْستَـيـْ
َلَها«  اَنءِّ َحَّتَّ يـَْغسِّ ْل َيَدُه يفِّ اإْلِّ  أخرجه ابن ماجه. نـَْومِّهِّ، َفاَل يُْدخِّ

 [ ]شعيب: حديث صحيح   [ ]األلباني: صحيح[ 394 ]ماجه:

، فََأرَاَد  قَالَ  -رضي هللا عنه   -َجابِّر )جه(  -[ 173] : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا قَاَم َأَحدُُكْم مَِّن النـَّْومِّ
َلَها، فَإِّنَُّه اَل َيْدرِّي أَْيَن اَبَتْت َيُدُه، وَ  ْل َيَدُه يفِّ َوُضوئِّهِّ َحَّتَّ يـَْغسِّ  أخرجه ابن ماجه.  اَل َعَلى َما َوَضَعَها«َأْن يـَتَـَوضََّأ، َفاَل يُْدخِّ

]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "وال على ما وضعها"،   دونها[ سلممنكر بزيادة وال على ما وضعها وهو في م: [ ]األلباني395 ]ماجه:
 [ وهذا إسناد ضعيف، زياد ابن عبد هللا في حديثه لين 

اَنَء، مثَّ   -رمحه هللا– األعورابن عبد هللا  )جه( احْلَارِّث  -[ 174] َلُهَما اإْلِّ َاٍء، فـََغَسَل َيَدْيهِّ قـَْبَل َأْن يُْدخِّ قَاَل: َدَعا َعلِّيٌّ ِبِّ
 أخرجه ابن ماجه.  قَاَل: »َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصَنَع« 

 [ صحيح. وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد هللا األعور ]شعيب: حديث   [ ]األلباني: صحيح[ 396 ]ماجه:

ُّ    َساملِّ   )خز(  -[  175] النَّيبِّ قَاَل  قَاَل:  أَبِّيهِّ  َعْن  َعْبدِّ اَّللَِّّ،  َوَسلََّم    -ْبنِّ  َعَلْيهِّ   ُ َأَحدُُكْم مِّْن  -َصلَّى اَّللَّ َقَظ  اْستَـيـْ "إَِّذا   :
ْل َيَدُه يفِّ   َلَها َثاَلَث َمرَّاٍت، فَإِّنَُّه اَل َيْدرِّي أَْيَن اَبَتْت َيُدُه َأْو أَْيَن طَاَفْت َيُدُه". فـَقَ َمَنامِّهِّ، َفاَل يُْدخِّ اَنءِّ َحَّتَّ يـَْغسِّ اَل لَُه  اإْلِّ

َُك َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ   ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َصلَّى ا   -رَُجٌل: َأرَأَْيَت إِّْن َكاَن َحْوًضا، قَاَل: َفَحَصَبُه اْبُن ُعَمَر، َوقَاَل: ُأْخبِّ ، َوتـَُقوُل:  -َّللَّ
 َأرَأَْيَت إِّْن َكاَن َحْوًضا!

   []ياسين: إسناده حسن[ ]االعظمي: إسناده صحيح  [146]خزيمة: 

 الثالثة: يف االستنثار واالستنشاق واملضمضة 
قال: »من توضأ   -صلى هللا عليه وسلم -أن النيب  -رضي هللا عنه  -( أبو هريرة خز  )خ م ط د س  -[ 176]

ْلَيْستَـْنثِّْر، ومن اْسَتْجَمر فْلُيوتِّْر«.  فـَ
 ويف رواية عن أيب هريرة وأيب سعيد مثله، أخرجه البخاري ومسلم. 

ُلُغ به النيبَّ  -ويف رواية ملسلم عن أيب هريرة   قال: »إذا استجمر أحدكم فليستجمر وِّْترًا،   -صلى هللا عليه وسلم -يـَبـْ
َتثْر«.  وإذا توضأ أحدُكم فـَْليَ   ْجَعل يف أنفِّه ماء مث لَينـْ

َتثْر«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: أنه  َرْيهِّ من املاء، مث ْليَـنـْ َْنخِّ ْق ِبِّ  قال: »إذا توضأ أحدُكم فـَْلَيْستَـْنشِّ
 ويف رواية »املوطأ« مثل األوىل. 
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 ثـُْر«. وعند أيب داود قال: »إذا توضأ أحدُكم فـَْلَيْجَعْل يف أنفه ماء، مث ْليَـنْـ 
 .وأخرج النسائي رواية أيب داود، وقال: »يف أنفه ماء، مث ليستنثر«. وأخرج الرواية األوىل أيضاً 

ًعا، َواأْلَ ويف رواية ابن خزمية:   ًعا"إَِّذا اْسَتْجَمَر َأَحدُُكْم فـَْلُيوتِّر، فَإِّنَّ اَّللََّ وِّتْـٌر حيِّبُّ اْلوِّتْـَر، َأَما تـََرى السََّمَواتِّ َسبـْ ،  ْرَض َسبـْ
ًعا" َوذََكَر َأْشَياء    َوالطََّواَف َسبـْ

 ]صحيح[[ 77]خزيمة: [ 5183]جامع: 
قال: »إذا استيقظ أحدُكم من   -صلى هللا عليه وسلم -أن النيب   -رضي هللا عنه    -)خ م س( أبو هريرة   -[ 177]

 منامه، َفلَيستَـْنثِّْر ثالث مرات، فإن الشيطان يَبِّيُت على خياشيمه«. أخرجه البخاري ومسلم. 
ومها حديث واحد، ولعله إَّنا فرَّق   هذا احلديث أخرجه احلميديُّ وحَده، وأخرج الذي قبَله وحَدُه، فجعلهما حديثني،

بينهما حيث مل جييء يف هذا الثاين ذِّْكر الوضوء، وجاء يف األول على أن الوضوء قد جاء يف رواية النسائي، قال: إن  
قال: »إذا استيقَظ أحدُكم من منامه فليتوضأ، وليستنثر، فإن الشيطاَن يَبيت على   -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ 

   ه« وحيث أفرده احلميديُّ اقتدينا به وأشران إليه َخْيُشوم
 [ ]صحيح[ 5184]جامع: 

قال: »اْستَـْنثِّروا مرتني   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس   -[ 178]
 أخرجه أبو داود.ابلَِّغَتنْيِّ، أو ثالًًث« 

 [  إسناده صحيح]شعيب: [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ 5185]جامع: 

: »إذا توضأَت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال النيب  -رضي هللا عنه  -)ت س( سلمة بن قيس   -[ 179]
   فَانـَْتثِّْر، وإذا اْسَتْجَمْرَت فأْوتِّْر«. أخرجه الرتمذي والنسائي

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 5186]جامع: 
  -قال: »رأيُت النيبَّ  -رضي هللا عنه  - املازين[ )ت( عبد هللا بن زيد ]بن عاصم بن عمرو بن عوف   -[ 180]

 . َمضَمَض واْستَـْنَشق من َكّف واحد، فـََعَل ذلك ثالًًث«. أخرجه الرتمذي -صلى هللا عليه وسلم
 [ صحيح]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: ]الترمذي: حسن غريب[  [ 5187]جامع: 

: »دعا بَوُضوء، َفمضمض، واستنشق، ونـََثر بيده الُيسرى، مث  -رضي هللا عنه  -)س( علي بن أيب طالب   -[ 181]
 أخرجه النسائي.« -صلى هللا عليه وسلم -قال: هذا طُُهوُر نيب هللا 

 [ صحيح اإلسناد[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: 5188]جامع: 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »تـََوضََّأ، َفَمْضَمَض َثاَلًًث َواْستَـْنَشَق َثاَلًًث   -رضي هللا عنه  -َعلِّّي  )جه(  -[ 182]
ٍد«  أخرجه ابن ماجه. مِّْن َكفٍّ َواحِّ

 ]األلباني: صحيح[  [في الزوائد: رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من طريق خالد بن علقمة ]عبد الباقي:[ 404 ]ماجه:
 [ ، وهو متابع-وهو ابن عبد هللا النخعي-]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك 

 الرابعة: ختليل اللحية واألصابع 



50 
 

يَـَتُه، فقيل له   -[ 183] أو قال: فقلت له   -)ت( حسان بن بالل املزين قال: »رأيت عمَّاَر بَن ايسر توضأ، َفخلََّل حلِّ
 أخرجه الرتمذي.  [«خُيلُِّّل ]حليَتهُ  -صلى هللا عليه وسلم -: أخُتلُِّّل حليَتك؟ قال: وما مينُعين؟ ولقد رأيُت النيبَّ -

 [ صحيح]األلباني: [ ]عبد القادر: حديث حسن[ 5190]جامع: 

كان خيلِّّل حليته«.    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت( عثمان بن عفان   -[ 184]
 أخرجه الرتمذي. 

 [ صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح ]عبد القادر: ]الترمذي: حسن صحيح[ [ 5191]جامع: 
»كان إذا توضأ أخذ   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -( أنس بن مالك جه )د  -[ 185]

 . (1) أخرجه أبو داودَكفا من ماء، فأدَخلُه حَتَت َحَنكِّهِّ، َفَخلََّل به حليَته، وقال: هكذا أمرين ريب عز وجل« 
ْيَـَتُه، َوفـَرََّج َأَصابَِّعُه َمرََّتنْيِّ«قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ ويف رواية عند ابن ماجه،   . (2)   َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا تـََوضَّأَ َخلََّل حلِّ

[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حسن لغيره دون قوله: "هكذا أمرني ربي" فلم ترو إال من طرق شديدة  5912]جامع: ( 1)
   [الضعف وهذا إسناد ضعيف النقطاعه

   []شعيب: حسن لغيره دون قوله: وفرج أصابعه مرتين، وهذا إسناد ضعيف [ ]األلباني: صحيح دون المرتين[431 ]ماجه:( 2)

قال: »إذا   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا   -رضي هللا عنهما   -( عبد هللا بن عباس جه )ت  -[ 186]
 توضأت َفخلِّّل أصابع َيديَك ورجليك« 

َء َبنْيَ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا ُقْمَت إِّىَل الصَّاَلةِّ، فََأْسبِّغِّ اْلُوُضوَء َواْجَعلِّ اْلَماويف رواية عند ابن ماجه، 
 َأَصابِّعِّ َيَدْيَك، َورِّْجَلْيَك« 

   وابن ماجه  أخرجه الرتمذي
 ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[   [حسن صحيح[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 447 ]ماجه:[ 5193]جامع: 

إذا توضأ َيْدُلُك   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رأيت النيبَّ  -رضي هللا عنه  -)ت د( املستورد بن شداد   -[ 187]
   أصابَِّع رجليه خبِِّّْنَصرِّه« أخرجه الرتمذي وأبو داود

 [ صحيح [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: 5194]جامع: 

: »إذا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)ت س د( لقيط بن صبة   -[ 188]
 توضأَت َفَخلِّّلِّ األصابع«.  

 أخرجه الرتمذي، وزاد النسائي »وأْسبِّغ الوضوء«.
قال: قلت: اي رسول هللا، أخبين عن الوضوء، قال: »أسبغ الوضوء، وخلِّّْل بني األصابع، واَبلِّْغ يف   ويف رواية هلما

 االستنشاق إال أن تكون صائمًا«.
 وأخرج أبو داود هذه الرواية اآلخرة يف آخر حديث طويل، وهو مذكور يف كتاب اللواحق من آخر الكتاب. 

   يف االستنشاق إال أن تكون صائمًا« وأليب داود أيضاً طرف منه، قال: »ابلغْ 
 [ صحيح[ ]األلباني: صحيح [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: 5195]جامع: 

َفَخلََّل  قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضََّأ،  -رضي هللا عنه  - أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيِّّ  وأَب )جه(  -[ 189]
ْيَـَتُه«   أخرجه ابن ماجه.  حلِّ
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  ]األلباني: صحيح[ [على ضعف أبي سورة وواصل الرقاشي التفاقهمفي الزوائد: هذا إسناد ضعيف  [ ]عبد الباقي:433 ]ماجه:
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف واصل بن السائب وأبي سورة ابن أخي أبي أيوب 

ْلَماءِّ«  -رضي هللا عنها    -عائشة    )حم(   -[  190] ْيَـَتُه ابِّ   . َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن »إَِّذا تـََوضََّأ َخلََّل حلِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله موثقون 25971 ،25970]مسند: 

 يف مسح األذن اخلامسة:  
توضأ، فأدخل   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »إن النيبَّ  -رضي هللا عنهما   -)د( الربيع بنت معوذ   -[ 191]

 أخرجه أبو داود. إْصَبعْيه يف ُجْحَري ُأُذنيه« 
 [  حسن لغيره[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: 5196]جامع: 

 السادسة: إسباغ الوضوء 
صلى هللا عليه   -: من رواية نُعيم بن عبد هللا املُجمِّر عنه: أنَّ النيب -رضي هللا عنه    -)خ م س( أبو هريرة   -[ 192]

   قال: »إن أُمَّيت يُْدَعوَن يوَم القيامة ُغرَّاً حُمَجَّلِّني من آًثر الوضوء« فمن استطاع منكم أن يُطيَل ُغرََّته فليفعل -وسلم
أاب هريرة يتوضأ: فغسل وجهه، فأْسَبَغ الوضوء، مث غسل يده اليمىن حَّت أْشرََع يف الَعُضد، مث  ويف رواية قال: »رأيت 

مسح رأسه، مث غسل رجله اليمىن حَّت أْشرَع يف السَّاق، مث غسل رجله اليسرى حَّت أشرع يف الساق، مث قال يل: هكذا  
: »أنتم الُغرُّ املَُحجَُّلوَن يوم  -صلى هللا عليه وسلم -يتوضأ« وقال: قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم -رأيُت النيبَّ 

 القيامة: من إْسَباغ الوضوء« فمن استطاع منكم فلُيطل ُغرََّته وحَتْجيَله.
ويف أخرى »أنه رأى أاب هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حَّت كاد يبلغ املَْنكبني، مث غسل رجليه حَّت رفع إىل الساقني،  

يقول: إن أُمَّيت أيتون يوم القيامة غرًَّا حُمجَّلني، من أثر الوضوء« فمن   -صلى هللا عليه وسلم - مث قال: مسعُت النيب 
 استطاع منكم أن يُطِّيَل ُغرََّته فليفعل. أخرجه البخاري ومسلم. 

َغ إْبطَُه، فقلت له:  وملسلم من رواية أيب حازم قال: »كنت َخْلَف أيب هريرة، وهو يتوضأ للصالة، فكان مَيُدُّ َيَدُه حَّت تَبلُ 
اي أاب هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: اي بين فـَرُّوَخ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، مسعت  

ُلُغ احلِّْلَيُة من املؤمن حيث يبلُغ الوضوُء«.  -صلى هللا عليه وسلم  -خليلي   يقول: تـَبـْ
 قوله: »اي َبين فرُّوخ« ويف رواية النسائي مثل رواية مسلم، ومل يذكر 

 [ صحيح[ ] 5198]جامع: 
:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -)س( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 193]

 «. »أْسبِّغوا الوضوء
 .وهو طرف من حديث قد تقدَّم يف الفرع األول ، النسائيأخرجه 
 [ صحيح: حديث حسن[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 5199]جامع: 

صلى هللا عليه   -قال: »وهللا ما َخصَّنا رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -)ت د س( عبد هللا بن عباس   -[ 194]
بشيء ُدوَن الناس، إال ثالثة أشياَء، فإنه أمران: أن ُنسبِّغ الوضوء، وال أنكَل الصدقة، وال نـُْنزَِّي احْلُُمر على   -وسلم
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   أخرجه النسائي، وللرتمذي حنوه  «.اخليل
 ]األلباني: صحيح اإلسناد[  [حديث صحيح :رعبد القاد [ ] 5200]جامع: 

أَنَُّه مسَِّع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى   -رضي هللا عنه    - أبو سعيد اخلدري )جه(  -[ 195]
؟« قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّّ قَاَل: »إِّْسَباغُ  ُ بِّهِّ اخْلَطَااَي، َويَزِّيُد بِّهِّ يفِّ احلََْسَناتِّ اْلَمَكارِّهِّ، وََكثْـَرُة    اْلُوُضوءِّ َعَلىَما يَُكفُِّر اَّللَّ

دِّ، َواْنتِّظَاُر الصَّاَلةِّ بـَْعَد الصَّاَلةِّ«  أخرجه ابن ماجه.  اخْلُطَا إِّىَل اْلَمَساجِّ
  [حيحه وله شاهد في صحيح مسلم وغيره صفي الزوائد: حديث أبي سعيد رواه ابن حبان في  [ ]عبد الباقي:776 ،427 ]ماجه:

 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد[ ]شعيب:   حسن صحيح[: ]األلباني

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ   )حم(   -[  196] ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: َسَأَل رَُجٌل النَّيبِّ َم َعْن َشْيٍء  َصالِّح َمْوىَل التـَّْوَأَمةِّ، قَاَل: مسِّ
".    -يـَْعينِّ إِّْسَباَغ اْلُوُضوءِّ    -هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َخلِّّْل َأَصابَِّع َيَدْيَك َورِّْجَلْيَك  مِّْن َأْمرِّ الصَّالةِّ؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل  

َعَلى َفَضْع َكفَّْيَك  رََكْعَت،  إَِّذا   " َلُه:  قَاَل  فِّيَما  َتْطَمئِّنَّ    وََكاَن  َحَّتَّ  َحَّتَّ   -رُْكبَـتَـْيَك  َمرًَّة:  اهْلَاِشِِّّيُّ  َوإَِّذا   -َتْطَمئِّنَّا    َوقَاَل 
، َحَّتَّ جتَِّد َحْجَم اأَلْرضِّ  َهَتَك مَِّن اأَلْرضِّ  َأخرجه مسند أمحد.  . َسَجْدَت فََأْمكِّْن َجبـْ

]شعيب2604]مسند:   *  إسناده حسن:  [   .( ماجه  ابن  )447أخرجه  والترمذي  الركوع    امختصر   (39(،  في  االطمئنان  ذكر  فيه  ليس 
 [ والسجود

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي َعلِّيُّ َأْسبِّغِّ اْلُوُضوَء َوإِّْن َشقَّ    -رضي هللا عنه    -  َعلِّيّ   )حم(   -[  197] قَاَل: قَاَل يلِّ النَّيبِّ
«َعَلْيَك، َوال أَتُْكلِّ الصََّدَقَة، َوال تـُْنزِّ احْلَمِّرَي  ، َوال جُتَالِّْس َأْصَحاَب النُُّجومِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .َعَلى اخْلَْيلِّ

ِ ْبُن َأْحَمَد، َوِفيِه   [[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف، النقطاعه582]مسند:   ]الهيثمي: َرَواُه َعْبُد َّللاَّ
 [ َهاُروُن ْبُن ُمْسِلٍم َصاِحُب اْلِحنَّاِء، َليََّنُه َأُبو َحاِتٍم، َوَوثََّقُه اْلَحاِكُم، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقات  

ُّ صَ   -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )حب(  -[  198] ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َما قَاَل: قَاَل النَّيبِّ لَّى اَّللَّ
الذُّنُوبَ  بِّهِّ  َويَُكفَُّر  اخْلَطَااَي،  بِّهِّ   ُ اَّللَّ وََكثْـَرُة    ؟«مَيُْحو   ، اْلَمْكُروَهاتِّ َعَلى  اْلُوُضوءِّ  »إِّْسَباُغ  قَاَل:  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  بـََلى  قَاُلوا: 

دِّ، َواْنتِّظَاُر الصَّاَلةِّ بـَْعَد الصَّاَلةِّ، َفَذلَِّك الرِّاَبُط«. أخرجه ابن حبان  اخْلُطَا  إِّىَل اْلَمَساجِّ

شرحبيل بن سعد: هو الخطمي المدني مولى األنصار، ضعفه غير واحد، وقال الحافظ في  [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب:  1039]حبان:  
   [ابن خزيمة والمؤلف، فمثله يصلح للشواهد، وهذا الحديث منها، وباقي رجاله ثقات »التقريب« ": صدوق اختلط بأخرة، وصحح حديثه 

لصَّْفَقَتنْيِّ رِّاًب، َوَأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه    -َعْبد اَّللَِّّ ْبُن َمْسُعوٍد    )خز(   -[  199] ُ    -قَاَل: الصَّْفَقُة ابِّ َصلَّى اَّللَّ
 إبِِّّْسَباغِّ اْلُوُضوءِّ. أخرجه ابن خزمية  -َعَلْيهِّ َوَسلََّم 

 ]ياسين: صحيح[   [176]خزيمة: 

 السابعة: يف مقدار املاء 
يغتسل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه   -)خ م ت د س( أنس بن مالك   -[ 200]

 ابلصَّاع إىل مخسة أْمداد، ويتوضأ ابملدِّ«  
 «. ويف رواية »كان يغتسل خبمس مكاكيَك، ويتوضأُ ِبكُّوك

 ويف رواية: »خبمس مكاكيَّ« أخرجه البخاري ومسلم. 
 «. قال: »جُيزئ يف الوضوء َرطالن من ماء -صلى هللا عليه وسلم -ل هللا ويف رواية الرتمذي: أن رسو 
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وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية الرتمذي   «.ويف أخرى له: »أنه كان يتوضأ ابملكُّوك، ويغتسل خبمس مكاكيكَ 
 الثانية. 

 لني، ويغتسل ابلصاع«.يتوضأ إبانء يسع َرط -صلى هللا عليه وسلم -وعند أيب داود قال: »كان النيبُّ 
   ويف رواية قال: »يتوضأ ِبكُّوك« ومل يذكر »َرطلني«

 [ ]صحيح[ 5201]جامع: 
كان يغتسل ابلصَّاع، ويتوضأ    -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »إن النيبَّ  -رضي هللا عنها   -)د( عائشة   -[ 201]

 أخرجه أبو داود. ابملُدِّ« 
 [  إسناده صحيح: إسناده حسن[ ]شعيب: رعبد القاد [ ] 5202]جامع: 

يغتسل ابلصَّاع   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنهما  -)د( جابر بن عبد هللا   -[ 202]
 أخرجه أبو داود. «.ويتطهر ابملدِّ 

 [  د : حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زيارعبد القاد [ ] 5203]جامع: 

يغتسل ابلصاع، ويتوضأُ   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)م ت( سفينة   -[ 203]
 «. املدِّ 

ُؤه املدُّ« أخرجه مسلم.   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »كان رسول هللا  َله الصَّاُع من املاءِّ من اجلنابة، ويُوضِّّ يـَُغسِّّ
   وللرتمذي قال: »إنه كان يتوضأ ابملدِّ، ويغتسل ابلصاع«

 [ ]صحيح[ 5204]جامع: 
َ إبانء فيه ماء قدَر   - عليه وسلمصلى هللا -: »أن النيب -رضي هللا عنها  -)د س( أم عمارة    -[ 204] توضأ، فُأِتِّ

 ثلثي املدِّ« أخرجه أبو داود. 
وزاد النسائي: قال شعبة: »فأحفظ: أنه غسل ذِّرَاَعْيه، وجعل َيْدُلُكهما، ومسح ُأذنيه ابطَنهما، وال أحفظ أنه مسح  

   ظاهَرمها«
 [  إسناده صحيح[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: 5205]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »جاءان النيبُّ  -رضي هللا عنه   -عاصم[ )د( عبد هللا بن زيد ]بن   -[ 205]
   فأْخرجنا له ماء يف تـَْور من صْفر، فتوضأ«. أخرجه أبوداود

 [ إسناده صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: 5206]جامع: 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »جُيْزُِّئ مَِّن   -رضي هللا عنه    - طَالِّبٍ َعقِّيل ْبنِّ َأيبِّ  )جه(  -[ 206]
َّ  فـََقاَل رَُجٌل: اَل جُيْزِّئـَُنا، فـََقاَل: َقْد َكاَن جُيْزُِّئ َمْن ُهَو َخرْيٌ مِّْنَك، َوَأْكثـَُر َشَعًرا، يـَعْ  «،اْلُوُضوءِّ ُمدٌّ، َومَِّن اْلُغْسلِّ َصاعٌ  ينِّ النَّيبِّ

 أخرجه ابن ماجه. . َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 
]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد    ]األلباني: صحيح[[ في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حبان ويزيد [ ]عبد الباقي:270 ]ماجه:

 [ ضعيف لضعف حبان بن علي، ويزيد بن أبي زياد 

َْضٍب   -  ا رضي هللا عنه  -)حم( زَيـَْنب بِّْنتِّ َجْحٍش    -[  207] »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَتَـَوضَّأُ يفِّ خمِّ
 َأخرجه مسند أمحد.. مِّْن ُصْفٍر«
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 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  26753]مسند: 

 الثامنة: املنديل 
يِّ  )جه(  -[ 208] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »تـََوضََّأ، فـََقَلَب ُجبََّة ُصوٍف   -رضي هللا عنه  - َسْلَمان اْلَفارِّسِّ

َا   أخرجه ابن ماجه. . َوْجَهُه« َكاَنْت َعَلْيهِّ، َفَمَسَح هبِّ
]شعيب:   ]األلباني: حسن[  [في الزوائد: إسناده صحيح ورواته ثقات وفي سماع محفوظ من سليمان نظر  [ ]عبد الباقي:468 ]ماجه:

 إسناده حسن إن سلم من االنقطاع بين محفوظ بن علقمة وسلمان[ 

 فروع الفصل الثاني: يف األحداث الناقضة للوضوء، وفيه ستة  
 

 الفرع األول: يف اخلارج من السَّبيلي وغريمها، وفيه أربعة أنواع 

 ]النوع[ األول: الرِّيح   
قال: »ال وضوء إال من    -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)ت م د( أبو هريرة   -[ 209]

 صوت أو رِّيح«. 
ويف رواية قال: »إذا كان أحدُكم يف املسجد فوجد رحياً بني أْليَـتَـْيهِّ، فال خَيُرْج حَّت يسمَع صواتً، أو جيَد رحيًا« أخرجه  

 الرتمذي. 
: »إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج  -صلى هللا عليه وسلم  -ل رسول هللا ويف رواية مسلم قال: قا

 ]منه شيء[ أم ال، فال خيرجنَّ من املسجد حَّت يسمع صواتً أو جيد رحيًا«. 
، فال  ويف رواية أيب داود قال: »إذا كان أحدُكم يف الصالة، فوجَد حركة يف ُدبُره: أْحَدَث أو مل حُيْدِّث، فأشكَل عليه

   يـَْنَصرِّْف حَّت يسمَع صواتً، أو جيَد رحيًا«
 [ ]صحيح[ 5214]جامع: 

الرَُّجُل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »ُشكَِّي إىل النيبِّّ   -رضي هللا عنه   -)خ م د س( عبد هللا بن زيد    -[ 210]
 خُيَيَُّل إليه أنه جيُد الشيَء يف الصالة، قال: ال يْنَصرُِّف حَّت يسمَع صواتً أو جيَد رحيًا«. 

 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
َفتُِّل  أنه[ شُ »]ولفظ البخاري:  أو ال يـَْنَصرُِّف   -كَِّي إليه الرجُل الذي خُيَيَّل إليه أنه جيِّد الشيَء يف الصالة، فقال: ال يـَنـْ

   حَّت يسمَع صواتً، أو جيَد رِّحيًا« -
 [ ]صحيح[ 5215]جامع: 

، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتى أْعرايّب إىل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د ت( علي بن طلق   -[ 211]
صلى هللا عليه   -اي رسول هللا، الرَّجُل مِّنَّا يكوُن يف الصالة، فتكون منه الرَُّوحْيَُة، ويكون يف املاء قِّلَّة؟ فقال رسول هللا 

«. : إذا َفسا أحدُكم فـَْليَتوضأ-وسلم  ، وال أتُتوا النساَء يف أْعَجازِّهنَّ، فإن هللا ال يستحيي من احلقِّّ
: »إذا َفَسا أحدُكم فْليَتوضأ، وال أتُتوا النساء يف أْعجازِّهِّنَّ« -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: قال رسول هللا 
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 أخرجه الرتمذي. 
رِّْف، وليتوضأ،  -مصلى هللا عليه وسل  -ويف رواية أيب داود قال: قال رسول هللا  : »إذا فسا أحدُكم يف الصالة فـَْليَـْنصِّ

    وْلُيعِّدِّ الصالة«
[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسلم بن ساّلم[ ]األلباني:  حديث حسن بشواهده[ ]عبد القادر: 5216]جامع: 
 [ ضعيف

: »ال تـُْقَبُل صالُة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أبو هريرة  ()خ م ت د  -[ 212]
 َمن أْحَدَث حَّت يتوضأ، فقال رجل من َحضَرَمْوت: ما احلدُث اي أاب هريرة؟ قال: ُفساء، أو ُضراط«. 

 : ُفساء أو ُضراط«. ويف رواية قال: »ال وضوء إال من حَدث، قال له رجل أْعَجمِّّي: ما احلَدث؟ قال
  .وهذا طرف من حديث قد أخرجه اجلماعة

 [ ]صحيح[ 5218]جامع: 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعنِّ التََّشبُّهِّ يفِّ الصَّاَلةِّ،   -رضي هللا عنه    - أبو سعيد اخلدري )جه(  -[ 213] قَاَل: ُسئَِّل النَّيبِّ

 أخرجه ابن ماجه.  َيْسَمَع َصْواًت، َأْو جيَِّد رِّحًيا«فـََقاَل: »اَل يـَْنَصرِّْف َحَّتَّ 
لم   -وهو عبد الرحمن ابن محمَّد -]شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن المحاربي  [ ]األلباني: صحيح لغيره[514 ]ماجه:

 [ يسمع من معمر، ثم هو مدلس وقد عنعن

قَاَل: رَأَْيُت السَّائَِّب ْبَن يَزِّيَد َيُشمُّ ثـَْوبَُه، فـَُقْلُت: مِّمَّ َذاَك؟ قَاَل:    -رمحه هللا  -َعطَاءٍ حُمَمَّد ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ   )جه(  -[  214]
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل ُوُضوَء إِّالَّ مِّْن رِّيٍح َأْو مَسَاٍع«   أخرجه ابن ماجه.  إِّيّنِّ مسِّ

الباقي:[  516  ]ماجه: لغيره[  [في الزوائد: في إسناده عبد العزيز وهو ضعيف  ]عبد  لغيره، وهذا    ]األلباني: صحيح  ]شعيب: صحيح 
 [ إسناد ضعيف لضعف عبد العزيز بن عبيد هللا بن حمزة الحمصي 

ْعُت َرُسوَل هللاِّ   )حم(   -[  215] ْنَبِّ: أَيُـَّها النَّاُس إِّيّنِّ مسِّ ، قَاَل: قَاَل َعلِّيُّ ْبُن َأيبِّ طَالٍِّب َعَلى اْلمِّ ِّّ  َصلَّى هللاُ  ُحَصنْي اْلُمَزينِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم    َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " اَل يـَْقَطُع الصَّالَة إِّال احْلََدُث "، اَل َأْسَتْحيِّيُكْم ُمَِّّا اَل َيْسَتْحيِّي  ْنُه َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  مِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .قَاَل: َواحْلََدُث: َأْن يـَْفُسَو َأْو َيْضرِّطَ 
ِ ْبُن َأْحَمَد ِفي  ]الهيثمي:    [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حبان بن علي[1164]مسند:   ِزَياَداِتِه َعَلى َرَواُه َعْبُد َّللاَّ

، َقاَل اْبُن َمِعيٍن: اَل َأْعِرُفهُ   [ َأِبيِه، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوُحَصْين 
قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َأَحدَُكْم إَِّذا َكاَن يفِّ الصَّاَلةِّ    -رضي هللا عنه    -  أبو هريرة  )حم(   -[  216]

َذا َوَجَد َأَحدُُكْم  يَـْفتَِّنُه َعْن َصاَلتِّهِّ، فَإِّ َجاَء الشَّْيطَاُن، فَأََبَس بِّهِّ َكَما أيَْبُِّس الرَُّجُل بَِّدابَّتِّهِّ، فَإَِّذا َسَكَن َلُه، َأْضَرَط َبنْيَ أَْليَـتَـْيهِّ لِّ 
ًئا مِّْن َذلَِّك، َفاَل يـَْنَصرِّْف َحَّتَّ َيْسَمَع َصْواًت، َأْو جيَِّد رِّحًيا اَل ُيَشكُّ فِّيهِّ«    . َشيـْ

دِّ َجاَء الشَّيْ ويف رواية أخرى،   طَاُن، فَأََبَس بِّهِّ َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َأَحدَُكْم إَِّذا َكاَن يفِّ اْلَمْسجِّ
: فَأَنـُْتْم تـََرْوَن َذلَِّك، َأمَّا اْلَمْزنُوُق َفرَتَاُه َمائِّاًل َكَذا، اَل أبو هريرةأيَْبُِّس الرَُّجُل بَِّدابَّتِّهِّ، فَإَِّذا َسَكَن َلُه زَنـََقُه، َأْو َأجْلََمُه« قَاَل  

 .  اَل َيْذُكُر اَّللََّ َيْذُكُر اَّللََّ، َوَأمَّا اْلَمْلُجوُم فـََفاتٌِّح فَاهُ 
 َأخرجه مسند أمحد. 

إسناده صحيح[  [[ ]شعيب: إسناده قوي 8370  ،8369]مسند:   َوِرَجاُل ]الهيثمي:    ]شاكر:  ِباْخِتَصاٍر،  َداُوَد  َأِبي  َعْن  َوُهَو  َأْحَمُد،  َرَواُه 
ِحيحِ   [ َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم  عائشة  )حم(   -[  217] ِّّ َصلَّى هللاُ  َمْواَلُة َرُسولِّ اَّللَِّّ    -  ارضي هللا عنه  -، َزْوجِّ النَّيبِّ قَاَلْت: أََتْت َسْلَمى 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َتْسَتْأذِّنُُه  ُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْو اْمَرَأُة َأيبِّ رَافٍِّع َمْوىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل رَ 

َيبِّ رَافٍِّع: »َما َلكَ  َوهَلَا اَي َأاَب رَافٍِّع؟« قَاَل: تـُْؤذِّيينِّ    َعَلى َأيبِّ رَافٍِّع َقْد َضَرهَبَا. قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ألِّ
َرُسو  فـََقاَل  َرُسوَل اَّللَِّّ،  بَِّشيْ اَي  ُتُه  آَذيـْ َما  َرُسوَل اَّللَِّّ،  اَي  قَاَلْت:  َسْلَمى؟«  اَي  آَذْيتِّيهِّ  َوَسلََّم: »ِبَِّ  َعَلْيهِّ  ٍء،  ُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم   ْد َأَمَر اْلُمْسلِّمِّنَي إَِّذا َخَرَج مِّْن  قَ َوَلكِّنَُّه َأْحَدَث َوُهَو ُيَصلِّّي، فـَُقْلُت َلُه: اَي َأاَب رَافٍِّع إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َيْضَحُك   َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َفَجَعَل   ، َفَضَرَبينِّ فـََقاَم  يـَتَـَوضََّأ،  َأْن  الرِّيُح  مَلْ  َأَحدِّهُِّم  َا  إَِّّنَّ رَافٍِّع  َأاَب  َويـَُقوُل: »اَي 

َرْيٍ«  د.َأخرجه مسند أمح .أتَُْمْرَك إِّالَّ خبِّ
[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد، والبزَّار، والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجاُل الصحيح، إال أن فيه  26339]مسند:  

 [ محمد بن إسحاق، وقد قال: حدثني هشام بن عروة، وهللا أعلم 

 ]النوع[ الثاني: املَذْي   
قال حممد بن احلنفية: قال علّي: »كنُت رجال   -رضي هللا عنه   -)خ م د س ط ت( علي بن أيب طالب    -[ 218]

، ملكان ابنتِّهِّ، فأمرُت املقداد بَن األسودِّ، فسأله،  -صلى هللا عليه وسلم  -َمذَّاء، فاْسَتحيَـْيُت أن أسأَل رسول هللا 
ُل ذََكره ويتوضأ« أخرجه البخاري ومسلم.   فقال: يـَْغسِّ

، قال: اْغسْل ذكَرك  -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري عن أيب عبد الرمحن السَُّلمي قال: »فأمرُت رجاًل يسأل النيب 
 وتوضأ«.

، فسأله عن املذي خيرج  -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم عن ابن عباس قال: قال علّي: »أْرَسْلنا املقداَد إىل رسول هللا 
 : توضأ وانَضْح فـَْرَجَك«.-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا من اإلنسان: كيف يفعل ]به[ ؟ ف

عن الرجل إذا َداَن من   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية »املوطأ« عن املقداد »أن علياً أمره أن يسأل له رسول هللا 
وأان أْسَتحيي أن  -وسلمصلى هللا عليه  -أهله، فخرج منه املذُي: ماذا عليه؟ قال علّي: فإن عندي ابنَة رسول هللا 

عن ذلك، فقال: إذا وجَد ذلك أحدُكم فـَْليَـْنَضْح   -صلى هللا عليه وسلم -أسأله، قال املقداد: فسألُت رسول هللا 
 َفرَجُه ابملاء، وْليتوضْأ وضوَءه للصالة«.

 ويف رواية أيب داود مثل »املوطأ«.
.. « فذكر حنو هذا، يعين: رواية »املوطأ« قال فسأله  وله يف أخرى عن عروة عن علي بن أيب طالب »قال للمقداد.

ْل ذََكَرُه وأُنـْثَييه«. -صلى هللا عليه وسلم -املقداد، فقال رسول هللا    : »لِّيَـْغسِّ
 ويف أخرى: مل يذكر أُنثَييهِّ. 

ُل، حَّت َتشقَّق ظهري، قال: فذكرُت ذلك للنيبِّّ  صلى هللا عليه   - وله يف أخرى قال: »كنُت رجاًل َمذَّاء، فجعلُت أْغَتسِّ
ْل ذََكَرَك، وتوضأ  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا  -أو ذُكِّر له  -وسلم : ال َتفعْل، إذا رأيَت املْذَي فاْغسِّ

ْل«.   وضوَءَك للصالة، فإذا َفَضْخَت املاَء فاْغَتسِّ
قال: من املذي الوضوُء، ومن املين  عن املذي، ف -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قال علّي: »سألُت النيبَّ 

 الُغْسُل«.
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 وأخرج النسائي رواية »املوطأ«.
حتيت، فاْسَتْحَييُت أن أسأَله، فقلُت   -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قال: »كنُت رجاًل مذَّاء، وكانت ابنُة النيبِّّ 

 لرجل جالس إىل جنيب: َسْلُه، فقال: فيه الوضوء«. 
عن   -صلى هللا عليه وسلم -للمقداد: إذا َبىَن الرجل أبهله فأْمَذى ومل جُيَامِّْع، َفسلِّ النيبَّ  ويف أخرى قال: »قلتُ 

ُل َمَذاكِّريَه، ويتوضأ وضوَءه للصالة«.   ذلك؛ فإين أسَتحيي أن أسأَله عن ذلك، وابنته حتيت، فسأله، فقال: يـَْغسِّ
من أجلِّ ابنتِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم -ايسر يسأُل رسول هللا وله يف أخرى قال: »كنُت رجاًل َمذَّاء، فأمرُت عمَّار بن 

 عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوُء«.
ويف أخرى عن ابن عباس قال: َتَذاَكر علّي واملقداُد وعمَّار، فقال علّي: إين اْمرؤ َمذَّاء، وإين أستحيي أن أسأَل رسول  

يُته  -ألُه أحدُكما، فذكر يل أنَّ أحَدمها ، ملكان ابنته مين، فيس-صلى هللا عليه وسلم -هللا    -]سأَلُه[ فقال النيب -وَنسِّ
: »ذلك املْذُي، إذا َوَجَده أحدُكم فليغسْل ذلك منه، وْليتوضأ وضوَءه للصالة أو كوضوءِّ  -صلى هللا عليه وسلم

 الصالة«.
، فقال: فيه  -ى هللا عليه وسلمصل -فأمرُت رجاًل فسأل النيبَّ   -يعين َمذَّاء  -ويف أخرى قال: »كنُت رجاًل  

 الوضوء«.
 ويف أخرى ]قال[ : »توضأ، وانضْح فـَْرَجَك«. 

 ويف أخرى »فلينضْح فـَْرَجُه، وليتوضأ وضوَءُه للصالة«. 
ُل    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن رافع بن َخديج: »أن علياً أمر َعمَّارًا أن يسأَل النيبَّ  عن املذي؟ فقال: يـَْغسِّ

   ريَُه ويتوضأ«َمَذاكِّ 
 [ ]صحيح[ 5219]جامع: 

دَّة وَعناء، وكنُت ُأْكثُِّر منه   -رضي هللا عنه   -)د ت( سهل بن حنيف   -[ 219] قال: »كنُت ألَقى من املْذي شِّ
عن ذلك، فقال: إميا جُيزيك من ذلك الوضوء، قلت: اي رسول هللا،   -صلى هللا عليه وسلم -االغتسال، فسألُت النيبَّ 

من ماء فتنضَح به حيث ترى أنه أصاَب من ثوبك« أخرجه   كيف ِبا يصيُب الثوَب منه؟ فقال: يكفيك أن أتخَذ َكفاً 
   أبو داود والرتمذي

 [ حسن[ ]األلباني: إسناده حسن[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: 5220]جامع: 

عما   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »سألُت رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د( عبد هللا بن سعد األنصاري   -[ 220]
غسل؟ وعن املاءِّ يكون بعد املاء؟ فقال: ذاك املذُي، وكلُّ فحل مَيْذي، فلتغسل من ذلك فرجك وأُنـْثَييك،  يُوجُب ال

 أخرجه أبو داود. وتوضأ وضوَءك للصالة« 
 [  إسناده صحيح[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: 5222]جامع: 

أَنَُّه أََتى ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب، َوَمَعُه ُعَمُر، َفَخَرَج َعَلْيهَِّما، فـََقاَل: »إِّيّنِّ   -  مارضي هللا عنه - ابن عباس )جه(  -[ 221]
ْعَتهُ   مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى  َوَجْدُت َمْذاًي، فـََغَسْلُت ذََكرِّي، َوتـََوضَّْأُت« فـََقاَل: ُعَمُر: َأَوجُيْزُِّئ َذلَِّك؟ قَاَل: »نـََعْم« قَاَل: َأمسِّ

 أخرجه ابن ماجه.  َلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل: »نـََعْم«هللاُ عَ 
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]األلباني: ضعيف 507  ]ماجه: إسناد ضعيف   [اإلسناد  [  وهذا  لغيره،  صحيح  من    []شعيب:  الصحيحين  في  أصله  قلت  ]البوصيري: 
 حديث علي بن أبي طالب، والمقداد بن األسود رضي هللا عنهما[ 

 ]النوع[ الثالث: القَيء   
قاء وكان صائماً،   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت د( أبو الدرداء   -[ 222]

فتوضأ، قال معدان: ولقيُت ثوابن يف مسجد دمشق، فسألُته، فقال: صدق، وأان صببت له وضوَءه« أخرجه الرتمذي،  
   وأبو داود حنوه

 [ صحيح[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 5224]جامع: 

 ]النوع[ الرابع: الدم   
يعين: يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »خرجنا مع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د( جابر بن عبد هللا    -[  223]

فأصاب رجل امرأَة رجل من املشركني، فحلف: أن ال أنتهي حَّت ُأهريق دماً من أصحاب حممد،    -غزوة ذات الرِّقاع  
َبع أثر النيبِّّ   منزاًل، فقال: َمْن رجل َيْكَلؤان؟    -صلى هللا عليه وسلم  -  ، فنزل النيبُّ -صلى هللا عليه وسلم  -فخرج يـَتـْ

عب، فلما خرج الرجالن إىل َفمِّ الشعب اضطجع  فانـُْتدِّب رجل من املهاجرين، ورجل من األنصار، فقال: كوان بَفمِّ الشِّّ
فر  للقوم،  ربيئة  أنه  َشْخَصه عرف  رأى  فلما  الرجل،  فأتى  يصلِّّي،  األنصاريُّ  وقام  فيه،  املهاجريُّ،  فوضعه  بسهم،  ماه 

ونـََزعه، حَّت رماه بثالثة أْسُهم، مث ركع وسجد، مث أنـَْبه صاحَبه، فلما عرف أَّنم قد َنذِّروا به َهَرب، فلما رأى املهاجريُّ  
أن   أحبَّ  فلم  أقرؤها،  سورة  يف  قال: كنت  رََمى؟  ما  أول  أنـَْبهَتين  أال  هللا!  سبحان  قال:  الدماء،  من  ابألنصاريِّّ  ما 

 أخرجه أبو داود. «. أقطعها
]عبد القادر: في سنده عقيل بن جابر بن عبد هللا األنصاري لم يوثقه غير ابن حبان،[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا  [  5226]جامع:  

 [حسن]األلباني: إسناد ضعيف[  

 الفرع الثاني: يف ملس املرأة والفرج، ]وهو نوعان[ 

 ]النوع[ األول: يف ملس املرأة   
قـَبَّل امرأة من   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »إن رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)د ت س( عائشة    -[ 224]

؟ فضحكْت«.   نسائه، مث خرج إىل الصالة ومل يتوضأ، قال عروة: فقلت هلا: ومن هي إال أنتِّ
 َلها ومل يتوضأ«.قـَبـَّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »أن النيب 
 كان يقبِّّل بعض أزواجه، مث يصلِّّي وال يتوضأ«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »أن النيبَّ 

   أخرج األوىل الرتمذي، والثانية أبو داود، والثالثة النسائي
 [ صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: 5227]جامع: 

»سأَل عثمان بن عفَّان، فقال: أرأيَت إذا جامع الرجل امرأته ومل    -رضي هللا عنه  -)خ م( زيد بن خالد  -[ 225]
-صلى هللا عليه وسلم -مُيْنِّ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره، وقال عثمان: مسعُته من رسول هللا 

ام، وطلحَة بن عبيد هللا، وُأيبَّ بن كعب، فأمروه بذلك، قال:  ، فسألُت عن ذلك عليَّ بن أيب طالب، والزبرَي بن العو 
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-صلى هللا عليه وسلم-وأخبين أبو سلمة: أن عروة بن الزبري أخبه: أن أاب أيوب أخبه: أنه مسع ذلك من رسول هللا  
 «. هذا لفظ البخاري. 

«. مث قال:  -صلى هللا عليه وسلم -وأما مسلم: فإنه أخرج احلديث إىل قوله: »قال عثمان: مسعُته من رسول هللا 
وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثين أيب عن جدي عن احلسني بن ذَكوان عن حيىي بن أيب  

   -صلى هللا عليه وسلم -كثري أخبين أبو سلمة: أن عروة بن الزبري أخبه: أن أاب أيوب أخبه: أنه مسع ذلك من النيبِّّ  
 [[ ]صحيح5230]جامع: 

: أنه قال: »اي رسول هللا إذا جامع الرجل املرأة فلم يُنزِّْل؟ قال:  -رضي هللا عنه  -)خ م( ُأيب بن كعب   -[ 226]
 يغسل ما َمسَّ املرأَة منه، مث يتوضأ وُيصلِّّي« أخرجه البخاري. 

له، مث ال يُنزُل، قال: يغسل ذكره  قال: يف الرجل أيِت أه -صلى هللا عليه وسلم  -وعند مسلم »أن رسول هللا  
 ويتوضأ«.

ل؟ فقال رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى له قال: سألت رسول هللا  عن الرجل ُيصيب من املرأة، مث يُْكسِّ
  : »يغسل ما أصابه من املرأة، مث يتوضأ وُيصلِّّي«-صلى هللا عليه وسلم -

 يف كتابه.  هذه الرواية الثانية مل يذكرها احلميدي 
 [[ ]صحيح5231]جامع: 

 ]النوع[ الثاني: ملس الذكر   
-صلى هللا عليه وسلم -قال: »َقدِّمنا على رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د ت س( طلق بن علي اليماين   -[ 227]

  -، فجاءه رجل كأنه بدوي، فقال: اي نيب هللا، ما ترى يف َمسِّّ الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إال ُمْضَغة منه 
 ؟« أخرجه أبو داود.-أو َبْضَعة منه 

؟« إال أنه أخرجه يف ابب  -أو َبْضعة منه   -فإنه مل خيرِّج من احلديث إال قوله: »وهل هو إال ُمضغة منه وأما الرتمذي: 
 ترك الوضوء من مس الذكر. 

فـََبايَعَناُه، وَصلِّّينا معه، فلما قضى الصالة   -صلى هللا عليه وسلم -وأما النسائي فإنه قال: »قدمنا على رسول هللا 
   «جاءه رجل.. وذكر احلديث

 [ صحيح: حديث صحيح[ ]شعيب: حديث حسن[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 5232]جامع: 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم -أَّنا قالت: إن النيب  -رضي هللا عنها  -)ط د ت س( ُبسرة بنت صفوان   -[ 228]
 أخرجه الرتمذي.  «. »َمن َمسَّ ذكره فال ُيصلِّّي حَّت يتوضأ

ويف رواية »املوطأ« عن حممد بن عمرو بن حزم قال: مسعت عروة بن الزبري يقول: »دخلت على َمْروان بنِّ احلكم،  
ْران ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: مِّْن َمسِّّ الذكرِّ الوضوُء، قال عروة: ما علمُت هذا. فقال مرواُن: أخبْتين  فَتَذاك

يقول: إذا َمسَّ أحدُكم ذكره فليتوضأ« وأخرج أبو   -صلى هللا عليه وسلم -ُبسرة بنُت صفوان، أَّنا مسعْت رسول هللا 
 داود والنسائي رواية »املوطأ«. 

هِّ، فأرسله إىل ُبسرَة، وسأهلا عّما  وللنسائي حنوه، وفيه: »قال عروة: فلم أَزْل أَُماري مْرواَن، حَّت دعا رجاًل من َحَرسِّ
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 َحدَّثت من ذلك، فأرسلت إليه ُبسرة ِبثل الذي حدَّثين عنها مروان«. 
: »َمن َمسَّ فـَْرَجُه  -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرجه النسائي رواية الرتمذي، وله يف أخرى قالت: قال رسول هللا 

 فليتوضأ«. 
   ويف أخرى: »إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه فليتوضأ« 

 [صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 5233]جامع: 

هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا َمسَّ َأَحدُُكْم  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  -رضي هللا عنه  - َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه(  -[ 229]
 أخرجه ابن ماجه.  ذََكَرُه، فـََعَلْيهِّ اْلُوُضوُء« 

]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة   ]األلباني: صحيح لغيره[  [في الزوائد: في إسناده مقال  [ ]عبد الباقي:480 ]ماجه:
 [عقبة بن عبد الرحمن، وهو الحجازي 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َمسَّ فـَْرَجُه،    -  ارضي هللا عنه  -  أُّم َحبِّيَبةَ   )جه(  -[  230] قَاَلْت: مسِّ
ْليَـتَـَوضَّْأ«  أخرجه ابن ماجه.  فـَ

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع [ ]األلباني: صحيح لغيره[481 ]ماجه:

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن َأْفَضى بَِّيدِّهِّ إِّىَل ذََكرِّهِّ، لَْيَس    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حم(   -[  231] َعنِّ النَّيبِّ
رْتٌ، فـََقْد َوَجَب َعَلْيهِّ اْلُوُضوُء«  َأخرجه مسند أمحد.  .ُدونَُه سِّ

[ ]شاكر: إسناده ضعيف؛ ألن يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعيف  [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف 8405  ،8404]مسند:  
النَّْوفَ ]الهيثمي:    متفق على ضعفه[ اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  َيِزيُد  َوِفيِه  َواْلَبزَّاُر،  ِغيِر  َوالصَّ اأْلَْوَسِط  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َأْكَثُر  َرَواُه  َضعََّفُه  َوَقْد   ، ِليُّ

 [َقُه َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن ِفي ِرَواَيةٍ النَّاِس، َوَوثَّ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َمسَّ   -رضي هللا عنه  -زَْيد ْبنِّ َخالٍِّد اجْلَُهينِِّّّ  )حم( -[ 232] قَاَل: مسِّ
ْليَـتَـَوضَّْأ«  َأخرجه مسند أمحد. .فـَْرَجُه فـَ

َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر    []شعيب: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين [  21689]مسند:   ]الهيثمي: َرَواُه 
َثِني   َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجالُ  ، َوَقْد َقاَل: َحدَّ ِحيِح ِإالَّ َأنَّ اْبَن ِإْسَحاَق ُمَدلِّس   [ الصَّ

مَ   )حم(   -[  233] »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل يلِّ  قَاَل:  َجدِّهِّ،  َعْن  أَبِّيهِّ،  َعْن  ُشَعْيٍب،  ْبنِّ  سَّ  َعْمرِّو 
ْلتَـتَـَوضَّْأ« َا اْمَرَأٍة َمسَّْت فـَْرَجَها فـَ  َأخرجه مسند أمحد.  . ذََكَرُه، فـَْليَـتَـَوضَّْأ، َوَأميُّ

 [ ده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعن، وهو مدلس[ ]شعيب: إسنا 7076]مسند: 

ِّّ َصلَّى    -  ارضي هللا عنه  -  ُبْسَرة   )حب(   -[  234] ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  َعنِّ النَّيبِّ إَِّذا َمسَّ َأَحدُُكْم فـَْرَجُه فـَْليَـتَـَوضَّْأ،  قَاَل: »اَّللَّ
ْثُل َذلَِّك«   أخرجه ابن حبانَواْلَمْرَأُة مِّ

 [  رجاله ثقات [ ]شعيب:صحيح إال قوله: »والمرأة مثل ذلك«؛ فإنها مدرجة]االلباني:  [1117]حبان: 

 الفرع الثالث: يف النوم واإلغماء والغشي 
صلى هللا   -قال قتادة: قال أنس: »كان أصحاب رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)م ت د( أنس بن مالك   -[ 235]

 ينامون، مث ُيصلُّون، وال يتوضأون، قال: قلت: أمسعَته من أنس؟ قال: إي وهللا« أخرجه مسلم.  -عليه وسلم
 «. وأخرجه الرتمذي إىل قوله: »يتوضؤون
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 ون العشاء اآلخرة حَّت خَتْفَِّق ُرؤوُسهم، مث يصلُّون وال يتوضؤون«. ويف رواية أيب داود: »كانوا ينتظر 
   وأخرج أيضاً ِبعىن األوىل

 وقد تقدَّم يف كتاب الصالة هلذا احلديث رواايت عِّدَّة للبخاري ومسلم والنسائي وأيب داود. فلم نُعِّْدها. 
 [ ]صحيح[ 5237]جامع: 

: »وِّكاُء السَّهِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( علي بن أيب طالب   -[ 236]
، فمن انم فليتوضأ   أخرجه أبوداود «،الَعْينانِّ

 : حسن[ األلباني: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]رعبد القاد [ ] 5239]جامع: 

)خ م س( عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال: »دخلت على عائشة، فقلت هلا: أال حتدِّثيين عن مرض    -[ 237]
، فقال: أصلَّى الناُس؟ قلنا: ال،  -صلى هللا عليه وسلم -؟ فقالت: بلى، ثـَُقل النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

ْخَضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، مث ذهب ليَـُنوَء، فُأغمي عليه، مث  وهم ينتظرونك اي رسول هللا، قال: ضُعوا يل ماء يف املِّ 
أفاق، فقال: أصلَّى الناس؟ قلنا: ال، وهم ينتظرونك اي رسول هللا، قال: ضعوا يل ماء يف املخضب، قالت: ففعلنا،  

ك اي رسول هللا، قال:  فاغتسل، مث ذهب ليُنوَء، فُأغمي عليه، مث أفاق، فقال: أصلَّى الناُس؟ قلنا: ال، وهم ينتظرون
ضعوا يل ماء يف املخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، مث ذهب ليُنوَء، فُأغمي عليه، مث أفاق، فقال: أصلَّى الناُس؟ قلنا:  

  -صلى هللا عليه وسلم  -ال، وهم ينتظرونك اي رسول هللا، قال: والناُس ُعُكوف ]يف املسجد[ ينتظرون رسول هللا 
رة ومرضه يف كتاب   -صلى هللا عليه وسلم  -. احلديث بطوله« وسيجيء يف ذِّكر وفاة النَّيبِّّ لصالةِّ العشاءِّ اآلخِّ

 »املوت« من حرف امليم، ويف فضائل أيب بكر يف كتاب »الفضائل« من حرف الفاء. 
    أخرجه البخاري ومسلم

 [[ ]صحيح5242]جامع: 

حديث الكسوف: »قمُت حَّت جتالَّين الَغْشُي،  قالت يف  -رضي هللا عنهما   -)خ م( أمساء بنت أيب بكر   -[ 238]
 وجعلُت أُصبُّ فوق رأسي ماء، قال عروة: ومل تتوضأ«. 
   هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم

 [[ ]صحيح5243]جامع: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم »اَنَم َحَّتَّ نـََفَخ، مثَّ قَاَم،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  -رضي هللا عنه  -بن مسعود  َعْبد اَّللَِّّ  )جه(  -[ 239]
 أخرجه ابن ماجه.  َفَصلَّى«

الباقي:475  ]ماجه: ]عبد  يدلس  [  كان  أرطاة  ابن  وهو  فيه حجاجا  أن  إال  ثقات  زجاله  إسناد  هذا  الزوائد:  صحيح[   [ في    ]األلباني: 
 ]شعيب: حديث صحيح[ 

 وهو نوعان الفرع الرابع: يف أكل ما مسته النار،  

 ]النوع[ األول: يف الوضوء منه 
: َوجَده عبد هللا بن قارظ يتوضأ على ]ظهر[ املسجد،  -رضي هللا عنه   -( أبو هريرة  حم )م د ت س  -[ 240]

يقول: »توضؤوا ُما مست النار«   -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: إَّنا أتوضأ من أْثوار أقِّط أكلُتها، ألين مسعت النيبِّّ 
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 أخرجه مسلم والنسائي. 
ُده يف كتاب هللا حالاًل، ألن النار مسته، فجمع أبو هريرة   ويف رواية للنسائي: أن ابن عباس قال: »أتـََوضأ من  طعام أجِّ

 قال: توضؤوا ُما مسَّت النار«.  -صلى هللا عليه وسلم -َحصى، فقال: أشهد عدد هذا احلصى: أن رسول هللا 
 : »الوضوء ُما مسَّت النار«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له خمتصرًا، قال: قال رسول هللا  

: »الوضوء ُما مست النار، ولو من أثوار أقط، فقال  -صلى هللا عليه وسلم -واية الرتمذي قال: قال رسول هللا ويف ر 
  -له ابن عباس: أنتوضأ من الدُّْهن؟ أنتوضأ من احْلَميم؟ فقال أبو هريرة: اي ابن أخي، إذا مسعَت حديثاً عن رسول هللا 

 فال تضرب له مثاًل«.   -صلى هللا عليه وسلم
   : »الوضوء ُما أْنَضَجتِّ الناُر«-صلى هللا عليه وسلم -يف رواية أيب داود قال: قال رسول هللا و 

َع اْبَن َعبَّاٍس، َورََأى َأاَب ُهَريـَْرَة يَـ ويف رواية عند أمحد عن   تَـَوضَّأُ،  حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف، َأنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر، أْخَبَُه أَنَُّه، مسِّ
اَبيلِّ ُمَِّّا تـََوضَّْأَت، َأْشَهُد  : أََتْدرِّي ُمَِّّا أَتـََوضَّأُ؟ قَاَل: اَل، قَاَل: أَتـََوضَّأُ مِّْن أَثـَْوارِّ َأقٍِّط َأَكْلتـَُها، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َما أُ فـََقالَ 

ٌر َذلَِّك  َلَرأَْيُت " َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأَكَل َكتَِّف حَلٍْم، مثَّ قَاَم إِّ  ىَل الصَّاَلةِّ َوَما تـََوضَّأَ " قَاَل: " َوُسَلْيَماُن َحاضِّ
ُهَما مجِّيًعا "  نـْ  َأخرجه مسند أمحد. .مِّ

 [[ ]صحيح3464[ ]مسند: 5244]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت عائشة تقول: قال النيب  -رضي هللا عنهما   -)م( عروة بن الزبري   -[ 241]
 أخرجه مسلم. »توضؤوا ُما مست النار« 

 [[ ]صحيح5245]جامع: 

)د س( أبو سفيان بن سعيد بن املغرية ]بن األخنس بن شريق الثقفي املدين[ أنه دخل على أمِّّ حبيبة،    -[ 242]
  -صلى هللا عليه وسلم -َقْته َقَدحاً من َسوِّيق، فدعا ِباء، فمضمض، قالت: اي ابن أخيت، أال تتوضأ؟ إن رسول هللا َفسَ 

ت النار    « أخرجه أبو داود. -أو قال: ُما مست النار -قال: »توضؤوا ُما غريِّّ
صلى هللا عليه   -بة زوج النيب وأخرجه النسائي عن أيب سفيان بن سعيد بن األْخَنس بن َشريق، أنه دخل على أم حبي 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم -فسقته َسوِّيقاً، مث قالت له توضأ اي ابن أخيت، فإن رسول هللا  -وهي خالته  -وسلم
 »توضؤوا ُما مست النار«. 

   يقول: »توضؤوا ُما مست النار« -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى له: فإين مسعُت رسول هللا 
 [  د[ ]شعيب: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواه حديث صحيح بشواهده [ ]عبد القادر: 5246]جامع: 

: »توضؤوا ُما  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال النيب  -رضي هللا عنه  -)س( أبو أيوب األنصاري   -[ 243]
ت النار«   أخرجه النسائي. غريَّ

 [ صحيح اإلسناد[ ]األلباني: [ ]عبد القادر: إسناده صحيح5247]جامع: 

قال: »توضؤوا ُما أنَضَجت النار«   -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي هللا عنه  -)س( أبو طلحة   -[ 244]
ت النار«   أخرجه النسائي. ويف أخرى »ُما غريَّ

 [ صحيح اإلسناد [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: 5248]جامع: 
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يقول: »توضؤوا ُما   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسول هللا   -رضي هللا عنه   -)س( زيد بن ًثبت   -[ 245]
   أخرجه النسائي.مست النار« 

 [ صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 5249]جامع: 
ْعُت  قَاَل: َكاَن َيَضُع  -رضي هللا عنه    - أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ  )جه(  -[ 246] َيَدْيهِّ َعَلى ُأُذنـَْيهِّ َويـَُقوُل: ُصمََّتا، إِّْن مَلْ َأُكْن مسِّ

 أخرجه ابن ماجه.  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »تـََوضَُّئوا، ُمَِّّا َمسَّتِّ النَّاُر«
]األلباني:  [  وضعفه آخرون والمتن معلوم بالصحةفي الزوائد: في إسناده خالد بن يزيد وثقة جماعة  [ ]عبد الباقي:487 ]ماجه:

 ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن يزيد بن أبي مالك[  ضعيف[

َرَك ُسَلْيًما اَل يـَتَـَوضَّأُ ُمَِّّا َمسَّتِّ النَّاُر. قَ   )حم(   -[  247] َيبِّ َسَلَمَة: إِّنَّ ظِّئـْ اَل: َفَضَرَب  حُمَمَّد ْبنِّ َطْحاَلَء، قَاَل: قـُْلُت ألِّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأَّْنَا كَ  اَنْت َتْشَهُد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َصْدَر ُسَلْيٍم. َوقَاَل: َأْشَهُد َعَلى أُمِّّ َسَلَمَة، َزْوجِّ النَّيبِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .َوَسلََّم »َكاَن يـَتَـَوضَّأُ ُمَِّّا َمسَّتِّ النَّاُر«
َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِّ ُمَوثَُّقوَن ; أِلَنَُّه  َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر،    [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي:26724]مسند:  

ِد ْبِن َطْحاَلَء َعْن َأِبي َسَلَمَة، َوَأُبو ُسَلْيَماَن الَِّذي ِفي ِإْسَناِد َأْحَمَد اَل َأْعِرُفهُ   [ َوَلْم َأَر َمْن َتْرَجَمهُ ِمْن ِرَواَيِة ُمَحمَّ

 ]النوع[ الثاني: يف ترك الوضوء منه   
  -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -( عبد هللا بن عباس جه  )خ م ط د س  -[ 248]

  أكل َكتَِّف شاة وصلَّى ومل يتوضأ«
 أخرجه البخاري ومسلم. 

 وللبخاري »أنه انـَْتَشَل َعْرقاً من قِّْدر«. 
 َكتِّفًا«.   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »َتعرَّق النيبُّ 

 أكل َعْرقاً أو حلماً، مث صلى، ومل يتوضأ، ومل مَيسَّ ماء«. وأخرج »املوطأ« األوىل.  وملسلم »أنه
ْسح كان حتته، مث    -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج أبو داود األوىل، وله يف أخرى »أكل رسول هللا  َكتِّفاً، مث مسح يده ِبِّ

 قام فصلَّى«. 
 ويف أخرى »انـْتَـَهَس من كتف، مث صلَّى، ومل يتوضأ«. 

 أكل خبزاً وحلماً، مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ«   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: »شهدُت رسول هللا 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكتًِّفا، مثَّ َمَسَح َيَدْيهِّ ِبِِّّْسٍح َكاَن حَتَْتُه، مثَّ قَ ويف رواية عند ابن ماجه،  اَم إِّىَل الصَّاَلةِّ،  قَاَل: »َأَكَل النَّيبِّ

 .َفَصلَّى«
 [ ]صحيح[488 ]ماجه:[ 5250]جامع: 

حَيْتَـزُّ من كتف   -صلى هللا عليه وسلم -أنه »رأى رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( عمرو بن أمية   -[ 249]
كني اليت حيتزُّ هبا، مث قام فصلَّى، ومل يتوضأ«.   شاة يف يده، فُدعِّي إىل الصالة، فألقى السِّّ

 وضأ«. ويف رواية »فألقاها والسكنَي اليت ]كان[ حيتزُّ هبا، مث قام فصلى ومل يت
 أيكل ذراعاً حيتزُّ منها... وذكر احلديث«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »رأيُت رسول هللا  

 ويف أخرى »حيتزُّ من كتف أيكل منها، مث صلى، ومل يتوضأ«. 
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   أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الرتمذي الرواية األخرية
 [ ]صحيح[ 5251]جامع: 

أكل عندها َكتِّفاً، مث صلَّى ومل   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنها   -)خ م( ميمونة   -[ 250]
  يتوضأ« أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 5252]جامع: 
صلى هللا   -قال: »خرج رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -( جابر بن عبد هللا  حم حب جه )ط د ت س  -[ 251]

 معه، فدخل على امرأة من األنصار، فذحبْت له شاة، فأكل، وأتـَْتُه بِّقناع من ُرَطب، فأكل منه، مث  وأان -عليه وسلم
 توضأ للظهر وصلى، مث انصرف، فأتـَْتُه بُعالَلة من ُعاللة الشاة، فأكل، مث صلى العصر، ومل يتوضأ«. أخرجه الرتمذي. 

ُخبز وحلم، فأكل، ودعا بَِّوضوء، فتوضأ، مث صلَّى   -ليه وسلم صلى هللا ع -ويف رواية أيب داود قال: »قـُرَِّب للنيبِّّ 
 الظهر، مث دعا بَفضل طعامه، فأكل، مث قام إىل الصالة، ومل يتوضأ«.

ُر األْمَرين من رسول هللا  ت   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أليب داود والنسائي قال: »كان آخِّ تـَْرَك الوضوء ُما غريِّّ
 النار«. 

 أ« رواية أيب داود مرساًل عن حممد بن املنكدر قال: دعي لطعام، فُقرِّب إليه... وذكرهوأخرج »املوط
َنا اْمَرَأٌة مَِّن اأْلَْنَصارِّ َوَذحَبَْت ويف رواية عند ابن حبان،  َشاًة، َوَصنَـَعْت طََعاًما، َوَرشَّْت لََنا َصْورًا، َفَدَعا َرُسوُل  قَاَل: »َدَعتـْ

َنا بُِّفُضولِّ الطََّعامِّ فََأَكَلُه، َوَصلَّى اَّللَِّّ َصلَّى  لطَُّهورِّ، فـَتَـَوضََّأ مثَّ َصلَّى، مثَّ أَتـَيـْ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ ُ َعَلْيهِّ  اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ْدُه، فـََقاَل: أَْيَن َشاُتُكُم الَّيتِّ َوَلَدْت؟ قَاَلْت: هَِّي ذِّهِّ، َفَدَعا  َوَدَخْلَنا َعَلى َأيبِّ َبْكٍر، َفَدَعا بِّطََعاٍم فـََلْم جيِّ . َوَسلََّم َومَلْ يـَتَـَوضَّأْ 

َا َفَحَلبَـَها بَِّيدِّهِّ مثَّ صنعوا لبأ، فأكل  َدٌة َبنْيَ َيَدْيهِّ  هبِّ َعْت َواحِّ َ بَِّقْصَعَتنْيِّ، فـَُوضِّ فصلى ومل يتوضأ. َوتـََعشَّْيُت َمَع ُعَمَر، فَُأِتِّ
، َفَصلَّى َومَلْ يـَتَـَوضَّْأ« َواأْلُْخَرى َبنْيَ َيدَ   يِّ اْلَقْومِّ

ًزا َوحَلًْما، َومَلْ يـَتَـَوضَُّئوا« ويف رواية خمتصرة عند ابن ماجه،  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر ُخبـْ    قَاَل: »َأَكَل النَّيبِّ
ٌز َوحَلٌْم، مثَّ َدَعا بَِّوُضوٍء فـَتَـَوضََّأ، مثَّ َصلَّى  قَاَل: " قـُرَِّب ، ويف رواية يف مسند أمحد لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُخبـْ

َعتْ  الظُّْهَر، مثَّ َدَعا بَِّفْضلِّ طََعامِّهِّ فََأَكَل، مثَّ قَاَم إِّىَل الصَّاَلةِّ، َومَلْ يـَتَـَوضَّْأ "، " مثَّ َدَخْلُت َمعَ    - َلُه َهاُهَنا َجْفَنٌة ُعَمَر، فـَُوضِّ
ٌز َوحَلٌْم، فََأَكَل ُعَمُر، مثَّ قَاَم إِّىَل الصَّاَلةِّ َومَلْ يـَتَـ   -َوقَاَل اْبُن َبْكٍر: َأَماَمَنا َجْفَنٌة   ٌز َوحَلٌْم، َوَهاُهَنا َجْفَنٌة فِّيَها ُخبـْ َوضَّْأ  فِّيَها ُخبـْ

 َأخرجه مسند أمحد.  ."
]مسند:  5253]جامع:   ]األلباني:  489  ]ماجه:[  1139ن:  ]حبا   [ 14453[  إسناده صحيح[  ]شعيب:  صحيح[  حديث  القادر:  ]عبد   ]

 [ حسن صحيح

بطن    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أشهُد لقد كنُت أشوي لرسول هللا    -رضي هللا عنه    -)م( أبو رافع    -[  252]
 أخرجه مسلم. شاة، مث صلى، ومل يتوضأ« 

 [ ]صحيح[ 5254]جامع: 

فُت النيب    -رضي هللا عنه    -)د( املغرية بن شعبة    -[  253] ذات ليلة، فأمر    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ضِّ
ا  جَبْنب َفُشوَي، وأخذ الشَّْفَرَة، فجعل حَيُزُّ يل هبا منه، قال: فجاء بالل، فآَذنَه ابلصالة، قال: فأْلَقى الشَّْفَرَة، وقال: م 

 له؟ َترَِّبت يداه، وقام ُيَصلي«. 
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أخرجه  .  -أو قال: أقصُّه لك على سواك    -زاد ]حممد بن سليمان[ األنباري، وكان شارِّيب وىَف، فقصَّه يل على سواك  
 أبو داود.

 [  إسناده حسن[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: 5256]جامع: 

بنت أيب سلمة    -[  254] زينب  أكل كِّتفاً،   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسول هللا  -رضي هللا عنها    -)س( 
 أخرجه النسائي. فخرج إىل الصالة، ومل مَيَسَّ ماء«. 

 [ صحيح[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: 5257]جامع: 

عام    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »خرجنا مع النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)خ ط س( سويد بن النعمان    -[  255]
العصر، فلما صلى    -صلى هللا عليه وسلم  -صلى رسول هللا    -وهي من أدىن خيب    -خيَب، حَّت إذا كنا ابلصَّهباء  

إىل املغرب،    -صلى هللا عليه وسلم  -ل وأكلنا، مث قام النيب  دعا ابألطعمة، فلم يُؤَت إال ابلّسويق، فأَمَر به، فثـُرَِّي، وأك
   . فمضمض ومضمضنا، مث صلَّى ومل يتوضأ«. أخرجه البخاري و »املوطأ« والنسائي

 [ ]صحيح[ 5259]جامع: 

خز  )جه  -[  256] هريرة  (حب  عنه    -  أبو  َعَلْيهِّ    -رضي هللا  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َشاٍة، َأنَّ  »َأَكَل َكتَِّف  َوَسلََّم 
 َفَمْضَمَض، َوَغَسَل َيَدْيهِّ، َوَصلَّى«

َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضََّأ مِّْن ثـَْورِّ َأقٍِّط مثَّ رَآُه َأَكَل َكتَِّف َشاٍة ويف رواية عند ابن حبان وابن خزمية،    ُ َّ َصلَّى اَّللَّ »أَنَُّه رََأى النَّيبِّ
 «. َفَصلَّى َومَلْ يـَتَـَوضَّأْ 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح  ]األلباني: صحيح[  [42]خزيمة:   [1151]حبان: [ 493 ]ماجه:
ذََكَر َأنَّ َعمَُّه، أْخَبَُه أَنَُّه رََأى ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َجَلَس َعَلى    -ذََكَرُه مُحَْيٌد بَِّصالٍح    -َشْيخ مِّْن ثَقِّيٍف    )حم(  -[  257]

َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َفَدَعا بَِّكتٍِّف فـَتَـَعرَّقـََها، مثَّ قَ  دِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يـَتَـَوضَّْأ« ، مثَّ قَاَل:  اْلَبابِّ الثَّاينِّ مِّْن َمْسجِّ اَم َفَصلَّى َومَلْ 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَأَكْلُت َما َأَكَل النَّيبِّ ُّ َصلَّى هللاُ  َجَلْسُت جَمْلَِّس النَّيبِّ ، َوَصنَـْعُت َما َصَنَع النَّيبِّ

   .َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 
، قَاَل: رَأَْيُت ُعْثَماَن قَاعًِّدا يفِّ اْلَمَقاعِّدِّ »َفَدَعا بِّطََعاٍم ُمَِّّا َمسَّْتُه النَّاُر، رى عن زيف رواية أخ فََأَكَلُه مثَّ قَاَم  َسعِّيَد ْبَن اْلُمَسيِّّبِّ

ْيهِّ َوَسلََّم َوَأَكْلُت طََعاَم َرُسولِّ اَّللَِّّ َوَصلَّْيُت  إِّىَل الصَّالةِّ َفَصلَّى«، مثَّ قَاَل ُعْثَماُن: »قـََعْدُت َمْقَعَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ 
 َأخرجه مسند أمحد.  .َصالَة َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«

 [ َواْلَبزَّارُ َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى ]الهيثمي: [ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف[  505 ،441]مسند: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »أيَُْكُل اللَّْحَم، مثَّ يـَُقوُم    -رضي هللا عنه   -عبد هللا بن مسعود   )حم(   -[  258] قَاَل: رَأَْيُت النَّيبِّ
 . إِّىَل الصَّاَلةِّ، َفَما مَيَسُّ َقْطَرًة مِّْن َماٍء«

َّ  ويف رواية أخرى،   َأخرجه مسند    .َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن أيَُْكُل اللَّْحَم، مثَّ يـَُقوُم إِّىَل الصَّاَلةِّ َواَل مَيَسُّ َماًء«َأنَّ النَّيبِّ
 أمحد.

   [َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى، ]الهيثمي: [ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[  3793 ،3791 ،3827]مسند: 

ُشْعَبةَ   )حم(  -[  259] ْبنِّ  عنه    -اْلُمغِّريَة  أُقِّيَمتِّ    -رضي هللا  طََعاًما، مثَّ  َأَكَل  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ 
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ْنُه، فَانـْتَـَهَرينِّ َوقَاَل: َاٍء لِّيَـتَـَوضََّأ مِّ ُتُه ِبِّ »َورَاَءَك« ، َفَساَءينِّ َواَّللَِّّ َذلَِّك، مثَّ    الصَّاَلُة، فـََقاَم، َوَقْد َكاَن تـََوضََّأ قـَْبَل َذلَِّك، فَأَتـَيـْ
َّ اَّللَِّّ إِّنَّ اْلُمغِّ  َك  َصلَّى، َفَشَكْوُت َذلَِّك إِّىَل ُعَمَر، فـََقاَل: اَي َنيبِّ َي َأْن َيُكوَن يفِّ نـَْفسِّ ُه، َوَخشِّ ريََة َقْد َشقَّ َعَلْيهِّ اْنتَِّهاُرَك إِّايَّ

ي َشْيٌء إِّالَّ َخرْيٌ، َوَلكِّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لَْيَس َعَلْيهِّ يفِّ نـَْفسِّ َاَعَلْيهِّ َشْيٌء، فـََقاَل النَّيبِّ َتـََوضََّأ، َوإَِّّنَّ َاٍء ألِّ َأَكْلُت   ْن َأاَتينِّ ِبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. .طََعاًما َوَلْو فـََعْلُت فـََعَل َذلَِّك النَّاُس بـَْعدِّي«

 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقات   [18219 ]مسند:
َيْأُخُذ اْلَعْرَق،    -رضي هللا عنها    -عائشة    )حم(  -[  260] ْلقِّْدرِّ، فـَ قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَيُرُّ ابِّ

ْنُه، مثَّ ُيَصلِّّي، َومَلْ يـَتَـَوضَّْأ، َومَلْ مَيَسَّ َماًء« يُب مِّ  . فـَُيصِّ
َها، فـََيْأُكُلَها، مثَّ ُيَصلِّّي َواَل  قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ  وقي رواية أخرى،   نـْ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أيَِْتِّ اْلقِّْدَر فـََيْأُخُذ الذِّرَاَع مِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .يـَتَـَوضَُّأ«
 [ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح  [إسناده صحيح [ ]شعيب:26297 ،25282]مسند: 

: »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَخَل َعَلى ُضَباَعَة -رضي هللا عنها    -  أُّم َحكِّيٍم بِّْنَت الزَُّبرْيِّ   )حم(  -[  261]
   .عِّْنَدَها مثَّ َصلَّى َوَما تـََوضََّأ مِّْن َذلَِّك«بِّْنتِّ الزَُّبرْيِّ فـَنَـَهَس مِّْن َكتٍِّف 

َّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكتًِّفا مِّْن حَلٍْم فَأَ ويف رواية ًثنية عن  َا اَنَوَلْت َنيبِّ ْنُه مثَّ َصلَّى "أُمِّّ َحكِّيٍم بِّْنتِّ الزَُّبرْيِّ، " َأَّنَّ  . َكَل مِّ
َا َدفـََعْت إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حَلًْما فَانـْتَـَهَس مِّ ويف رواية ًثلثة عن   ْنُه مثَّ َصلَّى َومَلْ ُضَباَعَة بِّْنتِّ الزَُّبرْيِّ، »َأَّنَّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .يـَتَـَوضَّأْ 
ِت النار صحيح، وهذا إسناد اخُتلف فيه على [ ]شعيب: ترُك ال27357  ،27356  ،27355  ،27354  ،27091]مسند:   وضوء ممَّا َمسَّ

 [ قتادة[ ]الهيثمي: رَواُه َأُبو َيْعَلى َوَأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقات  
َمالٍِّك    )حم(   -[  262] ْبنِّ  ُجُلوًسا،    -رضي هللا عنه    -أََنس  َوأَبُو طَْلَحَة  ْبُن َكْعٍب  َوُأيَبُّ  َأاَن  حَلًْما  قَاَل: ُكْنُت  فََأَكْلَنا 

ََذا الطََّعامِّ الَّذِّي َأَكْلَنا، فـََقااَل: »أَ  َ تـَتَـَوضَّأُ؟ فـَُقْلُت: هلِّ ًزا، مثَّ َدَعْوُت بَِّوُضوٍء فـََقااَل: ملِّ ؟ مَلْ يـَتَـَوضَّْأ َمْن  َوُخبـْ تـَتَـَوضَّأُ مَِّن الطَّيَِّّباتِّ
 َأخرجه مسند أمحد. . ُهَو َخرْيٌ مِّْنَك«

  [[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقات  21180 ،16365]مسند: 

َّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَنَم َحَّتَّ نـََفخَ  )حم( -[  263] ، مثَّ قَاَم َفَصلَّى،  َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ ُعبَـْيٍد، َعْن رَُجٍل، قَاَل: »رَأَْيُت َنيبِّ
  َأخرجه مسند أمحد. .َومَلْ يـَتَـَوضَّْأ«

  [  بن عبيد: وهو ابن عمير الليثي فمن رجال مسلم [ ]شعيب: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد هللا15422]مسند:  
 [ ]الهيثمي: رواه أحمد، وإسناده جيد 

 الفرع اخلامس: يف حلوم اإلبل 
: أتوضأُ من حلوم  -صلى هللا عليه وسلم -: أن رجاًل سأل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)م( جابر بن مسرة    -[ 264]

الغنم؟ قال: »إن شئَت فتوضأ، وإن شئَت فال تتوضأ« قال: أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: »نعم فتوضأ من حلوم اإلبل«  
 أخرجه مسلم. ي يف َمَبارِّك اإلبل؟ قال: »ال« قال: ُأَصلي يف َمَرابِّضِّ الغنم؟ قال: »نعم« قال: ُأصلِّّ 

 صحيح[ [ ] 5265]جامع: 
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عن الوضوء من   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »سئل النيب  -رضي هللا عنه  -)د ت( الباء بن عازب   -[ 265]
حلوم اإلبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن حلوم الغنم، فقال: ال توضؤوا منها، وسئل عن الصالة يف مبارك اإلبل،  

الة يف مرابض الغنم، فقال: صلُّوا فيها، فإَّنا بركة«  فقال: ال تصلُّوا يف مبارك اإلبل فإَّنا من الشياطني، وسئل عن الص
 أخرجه أبو داود. 

   وأخرج الرتمذي إىل قوله: »ال توضؤوا منها«
 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: 5266]جامع: 

ٌّ لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَرُسوُل اَّللَِّّ   -رضي هللا عنه   - اجلهين اْلُغرَّةِّ  وذِّ  )حم(  -[ 266] قَاَل: َعَرَض َأْعَرايبِّ
بِّلِّ  رُي، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ُتْدرُِّكَنا الصَّاَلُة َوحَنُْن يفِّ َأْعطَانِّ اإْلِّ ُل اَّللَِّّ  ، فـَُنَصلِّّي فِّيَها؟ فـََقاَل َرُسو َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيسِّ

؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل« قَاَل: أَنـَتَـَوضَّأُ مِّْن حُلُومَِّها؟ قَاَل: »نـََعْم« قَاَل: َأفـَُنَصلِّّي يفِّ َمَرابِّضِّ   اْلَغَنمِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .اَل: »اَل«َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »نـََعْم« قَاَل: َأفـَنَـتَـَوضَّأُ مِّْن حُلُومَِّها؟ قَ 

بن عازب21080]مسند:   البراء  لكن من حديث  َوَسمَّاُه    [ [ ]شعيب: صحيح  اْلَكِبيِر،  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمَد  ْبُن   ِ َعْبُد َّللاَّ َرَواُه  ]الهيثمي: 
، َوُيْعَرُف ِبِذي اْلُغرَِّة، َوِرَجاُل َأْحَمَد ُمَوثَُّقونَ   [ َيِعيَش اْلُجَهِنيَّ

 الفرع السادس: يف أحاديث متفرقة 
قال: »ُكنَّا ال نـََتوضأ من َموطِّئ، وال َنُكفُّ شعرًا وال ثـَْواًب«   -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن مسعود   -[ 267]

   أخرجه أبو داود.
 [ إسناده صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: 5268]جامع: 

 الفصل الثالث: يف املسح على اخلُفَّي، وفيه أربعة فروع 
 

 األول: يف جواز املسح الفرع  
يف   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنُت مع النيبِّّ   -رضي هللا عنه  -)خ م ط د ت س( املغرية بن شعبة   -[ 268]

، فقضى    -صلى هللا عليه وسلم -َسَفر، فقال: اي ُمغريُة، ُخذِّ اإلداوَة، فأخذُْتا، فانطلَق رسول هللا  حَّت َتواَرى َعينِّّ
ة شاميَّة، فذهَب لُيخرَِّج يده من ُكمِّّها، فضاقْت، فأخرج يَده من أسفلها، َفصبَـْبُت عليه، فتوضَّأ  حاَجَتُه وعليه ُجبَّ 

، فمسح  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »َوضَّأُت رسول هللا  «. وضوَءُه للصالة، وَمَسَح على ُخفَّْيهِّ، مث صلَّى
 على ُخفَّيه وصلَّى«. 

ُته ِباء، فتوضأ، وعليه ُجبَّة شاميَّة،    -صلى هللا عليه وسلم - رسول هللا ويف أخرى »أنَّه اْنطََلقَ  حلاجته، مث أقْـَبل، فـَتَـَلقَّيـْ
فمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، فذهَب خيرُج يديه من ُكمَّيه، فكاان ضيِّّقنْي، فأخرجهما من حتته فغسلهما، ومسح  

 برأسه، وعلى خفيه«. 
يف سفر، وأنه ذهب حلاجته، وأنَّ املغرية جعل َيُصبُّ عليه، وهو   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »أنه كان مع النيبِّّ  

 يتوضأ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، ومسح على اخلفني«.
ال أْعلمه إال قال: يف   -لبعض حاجاته، فقمت أْسُكُب عليه املاَء   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »ذهبَ النيبُّ 
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ُل ذِّرَاَعيه، فضاق عليه كمُّ اجلُبَّة، فأخرجهما من حتت ُجبَّتِّهِّ، فغسلهما، مث مسح  فَـ  -غزوة تبوك  َغَسَل وجهه وذهَب يـَْغسِّ
 على خفَّيه«. 

يف سفر، فأْهويُت ألنزَع خفيه، فقال: َدْعهما فإين أدخلُتهما   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »كنُت مع النيبِّّ 
 طاهرتني، فمسح عليهما«. 

ري، فقال يل: أمعك ماء؟ فقلت: نعم فنزل عن   -صلى هللا عليه وسلم  -خرى »كنُت مع النيبِّّ  ويف أ ذاَت ليلة يف َمسِّ
راحلته ميشي، حَّت تواَرى يف سوادِّ الليل، مث جاء، فأفْـَرْغُت عليه من اإلداوة، فغسل وجهه وعليه جبَّة من ُصوف، فلم  

من أسفل اجلبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، مث أهويُت ألنزِّع ُخفَّيه،  يستطْع أن خُيرَِّج ذراعيه منها، حَّت أخرَجهما 
 أخرجه البخاري ومسلم.  «. ... وذكر احلديث فقال:

 مسح على اخلفَّني وُمَقدَّمِّ رأسه، وعلى عِّمامته«. -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم يف أخرى »أن النيبَّ  
 «.العِّمامة، وعلى اخلُفنيويف أخرى »توضأ، فمسح بناصيته، وعلى 

وقد تقدَّم ملسلم يف »كتاب الصالة« روايتان هلذا احلديث، ومها يف »ابب صالة اجلماعة«. وأخرجه »املوطأ« ، وقد  
 تقدَّمت روايُته هنالك. 

ه، مث أقْـَبَل،  يف رَكَبة، ومعي إَداَوة، فخرج حلاجت -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »ُكنَّا مَع رسول هللا 
باب الرُّوم  فَتلقَّيُته ابإلداوة، فأفَرْغُت عليه، فغسل كفَّيه ووجهه، مث أراد أن خُيرج ذراعيه، وعليه جبة من صوف من جِّ
ضيَِّّقُة الكمَّني، فضاقت، فَادَّرَعهما ادِّّراعاً، مث أهويُت إىل اخلفني ألنزِّعهما، فقال: دع اخلفني، فإين أدخلُت القدمني  

 ومها طاهراتن، فمسح عليهما«.  اخلفني
 .  -صلى هللا عليه وسلم  -على أبيه، وشهَد أبوه على رسول هللا  -يعين: ابَن املغرية   -قال الشعيب: شهد يل عروة 

 كان ميسح على اخلفني ]وعلى انصيته[ ، وعلى عمامته«.  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »أن النيب 
مسح على اخلفَّني، فقلُت: اي رسول هللا، َنسيَت؟ قال: بل أنَت   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى »أن رسول هللا 

 َنسيَت، هبذا أمرين ريب عز وجل«.
توضأ، ومسح على اخلفني والعِّمامة« مل يزد على هذا   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي »أنَّ رسول هللا 

 القدر.
حلاجته، فلما رجع تلقَّيته إبداوة، فصببُت عليه، فغسل   -صلى هللا عليه وسلم  -نيبُّ ويف رواية النسائي قال: »خرَج ال

يديه، مث غسل وجهه، مث ذهب ليغسل ذراعيه، فضاقت به، فأخرجهما من أسفل اجلبة، فغسلهما ومسح على خفيه، مث  
 صلى بنا«. 

ملغريُة إبداوة فيها ماء، فصبَّ عليه حَّت فرَغ من  خرج حلاجته، فاتَـَّبعه ا -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »أن النيبَّ 
 حاجته، فتوضأ ومسح على خفيه«. 

يف سفر، فقال: خَتلَّْف اي ُمَغريُة، وامضوا أيها الناس،،    -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »كنُت مع النيبِّّ 
حلاجته، فلما رجَع ذهبُت    -ه وسلمصلى هللا علي -فتخلفُت ومعي إداوة من ماء، ومضى الناُس، فذهَب رسول هللا 

أُصبُّ عليه، وعليه جبَّة ُروميَّة ضيَِّّقُة الُكمَّني، فأراد أن خُيرَِّج يده منها، فضاقْت عليه، فأخرج ]يده[ من حتت اجلبة،  
 فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على خفيه«. 
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يف سفر فقرع ظهري بعصاً كانت معه، َفعَدل، وعدْلُت   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له قال: »ُكنَّا مَع رسول هللا 
معه، حَّت أتينا كذا وكذا من األرض، مث سار حَّت توارى عين، مث جاء فقال: أمعك ماء؟ ومعي َسطيحة يل، فأتيُته هبا  

ل ذراَعيه، وعليه جبة شامية ضيقة الُكمَّني، فأخرج يده  من حتت  فأْفرغُت عليه، فغسل يديه ووجهه، وذهَب ليَـْغسِّ
مث مسح   -قال ابن َعون: ال أحفظ كما أريد  -اجلبة، فغسل وجهه وذراعيه، وذكر من انصيته شيئاً، وعِّمامته شيئاً 

على اخلفني، مث قال: حاجَتك؟ قلُت: اي رسول هللا، ليست يل حاجة، فجئنا وقد أمَّ الناَس عبد الرمحن بُن عوف وقد  
 ُه، فنهاين، فصلَّينا ما أدركنا، وقضينا ما ُسبِّْقنا«. صلى هبم ركعة من الصبح، فذهبُت أُلوذِّنَ 

وله يف أخرى حنوها، وقال يف آخره: »فأْلقاها على َمْنكبْيه، فغسل ذراعيه، ومسح بناصيته، وعلى العِّمامة، وعلى  
 اخلفني«.

أن رسول هللا  وقال يف أخرى: »فأخرجهما من أسفل اجلبة فغسلهما، ومسح على خفيه، مث صلى بنا«. وله يف أخرى »
   توضأ فمسح انصيته، وعمامته، وعلى اخلفني« -صلى هللا عليه وسلم -

 [ ]صحيح[ 5269]جامع: 
  -: »أنَّ سعَد بَن أيب وقاص قال: إن رسول هللا -رضي هللا عنهما  -( عبد هللا بن عمر جه )خ ط س  -[ 269]

  -ذلك؟ فقال له: نعم، إذا حدَّثك سعد عن النيب مسح على اخلفني، فسأل ابن عمر أابه عن  -صلى هللا عليه وسلم
 شيئاً، فال تسأل عنه غريَه«. أخرجه البخاري. -صلى هللا عليه وسلم

فرآه عبد هللا بن عمر   -وهو أمريُها  -ويف رواية »املوطأ« »أن عبد هللا بَن ُعَمَر َقدِّم الكوفَة على سعد بن أيب وقاص
َفقدَِّم عبد هللا، فنسَي أن يسأَل   -إذا قدمَت عليه  -ال له سعد: َسْل أابك ميسح على اخلفني، فأنكر ذلك عليه، فق

ُعَمَر عن ذلك حَّت َقدَِّم سعد، فقال: أسألَت أابك؟ فقال: ال، فسأله عبد هللا، فقال عمر: إذا أدخلَت رِّْجَلْيك ]يف  
ائط؟ قال عمُر: نعم، وإن جاء أحدُكم من  اخلفني[ ومها طاهراتن، فاْمسْح عليهما، قال عبد هللا: وإن جاء أحُدان من الغ

 الغائط«.
 مسح على اخلفني«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: أن سعدًا قال: »إن رسول هللا 
 : أنه ال أبس به« -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »يف املسح على اخلفني عن رسول هللا 

َد ْبَن َمالٍِّك َوُهَو »مَيَْسُح َعَلى اخْلُفَّنْيِّ« فـََقاَل: إِّنَُّكْم لَتَـْفَعُلوَن َذلَِّك، فَاْجَتَمْعَنا عِّْنَد  رََأى َسعْ  أَنَّهُ ويف رواية عند ابن ماجه، 
ي يفِّ اْلَمْسحِّ َعَلى اخْلُفَّنْيِّ، فـََقاَل ُعَمُر ُكنَّا َوحَنُْن َمَع َرسُ  ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ولِّ اَّللَِّّ َصلَّ ُعَمَر، فـََقاَل َسْعٌد لُِّعَمَر َأْفتِّ اْبَن َأخِّ

؟ قَاَل: »نـََعْم« َفافَِّنا اَل نـََرى بَِّذلَِّك أبًَْسا« فـََقاَل: اْبُن ُعَمَر َوإِّْن َجاَء مَِّن اْلغَائِّطِّ    »َّنََْسُح َعَلى خِّ
 [ ]صحيح[546 ]ماجه:[ 5270]جامع: 

مسح على   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنه   -)م ت د س( بالل بن رابح   -[ 270]
 اخلفني واخلمار« أخرجه مسلم والرتمذي.

، فقال: كان  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود: »أن عبد الرمحن بَن عوف سأل بالاًل عن ُوضوءِّ رسول هللا 
 يه إبانء، فيتوضأ، وميسح على عمامته وُموقـَْيه«.  خَيُْرُج يقضي حاجَتُه، فآت

-ويف أخرى: على اخلفني  -ميسح على اخلفني واخلمار -صلى هللا عليه وسلم  -وعند النسائي قال: »رأيُت رسول هللا 
.» 
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وبالل األسواَق، فذهب حلاجته، مث خرج، قال أسامة:   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »دخَل رسول هللا 
حلاجته، مث توضأ فغسل وجهه ويديه،   -صلى هللا عليه وسلم  -لت بالاًل، ما صنع؟ فقال بالل: ذهب النيبُّ  فسأ

   ومسح برأسه، ومسح على اخلفني، مث صلى« 
 [ ]صحيح[ 5272]جامع: 

قال: »سألُت جابَر بَن عبد هللا عن املسح   -رضي هللا عنه   -)ت( أبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ايسر   -[ 271]
 «. املاء على اخلفني، فقال: السُّنَّة اي ابن أخي، وسألته عن املسح على العمامة، فقال: أمِّسَّ الشعرَ 

 أخرجه الرتمذي. 
 [ صحيح اإلسناد  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني:5273]جامع: 

: »اَبَل، مث توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعُل  -رضي هللا عنه   -)خ م د ت س( جرير بن عبد هللا   -[ 272]
 ابل، مث توضأ، ومسح على خفيه«. -صلى هللا عليه وسلم -هذا؟ فقال: نعم، رأيُت رسول هللا 

بعد نزول املائدة، أخرجه  قال األعمش: قال إبراهيم: وكان أصحاُب عبد هللا يعجبهم هذا احلديث؛ ألن إسالم جرير 
 البخاري ومسلم. 

ويف رواية أيب داود قال: »إن جريرًا ابل، مث توضأ، ومسح على اخلفني، مث قال: فما مينعين أن أمسَح وقد رأيُت رسول  
 ميسح، قالوا: إَّنا ذلك قبل نزول املائدة، قال: ما أسلمُت إال بعَد نزول املائدة«.  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
  -صلى هللا عليه وسلم - رواية: »أنَّ جريرًا توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أمتسُح؟ فقال: قد رأيُت رسول هللا  ويف

يُعجبهم قوُل جرير، قال: وكان إسالُم جرير قبل موتِّ   -صلى هللا عليه وسلم -مسح« وكان أصحاُب رسول هللا 
 بَيسري.  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
لرتمذي مثل األوىل، وله يف أخرى قال: »رأيُت جرير بن عبد هللا توضأ ومسح على خفيه، فقلُت له يف  ويف رواية ا

توضأ ومسح على خفيه، فقلُت له: أقـَْبَل املائدة، أم بعَد   -صلى هللا عليه وسلم -ذلك، فقال: رأيُت رسول هللا  
   املائدة؟ فقال: ما أسلمُت إال بعد املائدة« 

 ح[ [ ]صحي5274]جامع: 
ميسح   -صلى هللا عليه وسلم -: »أنه رأى رسول هللا -رضي هللا عنه    -)خ س( عمرو بن أمية الضمري   -[ 273]

 على اخلفني«. 
 ميسح على عِّمامته وخفيه«. أخرجه البخاري.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »رأيُت النيبَّ 

   ضأ ومسح على اخلفني« تو  -صلى هللا عليه وسلم -وعند النسائي »أن النيبَّ 
 [ ]صحيح[ 5275]جامع: 

صلى الصلواتِّ   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)م د ت س( بريدة بن احلصيب    -[ 274]
يوَم الفْتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعَت اليوم شيئاً مل تكْن تصنَـُعُه؟ فقال: عمدًا صنعُته  

 مُر«. أخرجه مسلم وأبو داود.اي ع
   وزاد الرتمذي والنسائي يف أوله »أنه كان ُيصلِّّي الصلواتِّ بوضوء واحد« ومل يذكر املسح

 [ ]صحيح[ 5276]جامع: 
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ُخفَّني أْسَوَدين   -: »أن النجاشيَّ أهدى للنيبِّّ صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه   -)د ت( بريدة   -[ 275]
   .ساَذَجني، فَلبَِّسهما، مث توضأ، ومسح عليهما« أخرجه أبو داود والرتمذي

: إسناده ضعيف[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، دلهم بن صالح ضعيف، وحجير بن عبد هللا  رعبد القاد ]  [5277]جامع: 
 [ حسن]األلباني: مجهول[  

اخْلُفَّنْيِّ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َمَسَح َعَلى  -رضي هللا عنه   -  السَّاعِّدِّيُّ بن سعد َسْهٍل  )جه(  -[ 276]
ْلَمْسحِّ َعَلى اخْلُفَّنْيِّ«  أخرجه ابن ماجه.  َوَأَمَراَن ابِّ

 [ ]شعيب: حديث صحيح  ]األلباني: صحيح[ [في الزوائد: ضعيف  [ ]عبد الباقي:547 ]ماجه:

قَاَل: ُكْنُت َمَع َسْلَماَن، فـََرَأى رَُجاًل يـَْنزُِّع ُخفَّْيهِّ لِّْلُوُضوءِّ،    -رمحه هللا–  ُمْسلٍِّم َمْوىَل زَْيدِّ ْبنِّ ُصوَحانَ   وأَب   )جه(  -[  277]
َيتَِّك، فَإِّيّنِّ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى  َارَِّك، َوبَِّناصِّ هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »مَيَْسُح َعَلى   فـََقاَل َلُه َسْلَماُن: اْمَسْح َعَلى ُخفَّْيَك، َوَعَلى مخِّ

 أخرجه ابن ماجه.  َواخلَِّمارِّ«اخْلُفَّنْيِّ 
   [ ]شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي شريح وأبي مسلم  [ ]األلباني: ضعيف[ 563 ]ماجه:

َوَسلََّم بـَْعَد احْلََدثِّ تـََوضَّأَ  قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -  ُعَمر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ   )حم(  -[ 278]
 . قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »مَيَْسُح َعَلى اخْلُفَّنْيِّ«ويف رواية خمتصرة،  . َوَمَسَح َعَلى اخْلُفَّنْيِّ«
  . َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »مَيَْسُح َعَلى ُخفَّْيهِّ يفِّ السََّفرِّ« اْبنِّ ُعَمَر قَاَل: قَاَل ُعَمُر: َأاَن رَأَْيُت  ويف رواية ًثلثة عن  
 َأخرجه مسند أمحد. 

 ]شاكر: إسناده ضعيف[   [[ ]شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف387 ،216 ،343 ،128]مسند: 

»رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضََّأ َوَمَسَح َعَلى اخْلُفَّنْيِّ،  أَنَُّه قَاَل:  -رضي هللا عنه  -ثـَْواَبن  )حم(  -[  279]
 َأخرجه مسند أمحد.  .َوَعَلى اخلَِّمارِّ، يـَْعينِّ اْلعَِّماَمَة«

 ُعْتَبُة ْبُن َأِبي ُأَميََّة، َذَكَرُه اْبُن ِحبَّاَن ِفي  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِفيهِ 22419]مسند: 
 [ الثَِّقاِت، َوَقاَل: َيْرِوي اْلَمَقاِطيعَ 

ُت َرُسوَل اَّللَِّّ  َعلِّّي ْبنِّ ُمْدرٍِّك، قَاَل: رَأَْيُت َأاَب أَيُّوَب نـَزََع ُخفَّْيهِّ، فـََنَظُروا إِّلَْيهِّ، فـََقاَل: َأَما إِّيّنِّ َقْد »رَأَيْ   )حم(   -[  280]
 َأخرجه مسند أمحد.  .َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَيَْسُح َعَلْيهَِّما، َوَلكِّْن ُحبَِّّب إِّيَلَّ اْلُوُضوُء« 

   []شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين [23574، 23574]مسند: 
 يـَْعُفوٍر، قَاَل: َسأَْلُت أََنَس ْبَن َمالٍِّك، َعنِّ اْلَمْسحِّ َعَلى اخْلُفَّنْيِّ، فـََقاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ   و أَب  )حب(   -[  281]

 َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَيَْسُح َعَلْيهَِّما« أخرجه ابن حبان 
 [  إسناده صحيح على شرط الشيخين ]االلباني: صحيح[ ]شعيب:  [1318]حبان: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُسئَِّل، َفقِّيَل: اَي َرُسوَل    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حب(   -[  282] اَّللَِّّ، َأرَأَْيَت  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 أخرجه ابن حبان الرَُّجَل حُيْدُِّث فـَيَـتَـَوضَّأُ، َومَيَْسُح َعَلى ُخفَّْيهِّ، أَُيَصلِّّي؟ قَاَل: »اَل أبََْس بَِّذلَِّك« 

 ]االلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: صحيح بشواهده[  [1334]حبان: 

 الفرع الثاني: يف املسح على اجلورب والنعل 
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، ومسح على  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »توضأ رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت د( املغرية بن شعبة    -[  283]
اجلَْورََبني والنَّعَلني« أخرجه الرتمذي وأبو داود، وقال: كان عبد الرمحن بن مهدي ال حُيدُِّث هبذا احلديث، ألن املعروف 

مسح على اخلفَّني« ، قال: وروي هذا ]أيضًا[ عن أيب موسى األشعري    -صلى هللا عليه وسلم  -عن املغرية: »أن النيبَّ  
»أنه مسح على اجلوربني« وليس ابملتصل، وال ابلقوي، قال أبو داود: ومسح على    -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيبِّّ  

وسهُل بُن سعد، وعمرو بُن  اجلوربني عليُّ بن أيب طالب، وابُن مسعود، والباُء بن عازب، وأنُس بُن مالك، وأبو أُمامَة،  
 .حريث، وُروي ذلك عن عمَر بنِّ اخلطاب وابنِّ عباس، رضي هللا عنهم

 [ صحيح [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]األلباني: 5279]جامع: 

»تـََوضََّأ َوَمَسَح َعَلى  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنه  - ُموَسى اأْلَْشَعرِّيِّّ  وأَب )جه(  -[ 284]
 أخرجه ابن ماجه. . قَاَل اْلُمَعلَّى يفِّ َحدِّيثِّهِّ: اَل َأْعَلُمُه، إِّالَّ قَاَل: َوالنـَّْعَلنْيِّ . اجْلَْورََبنْيِّ َوالنـَّْعَلنْيِّ«

ليس بمتصل. والراوي عن الضحاك عيسى بن سنان وقد ضعفه أحمد وابن سيرين وأبو   :قال أبو داود [ ]عبد الباقي:560 ]ماجه:
وهو الَقسملي  -]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن سنان   ]األلباني: صحيح[ [زرعة والنسائي وغيرهم

 [ -الحنفي 

 الفرع الثالث: يف موضع املسح من اخلف 
كان ميسُح أعلى    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت د س( املغرية بن شعبة    -[ 285]

 اخْلُفِّّ وأْسفَله« أخرجه الرتمذي.
 يف غزوة تبوك، فمسَح أعلى اخلفَّنْيِّ وأسفَلهما«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »وضَّأُت رسول هللا 

حني توضَّأ يف غزوة تبوك، فمسح على   -صلى هللا عليه وسلم -ئي قال: »َسَكْبُت على رسول هللا ويف رواية النسا
 اخلفني«.

 ميسح على اخلُفَّنْيِّ: على ظاهرمها«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى للرتمذي قال: »رأيُت النيبَّ 
   اخلُفَّنيِّ«  مسح على ظهر -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى أليب داود »أن النيبَّ 

رواية الترمذي   [ ]األلباني:الرواية االولي إسنادها حسن والثانية إسنادها صحيح[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: 5281]جامع: 
 [ األولى ضعيفة والثانية حسنة

قال: »لو كان الدِّيُن ابلرأي لكان أسفُل اخلف أوىل ابملسح من   -رضي هللا عنه  -)د( علي بن أيب طالب   -[ 286]
 ويف رواية: ميسح على ظاهر خفيه«.   -ميسح أعاله   -صلى هللا عليه وسلم  -أعاله، وقد رأيُت رسول هللا 

نْيِّ أحّق ابلَغسل من ظاهرمها، حَّت رأيُت رسول هللا  قال أبو داود: رواه األعمش إبسناده قال: »كنُت أرى ابطَن الَقَدمَ 
 ميسح ]على[ ظاهرمها« قال وكيع: يعين اخلفني.  -صلى هللا عليه وسلم -

  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »رأيُت علياً توضأ، فغسَل ظَاهَر َقَدَمْيهِّ، وقال: لوال أين رأيُت رسول هللا 
 يفعله... وساق احلديث«. 

ميسح على   -صلى هللا عليه وسلم -رى »ما كنُت أرى ابطن القدمني إال أحق ابلغسل، حَّت رأيُت رسول هللا ويف أخ
   َظْهرِّ ُخفَّْيهِّ«

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 5282]جامع: 
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 الفرع الرابع: يف مدة املسح 
)م س( شريح بن هانئ: قال: »أتيُت عائشَة أسأهُلا عن املسح على اخلفني؟ فقالْت: عليك اببنِّ أيب طالب    -[ 287]

صلى هللا عليه   -، فسألناُه، فقال: َجعَل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -َفَسْلُه، فإنه كان ُيسافُِّر مَع رسول هللا 
 وليلة للُمقيم«. أخرجه مسلم.  ثالثَة أايم ولياليَـُهنَّ للمسافر، ويوماً  -وسلم

   وأخرجه النسائي، ومل يذكر عائشة
 [ ]صحيح[ 5283]جامع: 

املسح على   ُسئَِّل عن -صلى هللا عليه وسلم -»أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -( خزمية بن ًثبت حم )ت د   -[ 288]
 اخلفني؟ فقال: للمسافر ثالًثً، وللمقيم يومًا« أخرجه الرتمذي. 

قال: »املسُح على اخلفني للمسافر ثالثة أايم، وللمقيم يوماً   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود: أن النيبَّ  
 وليلة«. 

  زاد يف رواية »ولو اْستَزْدانُه لَزاَدان«

ٍم " َوَلْو اْستَـَزدْ  ،ويف رواية عند أمحد   . اَنُه َلَزاَدانَ َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " اْمَسُحوا َعَلى اخلَِّفافِّ َثاَلثََة َأايَّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ صحيح[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع[ ]األلباني: 21857[ ]مسند: 5284]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان رسول هللا   -رضي هللا عنه   -)ت س( صفوان بن عسال املرادي   -[ 289]
َفافَنا ثالثَة أايم وليالِّيَـ   ُهنَّ، إال من جنابة، ولكْن من بول وغائِّط ونـَْوم« أخرجه الرتمذي. أيمُران إذا كنا َسْفرًا أن ال نـَْنزَِّع خِّ

 وأخرجه النسائي، وقال: »إذا ُكنَّا ُمسافرين«. 
فافَنا ثالثَة أايم   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى للنسائي قال: »رَخََّص لنا رسول هللا  إذا كنا ُمسافرين: أن ال نـَْنزَِّع خِّ

 وليالِّيَـُهنَّ«. 
للرتمذي عن زِّرِّ بنِّ ُحبَـْيش قال: أتيُت صفواَن بَن َعسَّال املرادّي، أسألُُه عن املسحِّ على اخلفني؟ فقال: ما  ويف أخرى 

جاء بك اي زِّرُّ؟ قلت: ابتغاء العلم، قال: إنَّ املالئكَة تضع أْجنَِّحَتها ]لطالب العلم[ رضى ِبا يطلب قلت: إنه َحكَّ يف  
فجئُتَك   -صلى هللا عليه وسلم -ائط والبول، وكنَت امرءًا من أصحاب رسول هللا صدري املسُح على اخلفني بعَد الغ

فافنا ثالثة   -أو مسافرين   -؟ قال: نعم. كان أيمران إذا كنا َسْفرًا ذلك شيئاً أسأُلَك: هل مسعَتْه يَْذُكُر يف  أن ال نـَْنزِّع خِّ
قلُت: هل مسعَتُه يذكر يف اهلَوي شيئاً؟ قال: نعم، ُكنَّا َمَع  أايم ولياليهنَّ، إال من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، قال: 

يف سفر، فبينا حنن عنده إْذ انداه أعرايب بصوت َجهَورّي: اي حممُد، فأجابه رسول   -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
صلى هللا   -النيبِّّ  بنحو من صوته: هاؤُم، فقلنا: وحيك، اْغُضْض من صوتك، فإنك عند -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

وقد َُّنيَت عن هذا، فقال: وهللا، ال أْغُضُض، قال األعرايبُّ: اْلَمْرء حُيب القوم وَلمَّا يـَْلحْق هبم؟ قال النيبُّ   -عليه وسلم
سرية  : املرء مع من أحبَّ يوم القيامة، قال زِّّر: فما زال حُيّدثين حَّت ذكر ابابً من قَِّبل املغرب م-صلى هللا عليه وسلم -

أربعني، أو سبعني عاماً، قال سفيان: قَِّبَل الشام، خلقه هللا يوَم خلق السموات   -أو يسري الراكب يف عرضه  -عرضه 
 ال يـُْغَلُق حَّت َتْطُلَع الشمُس منه.  -يعين: للتوبة  -واألرض مفتوحاً 
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َفُع نـَْفساً إميَاَُّنا مَلْ َتُكْن آَمَنْت من قـَْبُل أو  ويف رواية حنوه، وزاد: وذلك قول هللا تعاىل: }يـَْوَم أَيِتِّ بـَْعُض آايتِّ رَبِّّ  َك ال يـَنـْ
َتظُِّروَن{ ]األنعام:  َا َخرْيًا ُقلِّ انـَْتظُِّروا إانَّ ُمنـْ  [. 158َكَسَبْت يف إميَاَّنِّ

  وأخرج النسائي من هذه الرواية حديث املسح إىل قوله: »من غائط وبول ونوم«
 [ حسن]األلباني:  [ترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال قال ال [ ]عبد القادر: 5285]جامع: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه »رَخََّص لِّْلُمَسافِّرِّ إَِّذا تـََوضََّأ َولَبَِّس   -رضي هللا عنه   - َبْكَرةَ  وأَب )جه(  -[ 290] َعنِّ النَّيبِّ
َلًة«ُخفَّْيهِّ، مثَّ َأْحَدَث ُوُضوًءا، َأْن  ٍم َولََيالِّيَـُهنَّ، َولِّْلُمقِّيمِّ يـَْوًما َولَيـْ  أخرجه ابن ماجه. مَيَْسَح َثاَلثََة َأايَّ

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل المهاجر بن َمخلد أي مخلد، فهو حسن الحديث  [ ]األلباني: حسن[ 556 ]ماجه:

ْلَمْسحِّ َعَلى    -رضي هللا عنه    -َعْوف ْبنِّ َمالٍِّك اأْلَْشَجعِّيِّ   )حم(   -[  291] " َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأَمَر ابِّ
َلٌة "  ٍم لِّْلُمَسافِّرِّ َولََيالِّيهِّنَّ، َولِّْلُمقِّيمِّ يـَْوٌم َولَيـْ  جه مسند أمحد.َأخر  .اخْلُفَّنْيِّ يفِّ َغْزَوةِّ تـَُبوَك: َثاَلثَُة َأايَّ

 [ ِحيحِ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ 23995]مسند: 
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 الباب اخلامس: يف التيمم، وفيه أربعة فروع 
 التيمم لعدم املاء الفرع األول: يف  

يف بعض   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: َخَرْجَنا َمَع رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)خ م ط د س( عائشة   -[ 292]
على   -صلى هللا عليه وسلم -اْنقَطَع عِّْقد يل، فأقام رسول هللا  -أو بذاتِّ اجليش  -أسفارِّه، حَّت إذا ُكنَّا ابلبَـْيَداءِّ 

ناُس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناُس إىل أيب بكر، فقالوا: أال ترى إىل ما َصَنعْت  التماسه، وأقام ال
وابلناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر   -صلى هللا عليه وسلم  -قامت برسول هللا  عائشة؟

صلى هللا عليه   -َفخذي قد انم، فقال: َحبستِّ رسول هللا َواضِّع رأسه على  -صلى هللا عليه وسلم -ورسول هللا 
والناَس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: فعاتبين أبو بكر، وقال ما شاء هللا أن يقول، وجعل   -وسلم

َرِت، فال مينعين من التحرُّك إال مكاُن رسول هللا  ذي، فنام رسول  على فَ  -صلى هللا عليه وسلم  -َيْطَعن بيده يف خاصِّ خِّ
  -حَّت أْصَبح على غري ماء، فأنزل هللا تعاىل آية التيمم، فـَتَـَيمَُّموا، فقال أَسيد بُن ُحَضري   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

ْقَد  : ما هي أبولِّ بـَرَكتُِّكْم اي آل أيب بكر، قالت عائشُة: فـََبعْثنا البعرَي الذي كنُت عليه، فوجدان العِّ -وهو أحُد النـَُّقباء 
 حتَته.

،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: أن عائشة قالت: »َسَقَطْت قِّاَلَدة يل ابلبَـْيَداءِّ، وحنن داخلون املدينة، فأانَخ النيبُّ  
ونزل، فـََثىن رأسه يف َحْجرِّي راقدًا، فأقْـَبل أبو بكر فلَكَزين َلْكَزة شديدة، وقال: حبْستِّ الناَس يف قِّاَلدة، َفيَب املوُت  

استيقَظ وحضرتِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -، وقد أوجعين، مث إن النيبَّ -صلى هللا عليه وسلم -كانِّ رسول هللا  مل
الصبُح، فالتمس املاَء فلم يوجد، فنزلت }اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوَهُكْم وأيدَيُكْم إىل 

ُكْم وأرُجَلُكم إىل  الكعبني وإن كنتم ُجنباً فاطَّهَُّروا وإن كنتم مرضى أو على َسَفٍر أو جاء أحٌد  املرافق وامسحوا برؤوسِّ
منُكْم من الغائط أو المستم النساَء فلم جتدوا ماًء فتيمَُّموا صعيدًا طَيِّّباً فامسحوا بوجوهِّكم وأيديكم منه ما يريُد هللاُ  

[ قال ُأسيُد بُن حضري:  6نعمته عليكم لعلكم تشكرون{ ]املائدة:   ليجعَل عليكم من َحَرٍج ولكن يريُد لُِّيَطهِّّرَكم ولُِّيتِّمَّ 
 لقد ابرك هللا للناس فيكم اي آل أيب بكر، ما أنتم إال بركة هلم«.

انساً من أصحابه يف   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »أَّنا استعارْت من أمساَء قِّالدة، فهلكْت، فأرسل رسول هللا 
َشَكْوا ذلك إليه، فنزلْت آية   -صلى هللا عليه وسلم -فصلَّْوا بغريِّ وضوء، فلما أتوا النيبَّ  طلبها، فأدرْكتهم الصالة، 

التيمم، فقال أسيُد بُن حضري: جزاكِّ هللا خريًا، فوهللا ما نزل بكِّ أمر قطُّ إال َجَعَل هللا لك منه خمرجاً، وجعل للمسلمني  
 فيه بـَرَكة«.

 « والنسائي الرواية األوىل.أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج »املوطأ
ُأَسْيَد بَن ُحضرْي وُأانساً معه يف طلب قِّالدة   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قالْت: »بـََعَث رسول هللا  

  ، فذكروا ذلك له، فأُنزلت -صلى هللا عليه وسلم -أَضلَّتها عائشُة، فحضرتِّ الصالُة، َفصلَّْوا بغري وضوء، فأتـَُوا النيبَّ 
 آية التيمم«. 

     زاد يف رواية: »فقال هلا أَسيد: يرمحكِّ هللاُ، ما نزَل بكِّ أمر تكرهينه إال جعل هللا للمسلمني ولكِّ فيه فرجًا«
 [ ]صحيح[ 5287]جامع: 
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عرَّس بذات اجليش   -صلى هللا عليه وسلم -»أنَّ رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د س( عمار بن ايسر   -[ 293]
انقطع عِّقد هلا من جزع ظفار، فحبس الناَس ابتغاُء عِّقدها ذلك حَّت أضاء الفجر وليس مع الناس ماء،  ومعه عائشة، ف

قال: فتغيََّظ عليها أبو بكر، وقال حبستِّ الناَس وليس معهم ماء، فأنزل هللاُ على رسوله رُْخَصَة التََّطهُّر ابلصعيدِّ 
، فقام املسلمون َمَع رسول هللا  ، فضربوا أبيديهم األرض، مث رفعوا أيديَهم، ومل يقبضوا  -عليه وسلم  صلى هللا -الطيِّّبِّ

 من الرتاب شيئاً، فمسحوا هبا وجوَههم وأيديَهم إىل املناكب، ومن بطون أيديهم إىل اآلابط«. 
ه: عن  زاد يف رواية: قال ابُن شهاب يف حديثه: »وال يَعتُب هبذا الناس« قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال في

   ابن عباس، وذكر فيه »ضربتني« ، كما ذكره يونس، ورواه معمر عن الزهري »ضربتني«
ويف رواية النسائي: »من جزع أظفار« وفيه: »فأنزل هللا رخصة التيمم ابلصعيد« ، وفيه: »فلم ينفضوا من الرتاب  

 شيئًا« وانتهت روايته إىل قوله: »اآلابط«. 
 ، فمسحنا بوجوهِّنا وأيدينا إىل املناكب«.-صلى هللا عليه وسلم - ويف أخرى »تيممنا َمَع رسول هللا

ابلصعيد لصالة الفجر، فضربوا   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى أليب داود »أَّنم متسَّحوا وهم َمَع رسول هللا 
فمسحوا أبيديهم   أبُكفِّهم الصعيد، مث مسحوا بوجوههم َمسحة واحدة، مث عادوا فضربوا أبكفِّهم ابلصعيد مرة أخرى، 

 كلِّّها إىل املناكب واآلابط من بطون أيديهم«. ويف أخرى حنوه، ومل يذكر املناكب واآلابط. 
 : »إىل ما فوق املرفقني« -وهو عبد امللك بن شعيب  -قال ابن الليث 

 [ صحيح  [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]األلباني:5288]جامع: 

»كنُت جالساً مع عبد هللا ابنِّ مسعود وأيب موسى، فقال أبو  )خ م د س( شقيق بن سلمة األسدي قال:   -[ 294]
موسى: أرأيَت اي أاب عبد الرمحن: لو أن رجاًل أْجَنَب، فلم جيِّدِّ املاَء شهرًا: كيَف يصنُع ابلصالة؟ فقال عبد هللا: ال  

دوا ماًء فتيمَُّموا صعيدًا طيِّّبًا{  يتيمم، وإن مل جيد املاء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف هبذه اآلية يف سورة املائدة }فلم جت
ص هلم يف هذه اآلية ألوَشَك إذا برَد عليهم املاُء أن يتيمَُّموا  [؟6]املائدة:   ابلصعيد، قلُت: وإَّنا   فقال عبد هللا: لو رُخِّّ

صلى هللا عليه   -َكرِّْهتم هذا لَِّذا؟ قال: نعم، فقال أبو موسى لعبد هللا: أمل تسمع قوَل عمار لعمر: بعثين رسول هللا 
د املاَء، فـََتمرَّغت يف الصعيد كما مَتَرَُّغ الدَّابُة، مث أتيُت النيبَّ  -وسلم صلى هللا عليه   -يف حاجة فأْجنَـْبُت، فلم أجِّ
مث نفضها، مث   -وضرَب بكفَّيه ضربة على األرض  -، فذكرُت ذلك له، فقال: إَّنا يكفيك أن تصنع هكذا -وسلم

اله بكفِّه   -مسح هبا ظهر كفه بشماله  مث مسح هبا وجهه؟«. -أو ظهَر ِشِّ
ماَل على  وعند مسلم: إَّنا كان يكفيك أن تقوَل بيديك هكذا، مث ضرب بيديه إىل األرض ضربة واحدة، مث مسح ال شِّّ

 اليمني، وظاهَر َكفَّْيه ووجهه، فقال عبد هللا: أَو مل تـََر عمر مل يقنْع بقول عمار. 
 ويف رواية: »قال أبو موسى: َفَدْعَنا من قول عمار، فكيف تصنع هبذه اآلية؟ فما َدَرى عبد هللا ما يقول؟«. 

كفيك أن تقوَل هكذا، وضرب بيديه األرض،  قال: »إَّنا كان ي -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: أن رسول هللا  
 فنفض يديه، فمسح َوْجَهه وكفيه«. 

 أخرجه البخاري ومسلم، إال أن مسلماً مل يقل: »فقال: إَّنا كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم«.  
نعم،  »فقال له أبو موسى: وإَّنا كرهتم هذا لذا؟ قال:  -بعد قوله: »أن يتيمَّموا ابلصعيد«   -وأخرجه أبو داود، وفيه 

فقال له أبو موسى: أمل تسمْع قوَل عمَّار.. وذكره« وفيه »إَّنا كان يكفيك أن تصنَع هكذا، فضرب بيده على األرض  
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 فنفضها، مث ضرب بشماله على ميينه، وبيمينه على ِشاله على الكفَّني، مث مسح وجهه... وذكر احلديث«. 
 وأيب موسى، فقال أبو موسى: أو مل تسمْع قوَل َعمَّار لعمَر:  ويف رواية النسائي قال شقيق: »كنُت جالساً مع عبد هللاِّ 

دِّ املاَء، فتَمرَّغُت ابلصعيد، مث أتيُت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -بعثين رسول هللا    -يف حاجة، فأْجنْبُت، فلم أجِّ
يديه على األرض ضربة،  ، فذكرُت ذلك له، فقال: إَّنا ]كان[ يكفيك أن تقول هكذا، وضرب ب-صلى هللا عليه وسلم

فمسح كفَّْيه، مث نـََفَضهما، مث ضرب بشماله على ميينه، وبيمينه على ِشاله، على كفيه ووجهه؟ فقال عبد هللا: أَو مَلْ تـََر  
   عمَر مل يْقنع بقول عمار؟«

 [ ]صحيح[ 5289]جامع: 
،  )خ م د س( عبد الرمحن بن أبزى »أن رجاًل أتى عمَر فقال: إين أْجنَ   -[ 295] بُت، ومل أجد ماء؟ فقال: ال ُتَصلِّّ

، وأما  فقال عمَّار: أما تذكر اي أمري املؤمنني، إذ أان وأنت يف َسرِّيَّة، فأصابتنا جنابة، فلم جند املاَء، فأما أنت؛ فلم ُتَصلِّّ
ديك األرض، مث  : إَّنا يكفيك: أن تضرب بي-أان: فـََتمعَّْكُت يف الرتاب وصليُت، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ُفَخ، مث متسح هبما وجهك وكفيك؟ فقال عمر: اتق هللا اي عمار، فقال: إن شئت مل أحدث به، فقال عمر: نُولِّّيك ما   تـَنـْ
 تـََولَّْيَت« أخرجه البخاري ومسلم.

قال عمر: أما أان  ويف رواية أيب داود قال: »كنُت عند ُعمَر، فجاَءُه رَُجل، فقال: إان نكوُن ابملكان الشهَر والشهرين؟ ف
فلم أكن أصلي حَّت أجد املاء، قال: فقال َعمَّار: اي أمرَي املؤمنني، أما َتْذُكُر إْذ كنُت أان وأنَت يف اإلبل، فأصابتنا  

، فذكرُت ذلك له، فقال: إَّنا ]كان[ يكفيك أن تقوَل  -صلى هللا عليه وسلم -جنابة، فأما أان فتمعَّكُت، فأتيُت النيبَّ 
بيديه إىل األرض، مث نفخهما، مث مسح هبما وجهه ويديه إىل نصف الذراع؟ فقال عمُر: اي َعمَّار، اتَّقِّ   هكذا، وضرب

 هللَا، فقال: اي أمرَي املؤمنني، إن شئَت وهللاِّ مل أذُْكْره أبدًا، فقال عمُر: كال وهللا، لَنَولِّّيَـنََّك من ذلك ما تولَّيت«. 
اي عماُر، إَّنا كان يكفيك هكذا، مث ضرب بيديه إىل األرض، مث ضرب إحدامها  وله يف أخرى يف هذا احلديث: »فقال: 

 ضربة واحدة«.  -ومل يبلغ املرفقني   -  على األخرى، مث مسح وجهه والذِّراعني إىل نصف الساعد
يده إىل األرض، مث نفخ فيها،   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى هبذه القصة »فقال: إَّنا كان يكفيك، وضرب النيبُّ 

 ومسح هبا وجهه وكفَّيه« شك سلمُة وقال: ال أدري فيه: »إىل املرفقني«. يعين: أو »إىل الكفَّني؟«. 
فيه إىل املرفقني، أو إىل الذراعني« قال شعبة: كان ويف أخرى هبذا احلديث قال: »مث نفخ فيها، ومسح هبا وجهه وك

 سلمُة يقول: »الكفَّني والوجه والذِّرَاعني« فقال له منضور ذاَت يوم: اْنظُر ما تقول؛ فإنه ال يذكر الذِّراعني َغرْيُك.
ىل األرض،  : إَّنا كان يكفيك أن تضرَب بيديك إ -صلى هللا عليه وسلم -يعين: النيبَّ  -]ويف أخرى قال: »فقال 

 فتمسَح هبما وجهك وكفَّيك.. وساق احلديث« [. 
 ويف أخرى قال: »مسعُت عمارًا خيُطُب ِبثله، إال أنه مل ينُفْخ«. 

بيديه األرض، مث   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج النسائي الرواية األوىل، وفيها »فقال: إَّنا كان يكفيك، وضرب النيبُّ 
فقال: نـَُولِّّيَك ما   -وسلمُة شك، ال يدري فيه: إىل املرفقني، أو الكفَّني  -يه نفخ فيهما، مث مسح هبما وجهه وكف

 تـََولَّْيَت«. 
وأخرج رواية أيب داود األوىل، وفيها: »فقال عمار: أتذكُر اي أمري املؤمنني، حيُث كنَت ِبكان كذا وكذا، وحنن نـَْرعى  

، فضحك،  -صلى هللا عليه وسلم -غُت يف الرتاب، فأتينا النيبَّ  اإلبل فتعلم أان أجنْبنا؟ قال: نعم، قال: فأما أان فتمرَّ 
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فقال: إن كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إىل األرض، مث نفخ فيهما، مث مسح وجهُه وبعض ذراعيه؟ فقال: اتَّقِّ هللا  
 لَّيَت«.  اي عمار، فقال: اي أمري املؤمنني، إن شئَت مل أذكره، قال: ال، ولكن نـَُولِّّيك من ذلك ما تـَوَ 

عن التيمم، فلم َيْدرِّ ما يقول، فقال عمار: أتذكر   -رضي هللا عنه  -وله يف أخرى »أن رجاًل سأل عمَر بن اخلطاب 
، فقال: إَّنا كان يكفيك هذا؟  -صلى هللا عليه وسلم -حيث كنا يف سريَّة فأْجَنبُت فَتمعَّكُت يف الرتاب، فأتيُت النيبَّ  

 «. -تيه، ونفخ يف يديه، ومسح هبما وجهه وكفَّيه مرة واحدة  وضرب شعبة بيديه على ركب -
شك سلمة وقال: ال أدري، فيه: إىل   -فمسح هبما وجهه وكفيه  [، ويف أخرى مثل األوىل وقال: »مث نفخ ]فيهما

جه والذراعني، قال عمر: نـَُولِّّيك من ذلك ما تـََولَّيَت« قال شعبُة: كان ]يقول[ : الكفني والو  -املرفقني، أو إىل الكفني 
 فقال له منصور: ما تقوُل؟ فإنه ال يذكر: »الذراعني« أحد غريك، فشك سلمة فقال: ال أدري ذكر الذِّراعني، أم ال. 

ْد ماء، فَتمعَّكت يف الرتاب متعَُّك الدابةِّ، فأتيُت رسول هللا     -ويف أخرى »قال عمار: أْجنَـْبُت وأان يف اإلبل، فلم أجِّ
 فأخبته بذلك، فقال: إَّنا كان جيزيك من ذلك التيمُُّم«. -صلى هللا عليه وسلم

ابلصعيد لصالة الفجر، فضربوا   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أخرى أليب داود: »أَّنم مَتسَُّحوا وهم مع رسول هللا  
ا أبيديهم  أبكفِّهم الصعيد، مث مسحوا وجوههم مسحة واحدة، مث عادوا فضربوا أبكفِّهم الصعيد مرة أخرى، فمسحو 

 كلِّّها إىل املناكب واآلابط من بُُطون أيديهم«.
ويف أخرى حنو هذا، قال: »فقام املسلمون فضربوا أبكفهم الرتاب ومل يـَْقبُِّضوا من الرتاب شيئاً.. فذكر حنوه، ومل يذكر  

 املناكب واآلابط قال ابن الليث: إىل ما فوق املرفقني«.  
 عن التيمم، فأمرين: ضربة واحدة للوجه والكفني«. -هللا عليه وسلم صلى -ويف أخرى قال: »سألُت النيبَّ  

 قال: »إىل املرفقني«.  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: سئل قتادُة عن التيمم، فقال: عن عمار: إن رسول هللا 
 نا إىل املناكب«. فمسحنا بوجوهنا وأيدي -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: »تَيمَّْمنا مع رسول هللا 

 أمره ابلتيمم للوجه والكفَّني«  -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج الرتمذي من هذا احلديث بطوله: »أنَّ رسول هللا 
إىل املناكب واآلابط« ولِّقلَّةِّ ما أخرج   -صلى هللا عليه وسلم -قال الرتمذي: وقد روي عنه أنه قال: »تيمَّْمنا مع النيب  

 مل نـُْثبِّْت له عالمة
 [ ]صحيح[ 5290]جامع: 

رأى رجاًل   -صلى هللا عليه وسلم -: »أنَّ رسول هللا -رضي هللا عنه    -)خ م س( عمران بن حصني   -[ 296]
معتزِّاًل مل ُيَصلِّّ يف القوم، فقال: اي فالن، ما منعَك أن ُتصلَِّّي مع القوم؟ فقال: اي رسول هللا أصابتين جنابة، وال ماَء،  

 ، فإنَّه يكفيك«. فقال: عليك ابلصعيد
أخرجه البخاري والنسائي، وقد أخرجه البخاري ومسلم يف مجلة حديث طويل، وهو مذكور يف املعجزات من »كتاب  

   النبوة« من حرف النون
 [ ]صحيح[ 5291]جامع: 

صلى هللا عليه   -قال: »اجتمعْت ُغَنيمة عند رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د ت س( أبو ذر الغفاري   -[ 297]
، فأتيُت رسول  -وسلم تَّ يُبين اجلنابُة، فأمكُث اخلمَس والسِّّ ، فقال: اي أاب ذر، أُْبُد فيها، فـََبَدوُت إىل الرََّبَذةِّ، فكانت ُتصِّ
، فقال: َثكَِّلْتَك أمُّك أاب َذّر، ألمِّّك الويل، فدعا يل جبارية سوداء،   ، فقال أبو-صلى هللا عليه وسلم -هللا  ذّر: فسكتُّ
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فجاءت بُعّس فيه ماء، فسرتتين بثوب، واْسَترَتُْت ابلراحلة، واغتسلُت، فكأين ألقيُت عينِّّ جباًل، فقال: الصعيُد الطّيب  
 جلَدك، فإن ذلك خري«. َوضوء املسلم ولو إىل عشر سنني، فإذا وجدَت املاَء فأمِّسَّه 

 ويف رواية »ُغنيمة من الصدقة«.
ويف أخرى قال رجل من بين عامر: »دخلُت يف اإلسالم، فهمَّين دِّيين، فأتيُت أاب ذر، فقال أبو ذر: إين اْجتَـَويُت  

محاد: وأشك: يف  قال  -بَذْود وبَغَنم، فقال يل: اشرب من ألباَّنا  -صلى هللا عليه وسلم  -املدينة، فأَمَر يل رسول هللا 
  -فقال أبو ذر: فكنُت أعُزُب عن املاء ومعي أهلي، فُتصيُبين اجلنابُة، فُأصلي بغري طهور، فأتيُت رسول هللا  -أبواهلا 

بنصف النهار وهو يف رَْهط من أصحابه، وهو يف ظل املسجد، فقال: أبو ذر: فقلُت: نعم،   -صلى هللا عليه وسلم
أهلكك؟ قلُت: إين كنُت أعُزُب عن املاء، ومعي أهلي، فُتصيُبين اجلنابُة، فُأصلي بغري   هلكُت اي رسول هللا، قال: وما 

ِباء، فجاءُت به جارية سوداُء بعّس يتخْضَخُض، ما هو ِبآلن،   -صلى هللا عليه وسلم -طهور، فأَمَر يل رسول هللا 
: اي أاب ذر، إن الصَّعيَد الطَّيَِّّب طهور  -عليه وسلمصلى هللا  -فـََتسرتَُّْت إىل بعري فاغتسلُت، مث جئُت، فقال رسول هللا  

 وإن مل جتد املاَء إىل عشر سنني، فإذا وجدَت املاَء فأمِّسَّه جلَدك«.
أخرجه أبو داود، وقال: »أبـَْواهُلا« ليس بصحيح يف هذا احلديث، قال: وليس يف أبواهلا إال حديث أنس، تفرََّد به أهُل  

 البصرة.
قال: »إن الصعيَد الطيَِّّب طهور املسلم، وإن مل جيدِّ   -صلى هللا عليه وسلم -خمتصرًا، أنَّ رسول هللا ويف رواية الرتمذي  

 املاَء عشر سنني، فإذا وجَد املاَء فـَْلُيمِّسَّه بشَرته، فإن ذلك خري«. 
 ويف رواية »إن الصعيد الطَّيَِّّب وضوُء املسلم«. 

   نني«وأخرجه النسائي مثل الرتمذي إىل قوله: »عشر س
 [ صحيح [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: حديث حسن [ ]عبد القادر: 5292]جامع: 

فذكر ذلك له،   -صلى هللا عليه وسلم -)س( طارق بن شهاب: »أن رجاًل أْجَنب فلم ُيصلِّّ فأتى النيبَّ   -[ 298]
 أخرجه النسائي. « -أصبتَ  يعين:  -فقال: أَصْبَت، فأْجنب آخُر فتيمم وصلى، فأاته، فقال حنو ما قال لآلخر  

 [ صحيح اإلسناد [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: 5294]جامع: 

ُّ   -رمحهما هللا -احْلََكم َوَسَلَمة ْبنِّ ُكَهْيلٍ  )جه(  -[ 299] َُما َسَأاَل َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َأيبِّ َأْوىَف، َعنِّ التـََّيمُّمِّ فـََقاَل: »َأَمَر النَّيبِّ َأَّنَّ
، مثَّ نـََفَضُهَما، َومَ  َكُم:  َسَح َعَلى َوْجهِّهِّ« قَاَل احلَْ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعمَّارًا َأْن يـَْفَعَل َهَكَذا، َوَضَرَب بَِّيَدْيهِّ إِّىَل اأْلَْرضِّ

 أخرجه ابن ماجه. . َوَيَدْيهِّ، َوقَاَل َسَلَمُة: َومِّْرفـََقْيهِّ 
]شعيب: حديث صحيح   صحيح دون رواية مرفقيه فإنها منكرة[: ]األلباني [في الزوائد: إسناده ضعيف  [ ]عبد الباقي:570 ]ماجه:

 لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى[ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقا  )حم(   -[  300] َل: اَي َرُسوَل  َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .اَّللَِّّ، الرَُّجُل يَغِّيُب اَل يـَْقدُِّر َعَلى اْلَماءِّ، َأجُيَامُِّع َأْهَلُه؟ قَاَل: »نـََعْم«

يتعمد  7097مسند:  ] الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعف، وال  ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه  إسناد ضعيف[  [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا 
 [ الكذب

ََذا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حم(   -[  301] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: إِّانَّ َنُكوُن هبِّ ٌّ إِّىَل النَّيبِّ قَاَل: َجاَء َأْعَرايبِّ
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َأْربـََعةُ  َها  َعَليـْ فـََيْأِتِّ  َوالنـَُّفَساُء،  َواجْلُُنُب،  احْلَائُِّض،  فِّيَنا  َوَيُكوُن  اْلَماَء،  َفاَل جنُِّد  »َعَلْيَك    الرَّْملِّ  قَاَل:  اْلَماَء،  َأْشُهٍر اَل جتُِّد 
« يـَْعينِّ التـََّيمُّمَ  َابِّ لرتُّ  . ابِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ َأُكوُن يفِّ  ويف رواية أخرى،   ٌّ إِّىَل النَّيبِّ َأْشُهٍر  الرَّْملِّ َأْربـََعَة  قَاَل: َجاَء َأْعَرايبِّ
» َابِّ لرتُّ  َأخرجه مسند أمحد.  .َأْو مَخَْسَة َأْشُهٍر، فـََيُكوُن فِّيَنا النـَُّفَساُء َواحْلَائُِّض َواجْلُُنُب، َفَما تـََرى؟ قَاَل: »َعَلْيَك ابِّ

الصباح 7747  ،8626]مسند:   بن  المثنى  ألجل  ضعيف  إسناد  وهذا  حسن،  حديث  ]شعيب:  َباِح،    [[  الصَّ ْبُن  اْلُمْثِني  ِفيِه  ]الهيثمي: 
، ُيْكتَ   َواأْلَْكَثُر َعَلى َتْضِعيِفِه. َوَرَوى َعيَّاش  َعِن اْبِن َمِعيٍن َتْوِثيَقُه، َوَرَوى ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح َعِن اْبنِ   [ ُب َحِديُثُه َواَل ُيْتَركُ َمِعيٍن: َضِعيف 

 ]شاكر: إسناده حسن[ 

عباس   )حم(   -[  302] عنه  -ابن  هللا  فـَيـَُهرِّيقُ   -  مارضي  خَيُْرُج  َوَسلََّم، َكاَن  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  اْلَماَء    َأنَّ 
، فََأُقوُل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ اْلَماَء مِّْنَك َقرِّيٌب. قَاَل: »َما َأْدرِّي، َلَعلِّّي اَل   َابِّ لرتُّ ُلُغُه« قَاَل: قَاَل حَيْىَي، َمرًَّة  فـَيَـَتَمسَُّح ابِّ أَبـْ

َفَخَرجَ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  " ُكْنُت  "ُأْخَرى:  َقرِّيٌب  مِّنَّا  اْلَماَء  إِّنَّ  َلُه:  َفقِّيَل  فـَتَـَيمََّم،  اْلَماَء،  فَُأْهَراَق   ، .  
 َأخرجه مسند أمحد. 

إسناده صحيح[  2614  ،2764]مسند:   َوُهَو  ]الهيثمي:  [ ]شعيب: حسن[ ]شاكر:  َلِهيَعَة،  اْبُن  َوِفيِه  اْلَكِبيِر،  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه 
 [ َضِعيف  

 الفرع الثاني: يف تيمّم اجلَرِيح 
صلى هللا عليه   -قال: »أصاب رجاًل َجْرح يف عهد رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)د( عبد هللا بن عباس   -[ 303]

، فقال: قتلوه،  -صلى هللا عليه وسلم -مث اْحتَـَلم، فأُمِّر ابالغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول هللا  -وسلم
 ود.أخرجه أبو داقتلهم هللا، أمل يكن شفاُء العِّيِّ السؤاَل؟« 

ويف رواية رزين »مث احتلم، فسأل من ال علم له ابلسُّنَّة: هل له رُخصة يف التيمم؟ فقالوا له: ال، فاغتسل فمات، فبلغ  
، فقال: قتلوه قتلهم هللا، أمل يكن شفاء العي السؤال؟ فإَّنا كان يكفيه أن  -صلى هللا عليه وسلم -ذلك رسول هللا 

 مث ميسح عليها، ويغسل سائر جسده«   يتيمم، وأن يـَْعصَِّب على جرحه خرقة،
 [  حديث حسن واإلسناد منقطع[ ]شعيب: بشواهده حديث حسن [ ]عبد القادر:5295]جامع: 

قال: »خرجنا يف سفر، فأصاب رجاًل منا َحَجر فشجَّه يف   -رضي هللا عنهما  -)د( جابر بن عبد هللا   -[ 304]
رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ فقالوا: ما جند لك رُخصة وأنت تقدر على املاء،  

وُأْخبِّ بذلك، قال: قتلوه، قتلهم هللا، أال سألوا   -صلى هللا عليه وسلم -فاغتسل فمات، فلما َقدِّْمنا على رسول هللا  
ر  ْرقة،   -أو يَعصَِّب، شك موسى  -إْذ مل يعلموا، فإَّنا شفاء العيِّ السؤال، إَّنا كان يكفيه أن يتيمم ويـَْعصِّ على َجرحه خِّ

   أخرجه أبو داود.مث ميسح عليها، ويغسل سائر جسده« 

حسن دون قوله  األلباني:  [ ]شعيب: إسناده ضعيف، الزُّبير بن خريق لين الحديث[ ]حديث حسن بشواهده[ ]عبد القادر:  5296]جامع:  
 إنما كان يكفيه[ 

هِّ، َعَلى َعْهدِّ    -رمحه هللا  -َعطَاء ْبنِّ َأيبِّ َراَبحٍ   )جه(  -[  305] ُ َأنَّ رَُجاًل َأَصابَُه ُجْرٌح يفِّ رَْأسِّ ْعُت اْبَن َعبَّاٍس خُيْبِّ قَاَل: مسِّ
، فَاْغَتَسَل، َفُكزَّ فَ  ْغتَِّسالِّ الِّ َّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ َأَصابَُه اْحتِّاَلٌم، فَأُمَِّر ابِّ  َصلَّى هللاُ  َماَت، فـَبَـَلَغ َذلَِّك النَّيبِّ
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اْلعِّيِّ السَُّؤاُل«   َفاَء  َيُكْن شِّ َأَومَلْ   ،ُ قـَتَـَلُهُم اَّللَّ فـََقاَل: »قـَتَـُلوُه،  َوَسلََّم  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    -َعَلْيهِّ  َأنَّ  َوبـََلغََنا  قَاَل َعطَاٌء: 
 أخرجه ابن ماجه.  ْيُث َأَصابَُه اجلَِّراُح«»َلْو َغَسَل َجَسَدُه، َوتـََرَك رَْأَسُه حَ  -َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: 

]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد رجاله    حسن دون بالغ عطاء[ :  ]األلباني[  في الزوائد: إسناده منقطع   [ ]عبد الباقي:572  ]ماجه:
 [ بذلك في بعض الرواياتلم يسمع هذا الحديث من عطاء كما صرح   -وهو عبد الرحمن بن عمرو-ثقات إال أنه منقطع فإن األوزاعي  

 الفرع الثالث: يف التيمم من الربد
ل، فأْشَفْقُت    -رضي هللا عنه    -)د( عمرو بن العاص    -[  306] قال: »احتلمت يف ليلة ابردة يف غزوة ذات السَّالسِّ

، فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم  -إن اغتسلُت أن أهلِّك، فتيممُت مث صلَّيُت أبصحايب الصبح، فذكروا ذلك للنيب  
االغتسال وقلت: إين مسعت هللا عز وجل يقول: }َوالَ   عمرو، صليَت أبصحابك وأنت ُجُنب؟ فأخبته ابلذي منعين من

يمًا{ ]النساء:   ، ومل يقل شيئًا«. -صلى هللا عليه وسلم -[ فضحك رسول هللا 29تـَْقُتلوا أنـُْفَسُكْم إنَّ هللَا َكاَن بُِّكْم رَحِّ
وتوضأ وضوءه للصالة، مث   ويف رواية »أن عمرو بن العاص كان على سرية... وذكر احلديث حنوه« قال: »فغسل َمغَابَِّنه 

 صلَّى هبم... فذكر حنوه، ومل يذكر التيمم«.
 قال أبو داود: روى هذه القصة عن األوزاعي عن حسَّان بن عطية قال فيه: »فتيمم«

 : حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح[ رعبد القاد [ ] 5297]جامع: 

 الفرع الرابع: يف التيمم إذا وجد املاء 
فحضرت الصالة وليس  [، قال: »خرج رجالن ]يف سفر -رضي هللا عنه   -)د س( أبو سعيد اخلدري   -[ 307]

معهما ماء، فتيّمما صعيداً طيباً فصلََّيا، مث وجدا املاء يف الوقت، فأعاد أحدمها الصالة والوضوء، ومل يُعدِّ اآلخر، مث أتَيا  
للذي مل يُعِّْد: أَصبَت السُّنََّة، وأجزأتك صالتك، وقال للذي   ، فذكرا ذلك له، فقال -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

 «.توضأ وأعاد: لك األجر مرتني
قال... ذِّْكُر أيب سعيد يف هذا   -صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه أبو داود، قال: وروي عن عطاء بن يسار عن النيبِّّ 

 احلديث: ليس ِبحفوظ، وهو مرسل. 
 «. ... ِبعناه-صلى هللا عليه وسلم -جاًل من أصحاب النيبِّّ ويف أخرى عن عطاء بن يسار »أن ر 

ويف رواية النسائي »أن رجلني تَيمََّما وصلَّيا، مث وجدا ماء يف الوقت فتوضأ أحدمها، وعاد لصالته ما كان يف الوقت، ومل  
زأتك صالتك، وقال لآلخر:  ، فقال للذي مل يعد: أصبت السنَّة، وأج-صلى هللا عليه وسلم -يُعِّد اآلخر، فسأال النيبَّ  

 «.أمَّا أنت َفلَك مثُل َسهمِّ مجع
  وله يف رواية عن عطاء بن يسار »أن رجلني.. وساق احلديث« 

 [  رواية أبي داود األولى رجالها ثقات والثانية إسنادها ضعيف[ ]شعيب: حديث حسن : رعبد القاد [ ] 5298]جامع: 
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 فصول الباب السادس: يف الغسل، وفيه ستة  

 الفصل األول: يف غسل اجلنابة، وفيه ثالثة فروع 

 الفرع األول: يف وجوبه وموجبه، وفيه ثالثة أنواع 
 

 ]النوع[ األول: التِقَاء اخلِتْاني 
: »أَّنم كانوا ُجُلوساً، فذكروا ما يُوجب الغسل، فاختلف  -رضي هللا عنه -)م ط ت( أبو موسى األشعري   -[ 308]

، أو من املاء، وقال املهاجرون:   يف ذلك رهط من املهاجرين واألنصار، فقال األنصاريون: ال جيب الغسل إال من الدَّفقِّ
يكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذِّن  بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأان أْشفِّ 

؟ فقالت: ال تستحيي أن   -أو اي أمَّ املؤمنني   -يل، فقلت هلا: اي أُمَّاُه   إين أريد أن أسألكِّ عن شيء، وإين أْسَتحييكِّ
على اخلبري سقطَت،   قلُت: فما يُوجب الغسل؟ قالت: [،تسأَلين عما كنت سائاًل عنه أمَّك اليت ولدتك، ]فإَّنا أان أُمُّك 

: إذا جلس بني ُشَعبها األربع، وَمّس اخلِّتاُن اخلتاَن، فقد وجب الغسل« أخرجه  -صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا 
 مسلم. 

، فقال هلا: لقد َشقَّ عليَّ اختالُف  -صلى هللا عليه وسلم  -»أن أاب موسى أتى عائشَة زوَج النيبِّّ  «:ويف رواية »املوطأ
يف أمر، إين ألْعظُِّم أن أْستَـْقبَِّلكِّ به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائاًل عنه أمََّك   -صلى هللا عليه وسلم -النيبِّّ أصحابِّ 

ُل وال يُنزِّل؟ فقالت: إذا جاوز اخلِّتاُن اخلتاَن، فقد وجب الغسل، فقال   فاسألين عنه، فقال: الرجل ُيصيب أهَله، مث يُْكسِّ
 هذا أحدًا بعدكِّ أبدًا«. أبو موسى األشعري: ال أسأل عن 

ُل، هل عليهما   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية ملسلم: »أن رجاًل سأل رسول هللا   عن الرجل جُيامع أهله مث يُْكسِّ
 : إين ألفعل ذلك أان وهذه، مث نغتسل«. -صلى هللا عليه وسلم -فقال النيبُّ   -وعائشة جالسة   -الغسل؟ 

:  -صلى هللا عليه وسلم -بن عبد الرمحن بن عوف قال: »سألُت عائشَة زوَج النيب  ويف أخرى »للموطأ« عن أيب سلمة 
ما يُوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما َمثـَُلك اي أاب سلمَة؟ مثُل الَفرُّوج يسمُع الدَِّيَكَة َتْصُرُخ، فيصُرُخ معها، إذا جاوز  

 اخلِّتاُن اخلتاَن، فقد وجب الغسل«.
صلى هللا   -أنَّ عائشَة قالْت: »إذا جاوَز اخلتاُن اخلِّتاَن، وجَب الُغْسُل، فعلُته أان ورسول هللا  ويف رواية الرتمذي خمتصرًا:

 فاغتسلنا«.  -عليه وسلم
   : »إذا جاوَز اخلتاُن اخلِّتاَن، وجب الغسل«-صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية له قالت: قال رسول هللا 

 [ ]صحيح[ 5300]جامع: 
قال: »إذا جلس بني   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م د س( أبو هريرة   -[ 309]

 ُشَعبها األربع، مث َجَهَدها، فقد وجب الغسل«.
 زاد يف رواية: »وإن مل يُنزل« أخرجه البخاري ومسلم. 
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، فقد وجَب الُغْسُل«. وعند أيب داود: »إذا قـََعَد بني ُشَعبها األربع، وأْلَزَق اخلِّتاَن ابخلت  انِّ
 »مث اجتهد«.  [:وعند النسائي مثل األوىل ]وقال

   وله يف أخرى: »إذا قـََعَد« 
 [ ]صحيح[ 5304]جامع: 

،  - مارضي هللا عنه - َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعْمرِّو )جه(  -[ 310] : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »إَِّذا اْلتَـَقى اخلَِّتااَننِّ
 أخرجه ابن ماجه.  َوتـََواَرْت احلََْشَفُة، فـََقْد َوَجَب اْلُغْسُل«

ره من وجوه  في الزوائد: إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة. والحديث أخرجه مسلم وغي [ ]عبد الباقي:611 ]ماجه:
 [ وهو ابن أرطأة-]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج   ]األلباني: صحيح[ [أخر

، قَاَل: ُكْنُت  ُعبَـْيد ْبنِّ رِّفَاَعَة ْبنِّ رَافٍِّع َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل زَُهرْيٌ، يفِّ َحدِّيثِّهِّ: رِّفَاَعُة ْبُن رَافٍِّع، وََكاَن َعَقبِّيًّا بَ   )حم(   -[  311] ْدرِّايًّ
قَاَل زَُهرْيٌ يفِّ  دِّ،  اْلَمْسجِّ النَّاَس يفِّ  يـُْفيتِّ  ًَثبٍِّت  ْبَن  زَْيَد  إِّنَّ  َلُه:  َفقِّيَل  ُعَمَر،  َواَل  عِّْنَد  الَّذِّي جُيَامُِّع  بَِّرْأيِّهِّ يفِّ  النَّاَس   َحدِّيثِّهِّ: 

َ النَّاَس يفِّ  هِّ، َأَو َقْد بـََلْغَت َأْن تـُْفيتِّ َ بِّهِّ، فـََقاَل: اَي َعُدوَّ نـَْفسِّ ْل بِّهِّ، فَُأِتِّ دِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   يـُْنزُِّل، فـََقاَل: َأْعجِّ َمْسجِّ
تَِّك؟ قَاَل: ُأيَبُّ  قَاَل: َما فـََعْلُت، َوَلكِّْن َحدََّثينِّ ُعُموَميتِّ َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: َأيُّ ُعُمومَ   َوَسلََّم بَِّرْأيَِّك؟

ا اْلَفََّت، َوقَاَل زَُهرْيٌ يفِّ َحدِّيثِّهِّ: َما يـَُقوُل َهَذا  ْبُن َكْعٍب، قَاَل زَُهرْيٌ: َوأَبُو أَيُّوَب، َورِّفَاَعُة ْبُن رَافٍِّع، فَاْلتَـَفتُّ إِّىَل َما يـَُقوُل َهذَ 
 َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟  اْلُغاَلُم، فـَُقْلُت: ُكنَّا نـَْفَعُلُه يفِّ َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: َفَسأَْلُتْم َعْنهُ 

ْل« ، قَاَل: َفَجَمَع النَّاَس، َوَأْصَفَق النَّاُس َعَلى َأنَّ اْلَماَء اَل َيُكوُن إِّ قَاَل: »ُكنَّا نـَفْ  الَّ مَِّن اْلَماءِّ، َعُلُه َعَلى َعْهدِّهِّ، فـََلْم نـَْغَتسِّ
اَن، فـََقْد َوَجَب اْلُغْسُل« قَاَل: فـََقاَل َعلِّيٌّ:  إِّالَّ رَُجَلنْيِّ: َعلِّيَّ ْبَن َأيبِّ طَالٍِّب، َوُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، قَااَل: »إَِّذا َجاَوَز اخلَِّتاُن اخلِّتَ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فََأرْ  ََذا َأْزَواُج َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ،  اَي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي، إِّنَّ َأْعَلَم النَّاسِّ هبِّ َسَل إِّىَل َحْفَصَة، فـََقاَلْت: اَل عِّْلَم يلِّ
َعائَِّشَة،   إِّىَل  قَالَ فََأْرَسَل  تـََغيََّظ، مثَّ   : يـَْعينِّ ُعَمُر،  فـََتَحطََّم  قَاَل:  اْلُغْسُل«  َجاَوَز اخلَِّتاُن اخلَِّتاَن، َوَجَب  : »اَل  فـََقاَلْت: »إَِّذا 

ُل، إِّالَّ َأَّْنَْكُتُه ُعُقوبًَة« ُلُغينِّ َأنَّ َأَحًدا فـََعَلُه، َواَل يـَْغَتسِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .يـَبـْ
، ِإالَّ َأنَّ اْبَن ِإْسَحاَق ُمَدلِّ   [ 21097  ،21096  ]مسند: س  َوُهَو ِثَقة [ ]شعيب:  ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات 

 [ قد توبع  -وإن كان مدلسًا وقد عنعنه -صحيح، محمد بن إسحاق 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إَِّذا َجاَوَز اخلَِّتاُن اخلَِّتاَن فـََقْد    -رضي هللا عنه    -ُمَعاذ ْبنِّ َجَبلٍ   )حم(   -[  312] َعنِّ النَّيبِّ

 َأخرجه مسند أمحد. .َوَجَب اْلُغْسُل«
]الهيثمي:   []شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الراوي عن معاذ، ولضعف أبي بكر، وهو ابن أبي مريم  [ 22046  ]مسند:

 [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفي ِإْسَناِدِه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َوُهَو َضِعيف  

 ]النوع[ الثاني: اإلنزال   
يوم   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: خرجُت مع رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)م خ د( أبو سعيد اخلدري   -[ 313]

على اببِّ عِّْتباَن ]بن مالك[   -صلى هللا عليه وسلم -االثنني إىل قـَُباء، حَّت إذا كنا يف بين سامل، وقف رسول هللا 
: »أْعَجْلَنا الرجَل« ، فقال عِّتبان: اي رسول هللا،  - عليه وسلمصلى هللا -فَصَرَخ به، فخرج جَيُرُّ إزارَه، فقال رسول هللا  

 : »إَّنا املاُء من املاءِّ«. -صلى هللا عليه وسلم -أرأيَت الرجل يـُْعَجُل عن امرأته، ومل مُيْنِّ، ماذا عليه؟ قال رسول هللا 
 اءِّ«. أخرجه مسلم.قال: »إَّنا املاء من امل  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية خمتصرًا عن النيبِّّ 
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أرسل إىل رجل من األنصار، فجاءه ورأُسه يـَْقطُر،   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية له وللبخاري: »أن رسول هللا 
ْلَت أو أقحطَت فال  -صلى هللا عليه وسلم -فقال رسول هللا  : لعلَّنا أْعَجْلَناك؟ فقال: نعم اي رسول هللا، قال: إذا ُأْعجِّ
 ليَك الوضوء«.ُغسَل عليك، وع

 وأخرج أبو داود رواية مسلم املختصرة، وقال: »كان أبو سلمَة يفعُل ذلك«. 
وقد تقدَّم يف نواقض الوضوء عن زيد بن خالد اجلُهين، وُأيبِّّ بنِّ كعب يف هذا املعىن ما مل حَنَْتْج إىل إعادته، وذلك أَّنم  

بوا عليه الُغس ُل ذََكره ويتوضأ، ومل يُوجِّ    ل« قالوا: »يـَْغسِّ
 [ ]صحيح[ 5305]جامع: 

قال: »املاُء من املاءِّ«.   -صلى هللا عليه وسلم -أن النيب  -رضي هللا عنه  -)س( أبو أيوب األنصاري   -[ 314]
 أخرجه النسائي. 

 [ صحيح: حديث صحيح[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 5306]جامع: 

قال: »إَّنا كان املاُء من املاءِّ رُخَصة يف أول اإلسالم، مث َّنِّي عنه«   -رضي هللا عنه  -)ت د( ُأيبُّ بُن كعب   -[ 315]
 أخرجه الرتمذي. 

،    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود: »أن رسول هللا  إَّنا َجَعَل ذلك رُخصة للناس يف أول اإلسالم لِّقلَّةِّ الثيابِّ
 وََّنى عن ذلك« قال أبو داود: يعين: »املاء من املاء«.  مث أَمَر ابلغسل،

صلى هللا عليه   -ويف أخرى له قال: »إن الُفْتيا اليت كانوا يُفُتون: »املاُء من املاءِّ« ، كانت رُخصة رخَّصها رسول هللا 
 «.    يف َبْدءِّ اإلسالم مث أمر ابالغتسال بعدُ  -وسلم

 [ صحيح]األلباني:  [: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال قال الترمذي[ ]عبد القادر: 5307]جامع: 
َباَن اأْلَْنَصارِّيِّّ  )حم(  -[ 316] َباَن، َأْو اْبنِّ ُعتـْ َّ اَّللَِّّ، إِّيّنِّ ُكْنُت َمَع َأْهلِّي،   -رضي هللا عنه  -عِّتـْ قَاَل: قـُْلُت: َأْي َنيبِّ

ْعُت َصْوَتَك، َأقْـَلْعُت،  َأخرجه مسند   .فَاْغَتَسْلُت. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلَماُء مَِّن اْلَماءِّ«فـََلمَّا مسِّ
 أمحد.

 [ [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِإْسَناُدُه َحَسن  19013]مسند: 
،    -رضي هللا عنه    -رَافِّعِّ ْبنِّ َخدِّيجٍ   )حم(   -[  317] قَاَل: اَنَداينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأاَن َعَلى َبْطنِّ اْمَرَأِتِّ

، َوَأاَن َعَلى َبْطنِّ اْمَرَأِتِّ  فـَُقْمُت َومَلْ أُْنزِّْل، فَاْغَتَسْلُت، َوَخَرْجُت إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فََأْخَبْتُهُ   أَنََّك َدَعْوَتينِّ
مَِّن   اْلَماُء  َعَلْيَك  »اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَل  فَاْغَتَسْلُت.  أُْنزِّْل  َومَلْ  َأَمَراَن  فـَُقْمُت  مثَّ  رَافٌِّع:  قَاَل  اْلَماءِّ« 

ْلُغْسلِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ   َأخرجه مسند أمحد.  .هِّ َوَسلََّم بـَْعَد َذلَِّك ابِّ
 [ [ ]شعيب: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف 17288]مسند: 

َا ُسئَِّلْت َعنِّ الرَُّجلِّ    -  ارضي هللا عنه  -  عائشة  )حب(   -[  318] فـََعْلُت َذلَِّك َأاَن  قَاَلْت: »جُيَامُِّع َفاَل يـُْنزُِّل اْلَماَء،  َأَّنَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَاْغَتَسْلَنا مِّْنُه مجِّيًعا«. أخرجه ابن حبان    َوَرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

 ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[   [1175]حبان: 

ُر  الزُّْهرِّّي، قَاَل: َسأَْلُت ُعْرَوَة َعنِّ    )حب(  -[  319] رِّ، َواآْلخِّ آْلخِّ الَّذِّي جُيَامُِّع َواَل يـُْنزُِّل، قَاَل: َعَلى النَّاسِّ َأْن أيَُْخُذوا ابِّ
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َعائَِّشُة: »َأنَّ   َوَسلََّم؛ َحدَّثـَْتينِّ  َعَلْيهِّ   ُ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َأْمرِّ  َواَل مِّْن  َذلَِّك  يـَْفَعُل  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيهِّ   ُ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
« أخرجه ابن حبان ْلُغْسلِّ ُل، َوَذلَِّك قـَْبَل فـَْتحِّ َمكََّة، مثَّ اْغَتَسَل بـَْعَد َذلَِّك، َوَأَمَر النَّاَس ابِّ  يـَْغَتسِّ

والحديث في الغسل اللتقاء الختانين    فيه اختالف...  بن عمران  حسين[ ]شعيب: رجاله ثقات والصحيح لغيره]االلباني:    [1180]حبان:  
   [ثابت عن النبي صلى َّللاَّ عليه وسلم من غير هذا الوجه

 ]النوع[ الثالث: االحتالم   
ُسئل عن الرجلِّ جيُِّد البَـَلَل،    -صلى هللا عليه وسلم -: »أنَّ رسول هللا -رضي هللا عنها   -)ت د( عائشة    -[ 320]

وال َيْذُكُر احتالماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه ]قد[ احتلم، وال جيد بـََلال، قال: ال ُغسَل عليه، قالت أمُّ سلمَة:  
  أخرجه الرتمذي وأبو داود «.م، النَِّّساُء َشقائُق الرجالواملرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نع

[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا العمري[ ]األلباني:  حسن بشواهده حديث :رعبد القاد [ ] 5309]جامع: 
 [ صحيح

قالت: اي   -وهي امرأة أيب طلحة  -: »أن أمَّ ُسَليم -رضي هللا عنها  -)خ م ط د ت س( أم سلمة   -[ 321]
رسول هللا، إن هللا ال يستحيي من احلق، فهل على املرأة الُغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت املاء، فقالت أم  

، فبَم ُيشبِّهه    «. وزاد يف رواية »قالت: َفَضْحتِّ النساء «.ا ولُدها؟سلمة: أَو حتتلُم املرأُة؟ فقال: َترَِّبْت يداكِّ
وقالت: اي رسول هللا وحتتلم املرأة؟ قال: نعم، َترَِّبْت مييُنك، فبَم   -يعين: وجهها  -ويف أخرى »َفغطَّْت أم سلمة 

 ُيشبهها ولُدها؟«. 
 ويف أخرى »فضحكت أمُّ سلمة« أخرجه البخاري ومسلم. 

 قوله: »إذا رأتِّ املاَء«. وأخرجه »املوطأ« إىل 
ويف رواية الرتمذي حنو األوىل، وفيه: »قال: نعم، إذا هي رأت املاء فلتغتسل« قالت أم سلمة: قلُت هلا: َفَضْحتِّ  

 النساَء اي أمَّ ُسليم. 
 . وأخرج النسائي حنو الرواية األوىل، إال أنه قال: »إن امرأة قالْت: اي رسول هللا، ومل ُيَسمِّّ أمَّ ُسَليم«

وأخرجه أبو داود عقيب حديث عائشَة الذي يتلو هذا احلديث، وقال يف آخره: وأما هشاُم بن عروة فقال: عن عروَة،  
« ومل يذكر احلديث  -صلى هللا عليه وسلم -عن زينَب بنتِّ أيب سلمَة، عن أمِّّ سلمَة »أن أمَّ ُسَليم جاءت إىل النيبِّّ 

   إحالة على حديث عائشة
 ح[ [ ]صحي5310]جامع: 

صلى   -سألْت رسول هللا  -أمَّ بين ]أيب[ طلحة  -: أن أمَّ ُسَليم -رضي هللا عنها    -)م ط د س( عائشة   -[ 322]
 عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجُل: هل عليها من ُغسل؟ فقال: نعم، إذا رأتِّ املاَء«.  -هللا عليه وسلم

[ ، أترى  قال احلميديُّ: أدرجه مسلم على ما قبله، وقال: » ِبعناه، غري أن فيه: أن عائشَة قالت: فقلت هلا: أفٍّ ]لكِّ
 املرأُة ذلك؟«. 

: هل تغتسل املرأة إذا احتلمت وأْبصرتِّ املاَء؟ فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية »أن امرأة قالْت لرسول هللا 
: َدعِّيها، وهل يكون الشََّبُه إال  - عليه وسلمصلى هللا -نعم، فقالت هلا عائشُة: َترَِّبْت يداك، فقالت: قال رسول هللا  

 من قَِّبل ذلك؟ إذا عال ماؤها ماَء الرجل أْشَبه الولُد أخواَله، وإذا عال ماُء الرجل ماءها أشبه أعماَمه«. أخرجه مسلم. 
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املرأُة ترى يف املنام ما   :-صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »املوطأ« عن عروَة بنِّ الزبري »أن أمَّ ُسَليم قالْت لرسول هللا 
، وهل  -صلى هللا عليه وسلم -يرى الرجل: أتغتسل؟ فقال هلا رسول هللا  : نعم فلتغتسل، فقالت هلا عائشة: ُأّف لكِّ

 : َترِّبْت مييُنك، ومن أين يكون الشََّبُه؟«. -صلى هللا عليه وسلم  -ترى ذلك املرأة؟ فقال هلا رسول هللا 
قالت: اي رسول هللا، إن هللا ال يستحيي من   -وهي أمُّ أنس بن مالك  - سليم األنصارية ويف رواية أيب داود »أن أمَّ 

-صلى هللا عليه وسلم -احلق، أرأيَت املرأَة إذا رأتِّ يف املنام ما يرى الرجُل: أتغتسل، أم ال؟ قالْت عائشُة: فقال النيب 
، وهلفقلُت: أّف  : »فلتغتسل إذا وجدتِّ املاَء، قالت عائشُة: فأقبلُت عليها،  ترى ذلك املرأة؟ فأقبل عليَّ رسول   لكِّ

 ، فقال: َترَِّبْت مَييُنكِّ اي عائشُة، ومن أْين يكون الشََّبُه؟«. -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
،  وعائشُة جالسة، فقالْت له: اي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أن أمَّ ُسليم كلَّمْت رسول هللا 

   إن هللا ال يستحيي من احلق... وذكر حنوه«
 [ ]صحيح[ 5311]جامع: 

إىل رسول هللا   - إسحاقوهي جدة  -قال: »جاءت أمُّ سليم  -رضي هللا عنه   -)م س( أنس بن مالك   -[ 323]
، فقالت له وعائشُة عنده: اي رسول هللا، املرأة ترى ما يرى الرجل يف املنام، فرتى من نفسها  -صلى هللا عليه وسلم -

.  -فضحت النساءَ  -ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة: اي أمَّ سليم     -قوهلا: تربت ميينك: خري  -َترَبْت مييُنكِّ
ْل اي أمَّ سليم، إذا رأْت ذاك«.  فقال لعائشَة: بل أنتِّ فرت  ، نعم فـَْلتَـْغسِّ  بت مييُنكِّ

أخرجه مسلم، قال احلميديُّ: زاد الراوي يف نفس احلديث: »قوهلا: ترِّبت ميينك خري« كذا يف كتاب مسلم، ولعله من  
 قول الراوي، يف أنه ال يُراد هبذه اللفظة إال اخلري. 

عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل،   -صلى هللا عليه وسلم -ول هللا واختصره النسائي قال: »سألْت أمُّ سليم رس
عن املرأة ترى يف   -صلى هللا عليه وسلم -قال: إذا أنزلتِّ املاَء فلتغتسل« وملسلم يف رواية »أن امرأة سألت النيبَّ 

 . منامها ما يرى الرجل يف منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل«
 [ ]صحيح[ 5312امع: ]ج
عن املرأة ترى يف منامها   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أَّنا سألْت نيبَّ هللا -رضي هللا عنها  -)م( أم سليم   -[ 324]

: إذا رأت ذلك املرأُة فلتغتسل، فقالت أمُّ سليم: واْسَتْحَييُت  -صلى هللا عليه وسلم -ما يرى الرجل، فقال رسول هللا 
: نعم، فمن أين ]يكون[ الشبه؟ إن ماَء  -صلى هللا عليه وسلم -هل يكون هذا؟ فقال نيبُّ هللا و  [: من ذلك، ]قالت

 أخرجه مسلم. الرجلِّ غليظ أبيُض، وماُء املرأةِّ رقيق أصفُر، فمن أيِّّهما عال أو سبق يكون منه الّشبه«. 
 صحيح[ [ ] 5313]جامع: 

عن املرأة   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »سألُت رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)س( خولة بنت حكيم   -[ 325]
 . (1) أخرجه النسائيحتتلم يف منامها؟ فقال: إذا رأت املاء فلتغتسل« 

َا َسأََلْت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  ويف رواية عند ابن ماجه،  َوَسلََّم، َعنِّ اْلَمْرَأةِّ تـََرى يفِّ َمَنامَِّها َما يـََرى الرَُّجُل؟ فـََقاَل:  َأَّنَّ
َها ُغْسٌل َحَّتَّ تـُْنزَِّل، َكَما أَنَُّه لَْيَس َعَلى الرَُّجلِّ ُغْسٌل َحَّتَّ يـُْنزَِّل«   . (2) ماجهأخرجه ابن  »لَْيَس َعَليـْ

 [ صحيح ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني:   [5314( ]جامع: 1)
   []شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف [ ]األلباني: حسن[602 ]ماجه:( 2)
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: »ماء الرجلِّ غليظ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك   -[ 326]
 أخرجه النسائي. أبيُض، وماء املرأةِّ رقيق أصفُر، فأيُّهما سبق كان الشََّبُه« 

 [ صحيح: إسناده حسن[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 5315]جامع: 

َّ  )حم(  -[ 327] ْعُت اْبَن ُعَمَر يـَُقوُل: َسأََلْت أُمُّ ُسَلْيٍم َوهَِّي أُمُّ أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك النَّيبِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  يَزِّيُد ْبُن َأيبِّ مُسَيََّة، مسِّ
هَلَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا رََأتِّ  َوَسلََّم فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، تـََرى اْلَمْرَأُة يفِّ اْلَمَنامِّ َما يـََرى الرَُّجُل، فـََقاَل 

ْل«   َأخرجه مسند أمحد.  .اْلَمْرَأُة َذلَِّك َوأَنـَْزَلْت فـَْلتَـْغَتسِّ
[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه عبد الجبار بن عمر  5636]مسند:  

 األيلي، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه محمد بن سعد[ 

 الفرع الثاني: يف فرائضه وسننه، وفيه ستة أنواع 

 ]النوع[ األول يف: كيفية الغسل   
يعين الُغْسَل   -عن ذلك   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »إَّنم اْستَـْفتَـْوا النيبَّ  -رضي هللا عنه   -)د( ثوابن    -[ 328]

ْله، حَّت يبلَغ ُأُصوَل الشعر، وأما املرأُة، فال عليها أن ال تنقضه،   -من اجلنابة   ْليَـْنُشْر رأَسه فـَْليَـْغسِّ فقال: أمَّا الرجُل، فـَ
 أخرجه أبو داود.الَث َغْرفَاتِّ بكّفيها« لِّتَـْغرِّْف على رأسها ث

 [ ]شعيب: إسناده حسن[  حديث حسن بشواهده[ ]عبد القادر: 5318]جامع: 

كان إذا اغتسل من    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنها  -)خ م ط د ت س( عائشة   -[ 329]
ل أصابعه يف املاء، فـَُيَخلُِّّل هبا ]أصوَل[ شعره، مث َيُصبُّ  اجلنابة: َبَدأ فغسل يديه، مث يتوضأ كما يتوضأ للصالة،  مث يُْدخِّ

ْلدِّهِّ كلِّّه«.   املاَء على رأسه ثالث ُغَرف بيديه، مث يُفيُض املاَء على جِّ
ويف رواية »مث خُيلِّّل بيديه شعره، حَّت إذا ظن أنه قد أرَوى بشرته، أفاض املاء عليه ثالث مرات، مث غسل سائر جسده،  

 من إانء واحد، نـَْغرَتِّف منه مجيعًا«. -صلى هللا عليه وسلم  -: كنت أغتسُل أان ورسول هللا وقالت
 أخرجه البخاري ومسلم. 

إذا اغتسل من اجلنابة، يبدأ فيغسل يديه، مث يـُْفرُِّغ بيمينه على ِشاله   -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم: »كان رسول هللا 
ُل أصابعه يف أصول الشعر، حَّت إذا رأى أنه قد اسَتْبَأ  فيغسل فـَْرَجُه، مث يتوضأ وضوَءه للص الة، مث أيخُذ املاَء، فُيدخِّ

 َحَفن على رأسه ثالَث َحفنات، مث أفاض على سائر جسده، مث غسل رجليه«. 
واية، اغتسل من اجلنابة، فبدأ فغسل كفيه ثالًثً... مث ذكر حنو هذه الر  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له »أن النيبَّ 

 ومل يذكر غسل الرجلني«. 
َل يديه يف اإلانء، مث توضأ ]مثل[ وضوئه   ويف أخرى »أنه كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يُْدخِّ

 للصالة«.
إذا اغتسل بدأ بيمينه، فَصبَّ عليها من املاء فغسلها،   -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قالت: »كان رسول هللا 

املاء على األذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حَّت إذا فرغ من ذلك َصبَّ على رأسه، قالت عائشُة:  مث صب 
 من إانء واحد وحنن جنبان«.  -صلى هللا عليه وسلم -أان ورسول هللا  وكنُت أغتسل



88 
 

، فأخذ  إذا اغتسل من اجلنابة دعا بش -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى هلما قالت: »كان رسول هللا  يء حنو احلِّالبِّ
قِّّ رأسه األمين، مث األيسر، مث أخذ بكّفيه، فقال هبما على رأسه«.   بكفِّه، فبدأ بشِّ

 وأخرج »املوطأ« الرواية األوىل.
قال سليمان: يبدأ فُيفرغ بيمينه   -كان إذا اغتسل من اجلنابة   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود »أن النيبَّ 

فيغسل فرجه. وقال مسدد: يُفرغ   :اتَـَّفَقامث  -وقال مسدَّد: غسل يديه، َيُصبُّ اإلانء على يده اليمىن  ]على ِشاله[. 
ُل يده يف اإلانء، فُيخلِّّل َشْعَرُه، حَّت إذا رأى أنه   -على ِشاله ورِبا َكَنْت عن الفرج  مث يتوضأُ وضوَءه للصالة، مث يُْدخِّ

 أفرغ على رأسه ثالًثً، فإذا َفضَل َفْضلة صبَّها عليه«.  -أو أنـَْقى البشرة  -قد أصاب البشرة  
إذا أراد أن يغتسَل من اجلنابة، بدأ بكفيه فغسلهما، مث   -صلى هللا عليه وسلم  -ت: »كان رسول هللا وله يف أخرى قال

 غسل َمَرافَِّغُه، وأفاض عليه املاَء، فإذا أنقامها أْهوى هبما إىل حائط، مث يستقبُل الوضوَء ويُفيض املاء على رأسه«. 
يف احلائط، حيُث كان يغتسل   -صلى هللا عليه وسلم -َيدِّ رسول هللا  ويف أخرى قالت عائشُة: »لئن شئتم أُلرِّيـَنَّكم أثـَرَ 

 من اجلنابة«.  
قال: »دخلُت مع أُمِّّي وخاليت على عائشة، فسألْتها    -أحد بين تَيم هللا بن ثعلبة  -ويف أخرى عن مُجيع بن عمري 

يتوضأ وضوءه   - عليه وسلمصلى هللا -إحدامها: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشُة: كان رسول هللا 
 للصالة، مث يُفيض املاء على رأسه ثالث مرات، وحنن نفيض على رؤوسنا مخساً من أجل الضُُّفر«.

 وأخرج أبو داود الرواية اآلخرة اليت فيها »دعا بشيء حنو احلِّالب«.
ُوضع له اإلانء، فَيُصبُّ على   كان إذا اغتسل من اجلنابة  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي »أن رسول هللا 

َلهما اإلانَء، حَّت إذا غسل يديه أدخل يده اليمىن يف اإلانء، مث صب ابليمىن وغسل فرجه ابليسرى،   يديه قبل أن يُدخِّ
حَّت إذا فرغ صبَّ ابليمىن على اليسرى فغسلهما، مث متضمض واستنشق ثالًثً، مث يصبُّ على رأسه مثل َكفَّْيه ثالث  

 يُفيُض على جسده«.  َمرَّات، مث
وله يف أخرى »قالت: كان يُفرُِّغ على يديه ثالًثً، مث يغسل فرجه، مث يغسل يديه، مث ميضمض ويستنشق، مث يُفرغ على  

 رأسه ثالًثً، مث يفيض على سائر جسده«. 
يديه ثالًثً، مث  من اجلنابة قالت: كان يغسل  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »َوَصَفْت عائشُة غسل رسول هللا 

قال عمرو ]بن ُعَبيد[ : وال أعلمه إال يفيض بيده اليمىن   -يُفيض بيده اليمىن على اليسرى، فيغسل فرجه وما أصابه 
مث يتمضمض ثالًثً، ويستنشق ثالًثً، ويغسل وجهه ثالًثً، مث يفيض على رأسه ثالًثً، يصبُّ   -على اليسرى ثالث مرات 

 على اليمىن«. 
كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه، مث يتوضأ كما يتوضأ    -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ ويف أخرى »أن 

ُل أصابعه« وذكر الرواية األوىل من احلديث، وأخرج الرواية الثانية، وحنو األوىل ملسلم، والرواية اليت  للصالة، مث يُْدخِّ
 فيها ذِّكر احلِّالب. 

َل إىل شعره، مث يـُْفرُِّغ على سائروله يف أخرى »أنه كان يغسل يديه، و   جسده«.  يتوضأ، وخُيلِّّل رأَسُه حَّت َيصِّ
 كان ُيَشرُِّب رأسه، مث حَيْثي عليه ثالًًث«.   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى »أن رسول هللا 

غسل يديه قبل أن  إذا أراد أن يغتسَل من اجلنابة، بدأ ف -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي قالت: »كان النيبُّ 
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َلهما اإلانَء، مث غسل فرجه، ويتوضأ وضوَءُه للصالة، مث ُيَشرُِّب َشْعَرُه املاَء، مث حَيْثي على رأسه ثالث حثيات«  . يُْدخِّ
 [ ]صحيح[ 5319]جامع: 

]وضوءه[  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »توضأ رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)خ م د ت س( ميمونة   -[ 330]
للصالة غري رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من األذى، مث أفاض عليه املاء، مث حَنَّى رجليه فغسلهما، هذا غسله من  

 اجلنابة«. 
وهو يغتسل من اجلنابة، فغسل يديه، مث َصبَّ بيمينه على   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قالت: »سرتُت النيبَّ  

ِشاله، فغسل فرجه وما أصابه، مث مسح بيديه على احلائط، أو األرض، مث توضأ وضوءه للصالة غري رجليه، مث أفاض  
 على جسده املاء، مث تَنحَّى فغسل قدميه«. 

مث توضأ وضوءه للصالة، فلما فرغ من غسله غسل    ويف رواية »فغسل فرجه بيده، مث َدَلَك هبا احلائط، مث غسلها،
 رجليه«. 

ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتني أو ثالًثً،   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »وضعُت للنيبِّّ 
ديه، مث غسل  مث أفرغ بيمينه على ِشاله، فغسَل َمذاكِّريَه، مث َدَلَك يده ابألرض، مث مضمض واستنشق، مث غسل وجهه وي

 رأسه ثالًثً، مث أفرغ على جسده، مث تنحَّى من مقامه، فغسل قدميه«. 
ْرقة، فقال بيده هكذا، ومل يُرِّدها«.   ويف رواية حنوه، ويف آخره قالت: »فناولُته خِّ

 ويف أخرى حنوه قالت: »فأتيُته خبرقة فلم يُرِّْدها، وجعل ينفض بيديه«.
 ه، وانطلق وهو ينُفض يديه«.ويف أخرى »فناولُته ثوابً، فلم أيخذ

َ ِبنديل، فلم مَيَسَّه، وجعل يقول هكذا  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »أن النيبَّ  ُفُضه  -ُأِتِّ «. أخرجه  -تعين يـَنـْ
 البخاري ومسلم.  

أ اإلانَء على يده  ُغساًل يغتسل به من اجلنابة، فأْكفَ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قالْت: »َوَضْعُت للنيبِّّ  
اليمىن، فغسلها مرتني، أو ثالًثً، مث صب على فرجه، فغسل فرَجُه بشماله، مث ضرب بيده األرض، فغسلها، مث مضمض 
واستنشق، وغسل وجهه ويديه، مث َصبَّ على رأسه وجسده، مث تـََنحَّى انحية فغسل رجليه، فناولُته املنديَل، فلم أيخْذُه،  

، فقال: كانوا ال يرْون ابملنديل أبساً، ولكن كانوا يكرهون   جسده« فذكرت ذلك إلبراهيموجعل ينُفض املاَء عن 
العادة، قال أبو داود: قال مسدَّد: قلت لعبد هللا بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته يف  

 كتايب هكذا. 
ُغساًل، فاغتسل من اجلنابة، فَأْكَفأ اإلانَء بشماله   -ه وسلمصلى هللا علي -ويف رواية الرتمذي قالت: »وضعُت للنيبِّّ 

على ميينه، فغسل كفيه، مث أدخل يدُه يف اإلانءِّ، فأفاض على فرجه، مث َدَلَك بيده احلائط أو األرض، مث مضمض 
 واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، فأفاض على رأسه ثالًثً، مث أفاض على سائر جسده، مث تنحى فغسل رجليه«. 

غْسَله من اجلنابة، فغسل كفَّْيه مرتني أو ثالًثً،   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قالت: »أْدنَيُت لرسول هللا 
مث أدخل ميينه يف اإلانء فأفرغ هبا على فرجه، مث غسله بشماله، مث ضرب بشماله األرض، فدلكها َدْلكاً شديدًا، مث  

ثالث َحثَيات مِّلَء كفَّيه، مث غسل سائر جسده، مث تَنحَّى عن مقامه فغسل رجليه،  توضأ وضوءه للصالة، مث أفرغ رأسه 
 قالت: مث أتيته ابملنديل فردَّه« وأخرج الرواية األوىل. 
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اله، مث يـُْفرغ على رأسه   وله يف أخرى قالت: »كان إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه، مث يـُْفرِّغ بيمينه على ِشِّ
 ه، مث يتنحَّى فيغسل رجليه«. وعلى ]سائر[ جسد

أو احلائط   -من اجلنابة، فغسل فرجه، وَدَلك يده ابألرض  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »اغتسل النيبُّ 
 .مث توضأ وضوءه للصالة، مث أفاض على رأسه وسائر جسده« -

 [ ]صحيح[ 5321]جامع: 
عن   -صلى هللا عليه وسلم -»أن عمر سأل رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)س( عبد هللا بن عمر   -[ 331]

ُل يده اليمىن   -واتسَقت األحاديث على هذا  -الغسل من اجلنابة  يبدأ فُيفرِّغ على يده اليمىن مرتني أو ثالًثً، مث يُْدخِّ
، فيغسل ما هنالك حَّت يـُْنقَِّيه، مث يضع يده اليسرى على  يف اإلانء، فيصب هبا على فرجه، ]ويَده الُيسرى على فرجه[  

اب إن شاء، مث يصبُّ على يده اليسرى حَّت يـُْنقَِّيها، مث يغسل يديه ثالًثً، ويستنشق وميضمض، ويغسل وجهه  الرتُّ
فيما   -ليه وسلمصلى هللا ع  -وذراعيه ثالًثً، حَّت إذا بلغ رأسه مل ميسح، وأفرغ عليه املاء، فهكذا كان ُغسل رسول هللا 

 ذُكر« أخرجه النسائي  
 [ صحيح اإلسناد [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 5322]جامع: 

قالت: »قلُت: اي رسول هللا، إين امرأة أُشدُّ َضْفَر رأسي،   -رضي هللا عنها    -)م ت د س( أم سلمة   -[ 332]
 على رأسك ثالث َحثـََيات، مث تُفيضنَي عليه املاء فَتْطُهريَن«.  أفأنـُْقُضه لُغسل اجلنابة؟ قال: ال، إَّنا يكفيكِّ أن حَتْثي 

 ويف أخرى »أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: ال... مث ذكر ِبعىن احلديث« أخرجه مسلم. 
 ويف رواية الرتمذي مثل األوىل. 

ول هللا، إين امرأة أُشدُّ  وقال زهري ]يعين: ابن حرب[ إَّنا قالت: اي رس -ويف رواية أيب داود »أن امرأة من املسلمني 
  -وقال زهري: حَتْثي عليه ثالَث َحثـََيات من ماء   -َضْفر رأسي، أفأنقُضه للجنابة؟ قال: إَّنا يكفيكِّ أن حَتْفِّين عليه ثالًثً 

 .»  مث تُفيضِّي على سائرِّ جسدك، فإذا أنتِّ قد َطُهْرتِّ
 ويف أخرى »أن امرأة جاءت إىل أمِّّ سلمَة... هبذا احلديث. 

 ... ِبعناه، وقال فيه: واْغمِّزي ُقرونكِّ عند كل َحْفَنة«.-صلى هللا عليه وسلم -: فسألُت هلا النيبَّ قالت
ويف رواية النسائي قالت: »اي رسول هللا، إين امرأة شديدة َضْفَرة رأسي، أفأنـُْقُضها عند غسلها من اجلنابة؟ قال: إَّنا  

« يكفيكِّ أن حَتْثي على رأسكِّ ثالَث َحثـََيات من     ماء، مث تُفِّيضني على جسدكِّ
 [ ]صحيح[ 5323]جامع: 

ُقْضَن   -إذا اْغَتسْلَن  -: »بَلَغ عائشَة أن عبد هللا بَن َعْمرو أيمر النساء  قال عمري )م( عبيد بن   -[ 333] أن يـَنـْ
ُقضَن رؤوسهنَّ، أفال أيمرهنَّ أن حيلقن   رؤوسهنَّ، قالت: اي َعجباً البن عمرو هذا! أيمر النساء إذا اغتسلن أن يـَنـْ

ن إانء واحد، وال أزيُد على أن أُْفرِّغ على  م -صلى هللا عليه وسلم -رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل ]أان[ ورسول هللا 
 . رأسي ثالث إفراغات« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 5324]جامع: 
قال   -يُعرِّض ابحلسن بن حممد بن احلنفية  -)خ م س( حممد الباقر: قال: قال يل جابر: »أاتين ابُن َعمَِّّك   -[ 334]

أيُخُذ ثالثة أُكّف فـَُيفيُضها على رأسه، مث يُفيُض   -عليه وسلم صلى هللا -يل: كيف الغسل من اجلنابة؟ قلت: كان النيبُّ 
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 أكثر شعرًا منك«.  -صلى هللا عليه وسلم -على سائر جسده، فقال احلسن: إين رجل كثرُي الشَّعرِّ؟ فقلُت: كان النيبُّ 
 كان يُفرغ على رأسه ثالًًث«.    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: »أن النيبَّ 

 ري ومسلم. أخرجه البخا
يَّة عن أيب سفيان عن جابر »أن َوْفَد ثقيف سألوا النيبَّ  ،  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية عن جعفر بن أيب َوْحشِّ

 قالوا: إن أرَضَنا أرض ابردة، فكيف ابلغسل؟ فقال: أمَّا أان: فأُْفرِّغ على رأسي ثالًًث«. 
ايت اليت قبلها يف املتفق عليه، وهذا عجب، فإَّنا منها، وليس فيها  هذه الرواية أخرجها احلميديُّ يف أفراد مسلم، والروا

 إال أنَّ راويها غري األول، وذلك خبالف عادته.
   إذا اغتسل أفْـرََغ على رأسه ثالًًث« -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: »كان رسول هللا 

 ]صحيح[  [5325]جامع:
: »أمَّا أان  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م د س( جبري بن مطعم   -[ 335]

 فأُفيض على رأسي ثالًثً، وأشار بيديه كلتيهما«. 
، فقال بعُض القوم: أمَّا أان فإين أغسل رأسي  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »مَتَاَرْوا يف الغسل عنَد رسول هللا 

 : أمَّا أان فأُفِّيض على رأسي ثالَث أكّف«.-صلى هللا عليه وسلم  -بكذا وكذا، فقال رسول هللا 
ذُكر عنده الغسل من اجلنابة، فقال: أمَّا أان فأُفرغ على رأسي   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »أنَّ رسول هللا  

 ثالًًث« 
 ، وأخرج النسائي الثانية. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية اآلخرة

     ذُكر عنده الغسل من اجلنابة، فقال: أمَّا أان فأُفرغ على رأسي ثالًًث« -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى »أن النيبَّ 
 [ ]صحيح[ 5327]جامع: 

 ]النوع[ الثاني: يف الغسل الواحد للمرات من اجلماع   
كان يطوف على    -صلى هللا عليه وسلم -)خ د ت س( قتادة »أن أنس بن مالك حدَّثهم: أن رسول هللا   -[ 336]

 نسائه بغسل واحد«. 
 طاف على نسائه يف غسل واحد«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »أن رسول هللا 

   أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي
 [ ]صحيح[ 5329]جامع: 

طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنه  -)د( أبو رافع   -[ 337]
عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: اي رسول هللا، أال جتعله غساًل واحدًا آخرًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر« 

 أخرجه أبو داود. 
 ]األلباني: حسن[ [ إسناده ضعيف يب: [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شع5330]جامع: 

قال: »إذا   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنه    -)م د ت س( أبو سعيد اخلدري   -[ 338]
 أتى أحدُكم أهَله، مث َبَدا له أن يُعاوَِّد فليتوضأ بينهما وضوءًا« أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي. 
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   م أن يعوَد فليتوضأ« وعند النسائي »إذا أراد أحدُك
 [ ]صحيح[ 5331]جامع: 

 ]النوع[ الثالث: يف الوضوء بعد الغسل   
كان ال يتوضأ بعد    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنها  -)ت س د( عائشة    -[ 339]

يغتسل وُيصلي  -صلى هللا عليه وسلم  -الغسل« أخرجه الرتمذي والنسائي. وعند أيب داود: »كان رسول هللا 
   الركعتني، وصالة الغداة، وال أراه حُيدِّث وضوءًا بعد الغسل« 

 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث حسن صحيح : رعبد القاد [ ] 5332]جامع: 

 ]النوع[ الرابع: يف مقدار املاء واإلناء   
 قد تقدَّم يف ابب الوضوء من هذا املعىن أحاديث، وحنن نذكر هاهنا ما مل نذكر هناك. 

كان يغتسل من إانء    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنها   -)خ م ط د س( عائشة   -[ 340]
 من اجلنابة«.  -هو الَفَرق   -

من إانء واحد، من َقَدح، يقال له: الَفْرق«. قال   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أخرى »ُكنُت أغتسل أان والنيبُّ 
 ع.سفيان: والَفْرق: ثالثة آصُ 

صلى هللا   -ويف رواية عن أيب سلمة قال: »دخلُت على عائشة، أان وأخوها من الرضاعة، فسأهلا عن غسل رسول هللا  
رْت، وأفرغْت على رأسها ثالًثً، قالت:   -عليه وسلم من اجلنابة، فدعْت إبانء َقْدر الصاع، فاْغتسلْت، وبيننا وبينها سِّ

 أيُخْذن من رؤوسهن، حَّت تكون كالَوْفرةِّ« ويف رواية »حنوًا من صاع«.   -مصلى هللا عليه وسل -وكان أزواج النيبِّّ 
 أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج »املوطأ« وأبو داود الرواية األوىل. وأخرج النسائي الثالثة. 

«.  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى »كنُت أغتسُل أان ورسول هللا   من إانء واحد، وهو َقْدُر الَفرقِّ
َ جُماهد بَِّقَدح َحَزْرتُه ْثانية أرطال، فقال: حدَّثتين عائشة أن رسول هللا وله  صلى هللا   -يف أخرى قال موسى اجلُهين: »ُأِتِّ

 كان يغتسل ِبثل هذا«.  -عليه وسلم
، وهو الَفرق، وكنُت أغتسُل أان   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أخرى قالت: »كان رسول هللا  يغتسل يف الَقَدحِّ

   وهو من إانء واحد«
 [ ]صحيح[ 5333]جامع: 

قال حممد الباقر: »إنه كان عنده هو وأبوه، وعنده قوم،    -رضي هللا عنهما   -)خ س( جابر بن عبد هللا   -[ 341]
فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيين، فقال جابر: كان يكفي َمن هو أوىف منك شعرًا،  

 وخريًا منك، مث أمََّنا يف ثوب« أخرجه البخاري ومسلم. 
لنسائي قال: »متارَيـَْنا يف الغسل عند جابر بن عبد هللا، فقال جابر: يكفي من الغسل من اجلنابة صاع من  ويف رواية ا

   ماء، قلنا: ما يكفي صاع، وال صاعان، فقال جابر: قد كان يكفي َمن هو خري منكم وأكثر شعرًا«
 [ ]صحيح[ 5334]جامع: 

يف تـَْور من   -صلى هللا عليه وسلم -غتسُل أان ورسول هللا قالت: »كنُت أ  -رضي هللا عنها   -)د( عائشة   -[ 342]
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 أخرجه أبو داود. َشَبه« 
 [ صحيح ]األلباني: [ ]شعيب: حديث صحيح[ 5335]جامع: 

َيْكفِّيينِّ  قَاَل: قَاَل رَُجٌل: َكْم َيْكفِّيينِّ مَِّن الُوُضوءِّ؟ قَاَل: ُمدٌّ. قَاَل: َكْم  -ا مرضي هللا عنه -  ابن عباس  )حم(  -[ 343]
. قَاَل: اَل أُمَّ َلَك »َقْد َكَفى َمْن ُهَو َخرْيٌ مِّْنَك، ؟ قَاَل: َصاٌع، قَاَل: فـََقاَل الرَُّجُل: اَل َيْكفِّيينِّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    لِّلُغْسلِّ

 َأخرجه مسند أمحد. .َعَلْيهِّ َوَسلََّم«
 [ ِثَقات   ]شعيب: صحيح لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلهُ  [2628 ]مسند:

 ]النوع[ اخلامس: يف االستتار والتنشف   
رأى رجاًل   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنه   -أوس[ )د س( يعلى ]بن شداد بن   -[ 344]

تِّّري حيب احلياء والّسرت، فإذا اغتسل أحدُكم   يغتسل ابلَباز، فصعِّد املنب، فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: إن هللا َحيِّي سِّ
 فليسترت« أخرجه أبو داود والنسائي.  

تِّّري، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتواَر  - عليه وسلمصلى هللا -وللنسائي قال: قال رسول هللا   : »إن هللا عز وجل سِّ
   بشيء«
 [ حسن صحيح [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 5336]جامع: 

، فكان إذا أراد أن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنت أخدُم النيبَّ  -رضي هللا عنه  -)س( أبو السمح    -[ 345]
 أخرجه النسائي. يغتسل قال: َولِّّين، فُأَولِّّيه قـََفاَي، فأْسرُتُه به« 

 [ صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: 5337]جامع: 

عام الفتح،   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »ذهبُت إىل رسول هللا   -ا رضي هللا عنه -)م( أم هانئ   -[ 346]
 «. فوجدتُه يغتسل، وفاطمة ابنُته تسرته بثوب

  أخرجه مسلم، وهو طرف من حديث طويل، قد ذكر يف صالة الضُّحى
 [ ]صحيح[ 5338]جامع: 

ماء، وسرتته   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »وضعُت للنيبِّّ  -رضي هللا عنها   -)م س( ميمونة    -[ 347]
 فاغتسل«.  

 أخرجه مسلم، وهو طرف من حديثها، وقد ذكر يف كيفية الغسل.
   وعند النسائي قالت: »مث أتيته خبْرقة فلم يُرِّْدها«

 [ ]صحيح[ 5339]جامع: 
َ ِبنديل،   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ -ضي هللا عنهما ر   -)س( عبد هللا بن عباس   -[ 348] اغتسل، فُأِتِّ

 فلم مَيَسَّه، وجعل يقول ابملاء هكذا«.
 وقد تقدَّم يف ابب الوضوء أحاديث يف هذا املعىن ويف كيفية الغسل يف مجلة رواايت عائشة وميمونة.  النسائي، أخرجه 
 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 5340]جامع: 
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 ]النوع[ السادس: يف أحاديث متفرقة   
ماُد، وحنن مع رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)د( عائشة   -[ 349] صلى هللا عليه   -قالت: »كنا نغتسل وعلينا الضِّّ

 أخرجه أبو داود. حمِّالَّت وحُمْرِّمات«  -وسلم
 [ إسناده صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: 5343]جامع: 

 ]أنواع[ الفرع الثالث: يف اجلُنُب وأحكامه، وهي أربعة  

 النوع األول: يف قراءة القرآن 
:  -]وهو املرادي الكويف[-قال عبد هللا بن سلمة  -رضي هللا عنه   -د ت س( علي بن أيب طالب  )  -[ 350]

َا   ، َفعاجلِّ »دخلُت على علّي أان ورجالن، رجل مِّنَّا، ورجُل من بين أسد، أْحسُب بعثهما عليٌّ َوجهاً، وقال: إنكما عِّْلَجانِّ
نكما، مث قام فدخل املْخَرَج، مث خرج، فدعا ِباء، فأخذ منه َحْفَنة فَتمسح هبا، مث جعل يقرأ القرآن، فأنكروا عن دِّي

كان خيرج من اخلالء، فيـُْقرِّئُنا القرآن، وأيكل معنا اللحم، ومل يكن    -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك، فقال: إن رسول هللا  
 شيء، ليس اجلنابة« أخرجه أبو داود.  عن القرآن -أو قال: حَيْجزه  -حَيُْجُبه 

يـُْقرِّئُنا القرآن على كل حال، ما   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي والنسائي عن علي قال: »كان رسول هللا  
 مل يكن ُجُنبًا«. 

 يقرأ القرآن على كل حال إال اجلنابة«.  -صلى هللا عليه وسلم -ولفظ النسائي: »كان رسول هللا 
خيرج من اخلالء، ويقرأ    -صلى هللا عليه وسلم -أخرى قال: »أتيُت علياً أان ورجالن، فقال: كان رسول هللا وله يف 

   القرآن، وأيكل معنا اللحم، ومل يكن حَيُْجبه من القرآن شيء، ليس اجلنابة«
وثقه يعقوب بن   -وهو المرادي الكوفي-]عبد القادر: حديث حسن بشواهده[ ]شعيب: إسناده حسن، عبد هللا بن َسِلمة  [5345]جامع: 

 شيبة والعجلي وابن حبان، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به، وصحح له حديثه هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم[  

َ َعلِّيٌّ بَِّوُضوٍء، َفَمْضَمَض، َواْستَـْنَشَق َثالًًث، َوَغَسَل َوْجَهُه َثالًًث، َوَغَسَل َيَدْيهِّ  أبو  )حم(  -[ 351] ، قَاَل: »ُأِتِّ   اْلَغرِّيفِّ
هِّ، مثَّ َغَسَل رِّْجَلْيهِّ  مثَّ   «،َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضَّأَ مثَّ قَاَل: »َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ  «،َوذِّرَاَعْيهِّ َثالًًث َثالًًث، مثَّ َمَسَح بَِّرْأسِّ

ُُنٍب فََأمَّا اجْلُُنُب َفال، َوال آيَةَ  ، مثَّ قَاَل: َهَذا لَِّمْن لَْيَس جبِّ ًئا مَِّن اْلُقْرآنِّ  َأخرجه مسند أمحد. .قـََرَأ َشيـْ
 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن[ 872]مسند: 

ًئا مَِّن ال  )حم(   -[  352] َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَبَل، مثَّ َتاَل َشيـْ َّ َصلَّى هللاُ  ٍم، قَاَل: َحدََّثينِّ َمْن رََأى: " النَّيبِّ ، َوقَاَل  أَبُو َسالَّ ُقْرآنِّ
، قـَْبَل َأْن مَيَسَّ َماًء "  َأخرجه مسند أمحد.  . ُهَشْيٌم َمرًَّة: آاًي مَِّن الُقْرآنِّ

 يح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورواته ثقات[ [ ]شعيب: صح18074]مسند: 

 ]النوع[ الثاني: يف نومه وأكله   
  -قال أبو سلمة: »سألت عائشَة: هل كان رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)خ م ط ت د س( عائشة   -[ 353]

 يرُقد وهو جُنب؟ قالت: نعم ويتوضأ«.  -صلى هللا عليه وسلم
 ويف رواية عروة قالت: »كان إذا أراد أن ينام وهو جُنب غسل فرجه وتوضأ للصالة« أخرجه البخاري. 
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 أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصالة قبل أن ينام«. ويف رواية مسلم »كان إذا 
 ويف أخرى »كان إذا كان جنباً، وأراد أن أيكل، أو ينام، توضأ وضوءه للصالة«. 

... فذكر احلديث،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى عن عبد هللا بن أيب قيس قال: سألت عائشة عن وِّْتر رسول هللا  
يف اجلنابة؟ أكان يغتسل قبل أن يناَم، أو يناُم قبل أن يغتسل؟ قالت: كلُّ ذلك قد كان  وفيه: »قلت: كيف كان يصنع

 يفعل، فرِبا اغتسل فنام، ورِبا توضأ فنام، قلت: احلمد هلل الذي جعل يف األمر َسعة«. 
داود،   هكذا أخرجه مسلم خمتصرًا، ألجل غرضه يف النوم قبل الغسل، وهو طرف من حديث قد أخرجه الرتمذي وأبو

 وقد ذكر يف ابب الوتر من كتاب الصالة، وأخرج »املوطأ« الرواية األوىل.
وله يف أخرى: أَّنا كانت تقول: »إذا أصاب أحدُكم املرأة، مث أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فال يـََنْم حَّت يتوضأ وضوءه  

 للصالة«.
 إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة«. كان   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قالت: »إن النيب 

 غسل يديه«.   -وهو جنب  -وزاد يف رواية »وإذا أراد أن أيكل 
 قال أبو داود: رواه ابن وهب عن يونس، فجعل قصة األكل قول عائشة مقصورًا.

 «. -وهو جنب تعين:   -كان إذا أراد أن أيكل أو ينام توضأ   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »أن النيب 
كان يغتسل من    -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى عن ُغَضيف بن احلارث قال: قلت لعائشة: »أرأيتِّ رسول هللا 

اجلنابة يف أول الليل، أم يف آخره؟ قالت: رِبا اغتسل يف أول الليل، ورِبا اغتسل يف آخره، قلت: هللا أكب، احلمد هلل  
كان يُوتر أول الليل، أم يف آخره؟ قلت:    -صلى هللا عليه وسلم -تِّ رسول هللا  الذي جعل يف األمر سعة، قلُت: أرأي

  -رِبا أوتر يف الليل، ورِبا أوتر يف آخره، قلت: هللا أكب، احلمد هلل الذي جعل يف األمر سعة، قلت: أرأيتِّ رسول هللا 
، ورِبا َخَفت، قلت: هللا أكب، احلمد هلل  كان جيهر ابلقرآن، أم خَيْفِّت به؟ قالت: رِبا جهر به  -صلى هللا عليه وسلم

 الذي جعل يف األمر َسعة«. 
ينام وهو جنب، وال مَيسُّ ماء«. قال الرتمذي: وقد روي    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي »كان رسول هللا 

 عنها: »أنه كان يتوضأ قبل أن ينام«. وهو أصح. 
 وأخرج أبو داود هذه الرواية أيضاً. 

إذا أراد أن أيكل أو ينام توضأ« زاد يف رواية »وضوءه   -صلى هللا عليه وسلم -رواية النسائي: »كان النيبُّ ويف 
 للصالة«.

 ويف أخرى »كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن أيكل غسل يديه«.
قالت: غسل يديه، مث أيكل أو  ويف أخرى »كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن أيكل أو يشرب، 

 يشرب«. 
عة« يف املرة األوىل.  ََ  وأخرج األوىل من رواية مسلم ورواية أيب داود اليت عن ُغَضيف بن احلارث إىل قوله: »َس

يف   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى عن عبد هللا بن أيب قيس قال: »سألت عائشة: كيف كان نوُم رسول هللا 
    ل أن ينام، أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلُّ ذلك قد كان يفعل، رِبا اغتسل وانم، ورِبا توضأ« اجلنابة؟ أيغتسل قب

 [ ]صحيح[ 5347]جامع: 
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  -قال: »ذََكَر عمر بن اخلطاب لرسول هللا   -رضي هللا عنهما   -)خ م ط د ت س( عبد هللا بن عمر   -[ 354]
: توضأ، واغسل ذََكرك، مث -صلى هللا عليه وسلم  -أنه ُتصيُبه اجلنابُة من الليل؟ فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم

 ََنْ« أخرجه البخاري ومسلم. 
 : أينام أحُدان وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ«. -صلى هللا عليه وسلم - النيبَّ وللبخاري قال: »استَـْفَّت عمرُ 

 ويف أخرى »أيرُقد أحُدان وهو ُجنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدُكم فلريقْد« وملسلم بنحو ذلك.
عمر »أنه سأل  وأخرج »املوطأ« وأبو داود والنسائي الرواية األوىل، وأخرج الرتمذي الثانية، وقال: وقد روي عن ابن 

   ... احلديث« -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ 
 [ ]صحيح[ 5348]جامع: 

رضي هللا عنهما قال: »اي رسول هللا، أينام أحُدان وهو   -: أن ابن عمر -موىل ابن عمر -)س( انفع   -[ 355]
 أخرجه النسائي. جنب؟ قال: إذا توضأ« 

 [ صحيح ني: [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلبا5349]جامع: 

، َفرُيِّيُد َأْن يـََناَم، »فََأَمَرُه َرُسوُل اَّللَِّّ   -رضي هللا عنه    - أبو سعيد اخلدري )جه(  -[ 356] للَّْيلِّ يُبُه اجْلََنابَُة ابِّ أَنَُّه َكاَن ُتصِّ
 أخرجه ابن ماجه.  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن يـَتَـَوضََّأ مثَّ يـََناَم«

 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي  ]األلباني: صحيح[  [في الزوائد: إسناده صحيح ]عبد الباقي:[ 586 ]ماجه:

ًبا َحَّتَّ تـَتَـَوضَّأَ   -رضي هللا عنه   -أبو هريرة )حم( -[  357] قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " اَل تـَْرُقَدنَّ ُجنـُ
 أمحد. َأخرجه مسند  ."

 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة 9093]مسند:  

 ]النوع[ الثالث: يف جمالسته وحمادثته   
َلقَِّيُه يف بعض طريق   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيب -رضي هللا عنه   -)خ م د ت س( أبو هريرة   -[ 358]

املدينة وهو جنب، فاَْنََنْسُت منه، فذهب فاغتسل، مث جاء فقال: أين كنَت اي أاب هريرة؟ قال: كنُت ُجُنباً، فكرهُت أن  
 إن املؤمن ال يَنُجس« أخرجه البخاري. ُأَجالَِّسَك وأان على غري طهارة، قال: سبحان هللا! 

وأان جنب، فأخذ بيدي، فمَشْيُت معه حَّت قعد، فاْنَسَلْلُت   -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري قال: »َلقَِّيين رسول هللا 
ال   فأتيُت الرَّْحَل فاغتسلت، مث جئت وهو قاعد، فقال: أين كنَت اي أاب هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان هللا! إن املؤمن 

 ينجس«.
يف طريق من طرق املدينة وهو جنب فَانَسلَّ، فذهب فاغتسل،   -صلى هللا عليه وسلم  -وعند مسلم »أنه لقيه النيبُّ 

، فلما جاء قال: أين كنَت اي أاب هريرة؟ قال: اي رسول هللا، َلقِّيَتين وأان جنب،  -صلى هللا عليه وسلم - النيبُّ  ففقده
 : سبحان هللا! إن املؤمن ال ينجس«.-صلى هللا عليه وسلم -فكرهت أن أجالسك حَّت أغتسل، فقال رسول هللا  

: صوابه »فاَننسُت« أي: اْسَترَتُْت واْختَـَفْيُت، وفسر  وأخرج الرتمذي الرواية األوىل، وقال: »فانتجْشُت« ويف احلاشية
 أي: تـََنحَّيُت.  اَننست«يف آخر احلديث معىن »
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 ويف رواية أيب داود مثلها وقال: »فاختنسُت«. 
 ويف رواية النسائي قال: »فاْنَسلَّ عنه«  

 [ ]صحيح[ 5352]جامع: 
لقيه، وهو جنب،   -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)م د س( حذيفة بن اليمان   -[ 359]

 َفَحاَد عنه، فاغتسل مث جاء، فقال: كنت ُجنباً، فقال: إن املسلم ال ينجس« أخرجه مسلم. 
ه، فقال: إين جنب، فقال: إن  َلقَِّيُه، فأْهوى إلي -صلى هللا عليه وسلم -وعند أيب داود والنسائي: »أن رسول هللا 

 املسلم ليس بنجس«. 
إذا َلقَِّي الرجَل من أصحابه َمَسحه وَدَعا له، قال:   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: »كان رسول هللا 

ْدَت عين؟ فقلت: إين ْدُت عنه، مث أتيته حني ارتفع النهار، فقال: إين رأيتك َفحِّ كنت جنباً،    فرأيُته يوماً بُكرة َفحِّ
، فقال رسول هللا  َفخشيُت أن    : إن املسلم ال ينُجس«-صلى هللا عليه وسلم  -مَتسَّينِّ

 [ ]صحيح[ 5353]جامع: 

 ]النوع[ الرابع: يف صالته ناسيا    
قال: »أُقيمت الصالة، وُعدِّلت الصُُّفوُف قياماً، فخرج   -رضي هللا عنه  -( أبو هريرة جه  )خ م ط د س  -[ 360]

فلما قام يف ُمصاله ذكر أنه ُجنب، فقال لنا: مكاَنكم، مث رجع فاغتسل، مث   -صلى هللا عليه وسلم -إلينا رسول هللا 
، فصلَّينا معه«.   خرج إلينا ورأسه يـَْقطُُر، فكبَّ

 ويف رواية: »َفعدَّلنا الصفوَف قبل أن خيرج إلينا« أخرجه البخاري. 
،  -صلى هللا عليه وسلم -ن أيب هريرة »أن الصالة كانت تُقام لرسول هللا قال احلميديُّ: وأخرج مسلم بعض هذا ع
صلى هللا عليه وسلم مقامه« ، وألجل هذا القدر أخرجه احلميديُّ يف املتفق   -فيأخذ الناُس َمَصافَّهم قبل أن يقوم النيب 

منه: دخول اجلنب املسجد،  بني البخاري ومسلم، وليس الغرض من احلديث: ذكر الصفوف يف الصالة وإَّنا الغرض 
ويف الصالة وهو جنب وال يعلم. وكذلك ترَجم عليه البخاري قال: »ابب إذا ذكر يف املسجد أنه جنب خيرج كما هو  

 وال يتيمم« وترجم عليه أبو داود »ابب اجلنب ُيصلي ابلقوم وهو انٍس«  
، حَّت  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا ويف رواية أيب داود قال: »أُقيمت الصالة، وصف الناُس صفوفهم، فخرج  

إذا قام يف مقامه ذكر أنه مل يغتسل، فقال للناس: مكاَنكم، مث رجع إىل بيته، فخرج إلينا يـَْنُطُف رأُسه، وقد اغتسل،  
 وحنن صُفوف«.

 قال: ويف رواية: »فلم نزل قياماً ننتظره، حَّت خرج علينا وقد اغتسل«.
: انصَرَف، مث   قال أبو داود: ورواه الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال: » ]فلما[ قام يف مصاله، وانتظران أن ُيكبِّّ

 قال: كما أنتم«.
، مث أْوَمأ   -صلى هللا عليه وسلم -عن النيبِّّ   -وهو ابن سريين  -ورواه أيوب وابُن َعون وهشام عن حممد  قال: »فكبَّ

 إىل القوم: أن اجلِّسوا، فذهب فاغتسل«. 
كبَّ يف    -صلى هللا عليه وسلم -اه مالك عن إمساعيل بن ]أيب[ حكيم عن عطاء بن يسار »أن رسول هللا وكذلك رو 
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  -صلى هللا عليه وسلم -صالته« وكذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أاَبن عن حيىي عن الربيع بن حممد عن النيبِّّ  
 .»  »أنه كبَّ

كبَّ يف صالة من الصلوات، مث أشار إليهم    -صلى هللا عليه وسلم -يبَّ ويف رواية »املوطأ« عن عطاء بن يسار »أن الن
 بيده: أن اْمُكُثوا، فذهب مث رجع وعلى جلده أثر املاء« وأخرجه النسائي مثل رواية أيب داود 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل ويف رواية البن ماجه،  الصَّاَلةِّ وََكبََّ، مثَّ َأَشاَر إِّلَْيهِّْم، َفَمَكُثوا، مثَّ اْنطََلَق  قَاَل: َخَرَج النَّيبِّ
ًبا،  يُت َحَّتَّ ُقْمُت يفِّ    فَاْغَتَسَل، وََكاَن رَْأُسُه يـَْقطُُر َماًء، َفَصلَّى هبِِّّْم، فـََلمَّا اْنَصَرَف قَاَل: »إِّيّنِّ َخَرْجُت إِّلَْيُكْم ُجنـُ َوإِّيّنِّ َنسِّ

  الصَّاَلةِّ«
 [ ]صحيح[ 1220 ]ماجه:[ 5355 ]جامع:

دخل يف صالة الفجر، فأوَمأ   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسول هللا -رضي هللا عنه   -)د( أبو بكرة   -[ 361]
 بيده: أن مكانكم، مث جاء ورأُسه يقطُر، فصلى هبم«. 

« وقال يف آخره: »فلما قضى الصالة قال: إَّنا أان بشر، وإين كنت ُجنبًا«  أخرجه  ويف رواية ِبعناه، قال يف أوله: »فكبَّ
 أبو داود.

 ]األلباني: صحيح[[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: رجاله ثقات، وفيه عنعنة الحسن البصري[ 5356]جامع: 

 الفصل الثاني من باب الغسل: يف غسل احلائض والنفساء 
عن   -صلى هللا عليه وسلم  -»أن امرأة من األنصار سألت النيبَّ   -رضي هللا عنها    -)خ م د س( عائشة   -[ 362]

غسلها من احمليض، فأمرها كيف تغتسل، مث قال: ُخذي فِّْرَصة من مِّْسك، فتطهَّري هبا، قالت: كيف أتطهَّر هبا؟ قال:  
 ري هبا، فاْجَتَذبـُْتها إيلَّ فقلت: تتَّبعي هبا أثـََر الدم«. تطهري هبا، قالت: كيف أتطهَّر هبا؟ قال: سبحان هللا! تطه

اْسَتْحىَي،   -صلى هللا عليه وسلم -ومن الرواة من قال فيه: »خذي فِّرصة ُمَُسََّكة، فتوضَّئي هبا ثالًثً، مث إن النيبَّ 
« أخرجه  -صلى هللا عليه وسلم -وأْعَرض بوجهه، وقال: توضئي هبا، فأخذُْتا فاجتذبُتها، فأخبُْتا ِبا يُريد النيبُّ 

 البخاري ومسلم. 
عن غسل احمليض، فقال: أتخذ إحداكن ماَءها   -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم عن عائشة: »أن أمساء سألت النيبَّ 

ْدَرَْتا، فتطهَّر فتحسن الطُُّهوَر، مث تصبُّ على رأسها، فَتْدُلكه َدْلكاً شديَدًا، حَّت تبلغ ُشؤون رأسها، مث تصبُّ عليه   وسِّ
  -املاء، مث أتخذ فِّرصة ُُمْسَّكة، فَتَطهَّر هبا، فقالت أمساء: فكيف تطهَّر هبا؟ قال: سبحان هللا! تطهري هبا، قالت عائشة 

أو تبلغ   -كأَّنا خُتفي ذلك: تـَتَّبِّعِّني هبا أثر الدم، وسألته عن غسل اجلنابة، فقال: أتخذ ماء، فتطهر، فُتحسن الطُّهور 
تصب على رأسها، فتدلكه حَّت يبلغ ُشؤون رأسها، مث تفيض عليها املاء، فقالت عائشة: نِّعَم النساء نساُء   مث -الطهور 

 األنصار مل يكن مينعهن احلياُء أن يـَتَـَفقَّهَن يف الدين«. 
، فقالت: اي رسول هللا، كيف تغتسل  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »دخلت أمساء بنت َشكل على رسول هللا 

 داان إذا َطُهَرْت من احليض... وساق احلديث« ومل يذكر فيه غسل اجلنابة. إح
 ويف أخرى هبذا: »قال: سبحان هللا! تطهَّري هبا، واْسَترَت«. 

 وحنو الرواية الثانية.  «،وأخرج النسائي حنو الرواية األوىل، وفيها »واسترت
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 وأخرج أبو داود حنو رواية مسلم بطوهلا.
، فقالت: كيف تغتسل إحداان إذا طهرت  -صلى هللا عليه وسلم -خلت أمساُء على رسولِّ هللا وله يف أخرى قالت: د

درَها وماءها فتوضأ، مث تغسل رأسها، وتدلكه حَّت يبلغ املاُء ُأصول شعرها، مث تفيض على   من احمليض؟ فقال: أتخذ سِّ
ر هبا؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكين عنه  جسدها، مث أتخذ فِّرصتها فتطهَّر هبا، فقالت: اي رسول هللا، كيف أتطهَّ 

 ، فقلت هلا: تـَتَـبَّعني آًثر الدم.-صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ 
هلنَّ معروفاً، وقالت: دخلت امرأة منهنَّ على   ويف أخرى »أن عائشة ذكرت نساَء األنصار، فأثـَْنت عليهن، وقالت

أنه قال: فِّرصة ُمسَّكة« قال ُمسدَّد: كان أبو عوانة يقول:   ... فذكر معناه، إال -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
   »فِّرصة« وكان أبو األحوص يقول »قـَْرصة«

 [ ]صحيح[ 5358]جامع: 

 الفصل الثالث: يف غسل اجلمعة والعيد 
قال: »ُغسل   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م س ط د( أبو سعيد اخلدري    -[ 363]

 اجلمعة واجب على كل حُمَْتلِّم«.
 ويف أخرى »الغسل يوم اجلمعة واجب على كل مسلم«.

يعين  ]  -وجد، قال عمرو ويف أخرى قال: »الغسل يوَم اجلمعة واجب على كل حمتلم، وأن َيسَْتَّ، وأن مَيَسَّ طيباً إن 
: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما االْستَِّناُن والطِّّيُب فاهلل أعلم: أواجب هو، أم ال؟  -احلديث[ ابن سليم راوي 

 ولكن هكذا يف احلديث« كذا عند البخاري، وأخرجه هو ومسلم. 
َواك، ومَيسُّ من   الطِّّيب ما َقَدر عليه«. وملسلم قال: »ُغسُل ]يوم[ اجلمعة على كل حمتلم، وسِّ

 ويف رواية قال يف الطيب: »ولو من طيب املرأة«.  
  وأخرجه أبو داود والنسائي مثل رواييت مسلم، وأخرج »املوطأ« وأبو داود الرواية األوىل

 [ ]صحيح[ 5360]جامع: 
: »َحقاً على  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنه    -)ت( الباء بن عازب   -[ 364]

ُلوا يوم اجلمعة، وْلَيَمسَّ أحُدهم من طيب أهله، فإن مل جيْد فاملاء له طِّيب«    أخرجه الرتمذي. املسلمني أن يـَْغَتسِّ
 "[  فإن لم يجْد فالماء له ِطيبعيب: صحيح لغيره دون قوله "]ش  [ضعيف[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 5362]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسول هللا   -رضي هللا عنهما   -)خ م ط ت س( عبد هللا بن عمر   -[ 365]
 يقول: »من جاء منكم اجلمعَة فليغتسل« أخرجه اجلماعة إال أاب داود.

    فقال: »إذا رَاَح أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل« -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى للنسائي قال: خطب رسول هللا  
 ويف أخرى له »قال وهو على املنب... «. 

 [ ]صحيح[ 5364]جامع: 
: »أن عمر بينا هو خيُطب الناَس يوم اجلمعة، إْذ  -رضي هللا عنهما  -)خ م ط د ت( ابن عمر وأبو هريرة   -[ 366]

ويف رواية أيب هريرة من رواية   -من املهاجرين األولني  -صلى هللا عليه وسلم -دخل رجل من أصحاب النيب  
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قال: إين ُشغِّْلُت اليوم، فلم أنـَْقلِّْب إىل أهلي حَّت   فناداه عمر: أيَُّة ساعة هذه؟ -األوزاعي: إذ دخل عثمان بن عّفان 
صلى هللا عليه   -مسعت التأذين، فلم أزِّْد على أن توضأُت، فقال عمر: والوضوَء أيضاً، وقد علمَت أن رسول هللا 

 كان أيمر ابلغسل؟«.    -وسلم
قول: إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة  ي -صلى هللا عليه وسلم -ويف حديث أيب هريرة أنه قال: »أمل تسمعوا رسول هللا 

 فليغتسل؟« أخرجه البخاري ومسلم. 
وأخرجه »املوطأ« عن سامل بن عبد هللا مرساًل، والرتمذي عن ابن عمر، وأخرجه أبو داود عن أيب هريرة »أن عمر بَينا  

   وذكر احلديث« الصالة؟هو خيطب يوم اجلمعة، إْذ دخل رجل، فقال عمر: أحَتَْتبُِّسون عن 
 [ ]صحيح[ 5365]جامع: 

)د خ م( عكرمة موىل ابن عباس: »أن انساً من أهل العراق جاءوا، فقالوا: اي ابن عباس، أترى الغسل يوم    -[ 367]
اجلمعة واجباً؟ قال: ال، ولكنه أْطَهر، وخري ملن اغتسل، ومن مل يغتسل فليس عليه بواجب، وسُأْخبُِّكم كيف َبْدُء 

ودِّين، يلَبُسون الصوف، ويـَْعَملون على ظُُهورهم، وكان مسجدهم َضّيقاً مقارِّب السقف، إَّنا هو  الغسل: كان الناُس جَمْهُ 
يف يوم حاّر، وعرَِّق الناس يف ذلك الصوف، حَّت ًثرْت منهم رِّايح،   -صلى هللا عليه وسلم -َعرِّيش، فخرج رسول هللا 

تلك الريح، قال: أيها الناس، إذا كان هذا   -وسلمصلى هللا عليه  -آذى بذلك بعُضهم بعضاً، فلما وجد رسول هللا 
اليوُم فاغتسلوا، وْلَيَمسَّ أحدُكم أفضل ما جيُِّد من ُدْهنِّه وطيبه، قال ابن عباس: مث جاَء هللا تعاىل ذِّْكُرُه ابخلري، ولبسوا  

َع مسجُدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعُضهم بعضاً من ال َعَرق« أخرجه أبو  غري الصوف، وُكُفوا العمل، وُوسِّّ
 داود.

ُلوا   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية البخاري ومسلم عن طاوس قال: »قلت البن عباس: ذكروا أن النيبَّ  قال: اْغَتسِّ
يُبوا من الطيب؟ قال ابن عباس: أما الغسل: فنعم، وأما   ُلوا رؤوسكم، وإن مل تكونوا ُجنُباً، وأصِّ يوَم اجلمعة، واْغسِّ

يف الغسل يوم اجلمعة،   -صلى هللا عليه وسلم -ري«. ويف أخرى عن ابن عباس: »أنه ذكر قول النيب الطيب: فال أد
   فقلت البن عباس: أميسُّ طيباً أو ُدهناً إن كان عند أهله؟ قال: ال أعلمه«  [:قال ]طاوس

 [ صحيح ورواية ابي داود إسنادها حسن[ ] 5366]جامع: 

قالت: »كان الناس يـَْنتابُون اجلمعة من منازهلم من الَعوايل، فيأُتون   -رضي هللا عنها    -)خ م د س( عائشة   -[ 368]
يُبهم الغَُباُر والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول هللا  إنسان منهم وهو   -صلى هللا عليه وسلم -يف الَعباء، وُيصِّ

 أنكم تطهَّرمت ليومكم هذا؟«. : لو -صلى هللا عليه وسلم -عندي، فقال النيب 
ويف رواية حيىي بن سعيد »أنه سأل َعْمَرَة عن الغسل يوم اجلمعة؟ فقالت: قالت عائشة: كان الناُس َمَهَنَة أنفسهم،  

 فكانوا إذا رَاحوا إىل اجلمعة راحوا يف هيئتهم، فقيل هلم: لو اغتسلتم؟«. 
فكانوا يكوُن هلم تـََفل، فقيل هلم: لو اغتسلتم يوم اجلمعة؟«   ويف أخرى »كان الناس أهَل عمل، ومل يكن هلم ُكَفاة،

 أخرجه البخاري ومسلم. 
عماَل أنفسهم، فكان يكون هلم أْرواح، فقيل   -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري قالت: »كان أصحاُب رسول هللا 

 هلم: لو اغتسلتم؟« أدرجه على ما قبله. 
 هَّاَن أنفسهم، َفريُوُحون إىل اجلمعة هبيئتهم، فقيل هلم: لو اغتسلتم؟«. ويف رواية أيب داود قالت: »كان الناُس مُ 
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ويف رواية النسائي: »ذُكر عندها غسل يوم اجلمعة، فقالت: إَّنا كان الناس يسكنون العالية، فيحُضرون اجلمعة وهبم  
،  -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا وسخ، فإذا أصاهبم الرَّْوح: َسطََعْت أْرواُحهم، فيتأذَّى به الناس، فذكروا ذلك لرس

     فقال: أوال تغتسلون؟«
 [ ]صحيح[ 5367]جامع: 

قال: »من توضأ   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت س( مسرة بن جندب   -[ 369]
   .يوَم اجلمعة فبها ونِّْعَمْت، ومن اغتسل فالغسل أفضل« أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي

 [ صحيح [ ]األلباني: حسن لغيرهحديث حسن[ ]شعيب:  [ ]عبد القادر:5368]جامع: 

قال: ما على أحدكم لو   -صلى هللا عليه وسلم  -: »بلغه أن رسول هللا -رمحه هللا  -)ط( حيىي بن سعيد   -[ 370]
ََذ ثوبني جلمعته، سوى ثويَبْ َمْهَنتِّهِّ«. أخرجه »املوطأ«   اختَّ

 ]الهاللي: حسن لغيره[ [ ]عبد القادر: إسناده معضل وهو موصول بطرق صحيحة[ 5369]جامع: 

: »على كل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -بن عبد هللا )س( جابر   -[ 371]
 أخرجه النسائي. رجل مسلم يف كل سبعة أايم ُغسل يوم، وهو يوم اجلمعة« 

 [ صحيح لغيره [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 5372]جامع: 

قال: »حقُّ هللِّ على كل مسلم: أن يغتسل يف كل سبعة أايم يوماً،   -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 372]
   يغسل رأَسه وجسَده« أخرجه...

 [ ]صحيح[ 5373]جامع: 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  - رضي هللا عنه -أََنسِّ ْبنِّ َمالِّكٍ  )جه(  -[ 373] »َمْن تـََوضََّأ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ فَبَِّها  َعنِّ النَّيبِّ

 أخرجه ابن ماجه.  َونِّْعَمْت، جُيْزُِّئ َعْنُه اْلَفرِّيَضُة، َوَمنِّ اْغَتَسَل فَاْلُغْسُل َأْفَضُل«
شعيب: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن مسلم  الفريضة[ ]عنه  يجزئ صحيح دون : [ ]األلباني1091 ]ماجه:

 [ المكي ويزيد ابن أبان الرقاشي ضعيفان، وقد توبعا 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َهَذا يـَْوُم عِّيٍد، َجَعَلُه   -ما رضي هللا عنه  -ابن عباس )جه(  -[ 374]
ُ لِّْلُمْسلِّمِّنَي، َفَمْن َجاَء إِّىَل اجْلُُمَعةِّ  «اَّللَّ َواكِّ لسِّّ ْنُه، َوَعَلْيُكْم ابِّ ْل، َوإِّْن َكاَن طِّيٌب فـَْلَيَمسَّ مِّ  أخرجه ابن ماجه.  فـَْليَـْغَتسِّ

 ]األلباني: حسن[ [في الزوائد: في إسناده صالح بن أبي األخضر. لينه الجمهور وباقي رجاله ثقات  [ ]عبد الباقي:1098 ]ماجه:
 [ أجل صالح بن أبي األخضر، وقد خالفه اإلمام مالك فأرسله]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من 

ِّّ   )حم(  -[  375]  َصلَّى هللاُ  حُمَمَّد ْبَن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ ثـَْواَبَن حُيَدُِّث، َعْن رَُجٍل مَِّن اأْلَْنَصارِّ، َعْن رَُجٍل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ
َواكُ   . ، َومَيَسُّ مِّْن طِّيٍب إِّْن َوَجَد " َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: " َثاَلٌث َحقٌّ َعَلى ُكلِّّ ُمْسلٍِّم: اْلُغْسُل يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ، َوالسِّّ

َْهلِّهِّ«ويف رواية أخرى،  ُل يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ َويـََتَسوَُّك َومَيَسُّ مِّْن طِّيٍب إِّْن َكاَن ألِّ  . َحقٌّ َعَلى ُكلِّّ ُمْسلٍِّم يـَْغَتسِّ
َواُك يـَْوَم ويف رواية ًثلثة،   َأخرجه مسند أمحد. .اجْلُُمَعةِّ«»َحقٌّ َعَلى ُكلِّّ ُمْسلٍِّم اْلُغْسُل َوالطِّّيُب َوالسِّّ

 [ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح23076 ،16397]مسند: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ    - مارضي هللا عنه -  ابن عمر  )خز(   -[  376] "َمْن أََتى اجْلُُمَعَة مَِّن    : -َصلَّى اَّللَّ
َا فـََلْيَس َعَلْيهِّ ُغْسٌل مَِّن الرَِّجالِّ َوالنَِّّساءِّ". أخرجه ا ْل، َوَمْن مَلْ أيَْْتِّ   بن خزميةالرَِّجالِّ َوالنَِّّساءِّ فـَْليَـْغَتسِّ
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 [ << فهي لفظة شاذة[ ]االعظمي: إسناده صحيحوالنساء: حديث صحيح دون قوله >>]ياسين  [1752]خزيمة: 

ُل. قَاَل: ُغْسُلَك َهَذا مِّْن   َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ قـََتاَدَة قَاَل: (حب )خز  -[ 377] َدَخَل َعَليَّ أَبُو قـََتاَدَة يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ َوَأاَن َأْغَتسِّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ   ُ َعَلْيهِّ    -َجَنابٍَة؟ قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل، فََأعِّْد ُغْساًل آَخَر. إِّيّنِّ مسِّ يـَُقوُل: "َمنِّ اْغَتَسَل يـَْوَم    -َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ

 أخرجه ابن خزمية  اجْلُُمَعةِّ مَلْ يـََزْل طَاهًِّرا إِّىَل اجْلُُمَعةِّ اأْلُْخَرى". 
  –  ( 2321االعظمي: )إسناده حسن. وهو مخرج في "الصحيحة" )مسلم[ ] ]ياسين: إسناده حسن من اجل هارون بن    [1760]خزيمة:  

 إسناده قوي[ ]شعيب:  [( ناصر

ُ    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حب(   -[  378] ْساَلمِّ اْلُغْسُل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »إِّنَّ فِّْطَرَة اإْلِّ
، َوإِّْعَفاُء اللَِّّحى، فَإِّنَّ   ْستَِّناُن، َوَأْخُذ الشَّارِّبِّ َاَها، َفَخالُِّفوُهْم، ُخُذوا  يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ، َواالِّ اْلَمُجوَس تـُْعفِّي َشَوارِّهَبَا، َوحُتْفِّي حلِّ

َاُكْم« أخرجه ابن حبان   َشَوارَِّبُكْم، َواْعُفوا حلِّ
 مختلف فيه وباقي رجاله ثقات[ ]الداراني: إسناده جيد[   ابن أبي أويس]االلباني: حسن[ ]شعيب:  [1221]حبان: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »إِّنَّ َّللَِِّّّ َحقًّا َعَلى ُكلِّّ ُمْسلٍِّم    -  مارضي هللا عنه  -  ابن عمر  )حب(   -[  379] َّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ النَّيبِّ
ٍم يـَْوًما،  َعةِّ َأايَّ َل ُكلَّ َسبـْ  فَإِّْن َكاَن َلُه طِّيٌب َمسَُّه« أخرجه ابن حبان َأْن يـَْغَتسِّ

 [  إسناده صحيح على شرط الشيخين خال هشام بن الغاز وهو ثقة[ ]شعيب:  إسناده صحيح رجاُله ُكلُّهم ِثَقات  ]االلباني:  [1232]حبان: 

 الفصل الرابع: يف غسل امليت والغسل منه 
صلى هللا عليه   -قالت: دخل علينا رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)خ م ط د ت س( أم عطية األنصارية   -[ 380]

ْلنَـَها ثالًثً أو مخساً، أو أكثر من ذلك  -وسلم ْدر، واْجَعْلَن   -إن رأْيُْتَّ ذلك  -حني تـُُوفَِّّيْت ابنُته، فقال: »اْغسِّ ِباء وسِّ
ُه، فأعطاان حْقَوُه، فقال: أْشعِّْرََّنا إايه  -ور أو شيئاً من كاف -يف اآلخرة كاُفورًا    -فإذا فـََرْغُْتَّ فآذِّنَّيَن، فلما فرغنا آَذانَّ

 يعين: إزاره«.
ْلَنها وِّْتراً    -زاد يف رواية: وحدثتين حفصة بنت سريين مثل حديث حممد ]بن سريين[ ، وكان يف حديث حفصة »اْغسِّ

وكان فيه: اْبَدأن ِبَيامنها ومواضع الوضوء ]منها[   -و أكثر من ذلك إن رأيُْتَّ وكان فيه: ثالًثً، أو مخساً، أو سبعاً، أ
ثالثَة ُقرون، نـََقْضَنه مث َغَسْلَنه، مث   -صلى هللا عليه وسلم  -وكان فيه: أن أمَّ عطية قالت: إَّننَّ جَعْلَن رأَس بنت النيب 

 َجَعْلَنه ثالثَة قرون«. 
  -صلى هللا عليه وسلم  -طية امرأة من األنصار من الالَّئي ابيـَْعَن رسول هللا قال ]حممد[ بن سريين: »جاءت أمَّ ع

َنها  َقدَِّمت البصرَة، تـَُبادُِّر ابناً هلا، فلم ُتْدرِّكه، فحدثتنا... وذكر احلديث إىل قوله: أْشعِّْرَّنا إايه« وزعم أن اإلشعار: أْلَففْ 
 َعَر وال تـَُؤزَّر. فيه، وكذلك كان حممد ]بن سريين[ أيمر ابملرأة أن ُتشْ 
 ويف رواية »فنزع من حْقوه إزاره، فقال: أْشعِّْرَّنا إايه«. 

، قال سفيان: انصيَتها  -يعين ثالثة قرون  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »َضَفْراَن َشعَر بنت رسول هللا 
 وقـَْرنـَْيها«. 

 ويف أخرى »فضفران شعرها ثالثة قرون، فأْلقيناها خلفها«.  
ْلَنها وِّْترًا، ثالًثً، أو مخساً،   -صلى هللا عليه وسلم -خرى قالت: ملا ماتت زينُب بنت رسول هللا ويف أ قال: »اْغسِّ
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ه« ، أخرجه البخاري ومسلم.  َعْلَن يف اخلامسة كافورًا... وذكر إىل قوله: أْشعِّْرََّنا إايَّ ََ  واْج
 وأخرج »املوطأ« الرواية األوىل إىل قوله: »أشعرَّنا إايه«. 

  رواية الرتمذي مثل »املوطأ« ، وقال فيه: »وترًا، ثالًثً، أو مخسًا«. ويف
 ويف أخرى قالت: »فضفران شعرها ثالثة قرون، فألقيناها خلفها«.

 : »واْبَدأَن ِبََيامِّنِّها ومواضع الوضوء«.-صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: وقال لنا رسول هللا  
 »َمشطناها« بدل »ضفرانها«.  ويف رواية أيب داود مثل الرتمذي، وقال:

 ويف رواية له »أو سبعاً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتـُنَّه«. 
 وأخرجه النسائي مثل الرتمذي. 

نَّ َجعلَن رأس بنت النيب  ثالثة قرون، قلُت: نـََقْضَنه، وجعلنه ثالثَة قرون؟  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له: »أَّنَّ
 قالت: نعم«. 

 قال يف غسل ابنته: »اْبَدأَن ِبيامنها، ومواضع الوضوء منها«.  -صلى هللا عليه وسلم -  ويف أخرى: أن رسول هللا
 وله حنو األوىل، وزاد »أو سبعًا« وقال يف آخرها: »ومشطناها ثالثة قرون، وألقيناها من خلفها«.  

   ال أراه، إال أن يقول: أْلَفْفَنها فيه« وله يف أخرى حنوه، وقال يف آخرها: »قلت: ما قوله: أْشعِّْرََّنا إايه: أُتؤزَّر؟ قال:
 [ ]صحيح[ 5374]جامع: 

قال: »من غسَّل امليت   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د ت( أبو هريرة    -[ 381]
ْل« أخرجه أبو داود.   فليغَتسِّ

   [«]يعين: امليتَ  -ويف رواية الرتمذي قال: »مِّْن غسلِّه الُغسُل، ومن مَحْله الوضوُء 
 [صحيحاني: [ ]عبد القادر: حديث حسن بطرقه وشواهده[ ]األلب 5376]جامع: 

صلى هللا   -قال: »ملا مات أبو طالب أتيُت رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)د س( انجية بن كعب: أن علياً    -[ 382]
، فقلت: إن َعمَّك الشيَخ الضَّال قد مات، قال: اذهب فـََوارِّ أابك، مث ال حُتدَِّثنَّ شيئاً حَّت أتتَيين، فوارَيُته  -عليه وسلم

 فأمرين فاغتسلت، فدعا يل« أخرجه أبو داود. فجئُته، 
فقال: إن أاب طالب مات، فقال: اذهُب فوارِّْه، قال: إنه مات   -صلى هللا عليه وسلم -وعند النسائي: »أنه أتى النيبَّ  

 مشركاً، قال: اذهُب فواره، فلما واريته رجعُت إليه، فقال يل: اغتسل«.
: »إن عمك الشيخ الضَّال مات، فمن يُواريه؟ قال: اذهب  - عليه وسلمصلى هللا -وله يف أخرى قال: قلت للنيبِّّ  

  َفوارِّ أابك، وال حُتْدِّثنَّ حدًثً حَّت أتتَيين، فواريُته، مث جئُت، فأمرين فاغتسلُت، ودعا يل... وذكر دعاء مل أحفْظه«
 [  حسن[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: 5377]جامع: 

 اإلسالم الفصل اخلامس: غسل  
أُريُد   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتيت رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د ت س( قيس بن عاصم   -[ 383]

ْدر« أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي، إال أن الرتمذي والنسائي قاال: »إنه  .  اإلسالم، فأمرين أن أغتسَل ِباء وسِّ
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   .«.. -صلى هللا عليه وسلم -أسلم، فأمره النيبُّ  
 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث حسن [ ]عبد القادر: 5381]جامع: 

 الفصل السادس: يف احلمَّام 
َّنى الرجال والنساَء عن   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسول هللا -رضي هللا عنها   -)ت د( عائشة    -[ 384]

 دخول احلمَّام، قالت: مث رخَّص للرجال أن يدخلوه يف املآزر«. أخرجه الرتمذي وأبو داود. 
الت: لعلَّكنَّ من الُكورَةِّ اليت  وهلما يف رواية أيب املَليح اهلذيل قال: »دخل على عائشَة نسوة من نساءِّ أهل الشام، فق

يقول: »ما من امرأة   -صلى هللا عليه وسلم  -تدخل نساؤها احلمَّامات؟ قُلْن: نعم، قالت: أما إين مسعُت رسول هللا 
َجاب«    ختلع ثياهبا يف غري بيت زوجها إال هتكت ما بينها وبني هللا من حِّ

 [ صحيح[ ]األلباني: حسن، وهو كما قال  قال الترمذي: هذا حديث[ ]عبد القادر: 5383]جامع: 

قال: »من   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -( جابر بن عبد هللا حم )ت س  -[ 385]
ْل  َحلِّيَلَتُه احلمَّام إال  كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يدخل احلمَّام بغري إزار، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يُْدخِّ

 أخرجه الرتمذي.  «.من عذر، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يَُدار عليها اخلمرُ 
   ويف رواية النسائي »من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يدخل احلمَّام إال ِبئزر«

رِّ، َفاَل َيْدُخلِّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ صَ ويف رواية يف مسند أمحد،  َّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ لَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َكاَن يـُْؤمُِّن ابِّ
ْل َحلِّيَلَتُه احْلَمَّاَم،  رِّ، َفاَل يُْدخِّ َّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ َزٍر، َوَمْن َكاَن يـُْؤمُِّن ابِّ َّللَِّّ احْلَمَّاَم إِّالَّ ِبِِّّئـْ رِّ، َفاَل  َوَمْن َكاَن يـُْؤمُِّن ابِّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ

رِّ، َفاَل خَيُْلَونَّ  َّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ َها اخْلَْمُر، َوَمْن َكاَن يـُْؤمُِّن ابِّ َها،  يـَْقُعْد َعَلى َمائَِّدٍة ُيْشَرُب َعَليـْ نـْ ْمَرَأٍة لَْيَس َمَعَها ُذو حَمَْرٍم مِّ  ابِّ
 . َأخرجه مسند أمحد .فَإِّنَّ ًَثلِّثـَُهَما الشَّْيطَاُن«

 [ حسن : حديث حسن[ ]األلباني:رعبد القاد[ ]14651[ ]مسند: 5385]جامع: 

َّللَِّّ َواْليَـْومِّ   -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )حم(  -[ 386] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َكاَن يـُْؤمُِّن ابِّ
َّللَِّّ، َواْليَـْومِّ  َزٍر، َوَمْن َكاَنْت تـُْؤمُِّن ابِّ ، َفاَل َيْدُخلِّ احْلَمَّاَم إِّالَّ ِبِِّّئـْ رِّ مِّْن ذُُكورِّ أُمَّيتِّ ، َفاَل َتْدُخلِّ   اآْلخِّ رِّ مِّْن إِّاَنثِّ أُمَّيتِّ اآْلخِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .احْلَمَّاَم«
: اَل ُيْعَرفُ ]الهيثمي:   ]شعيب: حسن لغيره[ ]شاكر: إسناده حسن[ [8275 ]مسند:  [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َأُبو َخْيَرَة، َقاَل الذََّهِبيُّ

ُهنَّ: ُمَِّّْن أَْنُْتَّ؟    )حم(  -[  387] ٍْص َفَسأَلَتـْ فـَُقْلَن: مِّْن َأْهلِّ  َمْوىَل أُمِّّ َسَلَمَة، َأنَّ نِّْسَوًة َدَخْلَن َعَلى أُمِّّ َسَلَمَة، مِّْن َأْهلِّ محِّ
نـَزَ  اْمَرَأٍة  َا  يـَُقوُل: »َأميُّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْعُت  فـََقاَلْت: مسِّ ٍْص،  َها  محِّ َعنـْ  ُ َخَرَق اَّللَّ بـَْيتَِّها،  َغرْيِّ  ثَِّياهَبَا يفِّ  َعْت 

رْتًا«  َأخرجه مسند أمحد.  .سِّ
ابُن    [26569  ]مسند: وفيه  يعلى،  وأبو  "الكبير"،  والطبراني  أحمد،  رواه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  لغيره،  ]شعيب: حديث حسن 

 [ لهيعة، وهو ضعيف
َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  )حم(  -[  388] فـََلقَِّيينِّ  احْلَمَّامِّ  مَِّن  َخَرْجُت  تـَُقوُل:  ْرَداءِّ،  الدَّ أُمَّ  َع  أَنَُّه مسِّ أَبِّيهِّ،  َعْن  َعَلْيهِّ    َسْهل،  هللاُ 

ي بِّ  ، فـََقاَل: »َوالَّذِّي نـَْفسِّ َيدِّهِّ، َما مَِّن اْمَرَأٍة َتَضُع ثَِّياهَبَا يفِّ َغرْيِّ  َوَسلََّم، فـََقاَل: »مِّْن أَْيَن اَي أُمَّ الدَّْرَداءِّ؟« قَاَلْت: مَِّن احْلَمَّامِّ
نَـَها َوَبنْيَ الرَّمْحَنِّ« رْتٍ بـَيـْ َا، إِّالَّ َوهَِّي َهاتَِّكٌة ُكلَّ سِّ  .بـَْيتِّ َأَحٍد مِّْن أُمََّهاْتِّ
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم َلقِّيَـَها  ويف رواية أخرى،   ْئتِّ اَي أُمَّ الدَّْرَداءِّ؟« فـََقاَلْت: مَِّن  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يـَْوًما، فـََقاَل: »مِّْن أَْيَن جِّ
، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مَِّن اْمَرَأٍة تـَْنزُِّع ثَِّياهَبَا، إِّالَّ هَ  رْتٍ« احْلَمَّامِّ نَـَها َوَبنْيَ اَّللَِّّ مِّْن سِّ  . َتَكْت َما بـَيـْ

 َأخرجه مسند أمحد.  
[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر  27041  ،27039  ،27038]مسند:  

ِحيحِ   [ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  -رضي هللا عنه    -أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيِّّ   و أَب  )حب(  -[  389]  ُ »َمْن َكاَن يـُْؤمُِّن    َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

َيْدُخلِّ احلَْ  َفاَل  رِّ  َواْليَـْومِّ اآْلخِّ َّللَِّّ  يـُْؤمُِّن ابِّ َوَمْن َكاَن  َجارَُه،  فـَْلُيْكرِّْم  رِّ  َواْليَـْومِّ اآْلخِّ َّللَِّّ  َزٍر،  ابِّ َّللَِّّ مَّاَم إِّالَّ ِبِِّّئـْ يـُْؤمُِّن ابِّ َوَمْن َكاَن 
رِّ، فـَْليَـُقْل َخرْيًا َأْو لَِّيصْ  رِّ مِّْن نَِّسائُِّكْم َفاَل َتْدُخلِّ احْلَمَّاَم« قَاَل: فـََنَمْيُت  َواْليَـْومِّ اآْلخِّ َّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ ُمَت، َوَمْن َكاَن يـُْؤمُِّن ابِّ

اَلفَتِّهِّ، َفَكَتَب إِّىَل َأيبِّ َبْكرِّ ْبنِّ حُمَمَّدِّ ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ حَ   َسَل حُمَمََّد ْبَن ًَثبٍِّت َعْن  ْزٍم َأنْ بَِّذلَِّك إِّىَل ُعَمَر ْبنِّ َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ يفِّ خِّ
 أخرجه ابن حبان  .َحدِّيثِّهِّ، فَإِّنَُّه رًِّضا، َفَسأََلُه مثَّ َكَتَب إِّىَل ُعَمَر، َفَمَنَع النَِّّساَء َعنِّ احْلَمَّامِّ 

   [إسناد ضعيفوهذا ، [ ]االلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: حديث صحيح5597]حبان: 
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 السابع: يف احليض، وفيه فصالن الباب  

 الفصل األول: يف احلائض وأحكامها، وفيه أربعة فروع 

 الفرع األول: يف جمامعة احلائض ومباشرهتا 
قال: إن اليهود كانت إذا حاضت املرأُة فيهم مل يـَُؤاكُِّلوها،   -رضي هللا عنه   -)م ت د س( أنس بن مالك    -[ 390]

النيبَّ؟ فأنزل هللا عز وجل: }َوَيْسأُلوَنَك َعنِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -ومل جُيَامُِّعوهنَّ يف البيوت، فسأل أصحاب النيبِّّ  
يضِّ ُقْل ُهَو أذًى فاْعَتزُِّلو  يضِّ َوالَ تـَْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرَن فَإَذا َتَطهَّْرَن فَائْـُتوُهنَّ مِّْن َحْيُث أَمرَُكُم هللاُ اْلَمحِّ  ا النَِّّساَء يف اْلَمحِّ

 شيء : »اصنَـُعوا كلَّ -صلى هللا عليه وسلم  -[ فقال رسول هللا  222إنَّ اَّللََّ حيِّبُّ التـَّوَّابِّنَي َوحيِّبُّ اْلُمَتَطهِّّرِّيَن{ ]البقرة:  
،  إال النكاَح، فبلغ ذلك اليهوَد، فقالوا: ما يُريد هذا الرجُل أن َيدََع من أمران شيئاً إال َخالَفَنا فيه، فجاء ُأَسْيُد بُن ُحضري 

 عليه  صلى هللا  -وَعبَّاُد بُن بِّْشر، فقاال: اي رسول هللا، إن اليهود تقوُل كذا وكذا، أفال جُنامِّعهنَّ؟ فـَتَـَغريََّ وْجُه رسول هللا  
، فأرسل  -صلى هللا عليه وسلم  -، حَّت ظَنَـنَّا أن قد َوَجَد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هديَّة من َلنَب إىل النيب  -وسلم

 يف آًثرمها، فسقامها، فَعرفا: أْن مل جيِّْد عليهما« أخرجه مسلم والرتمذي، وزاد أبو داود: »ومل يشاربوها«. 
  َيصنعوا هبنَّ كلَّ شيء إال اجلماع«وأخرجه النسائي إىل قوله: »وأن 

 [ ]صحيح[ 5386]جامع: 

قالت: »كانت إحداان إذا كانت حائضاً، وأراد   -رضي هللا عنها  -( عائشة حم مي  )خ م ط د ت س  -[ 391]
يباشُرها، وأيُّكم كان ميلك إْربَه  أن يُباشَرها، أمرها أن أتَتزِّر إبزار يف فـَْور حيضتها، مث  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

 ميلك إْربَه؟«.   -صلى هللا عليه وسلم -كما كان رسول هللا 
من إانء واحد وكالان جنب، وكان أيمرين   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قالت: »كنت أغتسل أان ورسول هللا 

رين وأان حائض، وكان خُيْرِّج رأَسُه إيلَّ وهو معتكف  ، فأغسله وأان حائض« أخرجه البخاري ومسلم. فأتَّزر، فيُباشِّ
 «. وأخرج أبو داود الرواية األوىل وقال: »يف فوح حيضتها

ْضُت أيمرين أن أتَّزِّر، مث يباشرين«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قالت: »كان رسول هللا   إذا حِّ
ت حائضاً: أن أتََْتزَِّر، مث ُيضاجعها زوُجها، وقالت مرة:  ويف أخرى أليب داود والنسائي قالت: »كان أيمر إحداان إذا كان

   .يباشرها«
ويف رواية »املوطأ« أن عبد هللا بن عمر أرسل إىل عائشة يسأهلا: »هل يُباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لَِّتُشدَّ  

 إزارَها على أسفلها، مث يباشرها إن شاء«.
صلى   -ل: »دخلُت على عائشَة مع أُمي وخاليت، فسألتاها: كيف كان النيبُّ ويف أخرى للنسائي عن مُجيع بن ُعمري قا

يصنع إذا حاضت إحداكّن؟ قالت: كان أيمران إذا حاضت إحداان أن أتتزر إبزار واسع، مث يلتزم   -هللا عليه وسلم
 صدرَها وَثْديـَْيها«  

َها، »ُكْنُت أَتَّزُِّر َوَأاَن َحائٌِّض مثَّ َأْدُخُل َمَع  َمْيَسَرَة قَاَل: قَاَلْت أُمُّ الْ ويف رواية عند الدارمي عن أيب   ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُمْؤمِّنِّنَي َرضِّ
َافِّهِّ«َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ     حلِّ
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ي، َوَأاَن َحائِّضٌ ويف رواية يف مسند أمحد،  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَتَـَوشَُّحينِّ َويـََناُل مِّْن رَْأسِّ َأخرجه مسند   .قَاَلْت: َكاَن النَّيبِّ
 أمحد.

 [ ]صحيح[ 1088]دارمي:   [25542[ ]مسند: 5388]جامع: 
إذا أراد أن يُباشر   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنها    -)خ م د س( ميمونة   -[ 392]

 «.امرأة من نسائه: أمرها فاتَّزرت وهي حائض
 ويف رواية »كان يباشر نساءه فوق اإلزار وهنَّ ُحّيض«.  

ُع معي وأان حائض، وبيين وبينه ثوب«.  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية »كان رسول هللا   َيْضَطجِّ
 أخرج البخاري ومسلم األوىل والثانية، ومسلم الثالثة. 

كان يباشر املرأة من نسائه وهي حائض إذا كان   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود والنسائي: »أن رسول هللا 
َزة«     عليها إزار إىل أنصاف الفخذين والركبتني حُمَْتجِّ

 [ ]صحيح[ 5389]جامع: 

، فقال: ما حيِّلُّ يل من امرأِت وهي  -صلى هللا عليه وسلم -)ط( زيد بن أسلم: أن رجاًل سأل رسول هللا   -[ 393]
 . : »لَتشُّدَّ عليها إزارها، مث شأَنك أبعالها« أخرجه »املوطأ«-صلى هللا عليه وسلم -حائض؟ فقال رسول هللا  

 ]الهاللي: صحيح لغيره[ ومعناه صحيح ثابت[  وله شواهد بمعناه ]عبد القادر: إسناده منقطع[ 5390]جامع: 

قال: »قلت: اي رسول هللا ما حيلُّ يل من امرأِت وهي حائض؟ قال:   -رضي هللا عنه  -)د( معاذ بن جبل    -[ 394]
 أخرجه أبو داود.ما فوق اإلزار، والتـََّعفُّف عن ذلك أفضل«. 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهذا إسناد ضعيف[  5391]جامع: 

صلى هللا عليه   -: »أن النيبَّ -صلى هللا عليه وسلم -)د( عكرمة بن عبد هللا: عن بعض أزواج النيبِّّ   -[ 395]
 أخرجه أبو داود.  «.كان إذا أراد من احلائض شيئاً أْلَقى على فرجها ثوابً   -وسلم

 [ إسناده صحيح [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: 5392]جامع: 

قال: »إذا وقع   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -)ت د س( عبد هللا بن عباس   -[ 396]
 «. الرجل أبهله وهي حائض فليتصدَّْق بنصف دينار

  -والدُم أصفر  -فدينار، وإذا أصاهبا يف انقطاع الدم  -والدُم أمحر  -ويف رواية أنه قال: »إذا أصاهبا أول الدم 
 «  فنصف دينار

 أخرجه الرتمذي، وقال الرتمذي: قد روي هذا احلديث عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً.  
يف الذي أيِت أهله وهي حائض، قال: »يتصدق بدينار، أو   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود عن النيبِّّ 

 نصف دينار«. 
 ِبا مل يرفعه شعبة. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة »دينار، أو نصف دينار«. ور 

 ويف رواية عنه قال: »إذا أصاهبا يف الدم فدينار، وإذا أصاهبا يف انقطاع الدم فنصف دينار«. 
وأخرج الرواية األوىل من رواييت الرتمذي، وقال: وروى األوزاعي عن يزيد بن أيب مالك عن عبد احلميد بن عبد  
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قال: »أمره أن يتصدَّق   -صلى هللا عليه وسلم -النيب عن  -]وهو ابن زيد بن اخلطاب القرشي العدوي[-الرمحن
 خبُْمَسي دينار«. 

  وأخرج النسائي رواية أيب داود األوىل
  اإسناده  رواية أبو داود األولى رجالها ثقات والموقوف أصح و روايته الثانية[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: 5393]جامع: 

 [ صحيح عند الترمذي اني: ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري[ ]األلب

َافِّهِّ، فـََوَجْدُت َما    -  ارضي هللا عنه  -  أم سلمة  )جه(  -[  397] قَاَلْت: ُكْنُت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ حلِّ
، فـََقاَل َرُسوُل   ؟« ، قـُْلُت: َوَجْدُت  جتُِّد النَِّّساُء، مَِّن احْلَْيَضةِّ، فَاْنَسَلْلُت مَِّن اللَِّّحافِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَنَفِّْستِّ

فََأصْ  فَاْنَسَلْلُت،  قَاَلْت:  آَدَم«  بـََناتِّ  َعَلى   ُ اَّللَّ َما َكَتَب  »َذلِّكِّ  قَاَل:  احْلَْيَضةِّ،  مَِّن  النَِّّساُء  جتُِّد  مثَّ  َما   ، َشْأينِّ مِّْن  َلْحُت 
« قَاَلْت: َفَدَخْلُت َمَعهُ رََجْعُت، فـََقاَل يلِّ َرُسوُل   أخرجه ابن  .  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »تـََعايَلْ، فَاْدُخلِّي َمعِّي يفِّ اللَِّّحافِّ

 ماجه.
الواسطة بين أبي سلمة وبين أم    عمرو فأسقط]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه محمَّد بن    [ ]األلباني: حسن[637  ]ماجه:

 [  عنها، وهي زينب بنت أم سلمة، وأثبتها يحيى بن أبي كثير الطائي وهو أوثق وأثبت من محمَّد بن عمروسلمة رضي هللا

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   َعنْ   -رضي هللا عنه    -  ُمَعاوِّيَة ْبنِّ َأيبِّ ُسْفَيانَ   )جه(  -[  398] رضي هللا    -  أُمِّّ َحبِّيَبَة َزْوجِّ النَّيبِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ احْلَْيَضةِّ؟ قَاَلْت: »َكانَ قَالَ   -  اعنه َتْصَنعِّنَي َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْت إِّْحَدااَن يفِّ  : َسأَْلتـَُها: َكْيَف ُكْنتِّ 

ُع َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    فـَْورَِّها، َأوََّل َما َذيـَْها، مثَّ َتْضَطجِّ َها إِّزَارًا إِّىَل أَْنَصافِّ َفخِّ أخرجه  .  َوَسلََّم«حتِّيُض، َتُشدُّ َعَليـْ
 ابن ماجه. 

الباقي:638  ]ماجه: ]عبد  السندي  [  صحيح    :قال  بالعنع  وهذامعنى  الالحديث  رواه  وقد  إسحاق  بن  محمد  فيه   [ نة اإلسناد 
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق  ]األلباني: حسن[

 الفرع الثاني: يف جمالستها واستخدامها 
من رواية هشام ]بن عروة[ عن أبيه: »أنه سأل: أختُدمين   -رضي هللا عنها  -)خ م د س ت ط( عائشة   -[ 399]

، وليس على أحد يف ذلك أبس، أخبتين   احلائض، أو َتْدنُو مين املرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كلُّ ذلك عليَّ َهنيِّّ
ُل رأس رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم -، وهي حائض، ورسول هللا  -لمصلى هللا عليه وس -عائشة: أَّنا كانت تـَُرجِّّ

له وهي حائض«    حينئذ جُمَاوِّر يف املسجد، يُدين هلا رأَسه وهي يف ُحجرْتا، فرُتجِّّ
له وأان حائض«.  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية »كان رسول هللا   ُيصغِّي إيلَّ رأسه وهو جماور يف املسجد، فُأرَجِّّ

وهي حائض، وهو معتكف يف املسجد، وهي يف ُحجرْتا،   -صلى هللا عليه وسلم -ترجل النيبَّ ويف أخرى »أَّنا كانت 
 يـَُناوِّهُلا رأَسه«. 

 زاد يف رواية: »وكان ال يدخل البيت إال حلاجة إذا كان معتكفًا«.
 ويف أخرى: »وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان«. 

ل رأس النيبِّّ   وأان حائض«. - عليه وسلمصلى هللا -ويف أخرى »كنت أرجِّّ
 وأان حائض«. أخرجه البخاري ومسلم.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »كنت أغسل رأس رسول هللا 

خُيْرِّج إيلَّ رأسه من املسجد، وهو جماور، فأغسله وأان   -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم قالت: »كان رسول هللا 
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 حائض«.
ُله، وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان«.ويف أخرى »كان إذا اعتكف يُْدين إيلَّ    رأسه فأرجِّّ

ل رأس النيبِّّ   وأان حائض«.   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج »املوطأ« أَّنا قالت: »كنت أرجِّّ
يكون معتكفاً يف املسجد، فيـَُناولين رأسه من َخَلل   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود: »كان رسول هللا 

له وأان حائض -ة فأغسل رأسه  احلُجر   «. -وقال مسدَّد: فأرجِّّ
 ويف رواية النسائي مثل رواية مسلم األوىل. 

 ويف أخرى »وهو معتكف، فأغسله وأان حائض«. 
 وأخرج الرتمذي وأبو داود و »املوطأ« الرواية اخلامسة، وللنسائي رواايت حنو ما تقدَّم من الرواايت 

 اف« شيء من هذا، فلم نُعِّْده.وقد تقدَّم هلم يف »كتاب االعتك
 [ ]صحيح[ 5394]جامع: 

كان يـَتَّكُئ يف َحجري    -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »إن النيبَّ  -رضي هللا عنها    -)خ م د س( عائشة   -[ 400]
 وأان حائض، فيقرأُ القرآن«.

 ويف أخرى »كان يقرأ القرآن ورأُسه يف َحجري وأان حائض«.
 وأخرج أبو داود األوىل. أخرجه البخاري ومسلم، 

يف َحجر إحداان وهي حائض، وهو يقرأ   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قالت: »كان رأُس رسول هللا 
 القرآن« 

 [ ]صحيح[ 5395]جامع: 

: »انولِّيين  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: قال يل رسول هللا  -رضي هللا عنها    -)م د ت س( عائشة   -[ 401]
 .»  اخلُمرة من املسجد، قالت: قلت: إين حائض، قال: إن َحْيَضَتكِّ ليست يف يدِّكِّ

 أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي. 
يف املسجد قال: اي عائشة، انوليين الثوب، فقالت: إين ال    -لمصلى هللا عليه وس -وللنسائي قالت: »بينما رسول هللا 

، فناولَُتُه«   أصلِّّي، فقال: ليس يف يدِّكِّ
 [ ]صحيح[ 5396]جامع: 

َيَضُع رأسه يف َحْجرِّ   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: كان رسول هللا   -رضي هللا عنها  -)س( ميمونة   -[ 402]
 تقوم إحداان خبُْمَرتِّه إىل املسجد، فتبسطها وهي حائض. أخرجه النسائي  إحداان، فـَيَـْتلو القرآن وهي حائض، و 

 ]الرسالة: صحيح لغيره[   ]عبد القادر: فيه جهالة أم منبوذ[ ]األلباني: حسن[[ 5397]جامع: 

يف املسجد، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »بينما رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)م س( أبو هريرة    -[ 403]
« أخرجه مسلم والنسائي    اي عائشة، انوليين الثوب، فقالت: إين حائض، فقال: إن حيضتكِّ ليست يف يدكِّ

 [ ]صحيح[ 5398]جامع: 
صلى هللا عليه   -»بينما أان مضطجعة مع رسول هللا   قالت:  -رضي هللا عنها    -)خ م س( أم سلمة   -[ 404]
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صلى هللا عليه   -فقال يل رسول هللا  فلبسُتها، يف اخلَمِّيلة، إْذ حْضت، فاْنَسَللُت، فأخذُت ثياب حيضيت  -وسلم
؟ قلت: نعم، فدعاين فاضطجعت معه يف اخلميلة، قالت: وكانت هي ورسول هللا يغتسالن يف اإلانء   -وسلم أنُفِّستِّ

 الواحدِّ من اجلنابة« هذا لفظ مسلم. 
ُلها وهو صائم، قالت: وكنت  كان يـَُقبِّّ   -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري حنوه، وزاد: »قالت: وحدَّثـَْتين أن رسول هللا 

 من إانء واحد من اجلنابة«.  -صلى هللا عليه وسلم -أغتسل أان والنيبُّ 
 ويف رواية حنوه، وفيه الزايدة، وأخرج النسائي األوىل  

 [ ]صحيح[ 5400]جامع: 

َوَسلََّم قَاَل لَِّعائَِّشَة: »اَنوِّلِّيينِّ اخْلُْمَرَة مَِّن  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  -مارضي هللا عنه  -ابن عمر )حم(  -[ 405]
» َا لَْيَسْت يفِّ َكفِّكِّ َا َحائٌِّض، قَاَل: »إَِّّنَّ دِّ«، قَاَلْت: إَِّّنَّ  َأخرجه مسند أمحد.   .اْلَمْسجِّ

 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده حسن[ 5589]مسند: 

َلًة، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    -رضي هللا عنه  -ُحَذيـَْفةُ   )حم(   -[  406] َعَلْيهِّ َوَسلََّم لَيـْ لِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  بِّتُّ ِبِّ
، َوَعَلى َعائَِّشَة َطَرفُُه، َوهَِّي َحائٌِّض اَل ُتَصلِّّي«  . َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي َوَعَلْيهِّ َطَرُف اللَِّّحافِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَم »َفَصلَّى يفِّ ثـَْوٍب َطَرفُُه َعَلْيهِّ َوَطَرفُُه َعلَ واية أخرى، ويف ر   . ى َأْهلِّهِّ«قَاَل: بِّتُّ عِّْنَد النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 ]الهيثمي: رجاله ثقات[  [شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف ] [ 23404 ،23396]مسند: 
، َوَأاَن إِّىَل   -رضي هللا عنها    -عائشة   )حم(  -[  407] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَلْت: َطَرقـَْتينِّ احْلَْيَضُة مَِّن اللَّْيلِّ َزْوجِّ النَّيبِّ

« قَاَلْت: اَل  ْضُت، قَاَل: »َفُشدِّي  َجْنبِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََتَأخَّْرُت، فـََقاَل: »َما َلكِّ أَنُفِّْستِّ ، َوَلكِّينِّّ حِّ
   .َعَلْيكِّ إِّزَاَركِّ مثَّ ُعودِّي«

؟«ويف رواية أخرى،   ْضتِّ : »َأحِّ فـََقاَل يلِّ هِّ، فَاْنَسَلْلُت،  فَِّراشِّ َوَسلََّم َعَلى  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َمَع  ْضُت   قَاَلْت: حِّ
 . كِّ إِّزَاَرَك مثَّ ُعودِّي«فـَُقْلُت: نـََعْم. قَاَل: »َفُشدِّي َعَليْ 

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ ]شعيب: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة[ 25514 ،24364]مسند: 

 الفرع الثالث: يف مُؤاكلتها ومشاربتها 
صلى   -قالت: »كنت أشرب من اإلانء وأان حائض، مث ُأاَنوِّلُه النيبَّ  -رضي هللا عنها  -)م د س( عائشة    -[ 408]

َّ« أخرجه مسلم. -هللا عليه وسلم  ، فيضع فَاُه على موضع يفِّ
عطيه رسول هللا  َُ ،  -ه وسلمصلى هللا علي -ويف رواية أيب داود والنسائي قالت: »كنت أتـََعرَّق الَعْرَق وأان حائض، فْأ

فيضع َفَمُه يف املوضع الذي وضعُت َفمِّي فيه، وكنت أشرب من الَقَدح فُأانوله إايه، فيضع فَمه يف املوضع الذي كنت  
 أشرب«.

  -ويف رواية للنسائي عن ُشريح بن هانئ »سأهلا: هل أتكل املرأة مع زوجها وهي طامِّث؟ قالت: نعم، كان رسول هللا 
، فآكل معه وأان َعارِّك، وكان أيخُذ الَعْرق فيـُْقسم عليَّ فيه، فآخُذه فأتَعرَّق منه، ويضع يدعوين  -صلى هللا عليه وسلم
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َفمه حيث وضعت فمي من الَعْرق، ويدعو ابلشراب، فُيقسم عليَّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، مث  
 أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من الَقَدح«  

 [ ]صحيح[ 5403]جامع: 

عن   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »سألُت النيبَّ  -رضي هللا عنه  -( عبد هللا بن سعد األنصاري مي )ت  -[ 409]
 ( 1) أخرجه الرتمذي  «.ُمواكلة احلائض؟ فقال: واكلها 

ُ َعْنُه، قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن  ز حَ ويف رواية عند الدارمي عن  َي اَّللَّ هِّ َرضِّ امِّ ْبنِّ َحكِّيٍم، َعْن َعمِّّ
، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ بـَْعَض َأْهلِّي حَلَائٌِّض، َوإِّانَّ لَ  ُ مجِّيًعا«  ُمتَـَعشُّ ُمَؤاَكَلةِّ احْلَائِّضِّ وَن إِّْن َشاَء اَّللَّ

 . ( 2)أخرجه الدارمي 
  [صحيح [ ]األلباني: حديث حسن:  رعبد القاد[ ]5404( ]جامع: 1)
  ]الزهراني: سنده حسن[  [ ]الداراني: إسناده صحيح[1115]دارمي: ( 2)

 الفرع الرابع: يف حكم الصالة والصوم والقراءة 
: »أن امرأة قالت هلا: أجُتْزُِّئ إحداان صالُْتا إذا َطُهرت؟  -رضي هللا عنها   -)خ م د ت س( عائشة   -[ 410]

؟ كنا حنِّيُض مع رسول هللا   «. -أو قالت: فال نفعله  -، فال أيمران به -صلى هللا عليه وسلم -فقالت: أَحُروريَّة أنتِّ
 احلائض تقضي الصوم، وال تقضي الصالة؟ فقالت: أحرورية  ويف رواية: قالت ُمعاذة: »سألت عائشة، فقلت: ما ابلُ 

؟ قلُت: َلْسُت حبروريَّةِّ، ولكين أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤَمُر بقضاءِّ الصوم، وال نُؤَمُر بقضاء الصالة«.   أنتِّ
؟ قد كانت ويف أخرى: »أن امرأة سألت عائشَة فقالت: أتقضي إحداان الصالة أايم حميضها؟ فقالت: أحرورية أنتِّ 

 ، مث ال تؤمر بقضاء«. -صلى هللا عليه وسلم -إحداان حتِّيُض على عهد رسول هللا 
-قال غندر: يعين: يقضني -حيِّْضَن، أفأمرهنَّ أن جَيْزين؟   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »قد ُكنَّ نساُء رسول هللا 

  » 
 الثانية، وأخرج الرتمذي األوىل. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية األوىل و 

، مث نطهر، فيأمران بقضاء الصوم، وال -صلى هللا عليه وسلم -وله ]يف أخرى[ قالت: »كنا حنيض عند رسول هللا 
 أيمران بقضاء الصالة« وأخرج النسائي الثانية. 

؟ قد كنا  صلى   -حنيض عند رسول هللا وله يف أخرى: أن امرأة سألْتها: أتقضي احلائض الصالة؟ فقالت: أحرورية أنتِّ
 ، فال نقضي، وال نُؤَمر ابلقضاء  -هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 5405]جامع: 

: »قالت: َحَجْجُت فدخلت على أم سلمة، فقلت: اي أمَّ املؤمنني، إن  -وامسها ُمسَّة األزدية-)د( أم ُبسَّة   -[ 411]
صلى هللا عليه   -مسرة بن جندب أيمر النساء أْن يـَْقضنَي صالَة احمليض؟ فقالت: ال يقضني، كانت املرأة من نساء النيبِّّ 

بقضاء صالة النفاس« أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم -صلي، وال أيمرها النيبُّ تـَْقُعُد يف النفاس أربعني ليلة ال ت -وسلم
 أبو داود  

 [  حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]شعيب: حسن بشواهده[ ]عبد القادر: 5406]جامع: 
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قال: »ال تقرأ احلائُض وال اجلنب شيئاً من القرآن« أخرجه   -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 412]
 الرتمذي  

 ]شعيب: حسن لغيره[  [منكر [ ]األلباني: حسن بشواهده[ ]عبد القادر: 5408]جامع: 

 فرعان الفصل الثاني: يف املستحاضة والنفساء، وفيه  

 اغتساهلا وصالهتا الفرع األول: يف  
صلى هللا عليه   -َختَـَنَة رسول هللا  -: أن أمَّ حبيبة بنَت جحش-رضي هللا عنها   -)خ م د ت س( عائشة   -[ 413]

ْيَضْت سبع سنني، فاْستَـْفتْت رسول هللا  -وحتت عبد الرمحن بن عوف  -وسلم ، فقال  -صلى هللا عليه وسلم -اْسُتحِّ
: »إن هذه ليست ابحلَيضة، ولكن هذا عِّْرق، فاْغَتسلي وصلِّّي، قالت عائشة:  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

فكانت تغتسل يف مِّرَْكن يف ُحجرةِّ أختها زينب بنت جحش، حَّت تـَْعُلَو مُحَْرُة الدم املاء« قال ابن شهاب: فحدثُت  
ت هبذه الُفْتيا؟ وهللا إْن كانت بذلك أاب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، فقال: »يرحم هللا هندًا، لو مسع

 لتَـْبكي، ألَّنا كانت ال تصلي« هذا لفظ حديث مسلم. 
، فأمرها  -صلى هللا عليه وسلم -وهو عند البخاري خمتصرًا »أن أم حبيبة اسُتحيضت سبع سنني، فسألت رسول هللا 

 أن تغتسل، وقال: هذا عِّرق، فكانت تغتسل لكل صالة«.  
 »حَّت تـَْعُلَو مُحَْرُة الدم املاء« ومل يذكر ما بعده.  ويف رواية حنوه إىل قوله:

فقالت: إين ُأستحاض؟ فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »اْستَـْفَتت أمُّ حبيبة بنُت جحش رسول هللا  
  إَّنا ذلك عِّرق، فاغتسلي، مث صلي، فكانت تغتسل عند كل صالة«. قال الليث: ومل يذكر ابن شهاب: أن رسول هللا

أَمَر أمَّ حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كلِّّ صالة، ولكنه شيء فعلْتُه هي. ]ويف رواية:   -صلى هللا عليه وسلم -
 »بنت جحش« ومل يذكر أم حبيبة[. 
صلى هللا عليه   -َشَكت إىل النيب  -اليت كانت حتت عبد الرمحن بن عوف   -وملسلم: »أن أم حبيبة بنت جحش 

، مث اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صالة«.الدَم فقال هلا -وسلم  : اْمُكثي قدَر ما كانت حَتْبُِّسكِّ َحْيَضُتكِّ
 ويف رواية »مث اغتسلي وصلي... وفيه، قالت عائشة: رأيت مِّرَْكَنها َمآلَن َدمًا«. 

 وأخرج الرتمذي الرواية الثالثة. 
 ويف رواية أيب داود مثل البخاري. 

يضت أم  سبَع سنني، فأمرها النيبُّ   -وهي حتت عبد الرمحن ابن عوف  -حبيبة بنت جحش  وله يف أخرى قال: »اْسُتحِّ
: إذا أقبلت احليضة فَدعِّي الصالة، وإذا أْدبـََرْت فاْغَتسلي، وصلي«. ومل يذكر هذا الكالم -صلى هللا عليه وسلم -

 أحد من أصحاب الزهري غري األوزاعي. 
 ة أايم أقرائها« وهو وهم من ابن عيينة. وزاد فيه ابن عيينة: »أمرها أْن َتدََع الصال

 زاد يف رواية: قالت عائشة: »فكانت تغتسل لكل صالة«.  -وله يف أخرى حنوه إىل قوله: »مُحرُة الدم املاَء« 
: »اغتسلي لكل صالة... وساق  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى اْسُتحيَِّضت زينب بنت جحش، فقال هلا النيب 
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 احلديث«.
 قال: »تَوضَّئي لكل صالة« قال أبو داود: وهذا وهم من راويه، وأخرج رواية مسلم.  ويف أخرى

 ويف رواية النسائي حنو األوىل، وأخرج الثانية ورواية مسلم. 
  -استحيضت ال تطهر، فذُكر شأَُّنا لرسول هللا  -اليت كانت حتت عبد الرمحن بن عوف  -وله يف أخرى »أن أم حبيبة 

، لَِّتنظُْر قدَر قـَْرئِّها اليت كانت حتيض هلا، فترتك  -صلى هللا عليه وسلم مِّ ، فقال: ليست ابحليضة، ولكنها رَْكَضة من الرَّحِّ
 الصالَة، مث تـَْنظُر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صالة«. 

  ، فقال: ليست ابحليضة، إَّنا هو -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »أَّنا كانت ُتستحاض سبع سنني، فسألت النيب  
 عِّْرق، فأمرها أن ترتك الصالة قدَر أقرائها وحيضتها، وتغتسل وُتصلي، فكانت تغتسل عند كل صالة«  

 [ ]صحيح[ 5409]جامع: 

وأبو حبيش هو   -قالت: قالت فاطمُة بنت أيب ُحبَـْيش  -رضي هللا عنها  -)خ م ط د ت س( عائشة  -[ 414] 
: إين امرأة ُأْسَتَحاُض فال أطهر، أفأدَُع الصالة؟ فقال هلا  -صلى هللا عليه وسلم -لرسول هللا  -ابن املطلب بن أسد 

حليضة، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا  : »إَّنا ذلك عِّْرق، وليست اب-صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
 ذهب قدرُها فاغسلي عنكِّ الدَم، وصلي«. 

 ويف رواية سفيان »فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي«. 
 ويف أخرى »ولكن َدعِّي الصالة َقْدر األايم اليت ُكْنتِّ حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي«.  

 سلم، وأخرج »املوطأ« األوىل، وكذلك أبو داود والرتمذي والنسائي. أخرجه البخاري وم
... فذكر خبها، مث  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى أليب داود قالت: »جاءْت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيبِّّ 

 قال: اغتسلي، مث توضئي لكل صالة وصلي«. 
: إن دم  -صلى هللا عليه وسلم -، فقال رسول هللا ويف أخرى للنسائي »أن فاطمة بنت أيب حبيش كانت ُتْستحاض

 احليض دم أسوُد يـُْعَرُف، فإذا كان ذلك فأمسكِّي عن الصالة، وإذا كانت اآلخر فتوضَّئي«. 
 وزاد يف األوىل »قيل له: فالغسل؟ قال: ذاك ال َيشكُّ فيه أحد«. وأخرج الثانية  

 [ ]صحيح[ 5410]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -: »أَّنا سألت النيبَّ -رضي هللا عنها  -بنت أيب حبيش ( فاطمة حم )د س -[ 415] 
: إَِّّنا ذلك عِّْرق، فانظري إِّذا أتى قـَْرُؤكِّ فال تصلي،  -صلى هللا عليه وسلم  -فشكت إِّليه الدم، فقال هلا رسول هللا 

 فإِّذا مّر َقرؤكِّ فتطهَّري، مث صلي ما بني الَقْرءِّ إِّىل الَقرء«. 
َأو َأمساُء حدثتين أَّنا أمرْتا فاطمُة   -ى قال عروة بن الزبري: حدثْتين فاطمُة بنت أيب حبيش: »أَّنا أمرت أمساَء ويف أخر 

 فأمرها أن تقعد األايم اليت كانت تقعد، مث تغتسل«.  -صلى هللا عليه وسلم -أن تسأل رسول هللا  -بنت َأيب حبيش 
  -بنت أمِّّ سلمة: »أن أم حبيبة بنت جحش اسُتحيضت، فأمرها النيب قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة عن زينب 

 أايم أقرائها، مث تغتسل وتصلي«.  -يعين الصالة  -أن تدع   -صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا عليه   -زاد ابن عيينة يف حديث الزهري عن َعْمرة عن عائشة: »أن أُم حبيبة كانت ُتستحاض، فسألت النيب 

تدع الصالة أايم أقرائها«. وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا يف حديث احلفاظ عن الزهري، إِّال ما  فأمرها أن  -وسلم
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 ذكر سهيل بن أيب صاحل. 
م أقرائها« ، قال: وروت َقمِّري ]بنت   وقد روى احلميديُّ هذا احلديث عن ابن عيينة، مل يذكر فيه »تدع الصالة أايَّ

اَضُة ترتُك الصالة أايم أقرائها، مث تغتسل« ، وقال عبد الرمحن بن القاسم  عمرو، زوج مسروق[ عن عائشة: »املُْستح
أمرها أن ترتك الصالَة قدَر أقرائها«. قال: وروى أبو بشر جعفر بن أيب   -صلى هللا عليه وسلم -عن أبيه: »إِّنَّ النيب 

 حيضت... فذكر مثله«.  : »أن أُم حبيبة بنت جحش است-صلى هللا عليه وسلم -وحشية عن عكرمة عن النيبِّّ 
»أن املستحاضة   -صلى هللا عليه وسلم -وروى شريك عن أيب اليقظان عن عدي بن ًثبت عن أبيه عن جده عن النيب 

 َتدَُع الصالة أايم أقرائها، مث تغتسل وُتصلِّّي«.
  - عليه وسلمصلى هللا -ورواه العالء بن املسيب عن احلكم عن أيب جعفر: »أن سودة اسُتحيضت فأمرها رسول هللا 

 إِّذا َمَضْت أايمها اغتسلت وصلَّت«. 
  -موىل بين هاشم   -وروى سعيد بن جبري عن علي وابن عباس: »املستحاضة جتلس أايم قرئها« ، وكذلك رواه عمار 

روق  امرَأة مس -وطَْلق بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه َمْعقِّل اخلَثْـَعمِّي عن علّي، وكذلك روى الشعيب عن َقمِّري 
عن عائشة، وهو قول احلسن، وسعيد بن املسيب، وعطاء، ومكحول، وإِّبراهيم، وسامل، والقاسم: »أن املستحاضة   -

 تدع الصالة أايم أقرائها« ، قال أبو داود: مل يسمع قتادة من عروة شيئاً. 
 هذا مجيعه لفظ أيب داود، وأخرجه عقيب حديث عروة عن فاطمة، فَأوردانه حباله. 

: إِّذا كان -صلى هللا عليه وسلم -عن فاطمة بنت أيب حبيش: »أَّنا كانت ُتستحاض، فقال هلا رسول هللا ويف أخرى 
كِّي عن الصالة، وإِّذا كان اآلخر: فتوضئي وصلي، فإَِّّنا هو   : فأْمسِّ دم احليضة؛ فإنه َدم أسوُد يُعَرف، فإذا كان كذلكِّ

 عِّْرق«.
ابه هكذا، مث حدثنا به بعد حفظا، قال: حدثنا حممد بن عمرو، عن قال ابن املثىن: حدثنا به ابن َأيب عدي من كت

 الزهري عن عروة، عن عائشة »أن فاطمة كانت ُتستحاض... فذكر معناه«. 
قال أبو داود: وروى أَنس بن سريين عن ابن عباس يف املستحاضة قال: »إِّذا رَأت الدم الَبْحَراينَّ، فال ُتَصلِّّي، وإِّذا رَأت  

 و ساعة: فلتغتسل وُتصلي«.الطُّْهَر، ول
وقال مكحول: »النساء ال خْتفى عليهن احليضة، إِّن دمها أسوُد غليظ، فإِّذا ذهب ذلك، وصارت ُصْفَرة رقيقة فإَّنا  

.»  مستحاضة: فلتغتسل ولُتصلِّّ
قال أبو داود: وروى محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن املسيب يف املستحاضة:  

 »فإِّذا أقْـبَـَلتِّ احليضة: تركت الصالة، فإِّذا َأْدبـََرت: اغتسلت وصلَّت«.
ورواه مُسَّي وغريه عن سعيد بن املسيب: »جتلُس أايم أقرائها« ، وكذلك رواه محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن  

 سعيد بن املسيب. 
 وأنه أسود. وأخرج النسائي الرواية األوىل، واألخرى اليت فيها: ذِّكر َلْون الدم،

فذكرت له أَّنا   -أَتتِّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم -من بين أسدِّ قريش  -وله يف أخرى: »أن فاطمة بنت قيس 
ُتستحاض، فزعمت أنه قال هلا: إَِّّنا ذلك عِّْرق، فإِّذا أقبلت احليضة: فدعي الصالة، فإِّذا أدبرت: فاغسلي عنك الدم،  

 مث صلِّّي«  
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ْساَلمِّ قَ ويف رواية يف مسند أمحد،  يُت َأْن اَل َيُكوَن يلِّ َحظٌّ يفِّ اإْلِّ ،  اَلْت: أَتـَْيُت َعائَِّشَة، فـَُقْلُت هَلَا: اَي أُمَّ اْلُمْؤمِّنِّنَي، َقْد َخشِّ
ُ مِّْن يـَْومِّ ُأْسَتَحاُض، َفاَل ُأَصلِّّي َّللَِِّّّ َعزَّ َوَجلَّ  ي َحَّتَّ  صَ  َوَأْن َأُكوَن مِّْن َأْهلِّ النَّارِّ، َأْمُكُث َما َشاَء اَّللَّ اَلًة، قَاَلْت: اْجلِّسِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَلْت: اَي رَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََلمَّا َجاَء النَّيبِّ ُسوَل اَّللَِّّ، َهذِّهِّ فَاطَِّمُة بِّْنُت َأيبِّ ُحبَـْيٍش  جيِّيَء النَّيبِّ
ُ مِّْن يـَْومِّ ُتْسَتَحاُض، َفاَل ُتَصلِّّي َّللَِِّّّ  خَتَْشى َأْن اَل َيُكوَن هَلَا َحظٌّ يفِّ اإْلِّ  ، َوَأْن َتُكوَن مِّْن َأْهلِّ النَّارِّ، مَتُْكُث َما َشاَء اَّللَّ ْساَلمِّ

مِّ َأقْـرَ  ْك ُكلَّ َشْهٍر َعَدَد َأايَّ ي،  ائَِّها، َعزَّ َوَجلَّ فِّيهِّ َصاَلًة، فـََقاَل: »ُمرِّي فَاطَِّمَة بِّْنَت َأيبِّ ُحبَـْيٍش، فـَْلُتْمسِّ ُل، َوحَتَْتشِّ مثَّ تـَْغَتسِّ
 ، َا َذلَِّك رَْكَضٌة مَِّن الشَّْيطَانِّ َأْو عِّْرٌق انـَْقَطَع، َأْو َداٌء َعَرَض  َوَتْستَـْثفُِّر، َوتـََنظَُّف، مثَّ َتَطهَُّر عِّْنَد ُكلِّّ َصاَلٍة، َوُتَصلِّّي، فَإَِّّنَّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .هَلَا«
روايات النسائي  [ ]األلباني: روايات أبو داود صحيحة لغيرها [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: 27631[ ]مسند: 5411]جامع: 

   [صحيحة أو حسن صحيح

: قالت: »كنت ُأستحاض َحيضة كثرية شديدة، فأتيت  -رضي هللا عنها  -)د ت( محنة بنت جحش  -[ 416] 
َأْستَـْفتِّيهِّ وُأخبُه فوجدته يف بيت ُأخيت زينب ]بنت[ جحش، فقلت: اي رسول هللا،   -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

ة والصوم، قال: أنـَْعُت لكِّ الُكْرُسَف، فإنه يُذهب  إِّين ُأستحاض حيضة كثرية شديدة، فما ترى فيها؟ قد َمَنعتين الصال
صلى   -الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاختذي ثوابً، قالت: هو أكثر من ذلك، إَِّّنا أُثجُّ َثّجاً، قال رسول هللا 

 َأْعَلُم، قال هلا: إَِّّنا  : َسآُمُركِّ أبمرين، فأيَّهما فعلت أْجَزأ عنكِّ من اآلخر، وإِّن َقويِّتِّ عليهما، فأنتِّ -هللا عليه وسلم
هذه رْكَضة من ركضات الشيطان، فتحيَّضِّي ستة أايم، أو سبعة َأايم يف عِّْلمِّ هللا تعاىل، مث اغتسلي، حَّت إِّذا رَأَيتِّ أَنَّكِّ  

: فصلي ثالًثً وعشرين ليلة، أو أربعاً وعشرين ليلة وأايمها، وُصومي، فإِّن ذلك جُيْزِّيكِّ  ، وكذلك  قد َطُهْرتِّ واْسَتنَقْأتِّ
رِّي الظهَر   فافعلي كلَّ شهر، كما حَتيُض النساُء، وكما َيْطُهْرَن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإِّن َقويِّتِّ على أن ُتؤخِّّ
لني العشاء، مث تغتسلني   لي العصر، فتغتسلني وجتمعني بني الصالتني: الظهر والعصر، وُتؤخرين املغرب وتُعجِّّ وتـَُعجِّّ

صلى   -ي، وتغتسلني مع الفجر: فافعلي، وصومي إِّن َقدْرتِّ على ذلك، قال رسول هللا وجتمعني بني الصالتني: فافعل
 : وهذا أعجب األمرين إِّيلَّ«. -هللا عليه وسلم

أخرجه أبو داود، وقال: ورواه عمرو بن ًثبت عن ابن عقيل، فقال: »قالت مَحَْنُة: هذا أعجب األمرين إِّيلَّ« مل جيعله  
 . -ليه وسلمصلى هللا ع -قوَل النيبِّّ 

ويف رواية الرتمذي مثله إِّىل قوله: »فإنه يُذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فـَتَـَلجَّمي، قالت: هو أكثر من  
: سآُمُركِّ  -صلى هللا عليه وسلم -ذلك، قال: فاختَِّّذِّي ثوابً، قالت: هو أكثر من ذلك، إَِّّنا أُثجُّ ثّجاً، فقال النيبُّ 

، فإِّن قويتِّ عليهما، فأنتِّ أعلُم، فقال: إَِّّنا هي ركضة من الشيطان... وذكر  أبمرين، أيَّهما صنعت  أجزأ عنكِّ
 احلديث، وفيه: مث تغتسلني مع الصبح وُتصلِّّني« 

]األلباني:   [إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن محمَّد بن عقيلحديث أبو داود [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: 5412]جامع: 
 [ يحسن عند الترمذ

يضت امرأة على عهد رسول هللا -رضي هللا عنها  -)د س( عائشة  -[ 417]  صلى هللا عليه   -: قالت: »اْسُتحِّ
ل العشاء، وتغتسل هلما  -وسلم َر املغرب، وتعجِّّ َر الظهر، وتغتسل هلما غساًل، وأن تؤخِّّ ل العصَر وُتؤخِّّ ، فأُمَِّرْت أن تُعجِّّ

؟  -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيبِّّ  [:الرمحن ]بن القاسم غساًل، وتغتسل لصالة الصبح غساًل، قال: فقلت لعبد
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 بشيء«  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: ال ُأَحدِّثك عن النيبِّّ  
َل عند كل  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »أن َسْهَلَة بنت سهيل اْسُتحيضت، فأتت النيبَّ  ، فَأمرها أن تـَْغَتسِّ

 جتمع بني الظهر والعصر بُغْسل، واملغربِّ والعشاء بُغسل، وتغتسل للصبح«. صالة، فلما َجَهَدها ذلك أمرها أن 
،  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه: »أن امرأة اْسُتحيَضت فسألت رسول هللا 

 فأمرها ِبعناه«. أخرجه أبو داود.
قيل هلا: إِّنه عِّْرٌق عانِّد، وأُمَِّرْت أْن   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أن امرأة مستحاضة على عهد النيب 

ل العشاء، وتغتسل هلما ]غساًل[ واحدًا،   ل العصر، وتغتسل هلما غسالً واحدًا، وتؤخر املغرب وتُعجِّ َر الظهر وتُعجِّّ ُتؤخِّّ
 .وتغتسل لصالة الصبح ُغساًل واحدًا«

[  ة والثانية إسنادها ضعيفموقوف يثقات وه ارجاله رواية أبو داود األولى [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: 5413]جامع: 
 [ رواية النسائي صحيحة]األلباني: 

قالت: قلُت: اي رسول هللا إِّن فاطمة بنت أيب حبيش   -رضي هللا عنها  -)د( أمساء بنت عميس  -[ 418] 
؟ فقال رسول هللا   يَضت ُمْنُذ كذا وكذا، فلم ُتصلِّّ : »سبحان هللا! هذا من الشيطان،  -صلى هللا عليه وسلم -اْسُتحِّ

ل للظهر والعصر ُغساًل واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء ُغْسالً  لِّتجلِّْس يف مِّرَْكن، فَإِّذا رأْت ُصْفَرة فوق املاء فْلتَـْغَتسِّ 
 واحدًا، وتغتسل للفجر غسالً واحدًا، وتتوضَأ فيما بني ذلك«.

 أخرجه أبو داود وقال: رواه جماهد عن ابن عباس قال: »ملا اشتدَّ عليها الغسل: أمرها أن جتمع بني الصالتني« 
 : صحيح[ األلباني[ ]شعيب: رجاله ثقات، إال أنه قد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح[ ][ ]عبد القادر: حديث صحيح5414]جامع: 

: قال أخبتين زينب بنت أيب سلمة: »أن امرأة كانت ُْتَراُق  -رمحه هللا  -الرمحن[ )د( أبو سلمة ]بن عبد  -[ 419] 
أمرها أن تغتسل عند كلِّّ صالة   -هللا عليه وسلمصلى  -: أن رسول هللا  -وكانت حتت عبد الرمحن بن عوف   -الدَّم 

 وُتصلي«.
قال: يف املرأة ترى ما يَرِّيُبها بعد   -صلى هللا عليه وسلم -وأخبين: أن أمَّ بكر أخبْته أن عائشة قالت: »إِّن رسول هللا  

 الطهر: إَِّّنا هو عرق أو قال: ُعُروق«. 
لي لكل صالة، وإِّال فامَجعي«. كما قال  وقال أبو داود: يف حديث ابن عقيل األمران مجيعاً، قال: »إِّن َقويتِّ فاْغَتسِّ

 القاسم يف حديثه  
 . وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبري عن علي وابن عباس

 : صحيح[ األلباني[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: ضعيف وقد اضطرب فيه يحيى بن أبي كثير[ ] 5415]جامع: 

يف املستحاضة: »َتدَُع    -صلى هللا عليه وسلم -)د ت( عدي بن ًثبت عن أبيه عن جده عن النيبِّّ  -[ 420] 
 الصالَة أايَم أقْـَرائِّها، مث تغتسل وتصلِّّي، والوضوء عند كل صالة«.

 أخرجه أبو داود، والرتمذي   [«زاد يف رواية: »وتصوم و ]تصلي
 [ صحيح[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 5416]جامع: 

صلى هللا   -: »أن امرأة كانت ُْتَْراُق الدِّماَء يف عهدِّ رسول هللا -رضي هللا عنها  -)ط د س( أم سلمة  -[ 421] 
فقال: لِّتَـْنظُْر عدد الليايل واألايم اليت كانت  -صلى هللا عليه وسلم -، فاْستَـْفَتت هلا أُمُّ سلمَة النيبَّ -عليه وسلم
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اهبا، فْلَترْتُكِّ الصالة َقْدَر ذلك من الشهر، فإذا َخلَّفت ذلك فلتغتسل، مث  حتيضهن من الشهر قبل أن ُيصيَبها الذي أص
«. أخرجه املوطأ، وأبو داود، والنسائي.  لَتْستَـْثفِّْر بثوب، مث لُتَصلِّّ

وأليب داود: »أن امرأة كانت ُْتَْراق الدَّم... فذكر معناه، قال: فَإِّذا َخّلفت ذلك، وحضرت الصالة: فلتغتسل...  
 ه«.ِبعنا

أخرجوا الرواية األوىل عن سليمان بن يسار عن أُمِّّ سلمَة، وأخرج أبو داود الثانية عن سليمان بن يسار أن رجاًل أخبه  
عن أم سلمة، وله يف أخرى: عن سليمان ابن يسار عن رجل من األنصار: »أن امرأة كانت ُْتََراق الدماء... فذكر معىن  

 ... وساق احلديث ِبعناه«. -قال: فإذا خلَّفْتهنَّ وحضرتِّ الصالُة فلتغتسل  -ية ]حديث[ الليث، يعين: الرواية الثان
ويف أخرى ]عن انفع[ قال: إبسناد الليث، ومعناه: »فْلَترْتُك الصالة َقدَر ذلك، مث إِّذا حضرت الصالة فلتغتسل،  

 بثوب، مث تصلِّّي«.  وْلَتسَتْذفِّرْ 
َوى ذلك، وَتْسَتْدفُِّر بثوب،  ويف أخرى عن سليمان عن أمِّّ سلمة هبذه القصة ، قال فيه: »َتدَُع الصالة، وتغتسل فيما سِّ

 وُتصلِّّي«.
يَضت: محَّاُد بن زيد عن أيوب يف هذا احلديث، قال: فاطمة بنت َأيب حبيش.   قال أَبو داود: مسَّى املرأة اليت كانت اْسُتحِّ

، قالت: إِّين ُأسَتحاض، فال أطهر،  -هللا عليه وسلم صلى  -ويف رواية للنسائي عن أم سلمة قالت: »سألت امرأة النيبَّ 
 َأفَأدَُع الصالة؟ قال: ال، ولكن دعي َقدَر تلك األايم والليايل اليت كنت حَتيضني فيها مث اْغَتسلي واْستَـْثفِّري وصلِّّي«  

 [  صحيح لغيره[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: 5418]جامع: 

ا ُمستحاضة،  -صلى هللا عليه وسلم -)س( القاسم بن حممد: عن زينب بنت جحش قالت للنيبِّّ  -[ 422]  : »إَِّّنَّ
ل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر املغرب وتعجل العشاء،   ر الظهر، وتعجِّّ فقال: جتلس أايم أقرائها، مث تغتسل، وتؤخِّّ

 ي وتغتسل للفجر«. َأخرجه النسائ  [،وتغتسل، وُتصلِّّيهما ]مجيعاً 
 [ صحيح[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 5420]جامع: 

وُأْهرِّيَقتْ   -[  423]  حيُضها،  َفَسَد  امرأة  عن  عائشَة  تسأل  امرأة  قالت: »مسعُت  بكر[  أيب  ]موالة  هُبية  دماً،   )د( 
رسول هللا   عليه وسلم  -فأمرين  ُمستقيم،    -صلى هللا  وحيُضها  ما كانت حتيض يف كل شهر،  قدَر  فلتنظُر  آُمرها  أن 

«. أخرجه أب  و  فْلَتعَتدَّ بقدر ذلك من األايم، مث ْلَتدَع الصالة فيهنَّ أو بقدرهنَّ، مث لتغتسل، مث لَتْسَتْذفِّْر بثوب، مث لُتصلِّّ
  .داود

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[  5421]جامع: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: يفِّ اْلَمْرَأةِّ تـََرى َما يَرِّيبـَُها  قَاَلتْ   -  ا رضي هللا عنه  -  عائشة  )جه(   -[  424]  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َأْو   عِّْرٌق،  هَِّي  َا  »إَِّّنَّ قَاَل:  الطُّْهرِّ  اْلُغْسلِّ بـَْعَد  بـَْعَد  الطُّْهرِّ  بـَْعَد  يُرِّيُد  حَيْىَي:  ْبُن  حُمَمَُّد  قَاَل  ماجه. .  ُعُروٌق«  ابن   أخرجه 

لغيره، وهذا إسناد ضعيف    ]األلباني: صحيح[   [ في الزوائد: إسناد صحيح ورجاله ثقات   [ ]عبد الباقي:646  ]ماجه: ]شعيب: صحيح 
 [ لجهالة أم بكر الراوية عن عائشة

 : يف وقت النفاس ثاني الفرع ال 
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صلى هللا عليه   -: قالت: »كانت النُّفساء على عهد رسول هللا -رضي هللا عنها  -)د ت( أم سلمة    -[ 425]
أخرجه أبو   «.-يعين: من الَكَلف -تـَُعدُّ نَِّفاَسها أربعني يوماً، أو أربعني ليلة، وُكنَّا َنْطلي على وجوهنا الَوْرَس  -وسلم
 داود.

أربعني يوماً، وكنا َنْطلي   -صلى هللا عليه وسلم -جتلس على عهدِّ رسول هللا ويف رواية الرتمذي قالت: »كانت النفساُء 
 ُوجوَهنا ابلَوْرسِّ من الَكَلف«  

ة[ ]األلباني: حسن بشواهده: رعبد القاد [ ] 5432]جامع:   [ حسن صحيح[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة حال ُمسَّ
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 الباب األول: يف الصالة وأحكامها، وفيه سبعة فصول  

 الفصل األول: يف وجوهبا أداءً وقضاءً، وفيه ثالثة فروع 

 الفرع األول: يف الوجوب والكمية 
فقال: اي    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »سأَل رجل نيبَّ هللا    -رضي هللا عنه    -)م ت س( أنس بن مالك    -[  426]

رسول هللا، كم فَرَض هللا على عِّباده من الصََّلوات؟ قال اْفرَتََض هللا على عباده َصَلوات مْخساً، قال: اي رسوَل هللا، هل  
َلُهنَّ أو بـَْعَدُهنَّ من شيء؟ قال: افْ  رَتََض هللا على عباده صلوات مخساً، فحلف الرجل ال يَزِّيُد عليه شيئاً، وال ينقُص  قـَبـْ

قال رسوُل هللا   شيئاً،  عليه وسلم  -منه  مسلم  -صلى هللا  أخرج  وقد  النسائي،  أخرجه  اجلنَّة«.  لَيْدُخَلنَّ  َصَدَق  إن   :
 اهلمزة  والرتمذي هذا القدر يف حديث طويل هو مذكور يف »كتاب اإلميان« من حرف 

 [ ]صحيح[ 3236]جامع: 
ليلَة    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ُفرِّضْت على النيب    -رضي هللا عنه    -)خ م ت س( أنس بن مالك    -[  427] 

يـَُبدَُّل الَقْوُل َلَديَّ، وإن لك هبذه   ُأْسرَِّي به الصالُة مخسني، مث نقَِّصت حَّت ُجعلت مخساً، مث نُودَِّي: اي حممد، إنه ال 
وأ خمتصرًا،  هكذا  الرتمذي  أخرجه  ذكر  اخلمس مخسني«  يـََتَضمَُّن  طويل  حديث  يف  والنسائي  ومسلم  البخاري  خرجه 

اإلسراء، واحلديث بطوله مذكور يف »كتاب النبوة« من حرف النون. وأخرج البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي هذا  
اب النُّبوَّة«  املعىن أيضاً، يف حديث طويل يـََتَضمَّن ذِّْكر اإلسراء، عن أنس عن مالك بن صْعَصَعة. وهو مذكور يف »كت

 من حرف النون، وحيث اقتصر الرتمذي من رواية أنس على هذا الَقْدر أوردانه يف كتاب الصالة  
 [ ]صحيح[ 3237]جامع: 

: قال: »َفرض هللا الصالة على لسان نبيُِّّكْم يف احلَضرِّ  -رضي هللا عنهما    -)م د س( عبد هللا بن عباس    -[  428] 
 َأربعاً، ويف السََّفرِّ ركعتني، ويف اخلوف ركعة«. أخرجه مسلم وأَبو داود والنسائي  

 [ ]صحيح[ 3238]جامع: 
ركعتني، مث أمتّها يف    -: قالت: »فرض هللا الصالة حني فرضها  -رضي هللا عنها    -)خ م ط د س( عائشة   -[  429] 

الصالة   فرض هللا  قالت:  رواية،  األوىل«. ويف  الفريضة  على  السَّفر  وأُقِّرَّْت صالُة  فرضها    -احلَضر،  ركعتني    -حني 
 يف صالة احلضر.  ركعتني، يف احلَضر، والسفر، فأُقِّرَّْت صالة السفر، وزيدَ 

، فُفرِّضت أربعا، وتُركت -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أخرى، قالت: »ُفرَِّضت الصالة ركعتني، مث هاجر رسوُل هللا 
 صالة السفر على الفريضة األوىل«.

لم. وأخرج الرواية قال الزهري: »قلت لعروة: ما ابُل عائشة تُتِّمُّ؟ قال: أتوَّلْت كما أتوََّل عثمان«. أخرجه البخاري ومس
 الثانية املوطأ وأبو داود. 

 وأخرج الثانية والثالثة النسائي  
 [ ]صحيح[ 3239]جامع: 

قال: »صالة األضحى ركعتان، وصالة الفطر ركعتان، وصالة   -رضي هللا عنه    -)س( عمر بن اخلطاب    -[  430] 
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النيّب   لسانِّ  على  َقصر،  من غري  متام  ركعتان  اجلمعة  ركعتان، وصالة  عليه وسلم  -املسافر  أخرى  -صلى هللا  « ويف 
 أخرجه النسائي.  «:»وصالُة النحر« مكان »صالة األضحى

د القادر: من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وابن أبي ليلى لم يسمع من عمر[ ]األلباني: صحيح[  [ ]عب3240]جامع:  
   ]الرسالة: صحيح[

: »ُمروا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( سبة بن معبد اجلهين    -[  431] 
نني، فإذا بلغ َعْشَر سنني فاضرِّبُوه عليها«. الصَّيبَّ ابلصالة إذا بـََلغ َسْبَع   سِّ

 ويف رواية قال: »َعلُِّّموا الصيبَّ الصالَة ابَن سبع، واضربوه عليها ابن َعْشر«. أخرج األوىل أبو داود، والثانية الرتمذي  
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حديث صحيح[  3242]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  432] 
بينهم يف   أبناُء عْشر، وفرُِّقوا  أَبناُء سبع، واضربوهم عليها وهم  زاد يف رواية:    املضاجع«»ُمُروا أوالدَكم ابلصالة وهم 

 فال ينظْر إىل ما دون السُّرَّةِّ وفوَق الرُّْكَبة«. أخرجه أبو داود   -عبَدُه أو أجريُه   -»وإذا زوََّج أحدكم خادَِّمُه 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[  3243]جامع:  

صلى هللا عليه    -: قال: »عَرضين رسوُل هللا  -عنهما  رضي هللا    -)خ م ت د س( عبد هللا بن عمر    -[  433] 
انفع:    -وسلم قال  فأجازين«  َعْشَرَة،  مْخَس  ابُن  وأان  اخلَْنَدق  يوَم  وعَرضين   ، جُيْزينِّ فلم  عْشَرَة،  َأربََع  ابُن  وَأان  ُأحد  يوَم 

ما بني الصغري والكبري، فكتب   فقدِّمُت على عمَر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدَّثُته هذا احلديث، فقال: إن هذا حلدٌّ 
ذلك دون  وما كان  سنة،  عشرة  بلغ مخس  ملن  يـَْفرُِّضوا  أن  ُعمَّاله:  ومسلم    إىل  البخاري  أخرجه  العيال.  يف  فاجعلوه 
»فأجازين«.   قوله:  عند  والنسائي  داود  أيب  رواية  وانتهت  أبو والرتمذي.  من    وزاد  بقي  ما  حنو  أخرى  رواية  يف  داود 

 .احلديث
 [ ]صحيح[ 3245]جامع: 

 الفرع الثاني: يف القضاء 
قال: »من    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت س د( أنس بن مالك    -[  434]

َي صالة فْلُيصلِّّ إذا ذكَر، ال كفَّارَة هلا إال ذلك وتال قتادة }َوَأقِّمِّ الصَّالة لِّذِّْكرِّي{ ]طه:    . [« 14َنسِّ
ها إذا ذكرها، فإن هللا عزَّ وجلَّ يقول: }َوأقِّمِّ الصَّالة  ويف رواية: »إذا رَقَد أحدُكم عن الصالة، أو َغَفل عنها فليصلِّّ 

إذا ذكرها{«لِّذْكرِّي فْلُيَصلِّّها  َي صالة  َنسِّ الرتمذي والنسائي »َمن  البخاري ومسلم. ويف رواية  ويف أخرى    «. . أخرجه 
ُل عنها؟ قال: َكفَّاَرُْتا: أن  عن الرجل يـَْرُقد عن الصالة، أو يـَْغفُ   -صلى هللا عليه وسلم-للنسائي، قال: ُسئل رسوُل هللا  

 وأخرج أبو داود الرواية األوىل  «. ُيصلَِّّيها إذا ذكرها
 [ ]صحيح[ 3246]جامع: 

ران مع النيب    -رضي هللا عنه    -)خ م س د ت( أبو قتادة    -[  435]  ليلة، فقال    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »سِّ
ُأوقظكم، فاضطجعوا،   َأان  فقال بالل:  الصالة،  تناموا عن  أن  قال: أخاف  بنا اي رسول هللا؟  َعرَّسَت  لو  القوم:  بعض 

وقد طلع حاجب الشمس،    -صلى هللا عليه وسلم  -تْيقَظ النيبُّ  وأسَنَد بالل ظهره إىل راحلته، فغَلبَـْتُه عيناه، فنام، فاس
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وَردَّها   أرواحكم حني شاء،  قَبَض  إن هللا  قال:  مثُلها قطُّ،  نْومة  أُلقِّيْت عليَّ  ما  فقال:  قُلَت؟  ما  أيَن  بالل،  فقال: اي 
وابيا الشمُس  ارتفعت  فلما  فتوضأ،  ابلصالة،  الناَس  فأذِّّن  قُم  بالل  اي  شاء،  حني  ابلناس  عليكم  فصلى  قام  ضَّت، 

 مجاعة«. أخرجه البخاري، والنسائي.
، ومِّْلُت  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يف سفرِّ، فماَل رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود »أن النيبَّ 

اْحفُظوا علينا صالتنا   اْنظُر، فقلُت: هذا رَاكِّب، هذان راكبان، هؤالء ثالثة، حَّت صران سبعة، فقال:    -معه، فقال: 
َهة، مث نزلوا فتوضؤوا وأذََّن  فُضرَِّب على آذ  -يعين: صالة الفجر   اَّنم، فما أيقظهم إال حرُّ الشمس، فقاموا وساروا هنَـيـْ

صلى هللا  -بالل فصلَّوا ركعيت الفجر، مث صلوا الفجر، وركبوا، فقال بعضهم لبعض: قد فرَّطنا يف صالتنا، فقال النيبُّ  
أحدُكم عن صالة فليصلِّّها حني يذكرها، ومن الغدِّ    ال َتفريط يف النوم، إَّنا التفريط يف اليقظة، فإذا سها  -عليه وسلم
 للوقت«. 

 هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم، وهو مذكور يف »كتاب النبوة« من حرف النون.
فلم يوقظنا إال    -هبذه القصة    -جيَش األمراء    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى أليب داود، قال: »بعث رسول هللا  

: رُويدًا ُرويدًا، ال أْبَس عليكم،  -صلى هللا عليه وسلم-عة فقمنا َوهِّلني لَصالتنا، فقال رسوُل هللا  حرُّ الشمس وهي طال
من كان منكم يركع ركعيت الفجر فلرَيَْكْعُهما، فقام من   -صلى هللا عليه وسلم -حَّت إذا تعاَلت الشمس، قال رسوُل هللا 

[ أن ينادى ابلصالة، فـَُنودَي  -صلى هللا عليه وسلم  -مر ]رسول هللا  كان يركعهما، ومن مل يكن يركعُهما فركعهما، مث أ
[ مل نكن يف شيء من    -صلى هللا عليه وسلم  -هلا، فقام رسوُل هللا   فصلى بنا، فلما انصرف قال: أال إان حنمُد هللا ]أانَّ

أىنَّ شاء، فمن أْدرَك منكم صالَة الغَداةِّ من    أُمور الدنيا َيْشغلُنا عن صالتنا، ولكن أرَواُحنا كانت بِّيدِّ هللا تعاىل فأرسلها 
 غد صاحلاً فْلَيقضِّ معها مثلها« 

نوَمهم عن الصالة، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أليب داود والرتمذي والنسائي قال: »ذَكُروا لرسول هللا  
 الصالة األخرى، فمن فعل ذلك فليصلِّّها  أمَّا إنه ليس يف النوم تفريط، إَّنا التفريط على من مل ُيصل حَّت يدخل وقتُ 

َتبُِّه هلا يـَنـْ وقال الرتمذي والنسائي: »إَّنا التفريط يف اليقظة، فإذا َنسَي أحدُكم صالة أو انَم عنها فليصلِّّها إذا    «.حني 
 .ذكرها«
 [ ]صحيح[ 3247]جامع: 

حني قـََفَل من غزوة    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه   -)م ط د ت س( أبو هريرة   -[  436] 
َأْدرَكه الَكَرى عرََّس وقال لبالل: اْكأل لنا الليَل، فصلى بالل ما ُقدَِّر له، وانم رسوُل هللا     -َخْيَبَ سار ليلة، حَّت إذا 

فغل  -صلى هللا عليه وسلم الفجر،  ُمَواجه  راحلته  استَنَد بالل إىل  الفجُر  تَقاَرَب  فلما  بْت بالاًل عيناه وهو  وأصحابُه، 
  -ُمْسَتنِّد إىل راحلته، فلم يستيقظ رسوُل هللا وال بالل وال أحد من أصحابه، حَّت ضرْبتهم الشمُس، فكان رسوُل هللا  

، فقال: أي بالُل، فقال بالل: َأخَذ  -صلى هللا عليه وسلم  -أوَّهلم استيقاظاً، ففزِّع رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم
َلهم شيئاً، مث توضَّأ رسوُل هللا    قال: اقتادوا،  -]أبيب أنَت وأمي اي رسوَل هللا[-خَذ بنفسك  بنفسي الذي أَ  فاقتادوا َرَواحِّ

َي الصالة  -صلى هللا عليه وسلم  - ، وَأمر بالاًل، فأقام للصالة، فصلَّى هبم الصبح، فلما قضى الصالة قال: من َنسِّ
 }أقِّمِّ الصَّالَة لِّذِّكرِّي{ «. وكان ابن شهاب يقرؤها }للذِّكَرى{. فليصلِّّها إذا ذكرها، فإن هللا تعاىل قال: » 
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صلى    -، فلم نستيقْظ حَّت طلعت الشمس، فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم   -ويف رواية، قال: »عرَّسنا مع نيب هللا  
نا، مث دعا ابملاء فتوضأ،  ليأخْذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حَضَران فيه الشيطاُن، قال: ففعل  -هللا عليه وسلم

قال بعض الرواة: مث صلى سجدتني، مث ُأقيمت الصالة، فصلى الغداة«. أخرجه مسلم وأخرج أبو    -مث سجد سجدتني  
  -صلى هللا عليه وسلم   -داود والرتمذي الرواية األوىل، وأخرج املوطأ الرواية األوىل عن ابن املسيب عن رسول هللا  

 مرساًل.
: »حَتوَُّلوا عن مكانكم  -صلى هللا عليه وسلم -يضاً عن أيب هريرة يف هذا اخلب، قال: فقال رسوُل هللا وأخرج أبو داود أ

 الذي أصابْتكم فيه الَغْفَلُة، قال: فأمر بالاًل فَأذََّن، وأقام، وصلَّى«.
»إذا َنسيَت الصالة فصَّلِّّ   -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج النسائي الرواية الثانية، وله يف أخرى، قال: قال رسوُل هللا  

 . ومل يذكر القصة. {«إذا ذكرَت، فإن هللا يقول: }أقِّمِّ الصالَة لِّذِّْكري
أن رسول هللا   ابن املسيب مرساًل:  إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى عن  فليصلِّّها  َي صالة  َنسِّ قال: »َمن 

صلى هللا    -}أقِّمِّ الصالة لذكري{ قال معمر: قلت للزهري: »أهكذا قرأها رسوُل هللا    «: ذكرها، فإن هللا تعاىل يقول
 قال: نعم«   ؟-عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 3248]جامع: 
رٍي له،    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسول هللا   -رضي هللا عنه    -)خ م د( عمران بن حصني    -[ 437]  كان يف َمسِّ

فناموا عن صالة الفجر، فاستيقظوا حَبرِّ الشمس، فارتفعوا قلياًل، حَّت استَقلَّت الشمُس، مث أمر ُمؤذِّّانً فأذََّن، فصلَّى،  
أ الفجر«.  أقام، مث صلى  مث  الفجر،  قبل  البخاري  ركعتني  أخرجه  قد  طويل  حديث  من  طرف  وهو  داود،  أبو  خرجه 

 ( 1) ومسلم بطوله، وهو مذكور يف املعجزات من »كتاب النبوة« من حرف النون 

رِّ اللَّْيلِّ َعرَّ ويف رواية يف مسند أمحد،   ْسَنا فـََلْم َنْستَـْيقِّْظ  قَاَل: َسَريـَْنا َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََلمَّا َكاَن مِّْن آخِّ
  ُّ ، َفَجَعَل الرَُّجُل مِّنَّا يـَُقوُم َدهًِّشا إِّىَل َطُهورِّهِّ قَاَل: فََأَمَرُهُم النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن َيْسُكُنوا،  َحَّتَّ أَيـَْقظََنا َحرُّ الشَّْمسِّ

ال اْرتـََفَعتِّ  إَِّذا  َحَّتَّ  ْراَن  َفسِّ اْرحَتَْلَنا  َنا مثَّ  َفَصلَّيـْ َأقَاَم  اْلَفْجرِّ، مثَّ  قـَْبَل  الرَّْكَعَتنْيِّ  َصلَّى  فََأذََّن، مثَّ  بِّاَلاًل  َأَمَر  مثَّ  تـََوضََّأ،    شَّْمُس 
َهاُكْم رَبُُّكْم َعنِّ الرِّاَب َويَـ  ْنُكْم؟ "ْقبَـلُ فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل هللاِّ َأاَل نُعِّيُدَها يفِّ َوْقتَِّها مَِّن اْلَغدِّ؟ قَاَل: " أَيـَنـْ أخرجه مسند أمحد    .ُه مِّ

(2) . 
   [ ]صحيح[3249]جامع:  (1)
 [ ]شعيب: حديث صحيح دون قوله: "أينهاكم ربكم.. إلخ"[ 19964]مسند:  (2)

يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كنا مع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د( عمرو بن أمية الضمري    -[  438] 
، فقال: تـََنحَّوا عن  -صلى هللا عليه وسلم  -الصبح حَّت طلعت الشمس، فاستيقظ رسوُل هللا  بعض أسفاره، فنام عن  

 هذا املكان، مث أمر بالاًل فأذَّن، مث توضَّؤوا، وصلَّوا ركعيت الفجر، مث أمر بالاًل فأقام الصالة، فصلى هبم صالة الصبح«. 
  -يف هذا اخلب، قال: فتوضَأ    -صلى هللا عليه وسلم  -  وكان خيدم النيبَّ   -قال أبو داود: وروي عن ذي خْمب احلَبشي  

النيبَّ   عليه وسلم-يعين:  النيب    -صلى هللا  قام  مث  فأذَّن،  بالالً  أمر  مث  الرتاب،  منه  يـَْلث  مل  عليه    -ُوُضوء  صلى هللا 
. -وسلم لِّ  فركع ركعتني وهو غري َعجِّ

ل«.   أخرجه أبو داود.ويف رواية عن ذي خمب ابن َأخي النجاشي قال: »فأذَّن وهو غري َعجِّ
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 [  الرواية االولى والثانية صحيحتان واالخيرة شاذة[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: 3250]جامع: 

زَمَن    -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »أقْـبَـْلنا مع رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -)د( عبد هللا بن مسعود    -[  439] 
النيبُّ   فقال  فاستيقظ  -صلى هللا عليه وسلم  -احلَُديبِّيَة،  الشمس،  فناموا حَّت طلعت  َأان،  فقال بالل:  َيكَلؤان؟  َمن   :

َي«.    ، فقال: افعلوا كما-صلى هللا عليه وسلم  -النيب   كنتم تفعلون، قال: ففعلنا، قال: فكذلك فافعلوا، ملن انم أو َنسِّ
 أخرجه أبو داود. 

 ]شعيب: إسناده حسن[   صحيح[[ ]عبد القادر: حديث 3251]جامع: 

قال يف سفر: »َمن َيْكَلؤان   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( جبري بن مطعم  -[ 440] 
َفُضرَِّب على آذاَّنم، حَّت  نـَْرُقَد عن الصالة، عن صالة الصبح؟ فقال بالل: أان، فاستقبل مطلع الشمس،  الليلة ال 

أذَّن   توَّضؤوا، مث  فقال:  فقاموا،  الشمس،  الفجر«.  أيقَظهم حرُّ  الفجر، مث صلََّوا  ركعتني، وصلَّوا ركعيت  بالل، فصلى 
 أخرجه النسائي. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[  3252]جامع: 

عباس    -[  441]  بن  عنهما    -)س( عبد هللا  رسوُل هللا  -رضي هللا  »أدجلَ  قال:  ، مث  -صلى هللا عليه وسلم  -: 
صالة   وهي  فصلى،  الشمس،  ارتفعت  حَّت  ُيَصلِّّ  فلم  بعُضها،  أو  الشمس،  عليه  طلعت  حَّت  يستيقْظ  فلم  عرََّس، 

   أخرجه النسائي.الوسطى«. 
بزيادة وهي صالة  3253]جامع:   منكر  ]األلباني:  إسناده حسن[  القادر:  ]عبد   ](( قوله  دون  لغيره  ]الرسالة: صحيح  وهي  الوسطى[ 

 (([ صالة الوسطى

ليلة    -صلى هللا عليه وسلم -قال: »عرَّس رسول هللا    -رضي هللا عنه   -موىل عمر    -)ط( زيد بن أسلم    -[  442] 
بطريق مكة، ووَكَّل بالالً أن يُوقَِّظهم للصالة فَرقَد بالل، ورَقُدوا، حَّت استيَقُظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ  

أن يركبوا حيت خيرجوا من ذلك الوادي، وقال: »إن هذا    -عليه وسلم  صلى هللا  -القوُم وقد َفزُِّعوا، فأمرهم رسوُل هللا  
أمرهم رسول هللا   الوادي، مث  به شيطان« فركبوا حَّت خرجوا من ذلك  يَنزِّلوا، وأن   -صلى هللا عليه وسلم  -واٍد  أن 

ابلناس، مث انصرف وقد   -صلى هللا عليه وسلم   -يتوضَّؤوا، وأمر بالاًل أن يُنادَي ابلصالة أو يقيَم، فصلى رسوُل هللا  
رأى من فزعهم، فقال: اي أيها الناس، إن هللا قبض أْرَواحنا، ولو شاء لَردَّها إلينا يف حني غري هذا، فإذا رَقد أحدُكم عن  

إىل أيب    -صلى هللا عليه وسلم  -الصالة َأو َنسَيها مث َفزَِّع إليها فْلُيَصلِّّها كما كان ُيصلِّّيها يف وقتها، مث التفت رسول هللا  
بكر الصديق، فقال: إن الشيطان أتى بالاًل وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يـََزْل يَهدِّئُه كما يـَُهدَّأُ الصيبُّ حَّت انم. مث 

مثل الذي أخب رسول    -صلى هللا عليه وسلم-بالاًل، فأخب بالل رسوَل هللا    -صلى هللا عليه وسلم-دعا رسول هللا  
 أاب بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسوُل هللا«. أخرجه املوطأ   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

مرسال باتفاق رواة الموطأ وجاء  ]الزرقاني:  وجاء معناه متصاًل من وجوه صحاح[    [ ]عبد القادر: مرسل صحيح اإلسناد3254]جامع:  
 ]الهاللي: حسن لغيره[  [معناه متصال من وجوه صحاح، قاله أبو عمر 

يف سفر، فأْسرينا ليلة،    -صلى هللا عليه وسلم  -)س( بريد بن أيب مرْي عن أبيه، قال: »كنا مع رسولِّ هللا    -[  443] 
الصُّْبحفلما كان يف   فنام    وجهِّ  قد    -صلى هللا عليه وسلم  -نزل رسوُل هللا  إال ابلشمس  النَّاس، ومل يستيقظوا  وانم 
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رسول هللا   فأمر  علينا،  عليه وسلم  -طلعت  فأقام،    -صلى هللا  أمره  مث  الفجر،  قبل  ركعتني  فأذََّن، مث صلى  املؤذَِّّن، 
 أخرجه النسائي. فصلى ابلناس، مث حدَّثنا ِبا هو كائن حَّت تقوَم الساعة«. 

   [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[3255]جامع: 

رضي هللا عنه جاء يوم    -اخلطاب  أن عمر بن    -رضي هللا عنهما    -)خ م ت س( جابر بن عبد هللا    -[  444] 
العصر حَّت كادت  أصلِّّي  ما كدُِّت  رسول هللا،  اي  وقال:  قريش،  َيُسبُّ كفاَر  فجعل  الشمس،  غَربت  بعدما  اخلندق 

ُتها، فُقمَنا إىل بْطحاَن، فتوضََّأ للصالة، وتوضَّْأان،  -صلى هللا عليه وسلم-الشمس تغرب؟ قال رسول هللا   ، وهللا ما َصلَّيـْ
   .العصر بعدما غربت الشمس، مث صلى بعدها املغرَب أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي فصلى

 [ ]صحيح[ 3257]جامع: 
بن مسعود    -[  445]  َشَغُلوا رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما    -)ت س( عبد هللا  صلى هللا عليه    -»أن املشركني 

شاء هللا، فأمر بالاًل فأذَّن، مث أقام فصلى الظهر، مث أقام    الليل ماعن أربع صلوات يوم اخلندق، حَّت ذهب من    -وسلم
 فصلى العصر، مث أقام فصلى املغرب، مث أقام فصلى العشاء«. أخرجه الرتمذي والنسائي. 

قال: »كنا مع رسول هللا   للنسائي،  رواية  واملغرب    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف  والعصر  الظهر  َفُحبِّْسنا عن صالة 
، فقلت: حنن مع رسول هللا يف سبيل هللا؟ فأمر رسوُل هللا  والعشا بالالً    -صلى هللا عليه وسلم  -ء، فاشتدَّ ذلك عَليَّ

وأقام. هللا    «..فأذن  يذكرون  عِّصابة  األرض  على  ما  فقال:  علينا،  طاف  مث  بنا،  »فصلى  فيه:  وقال  احلديث،  وذكر 
 غريَكم«  

: عامر يروي عن أبيه عبد هللا ولم يسمع منه، ولكن للحديث شواهد بمعناه في الصحيحين وغيرهما يقوى  رعبد القاد[ ]3258]جامع:   
 ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ [ حسن بها[ ]األلباني: 

أبو سعيد اخلدري    -[  446]  الظهر حَّت  قال: »َشَغَلَنا املُشركون يوم اخلندق عن صالة    -رضي هللا عنه    -)س( 
القَِّتاَل{ ]األحزاب:   املُؤمِّننَي  }وََكفى هللاُ  فأنزل هللا عز وجل  نزل،  ما  القتال  ينزل يف  أن  قبل  الشمس، وذلك  غربت 

بالاًل فأقام لصالة الظهر، فصالها كما كان ُيصلِّّيها يف وقتها، مث أقام    -صلى هللا عليه وسلم  -[ فأمر رسوُل هللا  25
 أخرجه النسائي.  «.صليها يف وقتها. مث أقام للمغرب، فصالها كما كان يصليها يف وقتهاللعصر، فصالها كما كان ي

ويف نسخة السماع لكتاب النسائي قال: »شغلنا املشركون يوم اخلندق عن صالة العصر، حَّت غربت الشمس، وذلك  
صلى  -[ فَأمر رسوُل هللا  25اَل{ ]األحزاب:  قبل أن ينزل يف القتال ما نزل فأنزل هللا عز وجل }وَكَفى هللاُ املُؤمِّننَي القِّتَ 

بالالً فَأقام لصالة الظهر، فصالها كما كان يصلِّّيها لوقتها، مث أقام للعصر، فصالها كما كان يصليها   -هللا عليه وسلم
 «. لوقتها

 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 3260]جامع: 

َْمٍر    -[  447]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -)حم( يَزِّيد ْبنِّ ُصَلْيٍح، َعْن ذِّي خمِّ ، قَاَل:  -وََكاَن رَُجاًل مَِّن احْلََبَشةِّ خَيُْدُم النَّيبِّ
فـََقا الزَّادِّ،  لِّقِّلَّةِّ  َذلَِّك  يـَْفَعُل  اْنَصَرَف، وََكاَن  نَي  فََأْسرََع السَّرْيَ حِّ َسَفٍر،  َمَعُه يفِّ  انـَْقَطَع  ُكنَّا  َقدِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ،  اَي  قَائٌِّل:  َلُه  َل 

َأْو قَاَل َلُه قَائٌِّل   -َهْجَعًة؟«    النَّاُس َورَاَءَك، َفَحَبَس َوَحَبَس النَّاُس َمَعُه َحَّتَّ َتَكاَمُلوا إِّلَْيهِّ، فـََقاَل هَلُْم: »َهْل َلُكْم َأْن ََّنَْجعَ 
فـََقاَل: »َمْن يَ   - َونـََزُلوا،  فـََقاَل: »َهاَك اَل  فـَنَـَزَل  اَنقَتِّهِّ،  طَاَم  فََأْعطَاينِّ خِّ فَِّداَءَك،   ُ َأاَن، َجَعَلينِّ اَّللَّ فـَُقْلُت:  َلَة؟«  اللَّيـْ ْكَلُؤاَن 

ُلَكعَ  َغرْيَ    «. َتُكونُنَّ  فـَتَـَنحَّْيُت   ، اَنَقيتِّ طَامِّ  َوَسلََّم َوخِّ َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اَنَقةِّ  فََأَخْذُت خبِِّّطَامِّ  َفَخلَّْيُت  قَاَل:  بَعِّيٍد، 
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، فَإِّيّنِّ َكَذاَك أَْنظُُر إِّلَْيهَِّما َحَّتَّ َأَخَذينِّ النـَّْوُم، فـََلْم َأْشُعْر بِّ  َشْيٍء َحَّتَّ َوَجْدُت َحرَّ الشَّْمسِّ َعَلى َوْجهِّي،  َسبِّيَلُهَما يـَْرَعَيانِّ
خبِِّّطَامِّ   فََأَخْذُت  بَعِّيٍد،  َغرْيُ  مِّينِّّ  َلَتنْيِّ  لرَّاحِّ ابِّ َأاَن  فَإَِّذا  َااًل  َوِشِّ ميِّيًنا  فـََنَظْرُت  َقْظُت،  َوَسلََّم  فَاْستَـيـْ َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ اَنَقةِّ 

فَأَ   ، اَنَقيتِّ بـَْعًضا، حَ َوخبِِّّطَامِّ  بـَْعُضُهْم  النَّاُس  فَأَيـَْقَظ  اَل،  قَاَل:  ُتْم؟  َأَصلَّيـْ َلُه:  فـَُقْلُت  فَأَيـَْقْظُتُه،  اْلَقْومِّ  َأْدىَن  َقَظ  تـَْيُت  اْستَـيـْ َّتَّ 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي بِّاَلُل، َهْل يفِّ اْلمِّيَضَأةِّ َماًء«   ُّ َصلَّى هللاُ  َدا  -النَّيبِّ فَِّداَءَك،    -َوَة  يـَْعينِّ اإْلِّ  ُ نـََعْم، َجَعَلينِّ اَّللَّ قَاَل: 

ُّ َصلَّى   َاَب، فََأَمَر بِّاَلاًل فََأذََّن، مثَّ قَاَم النَّيبِّ ْنُه الرتُّ يـَُلتَّ مِّ مَلْ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَصلَّى الرَّْكَعَتنْيِّ قـَْبَل فََأاَتُه بَِّوُضوٍء، فـَتَـَوضََّأ،  هللاُ 
َّ اَّللَِّّ فـَرَّ الصُّْبحِّ َوُهَو َغرْيُ  َلُه قَائٌِّل: اَي َنيبِّ ٍل، فـََقاَل  َأَمَرُه، فََأقَاَم الصَّاَلَة، َفَصلَّى َوُهَو َغرْيُ َعجِّ ٍل، مثَّ  ْطَنا، قَاَل: »اَل،   َعجِّ

َنا« َنا، َوَقْد َصلَّيـْ ُ َعزَّ َوَجلَّ َأْرَواَحَنا َوَقْد َردََّها إِّلَيـْ  َأخرجه مسند أمحد.  . قـََبَض اَّللَّ
 [ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: روى أبو داود طرفًا منه، ورواه أحمد والطبراني في "األوسط" ورجال أحمد ثقات16824ند: ]مس

نَي َيْذُكُرَها،    -رضي هللا عنه    -)حم( مَسَُرة ْبنِّ ُجْنُدبٍ   -[  448]  َي َصاَلًة فـَْلُيَصلَِّّها حِّ قَاَل: َأْحَسُبُه َمْرُفوًعا، »َمْن َنسِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  «. َومَِّن اْلَغدِّ لِّْلَوْقتِّ 

]الهيثمي:  20258  ،20257]مسند:   حرب[  ابن  بشر  أجل  من  والشواهد  المتابعات  في  حسن  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]
 [ ح ورجاله رجال الصحي

قَاَل: َأقْـبَـْلَنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَِّن احْلَُدْيبَِّيةِّ،    -رضي هللا عنه   -)حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبَن َمْسُعودٍ  -[  449] 
ُْم نـََزُلوا َدَهاًسا مَِّن اأْلَْرضِّ     فـََقاَل: »َمْن َيْكَلُؤاَن؟« فـََقاَل بِّاَلٌل: َأاَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ   -يـَْعينِّ الدََّهاَس: الرَّْمَل    -َفذََكُروا َأَّنَّ

ُهْم   نـْ َقَظ اَنٌس، مِّ ُفاَلٌن َوُفاَلٌن، فِّيهِّْم ُعَمُر،  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذْن تـََنْم« ، قَاَل: فـََناُموا َحَّتَّ طََلَعتِّ الشَّْمُس، فَاْستَـيـْ
ُبوا   ُّ َصلَّى  -يـَْعينِّ َتَكلَُّموا    -قَاَل: فـَُقْلَنا: اْهضِّ َقَظ النَّيبِّ ُتْم تـَْفَعُلوَن« ، قَاَل: فَاْستَـيـْ هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »افْـَعُلوا َكَما ُكنـْ

َي« ، قَاَل: َوَضلَّْت اَنَقُة َرُسولِّ اَّللَِّّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ، قَاَل: فـََفَعْلَنا، قَاَل: َوقَاَل: »َكَذلَِّك فَافْـَعُلوا، لَِّمْن اَنَم َأْو َنسِّ
تـَُها، فـََوجَ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَرَكَِّب َمْسُرورً َفطََلبـْ َا إِّىَل النَّيبِّ ْئُت هبِّ َلَها َقْد تـََعلََّق بَِّشَجَرٍة، َفجِّ ُّ َصلَّى  ْدُت َحبـْ ا، وََكاَن النَّيبِّ

َتبًِّذا َخْلَفَنا، قَاَل: َفَجَعَل يـَُغطِّّي  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إَِّذا نـََزَل َعَلْيهِّ اْلَوْحُي اْشَتدَّ َذلَِّك َعَلْيهِّ، َوَعَرفْـَنا َذاِّكَ   فِّيهِّ، قَاَل: فـَتَـَنحَّى ُمنـْ
فََأْخَباََن   فََأاَتاَن،  َعَلْيهِّ،  أُْنزَِّل  َقْد  أَنَُّه  َعَرفْـَنا  َعَلْيهِّ، َحَّتَّ  َذلَِّك  َوَيْشَتدُّ  بِّثـَْوبِّهِّ،  فَـ رَْأَسُه  َلَك  فـََتْحَنا  إِّانَّ  َعَلْيهِّ:  أُْنزَِّل  َقْد  ْتًحا  أَنَُّه 

   ُمبِّيًنا. 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َلوِّ اْمَتَسسْ ويف رواية خمتصرة،   َلًة َمَع النَّيبِّ َنا لَيـْ اأْلَْرَض فَنِّْمنَا    َناقَاَل: َسَريـْ

َأحْ  َأاَن  فـَُقْلُت:  َعْبُد اَّللَِّّ:  قَاَل  بـَْعُضُكْم«،  »لَِّيْحُرْسَنا  فـََقاَل:  قَاَل:  قَاَل: »فـََفَعَل«،  رَِّكابـَُنا؟  فََأْدرََكينِّ  َورََعْت  قَاَل:  ُرُسُكْم، 
يَ  ، َوالشَّْمُس طَالَِّعٌة، َومَلْ  َأْستَـْيقِّْظ إِّالَّ مَلْ  َنا، »فََأَمَر بِّاَلاًل  النـَّْوُم فَنِّْمُت،  َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّالَّ بَِّكاَلمِّ ْستَـْيقِّْظ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 فََأذََّن مثَّ َأقَاَم الصَّاَلَة، َفَصلَّى بَِّنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«.
 َأخرجه مسند أمحد. 

إسناده حسن[  4307  ،4421]مسند:   ]شعيب:  "المجمع  [  في  أيضًا  الهيثمي مختصرًا  أورده  والبزار،   “،]الهيثمي:  أحمد  إلى  ونسبه 
 [ وقال: ورجاله موثقون 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َسَفٍر، فـََعرََّس مَِّن    -  مارضي هللا عنه  -ابن عباس)حم(    -[  450]  قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  »فََأَمَر  قَاَل:   ،» لشَّْمسِّ ابِّ إِّالَّ  َيْستَـْيقِّْظ  فـََلْم  فـََرَقَد،  رَْكَعَتنْيِّ   اللَّْيلِّ  َفَصلَّى  فََأذََّن،  «  بِّالاًل 

َا  نـَْيا َوَما فِّيَها هبِّ  َأخرجه مسند أمحد. .«-يـَْعينِّ الرُّْخَصَة  -قَاَل: فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »َما َتُسرُّينِّ الدُّ
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لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف، لجهالة شيخ يزيد2349]مسند:   َوَأُبو  ]الهيثمي:    [[ ]شعيب: حسن  َأْحَمُد،  َرَواُه 
ْنَيا، َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َفَرَواُه َأْحَمُد َعْن َيزِ  ِني ِبِه الدُّ يَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد َعْن َرُجٍل َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوَرَواُه َأُبو  َيْعَلى َوَقاَل: َما َيُسرُّ

   [َأِبي ِزَياٍد َعْن َتِميِم ْبِن َسَلَمَة َعْن َمْسُروٍق َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِثَقات  َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ َعْن َيِزيَد ْبِن  

 الفرع الثالث: يف إثم تاركها 
َع رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    -)م د ت(    -[  451]   -صلى هللا عليه وسلم   -: قال: إنه مسِّ

ْرك: ترُك الصالة«. هذه رواية مسلم.   يقول: »بني الرَُّجل وبني الشِّّ
ْرك َأو ا  لكفر: ترُك الصالة«.ويف رواية الرتمذي »بني الكفر واإلميان: ترُك الصالة« وله يف أخرى »بني العبد وبني الشِّّ

 وأخرج أبو داود الرواية اآلخرة من رواايت الرتمذي   «.ويف أخرى: »بني العبد وبني الكفر: ترُك الصالة
 [ ]صحيح[ 3263]جامع: 

: »الَعهُد الذي بيننا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)س ت( بريدة    -[  452] 
 والنسائي  أخرجه الرتمذيوبينهم: الصالُة، فمن تركها فقد كفر« 

 [  صحيح]األلباني:  صحيح[[ ]عبد القادر: حديث 3264]جامع: 
ال يـََرْوَن    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »كان أصحاُب رسولِّ هللا    -رمحه هللا    -)ت( عبد هللا بن شقيق    -[  453] 

 أخرجه الرتمذي. شيئاً من األعمال ترُكُه كفر غري الصالة« 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  3265]جامع: 

بن عمر رضي هللا عنهما    -  [ 454] قال:    -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا    -)خ م ط د ت س( عبد هللا 
 »الذي تـَُفوتُه صالة العصر كأَّنا ُوتَِّر أهَله وماَله«. أخرجه اجلماعة. وعند أيب داود يف رواية أخرى »ُأوتَر«  

 [ ]صحيح[ 3266]جامع: 
يقول: »َمن فاتـَْتُه    -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّه مسِّع رسوَل هللا    -عنه  رضي هللا    -)س( نوفل بن معاوية    -  [ 455]

 صالُة العصر فكَأَّنا ُوتَِّر أهَله وماله«.
ا ُوتَِّر أهَله وماله«. قال ابن عمر: قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: قال نوفل: »صالة من فاتته، فكأَّنَّ

 من الصالة صالة: من فاتته فكأَّنا ُوتَِّر أهله وماله«.: »هي العصر«. ويف أخرى »إن 
 أخرجه النسائي. يقول: »هي صالُة العصر«  -صلى هللا عليه وسلم -قال ابن عمر: مسعُت رسول هللا 

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3267]جامع: 

يف غزاة يف يوم ذي َغيم، فقال: بكُِّروا بصالة    -عنه  رضي هللا    -)خ س( أبو املليح قال: كنا مع بـَُريدة    -  [ 456]
   قال: »من ترك صالة العصر فقد َحبَِّط عمله«. أخرجه البخاري والنسائي -صلى هللا عليه وسلم -العصر، فإن النيب 

 [ ]صحيح[ 3268]جامع: 
ْركِّ إِّالَّ   -رضي هللا عنه  -أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ  )جه(  - [ 457] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »لَْيَس َبنْيَ اْلَعْبدِّ َوالشِّّ َعنِّ النَّيبِّ

 أخرجه ابن ماجه. تـَْرُك الصَّاَلةِّ، فَإَِّذا تـَرََكَها فـََقْد َأْشَرَك« 
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره،   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي 1080 ]ماجه:

 [ وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي، وقد توبع
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ْرَداءِّ  وأَب )جه(  - [ 458] ًئا،   -رضي هللا عنه  -الدَّ َّللَِّّ َشيـْ قَاَل: َأْوَصاينِّ َخلِّيلِّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن: »اَل ُتْشرِّْك ابِّ
ًدا، فـََقْد بَرَِّئتْ  ًدا، َفَمْن تـَرََكَها ُمتَـَعمِّّ ْنُه الذِّمَُّة، َواَل َتْشرَ  َوإِّْن ُقطِّّْعَت َوُحرِّْقَت، َواَل َترْتُْك َصاَلًة َمْكُتوبًَة ُمتَـَعمِّّ بِّ اخْلَْمَر،  مِّ

ْفَتاُح ُكلِّّ َشرٍّ«  َا مِّ  أخرجه ابن ماجه. فَإَِّّنَّ
]األلباني: حسن[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن. شهر مختلف فيه4034 ]ماجه:

 [ لضعف شهر بن حوشب 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه: ذََكَر الصَّاَلَة يـَْوًما فـََقاَل:    -  مارضي هللا عنه  -)حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمٍرو  -  [459] َعنِّ النَّيبِّ
َها ملَْ  َها؟ َكاَنْت َلُه نُورًا، َوبـُْرَهااًن، َوجَنَاًة يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوَمْن مَلْ حُيَافِّْظ َعَليـْ َواَل جَنَاٌة،     َيُكْن َلُه نُوٌر، َواَل بـُْرَهاٌن، »َمْن َحاَفَظ َعَليـْ

 َأخرجه مسند أمحد.  .وََكاَن يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َمَع قَاُروَن، َوفِّْرَعْوَن، َوَهاَماَن، َوُأيبَِّّ ْبنِّ َخَلٍف«
 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"األوسط" ورجال أحمد ثقات[ 6576]مسند: 

ًدا   -رضي هللا عنه    -)حم( أَبُو الدَّْرَداءِّ   -  [460] قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن تـََرَك َصاَلَة اْلَعْصرِّ ُمتَـَعمِّّ
 َأخرجه مسند أمحد.   . َحَّتَّ تـَُفوَتُه فـََقْد ُأْحبَِّط َعَمُلُه«

 يثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح[[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]اله27492]مسند: 
دِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،   -رضي هللا عنه   - )حم( َكْعب ْبنِّ ُعْجَرةَ  -  [461] َنَما َأاَن َجالٌِّس يفِّ َمْسجِّ قَاَل: بـَيـْ

َأْربـََعٌة مِّنْ  َعُة رَْهٍط  َسبـْ َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  دِّ  َلةِّ َمْسجِّ قِّبـْ إِّىَل  َعَربِّ   ُمْسنِّدِّي ظُُهورِّاَن  َوَثاَلثٌَة مِّْن  إِّْذ  َمَوالِّيَنا،  َنا، 
َنا، فـََقاَل: »َما   َنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َصاَلَة الظُّْهرِّ َحَّتَّ انـْتَـَهى إِّلَيـْ جُيْلُِّسُكْم َهاُهَنا« قـُْلَنا: اَي َرُسوَل  َخَرَج إِّلَيـْ

َتظُِّر الصَّاَلَة، قَاَل: فََأرَمَّ َقلِّياًل، مثَّ رََفَع رَْأسَ  ُ َوَرُسولُُه  اَّللَِّّ نـَنـْ ُه، فـََقاَل: " أََتْدُروَن َما يـَُقوُل رَبُُّكْم َعزَّ َوَجلَّ، قَاَل: " قـُْلَنا: اَّللَّ
َها، َومَلْ يُ  قَِّّها فـََلُه َعَليَّ  َضيِّّْعَها اْستِّْخَفافًا حبَِّ َأْعَلُم، قَاَل: " فَإِّنَّ رَبَُّكْم َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل: َمْن َصلَّى الصَّاَلَة لَِّوْقتَِّها، َوَحاَفَظ َعَليـْ

َها، َوَضيـََّعَها اْستِّْخَفافًا َلُه اجْلَنََّة، َوَمْن مَلْ ُيَصلَِّّها لَِّوْقتَِّها، َومَلْ حُيَافِّْظ َعَليـْ َقَِّّها، َفاَل َعْهدَ   َعْهٌد َأْن ُأْدخِّ بـُْتُه،    حبِّ ْئُت َعذَّ َلُه، إِّْن شِّ
ْئُت َغَفْرُت َلُه "  أمحد. َأخرجه مسند  . َوإِّْن شِّ

َوُهَو  18132]مسند:    ، اْلَبَجِليُّ اْلُمَسيَِّب  ْبُن  ِعيَسى  ِفيِه  ]الهيثمي:  النقطاعه[  ضعيف  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  مرفوعه  ]شعيب:   ]
 [ َضِعيف  

َرةِّ    :قَالَ   -  ما رضي هللا عنه  -َعْبد اَّللَِّّ ْبَن ُعَمَر    (حب  )خز   -  [ 462] ْنَساَن يفِّ َصاَلةِّ اْلعَِّشاءِّ اآْلخِّ ُكنَّا إَِّذا فـََقْداَن اإْلِّ
 وابن حبانَوالصُّْبحِّ َأَسْأاَن بِّهِّ الظَّنَّ. أخرجه ابن خزمية 

]1485]خزيمة:   صحيح[  [ 2099حبان:  [  الهيثمي  ]ياسين:  قال  الطبراني    :]االعظمي:  ورجال  والبزار،  الكبير  في  الطبراني  "رواه 
 ثقات[  رواه البزار ورجاله  على صحيح مسلم[ ]الهيثمي:  إسناده صحيحااللباني: صحيح[ ]شعيب: ] [موثقون" 

 الفصل الثاني: يف املواقيت، وفيه ستة فروع 

 الفرع األول: يف تعيي أوقات الصلوات 
أاته سائل عن    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    أن رسولَ »  -رضي هللا عنه    -)م د س( أبو موسى األشعري    -[  463]

َمواقيت الصالة؟ فلم يـَُردَّ عليه شيئاً. قال: وأمر بالاًل، فأقام الفجر حني انَشقَّ الفجر، والناُس ال يكاُد يعرِّف بعُضهم  
القائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلَم منهم، مث أمره فأقام  بعضاً، مث أمره فأقام الظهر حني زالت الشمس، و 
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العصر والشمس ُمرَتفِّعَة، مث أمره فأقام ابملغرب حني وقعت الشمس، مث أمره فأقام العشاء حني غاب الشَّفق، مث أخََّر  
لظهر حَّت كان قريباً من وقت  الفجر من الَغدِّ حَّت انَصَرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، مث أخرَّ ا

العصر ابألمس، مث أخَر العصر حَّت انصرف منها، والقائل يقول: قد امْحرَّت الشمس، مث أخََّر املغرب حَّت كان عند  
مث أخََّر العشاء حَّت كان ثـُُلُث الليل    -ويف رواية: فصلى املغرب قبل أن يغيَب الشفُق يف اليوم الثاين    -سقوط الشَّفق  

 َأصَبَح فدَعا السائل، فقال: الوقت بني هذين«. هذه رواية مسلم. األول مث 
إىل   َمن  يعرُِّف  الرجل ال  أن  أو  يعرف وجه صاحبه،  الرجل ال  الفجر حني كان  فيه: »فأقام  وقال  داود،  أبو  وأخرجه 

ف  «،َجْنبِّه الشمس« وقال يف آخره: ورواه بعضهم،  منها وقد اصفرَّت  انصرف  العصر حَّت  قال: »مث وفيه: »مث أخر 
   ويف ألفاظ أيب داود خالف عن لفظ مسلم. وأخرجه النسائي مثل مسلم «. صلى العشاء إىل شْطرِّ الليل

 [ ]صحيح[ 3270]جامع: 
عن وقت الصالة؟   -صلى هللا عليه وسلم-»أن رجاًل سأل رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)م ت س( بريدة   - [ 464]

معنا هذين   له: صلِّّ  العصر،  فقال  فأقام  أمره  الظهر، مث  فأقام  أمره  فأذَّن، مث  أمر بالاًل  الشمس  زالت  فلما  اليومني، 
والشمس ُمرتفعة بيضاُء نَقيَّة، مث أمره فأقام املغرب حني غابت الشمس، مث أمره فأقام العشاء حني غاب الشفق، مث َأمره 

فأبَرَد ابلظهر، فأبرد هبا، فأنَعَم أن ُيْبَد هبا، وصلى العصر    فأقام الفجر حني طلع الفجر، فلما َأن كان اليوم الثاين أمره 
ثـُُلُث   ذهب  ما  بعد  العشاء  وصلى  الشفق،  يغيب  أن  قبل  املغرب  وصلى  الذي كان،  فوق  أخَّرها  مرتفعة،  والشمس 

َأان اي رسول هللا الرجل:  فقال  الصالة؟  السائل عن وقت  أَين  قال:  هبا، مث  فأسَفَر  الفجر  قال: وقُت  الليل، وصلى   ،
وأخرجه النسائي،    «.أخرجه مسلم. وأخرجه الرتمذي، فقال: »مواقيت الصالة كما بني هذين  «. صالتكم بني ما رأيتم

فقال: »فأمر بالاًل فأقام عند الفجر فصلى الفجر، مث أمره حني زالت الشمس فصلى الظهر، مث أمر حني رأى الشمس 
الشفق، فأقام العشاء، مث َأمره    حني غاببيضاء فأقام العصر، مث َأمره حني وقع حاجب الشمس فأقام املغرب، مث أمره  

أبر  الغد فنوَّر ابلفجر، مث  العصَر والشمُس بيضاُء، وأخَر عن ذلك، مث صلى  من  د ابلظهر وأنعم أن ُيبِّد، مث ]صلَّى[ 
السَّائل عن وقت  أين  قال:  الليل فصالها، مث  ثـُُلُث  العشاَء حني ذهب  فأقام  َأمره  الشفق، مث  يَغيب  أن  قبل  املغرب 

 الصالة؟ وقُت صالتكم ما بني ما رأيتم«  
 [ ]صحيح[ 3271]جامع: 

قال: »أمَّين جبيُل    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)ت د( عبد هللا بن عباس    -  [ 465]
َراك، مث صلى العصر حني   صلوات هللا عليه عند البيت مرتني، فصلى الظهر يف األوىل منهما حني كان الفيُء مثل الشِّّ

وأفطر الصائم، مث صلى العشاء حني غاب الشفق، مث    كان كل شيء مثَل ظِّلِّّهِّ، مث صلى املغرب حني وجبت الشمس
صلى الفجر حني بـََرَق الفجر وحُرَم الطعاُم على الصائم، وصلى املرة الثانية الظهر حني كان ظِّلُّ كل شيء مثله، لَِّوقتِّ  

اآلخرة    العصر ابألمس، مث صلى العصر حني كان ظلُّ كل شيء مثَليه، مث صلى املغرب لوقته األول، مث صلى العشاء 
حني ذهب ثلث الليل، مث صلى الصبح حني أْسفَرت األرض، مث التفَت إيلَّ جبيُل، فقال: اي حممد، هذا وقُت األنبياء  

 من قبلك، والوقُت فيما بني هذين الوقتني«. هذه رواية الرتمذي. 
ال  زالت  الظهر حني  مرتني، فصلى يب  البيت  »َأمَّين جبيل عند  قال:  داود،  أبو  َراك،  وَأخرجه  الشِّّ َقْدَر  شمس وكانت 

العشاء حني غاب   يَب  الصائم، وصلى  أفطر  املْغرِّب حني  يَب  مثَله، وصلى  العصر حني صار ظِّلُّ كل شيء  وصلى يب 
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الشفق، وصلى يب الفجر حني حُرَم الطعام والشَّراُب على الصائم، فلما كان الغُد صلى يَب الظهر حني كان ظِّلُُّه مَثله،  
ثْـَليه، وصلى يَب املغرب حني َأفَطَر الصائم، وصلى يَب العشاء إىل ثـُُلثِّ الليل، وصلى يَب   وصلى يَب العصر حني كان ظلُّه مِّ

 الفجر فأسفر، مث التَفَت إيل، فقال: اي حممد، هذا وقت األنبياء من قبلك، والوقت ما بني هذين الوقتني«  
إسناده  3272]جامع:   الحديث صحيح[ ]شعيب:  القادر:  بن حكيم مختلف  [ ]عبد  بن عياش وحكيم  الحارث  بن  الرحمن  عبد  حسن، 

   [فيهما، وباقي رجاله ثقات 

يـَُعلُِّّمه    -صلى هللا عليه وسلم  -:: »أن جبيل أَتى النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -( جابر بن عبد هللا  خز  )س  -  [466]
صلى هللا عليه  -خلَفُه والنَّاس خلَف رسولِّ هللا    -وسلمصلى هللا عليه    -مواقيت الصالة فتقدَّم جبيُل، ورسوُل هللا  

، فصلى الظهر حني زالت الشمس، وأاته حني كان الظِّّلُّ مثل َشْخصه، فصنع كما صنع، فتقدَّم جبيُل، ورسوُل  -وسلم
أاته حني   ، فصلى العصر، مث-صلى هللا عليه وسلم  -خْلَفُه، والناُس خْلَف رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  

صلى هللا عليه    -خلفه، والناس خلف رسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -وجبت الشمس، فتقدَّم جبيُل، ورسول هللا  
خلَفه، والناس    -صلى هللا عليه وسلم  -، فصلَّى املغرب، مث أاته حني غاب الشفق فتقدَّم جبيُل، ورسوُل هللا  -وسلم

صلى    -فصلى العشاَء، مث أاته حني اْنَشقَّ الفجر، فتقدمَّ جبيل، ورسول هللا    -سلمصلى هللا عليه و   -خلَف رسولِّ هللا  
، فصلى الغداة، مث أاته اليوَم الثاين حني كان -صلى هللا عليه وسلم  -خلَفه، والناس خلَف رسول هللا    -هللا عليه وسلم

كان ظل الرجل مثْـَلي َشخصه، فصنع  ظلُّ الرجل مثل شخصه، فصنع كما صنع ابألمس، فصلى الظهر، مث أاته حني  
مث   فَنِّْمنا  املغرب  فصلى  فصنع كما صنع ابألمس،  الشمس،  أاته حني وجبت  مث  العصر،  فصلى  كما صنع ابألمس، 
ْنا مث قمنا، فأاته، فصنع كما صنع ابألمس، فصلى العشاء، مث أاته حني امتدَّ الفجر، وأصَبَح والنُّجوُم ابدية   قمنا، مث َّنِّ

 نع كما صنع ابألمس، فصلَّى الغداة مث قال: ما بني هاتني الصالتني وقت«.مشتبكة، فص
حني زالت الشمس فقال: ُقْم اي حممد    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية، قال: »جاء جبيل عليه السالم إىل النيبِّّ  

مثَله جاَءه للعصر، فقال: قم اي حممد  فصلِّّ الظهر، فصالَّها حني مالت الشمس، مث َمَكَث حَّت إذا كان يْفُء الرجل  
غابت  فقام فصالها حني  املغرب،  فصلِّّ  اي حممد  قم  فقال:  جاءه  الشمس،  غابت  إذا  العصر، مث مكث حَّت  فصلِّّ 
َسَطع   فقام فصالها، مث جاءه حني  العشاء،  قم فصلِّّ  فقال:  الشفق، جاءه  إذا ذهب  الشمس سواء، مث مكث حَّت 

، فقام فصلى الصبح، مث جاءه من الغد حني كان يفُء الرجل مثَله، فقال: قم    الفجر يف الصبح فقال: قم اي حممد فصلِّّ
عليه  الظهر، مث جاءه جبيل  ،    اي حممد فصلِّّ ]فصلى[  قم اي حممد فصلِّّ فقال:  ثْـَليهِّ،  مِّ الرجل  السالم حني كان يفُء 

واحدًا، مل يَزل عن ، فصلى املغرب، مث  فصلى العصر، مث جاءه للمغرب حني غابت الشمس، وقتاً  ه، فقال: قم فصلِّّ
جاءه للعشاء حني ذهب ثـُُلث الليل األوُل، فقال: ُقم فصلِّّ فصلى العشاء، مث جاءه للصبح حني أْسفَر جدًا، فقال: قم  

، فصلى الصبح، فقال: ما بني هذين وقت ُكلُّه«.   فصلِّّ
هللا   رسول  »خرج  قال:  رواية،  وسلم  -ويف  عليه  هللا  الظه  -صلى  َقْدَر  فصلى  الَفْيُء  وكان  الشمس،  زالت  حني  ر 

الشمس، مث صلى   املغرب حني غابت  الرجل، مث صلى  الشراك وظلِّّ  قدر  الفيُء  العصر حني كان  راك، مث صلى  الشِّّ
العشاء حني غاب الشفق، مث صلى الفجر حني طلع الفجر، مث صلى ]مَِّن[ الَغدِّ الظُّّهَر حني كان الظُِّّل طوَل الرجل، مث  

ثْـَلْيه، َقْدر ما َيسرُي الراكُِّب َسرْيَ الَعَنق إىل ذي احلليفة، مث صلى املغرب حني غابت صلى ال عصر حني كان ظِّلُّ الرجل مِّ
 مث صلى الفجر فأسفر«.  -شك أحد رواته   -الشمس، مث صلى العشاء إىل ثلث الليل، أو نصف الليل  
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عن مواقيت الصالة فقال: صلِّّ معي فصلَّى الظهر   -مصلى هللا عليه وسل  -ويف رواية، قال: »سأل رجل رسوَل هللا  
حني زاغت الشمس، والعصر حني كان يْفُء كلُّ شيء مثْـَله، واملغرب حني غاب الشفق: قال: مث صلى الظهر حني كان  

ُرواته، مث قال أحد    -قُبيَل غيُبوبة الشَّفق    حني كانيفُء اإلنسان مثله، والعصر حني كان يفُء اإلنسان مثْـَليه، واملغرب  
 . ( 1) أخرجه النسائيُأَرى إىل ثلث الليل«.  -قال يف العشاء  

َّ  ويف رواية عند ابن خزمية،   ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َأنَّ رَُجاًل أََتى النَّيبِّ َفَسأََلُه َعْن َوْقتِّ الصَّاَلةِّ. َفذََكَر احْلَدِّيَث بُِّطولِّهِّ    -َصلَّى اَّللَّ
الْ  بِّاَلٌل  َأذََّن  اأْلُوىَل: مثَّ  َلةِّ  اللَّيـْ َوقَاَل يفِّ  َلَتنْيِّ  َواللَّيـْ اْليَـْوَمنْيِّ  َمَواقِّيتِّ الصَّاَلةِّ يفِّ  َوَأَمَرُه  يفِّ  النـََّهارِّ،  بـََياُض  نَي َذَهَب  عَِّشاَء حِّ

  ُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -النَّيبِّ  ُ نَي َذَهَب بـََياُض    -َصلَّى اَّللَّ َلةِّ الثَّانَِّيةِّ: مثَّ َأذََّن بِّاَلٌل اْلعَِّشاَء حِّ فََأقَاَم الصَّاَلَة َفَصلَّى. َوقَاَل يفِّ اللَّيـْ
 . ( 2)النـََّهارِّ. أخرجه ابن خزمية 

  ]الرسالة: صحيح[[ صحيح[ ]األلباني: 353]خزيمة: [  3273]جامع:  (1)
 [ ]ياسين: إسناده حسن من اجل سليمان بن موسى األشدق[  353]خزيمة:  (2)

: »إن للصالة  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ط ت س( أبو هريرة    -  [467]
أّواًل، وآخرًا، وإن أوََّل وقت صالة الظهر: حني تزول الشمس، وآخَر وقتها: حني يدخُل وقت العصر. وإن أول وقت  

تـَْغُرُب الشمس، وإن العصر: حني يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حني تصَفرُّ الشمس، وإن أ وََّل وقت املغرب: حني 
وإن أول وقت العشاء: حني يغيب الشَّفُق، وإن آخر وقتها: حني ينتصف الليل، وإن   الشَّفُق،آخر وقتها: حني يغيب  

 أوَل وقت الفجر حني َيْطُلُع الفجُر، وإن آخر وقتها: حني تطلع الشمس« أخرجه الرتمذي. 
يعلَُّمكم ديَنكم فصلى الصبح حني    : »هذا جبيل جاءكم-صلى هللا عليه وسلم  - هللا  ويف رواية النسائي: قال رسولُ 

املغرب حني غربت  مثله، مث صلى  الظلَّ  العصر حني رأى  الشمس، مث صلى  الظهر حني زاغت  الفجر، وصلى  طلع 
الصبح حني أسفَر قلياًل،  الشمس وحلَّ فطُر الصائم، مث صلى العشاَء حني ذهب شفُق الليل، مث جاءه الغَد فصلى به  

ْثلّيه، مث صلى املغرب بوقت واحدِّ، حني غربت  مث صلى به الظهر حني كان الظِّّل مثله، مث صلى العصر حني كان الظِّّلُّ مِّ
أمسِّ   صالتك  بني  ما  الصالة  قال:  مث  الليل،  من  ساعة  ذهب  حني  العشاء  صلى  مث  الصائم،  فِّطُر  وحلَّ  الشمس 

 وصالتِّك اليوَم« 
موىل أم سلمة »أَنه سأل أاب هريرة عن وقت الصالة؟ فقال أبو هريرة: وأان  -ملوطأ خمتصرًا عن عبد هللا بن رافع وأخرج ا

ثْـَلَك، والعصَر إذا كان ظّلَك مثْـَلْيَك، املغرب إذا غَرَبت الشمس، والعشاَء ما بينك   َُك: صلِّّ الظهَر إذا كان ظِّلُّك مِّ ُأْخبِّ
 يعين: الَغَلس«   -بَغَبش   وبني ثلث الليل، وصلِّّ الصبح

   [صحيح: حديث حسن[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 3274]جامع: 
قال:    -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنهما: أن رسوَل هللا    -)م د س( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -  [ 468]

حْيُضر   مل  ما  الرجل كطوله،  الشمس وكان ظلُّ  زالت  إذا  الظهرِّ  الشمُس، »وقُت  َتصَفرَّ  مل  ما  العصر:  العصر، ووقت 
طُلوع   من  الصبح:  األوَسط، ووقت صالة  الليل  نصف  إىل  العشاء  الشفُق، ووقت صالة  يغب  مل  ما  املغرب:  ووقت 

ْك عن الصالة، فإَّنا تطُلع بني قْرين الشيطان«.  الفجر ما مل َتْطُلُع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسِّ
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قال: »إذا صلَّيُتم الفجَر فإنه وقت إىل أن َيْطُلَع قْرُن الشمس األوُل مث   -صلى هللا عليه وسلم-  ويف رواية: أن نيب هللا
َتْصفرَّ الشمس، فإذا صليتم   العصَر فإنه وقت إىل أن  العصُر، فإذا صليتم  إذا صلَّيُتم الظهر فإنه وقت إىل أن حْيُضَر 

 لعشاء، فإنه وقت إىل نصف الليل«. املغرب فإنه وقت إىل أن يسُقَط الشفق، فإذا صليتم ا
النيب   أن  رواية:  وسلم-ويف  عليه  َتصفرَّ    -صلى هللا  مل  ما  العصر:  ووقُت  العصُر،  حّتُضرِّ  مل  ما  الظهرِّ:  »وقُت  قال: 

تطلع   ما مل  الفجر  الليل، ووقت صالة  العشاء: إىل نصف  الشفق، ووقت  ثْوُر  ما مل يسقط  املغرب:  الشمس، ووقُت 
 سلم. الشمس«. أخرجه م

 وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة. ويف أخرى أليب داود »ما مل يْسُقْط فْوُر الشفق«  
 [ ]صحيح[ 3276]جامع: 

)خ م د س( أبو املنهال ]سيار بن سالمة الرايحي[ قال: »دخلت أان وأيب على أيب بـَْرزََة األسلمي، فقال    -[  469]
يصلِّّي املكتوبَة؟ فقال: كان ُيصلِّّي اهلجرَي اليت تدُعوَّنا، حني    -هللا عليه وسلمصلى    -له أيب: كيف كان رسول هللا  

  -تْدحُض الشمس ويصلي العصر مث يرجع أحُدان إىل رَْحلِّهِّ يف أقصى املدينة والشمُس حيَّة ونسيُت ما قال يف املغرب  
َفتُِّل من صالة  وكان َيسَتحبُّ أن يؤخَر العشاُء اليت تدعوَّنا العَتَمة، وكان يكَرُه ا ينـْ لنوَم قبلها، واحلديَث بعدها، وكان 

 «. الغداة حني يعرُف الرجُل جليَسه، ويقرأ ابلستني إىل املائة
مث قال معاذ عن ُشعبة: »مث َلقيُِّته مرة    «.ويف رواية: »وال يُبايل بتأخري العشاء إىل ثلث الليل، مث قال: إىل َشْطرِّ الليل

 أخرجه البخاري ومسلم.  «. أخرى، فقال: أو ثلث الليل
يصلي الظهر، إذا زالت الشمس ويصلي العصر،    -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرجه أبو داود، قال: »كان رسول هللا  

املغرب وَنسيُت  حيَّة،  والشمُس  فريجع  املدينة  أقصى  إىل  لَيْذهُب  أحَدان  ثلث    -وإنَّ  إىل  العشاء  أتخرَي  يُبايل  ال  وكان 
إىل قال:  مث  قال:  أحُدان   الليل،  ويـَْعرُِّف  الصبح  يصلي  وكان  بعَدها،  واحلديَث  قبلها،  النوم  يكره  وكان  الليل،  َشطر 
 «.فيها من الستني إىل املائة وكان يقرأَجليَسه الذي كان يعرفه، 

  -مسعُت أيب يسأل أاب برزَة عن صالة رسول هللا    [:وأخرج النسائي الرواية األوىل وله يف أخرى قال ]سيَّار بن سالمة
إىل نصف الليل، وال حيبُّ النوم قبلها، وال   -يعين العشاء  -فقال: »كان ال يبايل بعض أتخريها   -صلى هللا عليه وسلم

قال شعبة، مث لقيُته بعُد، فسألته؟ قال: »وكان يصلي الظهر حني تزول الشمس والعصَر حني يذهب    «. احلديَث بعدها
غرَب ال أدري أيَّ حني ذََكر، مث لقيُته، فسألُته؟ فقال: كان يصلي الصبح،  الرجل إىل أقصى املدينة والشمس حيَّة، وامل

 وكان يقرأ فيها ابلستني إىل املائة«   [:فينصرف الرجُل فينظُر إىل وجهِّ جليسه الذي يعرفه فيعرفه، ]قال
 [ ]صحيح[ 3277]جامع: 

، فسألنا  )خ م د س( حممد بن عمرو بن احلسن بن علي بن أيب طالب    -[  470] ُر الصََّلواتِّ قال: »كان احلجَّاُج يُؤخِّّ
 «. جابَر بن عبد هللا؟

  -صلى هللا عليه وسلم   -فقال: كان رسول هللا    -ويف رواية قال: »قدم احلجاج املدينة، فسألنا جابر بن عبد هللا؟  
ُرها وأحياانً يعجُل، إذا رآهم  يصلي الظهر ابهلاجرة، والعصَر والشمس نقيَّة، واملغرَب إذا وجبت، والعشاَء: أحياانً يؤخِّ

، والصبَح كانوا  اجَتَمُعوا عجَّل وإذا رآهم أبطؤوا أخ ُيصلِّّيها بَِّغلس«. أخرجه    -صلى هللا عليه وسلم  -أو كان النيبُّ    -رَّ
   .البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
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 [ ]صحيح[ 3278]جامع: 
يصلي الظهر إذا    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك    -[  471]

غاب   إذا  العشاء  ويصلي  الشمس،  غربت  إذا  املغرب  ويصلي  هاتني،  صالتـَْيكم  بني  العصر  ويصلي  الشمس  زالت 
َح الَبَصُر«.   النسائي. أخرجه الشفق مث قال على إْثرِّهِّ: ويصلي الصبَح إىل أن ينَفسِّ

  : حديث حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[رعبد القاد [ ] 3279]جامع: 

فسأله عن وقت    -صلى هللا عليه وسلم-»أن رجاًل أتى رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)س( أنس بن مالك    -[  472]
الصالُة، فصلى   تُقاَم  أن  الفجُر  انَشقَّ  أَمَر حني  الَغدِّ  من  أصَبحنا  فلما  أَمَر  الغداة؟  أسَفَر، مث  الَغدِّ  من  فلما كان  بنا، 

 أخرجه النسائي.  «. فأقيمت الصالة، فصلى بنا، مث قال: أين السائل عن وقت الصالة؟ ما بني هذين وقت
 ]األلباني: صحيح اإلسناد[   صحيح[: حديث رعبد القاد [ ] 3280]جامع: 

فسأله عن وقت    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »جاء رجل إيل النيبِّّ    -رمحه هللا    -)ط( عطاء بن يسار    -[  473]
، حَّت إذا كان من الغد صلى الصبح حني طلع الفجر،  -صلى هللا عليه وسلم -صالة الصبح، فسكت عنه رسوُل هللا  

ة؟ قال: ها أنذا اي رسوَل هللا، قال: ما بني  مث صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، مث قال: أين السائل عن وقت الصال
   .هذين وقت«. أخرجه املوطأ

اتفقت رواة الموطأ على  ]الهاللي: صحيح لغيره[ ]الزرقاني:    [قبله: مرسل وقد وصله النسائي كما في الذي  رعبد القاد [ ] 3281]جامع:  
التمهيد بسند صحيح، ومن حديث عبد الرحمن بن يزيد بن وقد ورد موصوال من حديث أنس أخرجه البزار وابن عبد البر في  ،  إرساله

حارث أخرجه الطبراني في الكبير واألوسط وعبد هللا بن عمرو بن العاص عند الطبراني الكبير بسند حسن، وزيد بن حارثة عند أبي 
 [ يعلى والطبراني

  -صلى هللا عليه وسلم  -صالةِّ رسول هللا  قال: »كان قْدُر    -رضي هللا عنه    -)د س( عبد هللا بن مسعود    -[  474]
 أخرجه أبو داود والنسائي.   «.الظهَر يف الصيف: ثالثة أقدام إىل مخسة أقدام، ويف الشتاء: مخسة أقدام إىل سبعة أقدام

  [ : إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح رعبد القاد [ ] 3282]جامع: 

ْبِّيُل يفِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  475] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َأمَّينِّ جِّ
نَي َكاَن اْلَفْيُء قَاَمًة، َوَصلَّى اْلَمْغرِّبَ  نَي زَاَلتِّ الشَّْمُس، َوَصلَّى اْلَعْصَر حِّ نيَ الصَّاَلةِّ، َفَصلَّى الظُّْهَر حِّ  َغاَبتِّ الشَّْمُس،  حِّ
نَي طََلَع اْلَفْجُر، مثَّ َجاَءُه اْلَغُد، َفَصلَّى الظُّهْ  نَي َغاَب الشََّفُق، َوَصلَّى اْلَفْجَر حِّ ثْـُلُه،  َوَصلَّى اْلعَِّشاَء حِّ َر َويَفُْء ُكلِّّ َشْيٍء مِّ

نَي َغابَ  ، َوَصلَّى اْلَمْغرَِّب حِّ ، َوَصلَّى الصُّْبَح َوَصلَّى اْلَعْصَر َوالظِّّلُّ قَاَمَتانِّ تِّ الشَّْمُس، َوَصلَّى اْلعَِّشاَء إِّىَل ثـُُلثِّ اللَّْيلِّ اأْلَوَّلِّ
نَي َكاَدتِّ الشَّْمُس َتْطُلُع، مثَّ قَاَل: الصَّاَلُة فِّيَما َبنْيَ َهَذْينِّ اْلَوقْـَتنْيِّ ".  َأخرجه مسند أمحد.  حِّ

إسناد حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه ابن لهيعة، وفيه [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا  11249]مسند:  
 [ ضعف

َها،   -رضي هللا عنهما   -)حم( جابر بن عبد هللا   -[  476] َها، َواْلَعْصُر بـَْيَضاُء َحيٌَّة، َواْلَمْغرُِّب َكامسِّ قَاَل: »الظُّْهُر َكامسِّ
، وََكاَن َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَمْغرَِّب، مثَّ أَنِْتِّ َمَنازِّلََنا، َوهَِّي َعَلى َقْدرِّ مِّيٍل، فـَنَـَرى َمَواقَِّع النـَّبْ وَُكنَّا ُنَصلِّّي َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ   لِّ

َا«. َها، وََكاَن يـَُغلُِّّس هبِّ ُر، َواْلَفْجُر َكامسِّ ُل اْلعَِّشاَء َويـَُؤخِّّ  َأخرجه مسند أمحد.  يـَُعجِّّ
 [ ]شعيب: إسناده حسن[  14246]مسند: 
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َا،    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حب(  -[  477] ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم الصُّْبَح، فـََغلََّس هبِّ قَاَل: َصلَّى بَِّنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َا، مثَّ   «. أخرجه ابن  أَْيَن السَّائُِّل َعْن َوْقتِّ َصاَلةِّ اْلَغَداةِّ؟ فِّيَما َبنْيَ َصاَلِتِّ أَ قَاَل: »مثَّ َصلَّى اْلَغَداَة فََأْسَفَر هبِّ ْمسِّ َواْليَـْومِّ

 .حبان
 ]االلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: إسناده حسن[   [1493]حبان: 

 الفرع الثاني: يف تقديم أوقات الصلوات 
يدل على تقدْي أوقات الصلوات، إال أنه مشرتك الداللة، وهذا الفرع مفرد   قد تقدَّم يف بعض أحاديث الفرع األول ما

 أفردانه. الداللة، فلهذا 
 

 الفجر 
  -: قالت: »ُكنَّ نساء املؤمنات َيْشهْدَن مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنها    -)خ م ط د ت س( عائشة    -[  478]

َقلِّنْبَ إىل بيوْتن حني يقضني الصالة، ال يعرفهن أحد من    -صلى هللا عليه وسلم صالَة الفجر ُمَتلفِّعات ِبُروطِّهِّنَّ مث يـَنـْ
 الغلس«.

 ابلصالة«. -صلى هللا عليه وسلم -يُعَرفَن من تغليسِّ رسولِّ هللا  ويف رواية »مث ينقلنب إىل بيوْتن، وما
رسول هللا   للبخاري »أن  أخرى  اجلماعة. ويف  أخرجه  بنحوه،  رواية  عليه وسلم-ويف  الصبح   -صلى هللا  يصلي  كان 

  بَغَلس، فينصرِّفَن نساء املؤمنني ال يُعَرفَن من الغلس، وال يَعرَِّف بعُضُهنَّ بعضًا«
 [ ]صحيح[ 3283]جامع: 

صلى يوَم خيَب    -صلى هللا عليه وسلم-»أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أنس بن مالك    -[  479]
إانَّ إذا نـََزْلنا بساَحةِّ قوم فساَء َصباُح    خْيَبُ،صالة الصبح بغلس وهو قريب منهم، فأغار عليهم فقال: هللا أكُب، خرِّبْت  

 املُنَذرِّيَن«. 
حديث طويل، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو مذكور يف »كتاب  أخرجه النسائي. وهو طرف من 

«. من حرف الغني  . الغزواتِّ
 [ ]صحيح[ 3284]جامع: 

قَاَل: َصلَّْيُت َمَع َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ الزَُّبرْيِّ، الصُّْبَح بَِّغَلٍس، فـََلمَّا َسلََّم، َأقْـبَـْلُت   -رمحه هللا -ُمغِّيُث ْبُن مُسَيٍّ  )جه(  -[ 480]
ْكٍر،  ْيهِّ َوَسلََّم، َوَأيبِّ بَ َعَلى اْبنِّ ُعَمَر، فـَُقْلُت: َما َهذِّهِّ الصَّاَلُة؟ قَاَل: »َهذِّهِّ َصاَلتـَُنا، َكاَنْت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ 

َا ُعْثَماُن«  أخرجه ابن ماجه.  َوُعَمَر، فـََلمَّا طُعَِّن ُعَمُر، َأْسَفَر هبِّ
]شعيب: إسناده صحيح. والوليد بن مسلم قد صرح بالسماع في جميع طبقات اإلسناد فانتفت شبهة    [ ]األلباني: صحيح[ 671 ]ماجه:
 [ تدليسه

 الظهر 
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أشدَّ تعجياًل للظهر   -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »كان رسوُل  -رضي هللا عنها    -)ت( أم سلمة    -[  481]
 أخرجه الرتمذي. منكم، وأنتم أشدُّ تعجيالً للعصر منه« 

   [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[3286]جامع: 

الصالة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »شكْوان إىل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)م س( خباب بن األرتِّّ  -[ 482]
 يف الرَّْمضاءِّ، فلم ُيْشكِّنا«  

ُيْشكِّنا«. قال زهري أليب    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية، قال: »أتينا رسول هللا   الرَّمضاء، فلم  إليه حرَّ  فشكوان 
 إسحاق: »أيف الظهر؟ قال: نعم، قلت: أيف تعجيلها؟ قال: نعم«. أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية  

 [ ]صحيح[ 3287]جامع: 
إذا نزل منزاًل مل    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)د س( أنس بن مالك    -  [ 483]

النهار«.   بنصف  وإن كان  قال:  النهار؟  بنصف  وإن كان  رجل:  فقال  الظهر،  يصلِّّي  حَّت  داود  يْرحَتْل  أبو  أخرجه 
 والنسائي.

 حيح[  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده ص3288]جامع: 

خرج حني زالت    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت س( أنس بن مالك    -  [ 484]
 أخرجه الرتمذي والنسائي. إال أن النسائي قال »حني زاغت«   «.الشمس، فصلى الظهر

 [  صحيح]األلباني:  صحيح[[ ]عبد القادر: حديث 3289]جامع: 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحرَّ الرَّْمَضاءِّ    -رضي هللا عنه  -َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعوٍد  )جه(  - [ 485] قَاَل: »َشَكْواَن إِّىَل النَّيبِّ

 أخرجه ابن ماجه. فـََلْم ُيْشكَِّنا« 
  [عاوية بن هشام في لين وم ،مالك الطائي ال يعرف ،[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناد حديث ابن مسعود مقال676 ]ماجه:

 ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 

َتاءِّ،   -  مارضي هللا عنه  -)حم( أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ   -  [486] مِّ الشِّّ »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّّي يفِّ َأايَّ
 . َوَما َنْدرِّي َلَما َمَضى مَِّن النـََّهارِّ َأْكثـَُر، َأْو َما بَقَِّي«

الظُّهْ ويف رواية أخرى،   ُيَصلِّّي َصاَلَة  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ النـََّهارِّ  »َكاَن  َذَهَب مَِّن  َلَما  َنْدرِّي  َوَما  َتاءِّ،  الشِّّ َم  َأايَّ رِّ 
 َأخرجه مسند أمحد. َأْكثـَُر، َأْو َما بَقَِّي مِّْنُه« 

[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد ِمْن ِرَواَيِة ُموَسى َأِبي اْلَعاَلِء، َوَلْم َأِجْد  12634  ،12388]مسند:  
 [ َمْن َتْرَجَمهُ 

 

 العصر 
صلى العصر والشمُس   -هللا عليه وسلم هللا صلى: »أن رسوَل -رضي هللا عنها  -)خ م ت س د( عائشة   -[ 487]

 يف ُحْجرْتا، مل يظهر الفْيُء من ُحجرْتا«. قال البخاري: وقال أبو أسامة عن هشام: »من قـَْعرِّ ُحْجَرْتا«.
 يصلي العصر والشمُس مل خترْج من حجرْتا«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قالت: »كان رسوُل هللا 
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ويف أخرى »كان يصلي العصَر والشمُس واقعة يف ُحجرْتا« أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الرتمذي والنسائي الرواية 
 كان يصلي العصَر والشمُس يف حجرْتا مل تظهر«   -صلى هللا عليه وسلم -األوىل. ويف رواية أيب داود »أن رسول هللا 

 [ ]صحيح[ 3290]جامع: 
يصلي    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك  )خ م ط د س(    -  [ 488]

العوايل من املدينة: على   فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض  الَعوايل،  الذاهب إىل  ُمرَتفِّعة حيَّة فيذهب  العصر والشمس 
 أربعة أميال وحنوه«. 

قُباَء«. ويف أخر  الذاهُب مِّنَّا إىل  ى، قال: »كنا ُنصلِّّي العصر، مث خيرج اإلنسان إىل بين عْمرو بن  ويف رواية »يذهب 
 العصر«. فيجُدهم يصلُّونَ عوف 

ويف أخرى، قال أْسَعُد بن سهل بن ُحنَـْيف: »صلَّينا مع عمَر بن عبد العزيز الظهر، مث خرجنا حَّت دخلنا على أَنس بن  
الصالةُ  ما هذه   ، فقلُت: اي عمِّّ العصَر،  العصر، وهذه صالة رسول هللا    مالك فوجدانه يصلي  قال:    -اليت صليَت؟ 

 اليت كنا نصلي معه«.  -صلى هللا عليه وسلم
العصَر، فلما انصرف    -صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه البخاري ومسلم، ويف أخرى ملسلم، قال: »صلى لنا رسول هللا  

جزُ  نْنَحَر  أن  نريد  إان  اي رسول هللا  فقال:  َسلِّمة،  بين  من  رجل  فانطلَق  َأاته  نعم،  قال:  حَتُْضَرها؟  أن  حُنبُّ  وإان  لنا  ورًا 
َرْت، مث ُقطَِّعْت، مث طُبَِّخ منها، مث أكلنا قبل أن تغيَب الشمس«.  وانطلقنا معه، فوجدان اجلزوَر مل تـُْنَحر، فـَُنحِّ

تفعة«. وأخرج املوطأ ويف رواية املوطأ، قال أنس: »كنا نصلي العصَر، فيذهب الذَّاهُب إىل قُباَء، فيأتيهم والشمس مر 
الزهري:   قال  بيضاُء مرتفعة حيَّة«. وفيه  فيها: »والشمس  الرواية األوىل، وقال  أبو داود  الثالثة. وأخرج  الرواية  أيضاً 

ُبه قال: أو أربعة  قال أبو داود: »قال خيثمة: حياُْتا: أن جتَد حرَّها«.  «، »والعوايل على َمْيلنيِّ، أو ثالثة، قال: وأحسِّ
ال مث  وأخرج  العزيز،  عبد  بن  عمَر  زمنِّ  قال: »صلَّينا يف  سلمة،  أيب  أخرى عن  وله يف  والرابعة.  األوىل  الرواية  نسائي 

إين   قال:  الظهر،  صلينا  قلنا:  ُتم؟  أصليـْ لنا:  قال  انصرَف  فلما  يصلِّّي،  فوجدانه  مالك  بن  أنس  إىل  صليت  انصرفنا 
 أيت أصحايب ُيصلُّوَن«  ، فقالوا له: عجَّلَت، فقال: إَّنا ُأصلِّّي كما ر العصر

 [ ]صحيح[ 3291]جامع: 
»أن عمر بن عبد العزيز أخَر الصالة يوماً، فدخل    -رمحه هللا    -)خ م ط د س( حممد بن شهاب الزهري    -[  489] 

األنصاري،  عليه عروُة بن الزبري فأخبه أن املغرية بن شعبة أخَر الصالة يوماً وهو يف الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود  
رسوُل هللا   فصلى  فصلى،  نزل  السالم  عليه  جبيل  أن  علْمَت  قد  أليس  مغرية؟  اي  هذا  ما  عليه    -فقال:  صلى هللا 

، مث  -صلى هللا عليه وسلم  -مث صلى، فصلى رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -، مث صلى، فصلى رسوُل هللا  -وسلم
، مث قال: هبذا  -صلى هللا عليه وسلم  -، مث صلى، فصلى رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى، فصلى رسوُل هللا  

صلى    -أُمرُت؟ فقال عمُر بن عبد العزيز لعروَة انظُر ما حتدُِّث اي عروة، َأو إنَّ جبيَل عليه السالم هو أقام لرسول هللا  
أبيه، قال: وقال ُعْروة: ولقد    هللا عليه وسلم وقت الصالة؟ فقال عروة: كذلك كان بشري بن أيب مسعود حُيدُِّث عن 

النيب   زوج  عائشُة  وسلم  -حدَّثـَْتين  عليه  هللا  هللا  -صلى  رسوَل  َأن  وسلم-:  عليه  هللا  العصَر   -صلى  يصلي  كان 
 والشمُس يف ُحجرْتا قبل أن تظهر«.
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السالم قد نزل، فصلى إماَم  ويف رواية »أن عمر بن عبد العزيز أخَّر العصر شيئاً، فقال له عروة: أَما إن جبيل عليه  
اْعَلْم ما تقول اي عروة، قال: مسعُت بشري بن أيب مسعود يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا   ، فقال له عمر: 

يقول: نزل جبيل فأمَّين، فصليت معه، مث صليت    -صلى هللا عليه وسلم  -مسعُت أاب مسعود يقول: مسعُت رسوَل هللا  
 صليت معه، مث صليت معه، حْيُسُب أبصابعه مخَس صلوات«. أخرجه البخاري ومسلم.  معه، مث صليت معه، مث

 وأخرج املوطأ الرواية األوىل، وزاد: قال سويد يف روايته: »الصالة اليت أخَر عمر: كانت العصر«.
له عروة بن الزبري: أما إنَّ  ويف رواية أيب داود: »أن عمر بن عبد العزيز كان قاعِّدًا على املنب فأخَّر العصَر شيئاً، فقال  

بوقتِّ الصالة، فقال له عمر: اْعَلْم ما تقول، فقال عروة: مسعُت بشري    -صلى هللا عليه وسلم  -جبيل قد أخب حممداً  
يقول: نزل جبيل    -صلى هللا عليه وسلم-بن أيب مسعود يقول: مسعت أاب مسعود األنصاري يقول: مسعُت رسول هللا  

ة، فصليُت معه، مث صليت معه، مث صليت معه، مث صليت معه، مث صليت معه، حّيُسُب أبصابعه  فأخبين بوقت الصال
ا َأخَّرها حني يشتد    -صلى هللا عليه وسلم  -صلوات، فرأيت رسول هللا    مخس صلَّى الظهر حني تـَُزوُل الشمس، ورِبَّ

ا تدخلها  أن  قبل  بيضاُء،  مرتفعة  والشمس  العصر  ُيصلِّّي  ورأيته   ، ذا  احلرُّ فيأِت  الصالة  من  الرجل  فينَصرُف  لصُّفَرة، 
احلُليفةِّ قبل غروب الشمس، ويصلي املغرب حني تسقط الشمس، ويصلي العشاَء حني َيْسَودُّ األُفق، ورِبا أخرها حَّت  
التَّغليَس حَّت   بعد ذلك  فأسفر هبا، مث كانت صالتُه  بغلس، مث صلى مرة أخرى  الصبَح ]مرَّة[  الناس، وصلى  جيتمع 

 ات، ]و[ مل يَعْد إىل أن ُيْسفَِّر«.م
روه. وكذلك رواه هشام عن أبيه.   قال أبو داود: رواه مجاعة عن ابن شهاب، مل يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ومل يُفسِّّ

 وأخرج النسائي الرواية الثانية من رواييت البخاري ومسلم  
 [ ]صحيح[ 3292]جامع: 

رافع بن خديج    -[  490]  العصر مع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م(  صلى هللا عليه    -قال: »كنا نصلي 
 مث تـُْنحُر اجلُزوُر، فُتقسُم َعشَر قِّسم، مث ُتْطَبُخ فنأُكُل حلماً نضيجاً قبل مغيب الشمس« أخرجه البخاري ومسلم   -وسلم

 [ ]صحيح[ 3293]جامع: 
قَاَل: »َما َكاَن َأَحٌد َأَشدَّ تـََعجُّاًل لَِّصاَلةِّ اْلَعْصرِّ مِّْن   -  مارضي هللا عنه  -)حم( أََنس ْبنِّ َمالٍِّك اأْلَْنَصارِّيِّّ   -[  491] 

دِّ َرُسولِّ  َّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَلَبُو   اَرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إِّْن َكاَن أَبـَْعَد رَُجَلنْيِّ مَِّن اأْلَْنَصارِّ َدارًا مِّْن َمْسجِّ
يبِّ لَُبابََة بُِّقَباَء َوَداُر َأيبِّ َعْبسِّ ْبنِّ  لَُبابََة ْبُن َعْبدِّ اْلُمْنذِّرِّ َأُخو َبينِّ َعْمرِّو ْبنِّ َعْوٍف، َوأَبُو َعْبسِّ ْبُن َجْبٍ َأُخو َبينِّ َحارِّثََة، َداُر أَ 

ا َصلَّْوَها لِّتَـْبكِّريِّ  إِّْن َكااَن لَُيَصلَِّّيانِّ َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَعْصَر، مثَّ أيَْتَِّيانِّ قـَْوَمُهَما َومَ َجْبٍ يفِّ َبينِّ َحارِّثََة، مثَّ  
َا«.  َأخرجه مسند أمحد.  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم هبِّ

، ِإالَّ اْبَن ِإْسحَ [ ]شعيب:  13482]مسند:   اَق ُمَدلِّس  َوَقْد  إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِثَقات 
 [ َعْنَعَنهُ 

الظُّهْ   -[  492]  مَِّن  اْنَصَرْفُت  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبنِّ  َمْوىَل  زِّاَيٍد،  َأيبِّ  ْبُن  زِّاَيُد  ْبُن  )حم(  هَِّشاُم  َها  َصالَّ نَي  حِّ َوُعَمُر،  َأاَن  رِّ 
لنَّاسِّ إِّْذ َكاَن َعَلى اْلَمدِّيَنةِّ، إِّىَل َعْمرِّو ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ طَْلَحَة نـَُعوُدُه يفِّ شَ  ْكًوى َلُه، قَاَل: َفَما قـََعْداَن َما َسأَْلَنا  إِّمْسَاعِّيَل ابِّ

قـََعْداَن   اْنَصَرفْـَنا َفَدَخْلَنا َعَلى أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك يفِّ َدارِّهِّ، َوهَِّي إِّىَل َجْنبِّ َدارِّ َأيبِّ طَْلَحَة، قَاَل: فـََلمَّا  َعْنُه إِّالَّ قَِّياًما، قَاَل: مثَّ 
ُ؟ قَالَ  ََك اَّللَّ َنا الظُّْهَر أَتـَْتُه اجْلَارِّيَُة، فـََقاَلْت: الصَّاَلَة اَي َأاَب مَحَْزَة، قَاَل: قـُْلَنا: َأيُّ الصَّاَلةِّ َرمحِّ َا َصلَّيـْ : اْلَعْصُر، قَاَل: فـَُقْلَنا: إَِّّنَّ
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ُتُموَها   يُتُموَها    -اآْلَن، قَاَل: فـََقاَل: إِّنَُّكْم تـَرَْكُتُم الصَّاَلَة َحَّتَّ َنَسيـْ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ    -َأْو قَاَل: ُنسِّّ َحَّتَّ تـَرَْكُتُموَها، إِّيّنِّ مسِّ
َعْيهِّ السَّبَّابََة َواْلُوْسَطى. َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   َأخرجه مسند أمحد.  يـَُقوَل: »بُعِّْثُت َأاَن َوالسَّاَعُة َكَهاَتنْيِّ« َوَمدَّ ُأْصبـُ

  [[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح13483]مسند: 

 املغرب 
»كان يصلي    -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت د( سلمة بن األكوع    -[  493]

 املغرب إذا غربت الشمس وتـََواَرْت ابحلجاب«. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي. 
النيب   »كان  قال:  داود،  أيب  رواية  وسلم  -ويف  عليه  هللا  غا  -صلى  إذا  الشمس،  تغرُب  ساعَة  املغرَب  ب يصلي 

ُبها«    حاجِّ
 [ ]صحيح[ 3294]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: كنا ُنَصلي املغرَب مع النيب    -رضي هللا عنه    -)خ م( رافع بن خديج    -[  494] 
ُر َمواقَِّع نـَْبلِّهِّ«.   ومسلم    أخرجه البخاري »فـَيَـْنَصرُِّف أحُدان وإنه لَيـُْبصِّ

 [ ]صحيح[ 3295]جامع: 
مث    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كنا ُنصلي املغرب مع النيب    -رضي هللا عنه    -)د( أنس بن مالك    -[  495] 

َع نـَْبلِّهِّ«.   أخرجه أبو داود. نـَْرمي، فريى أحُدان َموضِّ
  [ ]شعيب: إسناده صحيح   صحيح[[ ]عبد القادر: إسناده 3296]جامع: 

صلى هللا   -»أَّنم كانوا يصلُّون مع النيب  -صلى هللا عليه وسلم -)س( رجل من أسلم من أصحاب النيب  -[ 496] 
هامهم«.  -عليه وسلم  أخرجه النسائي. املغرب، مث يرجعون إىل أهليهم إىل أقصى املدينة يْرُموَن يـُْبصِّرون مَواقع سِّ

  سناد[[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح اإل3297]جامع: 

قال: قدَِّم علينا أَبو أيوب غازايً، وعقبة بن عامر يومئذ    -رضي هللا عنه    -)د( مرثد بن عبد هللا الغنوي    -[  497] 
على مصر، فأخََّر عقبُة املغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصالة اي عقبة؟ قال: »إانَّ ُشغِّْلنا، قال: أما مسعَت  

ُروا املغرب إىل أن    -أو قال: على الفطرة    -ال تَزاُل أُمَّيت خبري  يقول:    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا   ما مل يُؤخِّّ
 أخرجه أبو داود.تْشَتبَِّك النجوُم؟« 

   [[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل محمَّد بن إسحاق. وباقي رجاله ثقات 3298]جامع:  

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل تـََزاُل   -رضي هللا عنه   -اْلَعبَّاس ْبنِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ  )جه( -[ 498] 
ُروا اْلَمْغرَِّب َحَّتَّ َتْشَتبَِّك النُُّجوُم«    أخرجه ابن ماجه. أُمَّيتِّ َعَلى اْلفِّْطَرةِّ، َما مَلْ يـَُؤخِّّ

 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  [قي: في الزوائد: إسناده حسن [ ]عبد البا689 ]ماجه:

بن عبد هللا    -[  499]  عنهما    -)حم( جابر  َوَسلََّم    -رضي هللا  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  ُنَصلِّّي  »ُكنَّا  قَاَل: 
 .» ُع إِّىَل َبينِّ َسلَِّمَة، فـَنَـَرى َمَواقَِّع النـَّْبلِّ    اْلَمْغرَِّب، مثَّ نـَْرجِّ

ِّّ  ويف رواية أخرى،   ُر قَاَل: »ُكنَّا ُنَصلِّّي َمَع النَّيبِّ ُع إِّىَل َمَنازِّلَِّنا، َوهَِّي مِّيٌل، َوَأاَن أُْبصِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَمْغرَِّب، مثَّ نـَْرجِّ
 .»  َمَواقَِّع النـَّْبلِّ



140 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَمْغرَِّب، مثَّ  قويف رواية ًثلثة، َ  ُر َمَواقَِّع اَل: »ُكنَّا ُنَصلِّّي َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  أنَِْتِّ َبينِّ َسلَِّمَة، َوحَنُْن نـُْبصِّ
 .»  النـَّْبلِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
ِ ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، 15096  ،14971  ،14542]مسند:     [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى َعْن َعْبِد َّللاَّ

 [ ُمْخَتَلف  ِفي ااِلْحِتَجاِج ِبِه، َوَقْد َوثََّقُه التِّْرِمِذيُّ َواْحَتجَّ ِبِه َأْحَمُد َوَغْيُرهُ َوُهَو 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل تـََزاُل أُمَّيتِّ َعَلى    -  رضي هللا عنه  -)حم( السَّائِّب ْبنِّ يَزِّيدَ   -[  500]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
.»  َأخرجه مسند أمحد. اْلفِّْطَرةِّ َما َصلَّْوا اْلَمْغرَِّب، قـَْبَل طُُلوعِّ النُُّجومِّ

 [ [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون 15717]مسند: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَمْغرَِّب،    -رضي هللا عنهم  -)حم( زَْيد ْبنِّ َخالٍِّد اجْلَُهينِِّّّ    -[  501]  قَاَل: " ُكنَّا ُنَصلِّّي َمَع النَّيبِّ
لنـَّْبلِّ  ، َوَلْو رََمى َأَحُداَن ابِّ  . اقَِّعَها "أَلَْبَصَر َموَ  -قَاَل ُعْثَماُن: رََمى بِّنَـْبٍل  -َونـَْنَصرُِّف إِّىَل السُّوقِّ

أَ قَالَ ويف رواية أخرى،   فـََلْو   ، السُّوقِّ إِّىَل  َأْخُرُج  اْلَمْغرَِّب، مثَّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َمَع  ُأَصلِّّي  ْرمِّي  : »ُكْنُت 
 . أَلَْبَصْرُت َمَواقَِّع نـَْبلِّي«

 َأخرجه مسند أمحد.  
"الكبير"، وفيه  17041  ،17053  ،17029]مسند:   والطبراني في  ]الهيثمي: رواه أحمد  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ 

 [ صالح مولى التوأمة، وقد اختلط في آخر عمره
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَبدُِّروا    -رضي هللا عنه    -أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيِّّ   )حم( أبو  -[  502]  قَاَل: مسِّ

»    .بَِّصاَلةِّ اْلَمْغرِّبِّ قـَْبَل طُُلوعِّ النَّْجمِّ
«قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َصلُّوا اْلَمْغرَِّب لِّفِّْطرِّ ويف رواية مطولة،  ، َواَبدُِّروا طُُلوَع النُُّجومِّ  . الصَّائِّمِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َحِبيٍب َعْن َرُجٍل َعْن َأِبي  23580  ،23521]مسند:  

 [ َأيُّوَب، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقات  

 الفرع الثالث: يف تأخري أوقات الصلوات 

 الصبح والعصر 
قال: »َمن أْدَرَك    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ط د ت س( أبو هريرة    -[  503]

من الصبح ركعة قبل أن تطُلَع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرَب الشمس فقد أدرك 
 العصر« أخرجه اجلماعة.

فلُيتِّمَّ صالَته، وإذا   الشمس  تغرب  أن  قبل  العصر  أدرك أحدُكم سجدة من صالة  للبخاري والنسائي »إذا  ويف رواية 
 أدرك َسْجَدة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلُيتمَّ صالته« إال أن النسائي قال: »أوَّل سجدة« يف املوضعني  

 [ ]صحيح[ 3300]جامع: 
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قال: »من أدركه ركعة من الفجر قبل    -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب    -رضي هللا عنها   -)س( عائشة    -[  504] 
 أخرجه النسائي.  «.أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها 

 [  صحيح]األلباني:  صحيح[[ ]عبد القادر: حديث 3301]جامع: 

 الظهر 
قال: »إذا اشَتدَّ احلرُّ    -صلى هللا عليه وسلم  -َأن النيبَّ    -رضي هللا عنه    -س( أبو هريرة    )خ م ط ت د  -[  505]

   «. فأْبرُِّدوا ابلصالة، فإن شدة احلرِّ من فَيحِّ جهنم
يف   نَفس  بَنفَسني:  عام  يف كل  هلا  فأذَِّن  رهبا،  إىل  اشتَكْت  النار  أن  »وذكر  له:  رواية  مالك يف  وزاد  اجلماعة.  أخرجه 

 «. اء، ونفس يف الصيفالشت
   وسرَتُِّد رواايت يف »كتاب القيامة« ]من حرف القاف[ «،وقد سبق لذكر النار رواية يف »كتاب خلق العامل

 [ ]صحيح[ 3303جامع: ]

وذكر مثله. أخرجه    ..قال.  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رمحه هللا    -)ط( عطاء بن يسار    -[  506] 
 املوطأ  

هذا مرسل يقويه األحاديث المتصلة التي رواها مالك وغيره من ]الزرقاني:  : مرسل ويشهد له الذي قبله[  رعبد القاد[ ] 3304]جامع:  
 ]الهاللي: صحيح لغيره[   [، قاله أبو عمرةطرق كثير 

يف سفر،    -صلى هللا عليه وسلم-مع النيب  قال: كنا    -رضي هللا عنه    -)خ م د ت( أبو ذر الغفاري    -[  507] 
أَْبرِّْد مث أراد أن يؤذِّّن، فقال له: أَْبرِّْد، حَّت    -صلى هللا عليه وسلم  -فأراد املؤذِّّن أن يؤذِّّن للظهر، فقال له رسول هللا  

النيب   فقال  التُّلول،  فيَئ  وسلم  -رأينا  عليه  هللا  اشتد -صلى  فإذا  جهنم،  فـَْيحِّ  من  احلرِّ  شدة  »إن  فأْبرُِّدوا    :  احلرُّ 
 ابلصالة«. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي. 

أْبرِّْد  -صلى هللا عليه وسلم  -، فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -رسولِّ هللا    أذََّن ُمؤذِّّنويف رواية » أْبرِّْد،  أو    -: 
 فأبرُِّدوا عن الصالة، قال أبو َذّر: حَّت رأينا  قال: انَتظِّْر، انـَْتظِّْر، وقال: إن شدة احلر من فيح جهنم، فإذا اشتد احلرُّ 

 فيَئ التُّلول«  
 [ ]صحيح[ 3305]جامع: 

اخلدري    -[  508]  سعيد  أبو  عنه    -)خ(  رسول هللا    -رضي هللا  قال  وسلم  -قال:  عليه  »أْبرُِّدوا -صلى هللا   :
 أخرجه البخاري. ابلظهر، فإن شدة احلرِّ من فيح جهنم« 

 [ ]صحيح[ 3306]جامع: 
األشعري    -[  509]  موسى  أبو  عنه    -)س(  فـَْيحِّ    -رضي هللا  من  احلرِّ  من  جتُدون  الذي  »إن  وفيه:  مثله،  يرفعه 

 أخرجه النسائي. جهنم«. 
 ]األلباني: صحيح لغيره[  صحيح[: حديث رعبد القاد [ ] 3307]جامع: 

إذا كان احلرُّ أَبـَْرَد    -عليه وسلمصلى هللا  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك    -[  510] 
 أخرجه النسائي.  «.ابلصالة، وإذا كان الَبُْد عجَّلَ 
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 ]األلباني: صحيح[   حسن[: إسناده رعبد القاد [ ] 3308]جامع: 

قَاَل: ُكنَّا ُنَصلِّّي َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصاَلَة   -رضي هللا عنه    -اْلُمغِّريَة ْبنِّ ُشْعَبَة  )جه(  -[ 511] 
دََّة احْلَرِّ مِّْن فـَْيحِّ َجَهنََّم«  لصَّاَلةِّ؛ فَإِّنَّ شِّ َرةِّ، فـََقاَل لََنا: »أَْبرُِّدوا ابِّ هْلَاجِّ  .أخرجه ابن ماجهالظُّْهرِّ ابِّ

 ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك[   [ ]األلباني: صحيح[ 680 ]ماجه:
لظُّْهرِّ«  -رضي هللا عنهما   - ابن عمر )جه(  -[ 512]  أخرجه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »أَْبرُِّدوا ابِّ

 ابن ماجه. 
 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه681 ]ماجه:

لظُّْهرِّ،  -[  513]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »أَْبرُِّدوا ابِّ م ْبنِّ َصْفَواَن، َعْن أَبِّيهِّ، َعنِّ النَّيبِّ دََّة احْلَرِّ    )حم( اْلَقاسِّ فَإِّنَّ شِّ
   .مِّْن فـَْيحِّ َجَهنََّم«

 . أَْبرُِّدوا بَِّصاَلةِّ الظُّْهرِّ، فَإِّنَّ احْلَرَّ مِّْن فـَْورِّ َجَهنََّم«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ويف رواية أخرى، 
 َأخرجه مسند أمحد. 

]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْلَقاِسُم ْبُن    [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن18307[ ]مسند:  18306]مسند:  
 [ َصْفَواَن َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن، َوَقاَل َأُبو َحاِتٍم: اْلَقاِسُم ْبُن َصْفَواَن اَل ُيْعَرُف ِإالَّ ِفي َهَذا اْلَحِديثِ 

وََكانَ   -[  514]  ـ  أَبِّيهِّ  َعْن  حُيَدُِّث،  ـ  إَِّماَمُهْم  وََكاَن  ـ  اأْلَْسَلمِّيَّ  َحجَّاٍج  ْبَن  َحجَّاَج  ْعُت  قَاَل: مسِّ ُشْعَبُة،  َمَع  )حم(  حَيُجُّ   
َعَلْيهِّ َوَسلَّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم ـ َعْن رَُجٍل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ َم ـ قَاَل َحجَّاٌج: ُأرَاُه َعْبَد اَّللَِّّ ـ َعنِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

دََّة احْلَرِّ مِّْن فـَْيحِّ َجَهنََّم، فَإَِّذا اْشَتدَّ احلَْ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »إِّنَّ شِّ َأخرجه مسند    .رُّ فَأَْبرُِّدوا َعنِّ الصَّاَلةِّ«النَّيبِّ
 أمحد.

[ [ ]شعيب: صح23119]مسند:   يح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقات 
َها-َعائَِّشة    )خز(  -  [515]  ُ َعنـْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -؛ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  -َرضِّ قَاَل: "أَْبرُِّدوا الظُّْهَر يفِّ احْلَرِّ".   -َصلَّى اَّللَّ

 أخرجه ابن خزمية 
 [ (ناصر –]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: )إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال البخاري، غير المهلبي وهو ثقة   [331]خزيمة: 

 العصر * 
نَي َحاَصَر الطَّائَِّف    -رضي هللا عنه    -  َطرِّيفٍ   )حم( أبو   -[  516] قَاَل: »ُكْنُت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  . وََكاَن ُيَصلِّّي بَِّنا َصاَلَة العْصرِّ، َحَّتَّ َلْو َأنَّ رَُجاًل رََمى َلَرَأى َمْوقَِّع نـَْبلِّهِّ«
لغيره، وهذا إسناد  15437]مسند:   َوِعْنَد  [ ]شعيب: صحيح   . الطََّبَراِنيُّ َقاَل  َهَكَذا  ُسَمْيَرَة  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ ْبُن  اْلَوِليُد  ِفيِه  ]الهيثمي:  ضعيف[ 

ِ ْبِن َأِبي ُشَمْيَلَة، َوَلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمهُ   [ َأْحَمَد: اْلَوِليِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 املغرب 
قال: »إذا ُقدَِّم    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -عنه  رضي هللا    -)خ م ت س( أنس بن مالك    -[  517]

 الَعشاُء فابدؤوا به قبل َأن تصلُّوا صالة املغرب، وال تـَْعَجُلوا عن عشائكم« أخرجه البخاري ومسلم. 
 ويف رواية الرتمذي والنسائي: »إذا حضر الَعشاُء وأقيمت الصالة فابدؤوا ابلَعشاء«  
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 [ ]صحيح[ 3311]جامع: 

: »إذا أُقيمت الصالة  -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)خ م( عائشة   -[  518] 
 وحضر الَعشاء فابدؤوا ابلَعشاء«. ويف رواية: »إذا ُوضع العشاُء«. أخرجه البخاري ومسلم  

 [ ]صحيح[ 3312]جامع: 

قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  :  -رضي هللا عنهما    -)خ م ط د ت( عبد هللا بن عمر    -[  519] 
َع عشاُء أحدِّكم وأُقيمت الصالُة، فابدؤوا ابلَعشاء، وال َتعَجْل حَّت َتفرَُغ منه، وكان ابُن عمر يُوَضع له الطعام  »إذا ُوضِّ

 وتُقاُم الصالُة فال أيتيها حَّت يـَْفرَُغ، وإنه لََيْسَمُع قراءَة اإلمام«.
أحد  »إذا كان  رواية  البخاري  ويف  أخرجه  الصالة«.  أُقيمت  وإن  منه  حاجته  يقضَي  حَّت  يعجَل  فال  الطعام  على  كم 

 ومسلم، وأخرجه املوطأ بنحوه. 
وأخرجه أبو داود قال: »إذا ُوضع َعشاُء أحدكم وأقيمت الصالة فال يقوم حَّت يفرَُغ«. زاد يف رواية »وكان عبد هللا إذا  

َع قراءة اإلمام«. وله يف أخرى عن عبد    -أو حضر عشاؤه    -ُوضَع عشاؤه   مل يـَُقْم حَّت يفرَغ، وإن مسَِّع اإلقامة، وإن مسِّ
ل: »كنت مع أيب يف زَمان ابن الزبري، إىل َجْنبِّ عبد هللا بن عمر، فقال عبَّاُد بن عبد هللا بن  هللا بن ُعبَـْيد بن ُعمرْي، قا

الزبري: إان مسعنا أنُه يْبَدأُ ابلَعشاء قبل الصالة؟ فقال عبد هللا بن عمر: وحيك، ما كان َعشاؤهم؟ أَتراُه كان مثَل َعشاء 
 أبيك«. 

الَعشاُء   ُوضع  »إذا  الرتمذي:  رواية  قراءة  ويف  يسمع  وهو  عمر  ابُن  وتـََعشَّى  قال:  ابلَعشاء،  فابدؤوا  الصالُة  وأُقيمت 
  اإلمام«
 [ ]صحيح[ 3313]جامع: 

اأْلَْكوَعِّ    -[  520]  ْبنِّ  َسَلَمة  َحَضَرتِّ    -  رضي هللا عنه  -)حم(  َوَسلََّم: »إَِّذا  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
ْلَعَشاءِّ«  َأخرجه مسند أمحد.  .الصَّاَلُة َواْلَعَشاُء فَاْبَدُءوا ابِّ

"الكبير"  16540  ،16521]مسند:   في  رواه  ]الهيثمي:  ُعتبة[  بن  أيوب  لضعف  ضعيف  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  حديث  ]شعيب:   ]
 لنسائي وأحمد وابن معين في روايات عنهما[ و"األوسط "، وفيه أيوب بن عتبة، وثقه أحمد ويحيى بن معين في روايٍة عنهما، وضعفه ا

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إَِّذا َحَضَرتِّ   -  ارضي هللا عنه  -)حم( أُمُّ َسَلَمةَ   -[  521]  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَلْت: مسِّ
ْلَعَشاءِّ«  َأخرجه مسند أمحد. .الصَّاَلُة، َوَحَضَر اْلَعَشاُء، فَاْبَدُءوا ابِّ

[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، والطبراني في  26589  ،26499  ،26676]مسند:  
 [ "الكبير"، ورجاله ثقات سمع بعضهم من بعض

 العشاء 
ابلعِّشاء ليلة، حَّت   -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »أْعَتَم رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)خ م س( عائشة   -[ 522]

انداُه عمر: الصالَة، انم النساُء والصبيان، فخرج، فقال: ما يَنَتظُِّرها من أهل األرض أحد غريكم، قال: وال ُتصلى يومئذ  
أن   بني  فيما  ُيَصلُّون  وكانوا  ابملدينة،  يَفُشَو  إال  أن  قبل  »وذلك  رواية:  يف  زاد   » اأَلولِّ الليل  ثـُُلثِّ  إىل  الشَّفُق  يَغيَب 

 «.اإلسالم
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رسوَل  قال: »وما كان لكم أن تَنُزُروا -صلى هللا عليه وسلم -وزاد يف أخرى: قال ابن شهاب: وذُكَِّر يل: َأن رسوَل هللا 
 « أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. -عنه  رضي هللا -هللا على الصالة، وذلك حني صاَح عمر بن اخلطاب 

ذاَت ليلة، حَّت ذهب عامَُّة الليل، وحَّت انم أهل املسجد،    -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم، قالت: »أْعَتَم رسوُل هللا  
 «. مث خرج فصلى، فقال: إنه َلَوقْـُتها لوال أن أُشقَّ على أُميت

 النسائي الرواية األوىل إىل قوله: »ابملدينة«   وأخرج «.ويف رواية »لوال أن َيُشقَّ على أُمَّيت
 [ ]صحيح[ 3315]جامع:  
ابلعشاء،    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »أعتَم النيبُّ  -رضي هللا عنهما    -)خ م س( عبد هللا بن عباس    -[  523] 

بياُن، فخرج ورأُسه     -يـَْقطُُر، يقول: لوال أن أُشقَّ على أميت  فخرج عمر، فقال الصالَة اي رسوَل هللا، رََقَد النساُء والصِّّ
 «. ألمرْتم ابلصالة هذه الساعةَ  -أو على الناس، وقال سفيان مرة: على الناس 

َنة، ويف رواية، قال: »ُأخََّر النيبُّ   هذه الصالة. وذكر فيه: فخرج، وهو    -صلى هللا عليه وسلم  -كذا يف حديث ابن ُعيَـيـْ
قِّّه، يقول: إنه َلْلَوْقُت، لوال أن أُشقَّ على أُميتميَسُح املاء عن   «.شِّ

صلى هللا عليه    -وعند البخاري من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: حدثين انفع عن ابن عمر: »أن النيبَّ  
صلى    -ج علينا النيبُّ ُشغَِّل عنها ليلة فأخََّرها حَّت رََقْدان يف املسجد، مث استيقظنا، مث رقدان، مث استيقظنا، مث خر   -وسلم

، مث قال: ليس أحد من أهل األرض ينتظر الصالة غريكم، وكان ابُن عمر ال يُبايل: أقدََّمها، أم أخََّرها،  -هللا عليه وسلم
   «. إذا كان ال خيشى أن يـَْغلَِّبُه النوم عن وقتها، وقـَلَّما كان يـَْرُقُد قبَلها

ليلة ابلعشاء،    -صلى هللا عليه وسلم  -عباس يقول: »أْعتم رسوُل هللا    قلت لعطاء، فقال: مسعُت ابنَ   :جريجقال ابن  
حَّت رقد الناس، واستيقظوا، ورقدوا، واستيقظوا، فقام عمُر، فقال: الصالَة، قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نيبُّ هللا  

سه، فقال: لوال أن أُشقَّ على أميت كأين أنظُر إليه اآلن يْقطُُر رْأسه ماء، واضعاً يده على رأ  -صلى هللا عليه وسلم  -
يده على رأسه، كما أنبأه    -صلى هللا عليه وسلم   -ألمرْتم َأن ُيَصلُّوها هكذا، قال: فاستَـثْـَبتُّ عطاء: كيف وضع النيبُّ  

ها مُيّرها  ابُن عباس؟ فَبدََّد يل عطاء بني أصابعه شيئاً من تبديد، مث وضع شيئاً من أطراف أصابعه على قرْن الرأس، مث ضمَّ 
ُر وال يـَْبُطُش، إ ال  كذلك على الرأس، حَّت َمسَّْت إهْبامه طَرَف اأُلُذن ُما يلي الَوجه على الصُّدغِّ وانحيةِّ اللِّّحَية، ال يـُْقصِّّ

 كذلك«.
له حبديث انفع عن ابن   وهو عند مسلم أيضاً من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، ومل َيصِّ

ره مفَرداً مفصواًل منه، وأول حديثه قال: »قلُت لعطاء: أيُّ حنٍي أحبُّ إليك أن ُأَصلِّّي العشاء، اليت يقول  عمر، بل ذك
هللا   رسول  أْعتم  يقول:  عباس  ابن  مسعت  قال:  ْلواً؟  وخِّ إَماماً  العتمَة  الناس:  وسلم-هلا  عليه  ليلة    -صلى هللا  ذات 

ُر وال يـَْبُطُش إال كذلك مث قال: قلت لعطاء: كم  مث ذكر حنوًا ُما أوردانه يف حديث  ..العِّشاء. البخاري، إىل قوله: ال يـَُقصِّّ
لواً    -صلى هللا عليه وسلم  -ذكر لك أخَرها النيب   َلَتئِّذ؟ قال: ال أدري قال عطاء: فأحبُّ ]إيلَّ[ أن ُأَصلِّّيها إماماً وخِّ لَيـْ

النيبُّ   رة، كما صالها  وسلم  -ومؤخِّّ عليه  يف  ليلَتئِّذ  -صلى هللا  الناس  على  أو  ْلوًا،  خِّ عليك  ذلك  شقَّ  وإن  قال:   ،
 اجلماعة وأنت إماُمهم فَصلِّّها َوسطاً، ال ُمعجَّلة وال مؤخَّرة«. 

وليست هذه الزايدة من قول عطاء عند البخاري فيما أخرجه. ولفظ حديث ابن جريج عن انفع عن ابن عمر الذي  
ُشغَِّل عنها ليلة، فأخَّرَها حَّت رَقْدان    -صلى هللا عليه وسلم  - هللا  أفرده مسلم هبذا اإلسناد يف موضع قبله »أن رسولَ 
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يف املسجد، مث استيقْظنا، مث رقدان، مث استيقظنا، مث خرج علينا، مث قال: ليس أحد من أهل األرض الليلَة ينتظر الصالة  
 غريكم« مل يزد.

احتجن ما  عباس  ابن  عمر حبديث  ابن  قـََرَن حديث  البخاري  أن  وأخرج  ولوال  احلميدي،  قول  هذا  هاهنا،  ذكره  إىل  ا 
ُأصلَِّّي   أن  إليك  لعطاء: أيُّ حنٍي أحبُّ  اليت أخرجها مسلم، وأوهلا »قلت  الرواية  الرواية األوىل وأخرج أيضاً  النسائي 

 .يصلُّوها إال هكذا« مث قال: لوال أن أُشقَّ على أميت ألمرْتم أن ال -وذكرها إىل آخرها، وزاد  ..العشاَء.
 [ ]صحيح[ 33016]جامع: 

ُشغَِّل    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    أن رسولَ : »-رضي هللا عنهما    -( عبد هللا بن عمر  خز   )خ م د س  -[  524] 
وأخََّرها حَّت رقدان يف املسجد، مث استيقظنا، مث رقدان، مث استيقظنا، مث خرج علينا    -يعين صالَة الَعَتمَة    -عنها ليلة  

 «.مث قال: ليس أحد من أهل األرض الليلَة ينتظر الصالة غريَكم -صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ 
ن ابُن عمر ال يُبايل: قدَّمها أو أخََّرها، إذا كان ال خيشى أن يَغلَِّبه النوُم عن وقتها، وقلَّما كان يرقُد وزاد البخاري »وكا

 «. قبَلها
ننَتظُِّر رسوَل هللا   ليلة  إلينا    -صلى هللا عليه وسلم-وأخرجه مسلم قال: »مكْثنا ذاَت  العشاءِّ اآلخرة، فخرج  لصالة 

حني ذهب ثـُُلُث الليل، أو بعده، فال ندري أشيء َشغله يف أهله، أو غرَي ذلك؟ فقال حني خرج: إنكم لتنتظرون صالًة 
َتظِّرها أهُل دين غريكم، ولوال أن يَ   «. ثُقَل على أميت َلَصلَّْيُت هبم هذه الساعَة، مث أمر املؤذَِّّن فأقام الصالة، وصلىما ينـْ

   والنسائي رواية مسلموأخرج أبو داود 

ابن خزمية،   َرُسوُل اَّللَِّّ    قَاَل: ويف رواية  َوَسلََّم    -َأْعَتَم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َلٍة،    -َصلَّى  لَيـْ َذاَت  ْلعَِّشاءِّ  اَنَم  ابِّ فـََقاَل:  ُعَمُر،  فـََناَداُه 
َتظُِّر َهذِّهِّ الصَّاَلَة َأَحٌد مِّْن َأْهلِّ اأْلَْرضِّ َغرْيُ  َياُن. َفَخَرَج إِّلَْيهِّْم، فـََقاَل: "َما يـَنـْ بـْ  ُكْم".النَِّّساُء َوالصِّّ

ْلَمدِّيَنةِّ  : َومَلْ َيُكْن ُيَصلِّّي يـَْوَمئٍِّذ إِّالَّ َمْن ابِّ    .قَاَل الزُّْهرِّيِّّ
 ]صحيح[  [343]خزيمة: [ 3317 ]جامع:

ََذ النيبُّ    [: قال ]مُحيد الطويل  -رضي هللا عنه    -)خ م س( أنس بن مالك    -[  525]  صلى هللا  -»ُسئَِّل أَنس: اختَّ
أنظُُر إىل َوبيصِّ خامته، وقال: إن    -عليه وسلم أقبَل علينا بوجهه، فكأين  الليل، مث  ليلة العشاَء إىل َشطرِّ  خامتاً؟ أخََّر 

 «.الناس قد َصلوا وانموا، وإنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرمتوها 
»ان بن خالد:  قـُرَُّة  قال  أخرى  فقال: دعاان جريانُنا  ويف  قِّيامه، فجاء،  َوْقتِّ  من  قـَُربـَْنا  علينا، حَّت  َورَاَث  احلسن  َتظْران 

ذاَت ليلة حَّت كان شْطُر الليل، فبلغه، فجاء فصلى    -صلى هللا عليه وسلم-هؤالء، مث قال: قال أنس: نظران النيبَّ  
 لن تزالوا يف صالة ما انتظرمت الصالة«.بنا، مث خطبنا، فقال: أال إن الناس قد صلوا مث رََقُدوا، وإنكم  

هذه    «.زاد يف رواية: »كأين أنظر إىل َوبيصِّ خامته ليلَتئذ  «.قال احلسن: »إن الناس ال يزالون يف خري ما انتظروا اخلريَ 
 رواية البخاري.

ليلة حَّت كان قريباً من نِّصف الليل، مث جاء فصلى، مث    -صلى هللا عليه وسلم   -وعند مسلم قال: »نظْران رسوَل هللا  
صلى -أقبل علينا بوجهه، فكأَّنا أنظر إىل وبيصِّ خامته يف يده«. وله يف أخرى: »أَّنم سألوا أنساً عن خامت رسول هللا  

العشاَء ذات ليلة إىل شطر الليل، أو كاد يذهب شطُر   -صلى هللا عليه وسلم- ؟ فقال: أخََّر رسوُل هللا-هللا عليه وسلم
الليل، مث جاء، فقال: إن الناس قد صلوا وانموا، وإنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرمت الصالة. قال أنس: كأين أنظر إىل  
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ية األوىل، وقد ذكرت هذه الرواايت يف  وبيص خامته من فِّضة، ورفع إْصبَـَعُه الُيسرى ابخلِّنصر«. وأخرج النسائي الروا
   »كتاب الزِّينة« من حرف الزاي، عند ذكر اخلامت

 [ ]صحيح[ 3318]جامع: 
قال »أُقيمت صالة العشاء، فقال رجل: يل حاجة،    -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س( أنس بن مالك    -[  526] 

 القوم، أو بعُض القوم، مث صلوا«. هذه رواية مسلم. يُناجيه، حَّت انم  -صلى هللا عليه وسلم -فقام النيبُّ 
 « وذكر احلديث. ..جنِّيُّ رُجل. -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له، قال: »أُقيمت الصالة والنيبُّ 
ينامون، مث يصلون وال يتوضؤون«. قال شعبة:    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قال: »كان أصحاب رسولِّ هللا  

 َته من أنس؟ قال: إي وهللا. قلت لقتادة: مسع
قال:   أنس  عن  فحدَّثين  الصالة؟  تُقام  ما  بعد  الرجل  يكلُِّّم  الرجل  عن  ًثبتاً  »سألت  قال محيد:  البخاري،  رواية  ويف 

 رجل، فحبسه بعد ما أُقيمت«.  -صلى هللا عليه وسلم -أُقيمت الصالة، فعرض للنيبِّّ  
، فما زال يناجيه حَّت انم أصحابه،  -صلى هللا عليه وسلم  -جي النيبَّ  ويف رواية هلما، قال: »أُقيمت الصالة، ورجل ينا

 مث قام فصلى«. 
يه حَّت انم َأصحابه، فصلى هبم«.   ويف أخرى »فما قام إىل الصالة حَّت انم القوم«. ويف أخرى »فلم يـََزْل يُناجِّ

 وأخرج أيضاً رواية مسلم الثانية. وأخرج أبو داود رواية البخاري األوىل وله يف أخرى إىل قوله: »فحبسه« مل يزد. 
النيبِّّ   بيد  نـََعَس    -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج الرتمذي، قال: »أُقيمت الصالة، فأخذ رجل  ُيكلُِّّمه حَّت  فما زال 

 بعُض القوم«.
النيب   رأيت  »لقد  قال:  أخرى،  عليه وسلم  -وله يف  بينه   -صلى هللا  يقوم  الرجل،  يُكلِّّمه  الصالُة  تُقاُم  ما  وبني    بعد 

. وأخرج النسائي  [«]له-صلى هللا عليه وسلم-القبلة، فما يزال يكلِّّمه، ولقد رأيت بعضهم يـَنـُْعس من طول قيام النيبِّّ  
 الرواية الثانية اليت ملسلم  

 [ ]صحيح[ 3319]جامع: 
وقد أتخََّر لصالة   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »بقْينا رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( معاذ بن جبل    -[  527] 

صلى هللا عليه    -العتمة، حَّت ظنَّ الظَّانُّ أنه ليس خبارج، ويقول القائل منا: قد صلى، فإانَّ لكذلك، إذ خرج رسوُل هللا  
َأْعتُِّمو -وسلم فقال:  قالوا،  له كما  فقالوا  قبَلكم«  ،  ُتَصلِّّها  مل  األمم،  هبا على سائر  ْلُتْم  ُفضِّّ قد  فإنكم  الصالة،  ا هبذه 

 أخرجه أبو داود. 
  [ ]شعيب: إسناده صحيح  حسن[[ ]عبد القادر: إسناده 3320]جامع:  

صالَة    -صلى هللا عليه وسلم -قال: »صلينا مع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د س( أبو سعيد اخلدري    -[  528] 
العتمة فلم خيرج حَّت مضى حنو من َشطر الليل، فقال: ُخذوا مقاعدكم، فأخذان َمقاعدان، فقال: إن الناس قد صلوا  

الصالة،   انتظرمت  ما  تزالوا يف صالة  لن  السَّقِّيم ألخَّْرُت هذه  وأخذوا مضاجَعهم، وإنكم  وُسْقمِّ  الضَّعيف  ولوال َضعُف 
 أخرجه أبو داود والنسائي. الصالة إىل َشْطرِّ الليل«. 

  [ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 3321]جامع: 

قال: »كنت أان وأصحايب الذين قدِّموا معي يف السَّفينة    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو موسى األشعري    -[  529] 
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  -صلى هللا عليه وسلم -ابملدينة، فكان يـََتناوُب رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -نزواًل يف بَقيعِّ بُطَحاَن، ورسوَل هللا 
أان وأصحايب، وله    -صلى هللا عليه وسلم  -و موسى: فوافْقنا رسوَل هللا  عند صالة العشاء كلِّّ ليلة نـََفر منهم، قال أَب

فصلى هبم،    -صلى هللا عليه وسلم-بعض الشُّغل يف أمره، حَّت أعتم ابلصالة، حَّت اهْبارَّ الليُل، مث خرج رسول هللا  
نِّْعمةِّ هللا  أنَّ من  روا  ُأعلُِّمكم وأْبشِّ قال ملن حضره: على رِّْسلِّكم  الناس أحد  فلما قضى صالته  ليس من  أنه   عليكم: 

ال َنْدري أيَّ الكلمتني قال: قال أبو موسى:    -أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غريكم    -يصلِّّي هذه الساعة غريُكم  
 «. أخرجه البخاري ومسلم  -صلى هللا عليه وسلم  -فرجعنا َفرِّحني ِبا مسعنا من رسول هللا 

 [ ]صحيح[ 3322]جامع: 
يصلي الصلوات    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »كان رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)م( جابر بن مسرة    -[  530] 

ُر العَتمة بعد صالتكم شيئاً، وكان خُيَفُِّف الصالة صلى هللا    -ويف رواية »كان رسوُل هللا    «.حنوًا من صالتكم، كان يُؤخِّّ
ُر العِّشاَء. اآلخرَة« مل يزد  -عليه وسلم    أخرجه مسلم.يؤخِّّ

 [ ]صحيح[ 3323]جامع: 
قال: »لوال أن أُشقَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -( أبو هريرة  مي  )ت س  -[  531] 

روا   أخرجه الرتمذي، ويف رواية النسائي »ألمرْتم بتأخري    «.العشاء إىل ثـُُلث الليل أو نصفهعلى أُميت ألمرْتم أن يؤخِّّ
واك عند كل صالة«   ( 1)العشاء، وابلسِّّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيتِّ أَلََمْرُْتُمْ ويف رواية عند الدارمي،   َواكِّ    قَاَل: مسِّ لسِّّ ابِّ
، فَإِّنَُّه إَِّذا َمَضى ثـُُلُث اللَّيْ  َرَة إِّىَل ثـُُلثِّ اللَّْيلِّ نـَْيا،  عِّْنَد ُكلِّّ َصاَلٍة، َوأَلَخَّْرُت اْلعَِّشاَء اآْلخِّ ُ إِّىَل السََّماءِّ الدُّ لِّ اأْلَوَُّل، َهَبَط اَّللَّ

َيْسَتْشفِّي فـَُيْشَفى؟ َأاَل ُمْذنٌِّب    فـََلْم يـََزْل ُهَنالَِّك َحَّتَّ َيْطُلَع اْلَفْجُر، يـَُقوُل قَائٌِّل: َأاَل َسائٌِّل يـُْعَطى؟ َأاَل َداٍع جُيَاُب؟ َأاَل َسقِّيمٌ 
ْغَفَر َلُه؟ "  . (2)أخرجه الدارمي  ُمْستَـْغفُِّر، فـَيـُ

 [  صحيح: حديث صحيح[ ]األلباني: رعبد القاد[ ]3324( ]جامع: 1)
   []الزهراني: فيه عطاء، مولى أم صبية: مقبول  [ ]الداراني: إسناده صحيح[1525]دارمي:  (2)

ْثَل َحدِّيثِّ َأيبِّ ُهَريـَْرة.  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى  -رضي هللا عنه    - ْبنِّ َأيبِّ طَالِّبٍ َعلِّّي  )مي( –  [532]  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّ
 أخرجه الدارمي

 ]الزهراني: سنده حسن[  [ ]الداراني: إسناده جيد[ 1526]دارمي: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى َأْصَحابِّهِّ    -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )حب(  -[  533]  قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َتظُِّروَن اْلعَِّشاَء،   يـَنـْ َلٍة َوُهْم  لَيـْ َأَما إِّنَُّكْم يفِّ َصاَل َذاَت  َتظُِّروََّنَا،  تـَنـْ ُتْم  َوأَنـْ َتَظْرمُتُوَها« مثَّ  فـََقاَل: »َصلَّى النَّاُس َورََقُدوا  انـْ َما  ٍة 

«. أخرجه ابن حبان  -َأْو كَِّبُ اْلَكبِّريِّ  -َلْواَل َضْعُف الضَّعِّيفِّ قَاَل: »  أَلَخَّْرُت َهذِّهِّ الصَّاَلَة إِّىَل َشْطرِّ اللَّْيلِّ
ى، ورجال أبي يعلى رجال  الهيثمي: رواه أحمد، وأبو يعل[ ] إسناده صحيح على شرط مسلم [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب:  1529]حبان:  
   [الصحيح

 تأخريها مطلقا  
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قال: »َمن أْدرَك رَكعة    -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ م ط د ت س( أبو هريرة    -[  534]
ويف أخرى »فقد أدرك الصالة   «.وقال يف رواية: »من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام «.من الصالة فقد أدرك الصالة

 واية األوىل  كلَّها« أخرجه البخاري ومسلم. ووافقهما اجلماعة على الر 
 [ ]صحيح[ 3325]جامع: 

 
: »من أدرك ركعة من  وسلم قالصلى هللا عليه    -: أن النيب  -رضي هللا عنهما    -)س( عبد هللا بن عمر    -[  535]

 أخرجه النسائي. صالة من الصلوات فقد أدرَكها، إال أنه يقضي ما فاته«. 
 ]األلباني: صحيح لغيره[  صحيح[[ ]عبد القادر: حديث 3326]جامع: 

لِّوْقتِّها    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »ما صلَّى رسوُل هللا  -رضي هللا عنها    -)ت( عائشة    -[  536] صالة 
 أخرجه الرتمذي. اآلخرِّ َمرَّتني، حَّت قبضه هللا«.  

إسناده بمتصل ]الترمذي:  [  3327]جامع:   " وصححه ووافقه [  هذا حديث غريب، وليس  المستدرك   " الحاكم في  القادر: وصله  ]عبد 
 [ ]األلباني: حسن[  إسناده ضعيف الذهبي[ ]شعيب: 

 الفرع الرابع: يف أول الوقت بالصالة 
قال: »أسفِّروا   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت د س( رافع بن خديج    -[  537]

 ابلفجر، فإنه أْعَظم لألجرِّ«. هذه رواية الرتمذي.  
، فإنه أْعَظُم أُلجوركم، أو أعظم لألجر«.  ويف رواية أيب داود، قال: »أْصبِّحوا ابلصبحِّ

 ويف رواية النسائي، قال: »أْسفِّروا ابلفجرِّ« مل يَزِّد  
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجالن[ ]األلباني: حسن صحيح[  3329]جامع:  

صلى هللا عليه    -عن رجال من األنصار من قومه: أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( حممود بن لبيد    -[  538] 
 أخرجه النسائي. قال: »ما أْسَفْرمُتْ ابلصبح، فإنه أعظم لألجر«  -وسلم

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[  3330]جامع: 

، قالت: »ُسئَِّل  -صلى هللا عليه وسلم  -  اَبيعتِّ النيبَّ : وكانت ُمَِّّْن  -رضي هللا عنها    -  )ت د( أم فروة  -[  539] 
 أيُّ األعمال أفضل؟ قال: الصالُة ألول وقتها«. أخرجه الرتمذي وأبو داود   -صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ 

القادر: إسناده مضطرب، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى  3332]جامع:   بها[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن  [ ]عبد 
 والضطراب القاسم ابن غنام فيه[ ]األلباني: صحيح[  -وهو العمري -عمر 

 الفرع اخلامس: يف األوقات املكروهة 
صلى هللا عليه    -قال: »ثالث ساعات كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م د ت س( عقبة بن عامر    -[  540]

ينهاان أن ُنصلِّّي فيهنَّ، أو نـَْقُبَ فيهنَّ مواتان: حني تطُلع الشمس ابزِّغة حَّت ترتفع، وحني يقوُم قائُم الظهرية حَّت  -وسلم
   .َب« أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائيمتيل الشمس، وحني تضيَّف الشمس للغروب حَّت تْغرُ 

 [ ]صحيح[ 3333]جامع: 
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قال: »إن الشمس   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ط س( عبد هللا الصناحبي    -[  541] 
فارقها، فإذا َدَنْت للُغروب قارَّنا، فإذا  تطُلُع ومعها قْرُن الشيطان، فإذا ارتفعت فارََقها، مث إذا استَوت قارََّنا، فإذا زالت 

 ( 1)أخرجه املوطأ والنسائي  «.عن الصالة يف تلك الساعات -صلى هللا عليه وسلم -غربت فارقها، وَّنى رسول هللا  

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إِّنَّ الشَّْمَس    -رمحه هللا  -  َعْبدِّ اَّللَِّّ الصَُّناحبِِّّيِّ   َأيبة عند ابن ماجه عن  يويف روا
الشَّْيطَانِّ   قـَْرينَِّ  َبنْيَ  الشَّْيطَانِّ    -َتْطُلُع  قـَْراَن  َمَعَها  َيْطُلُع  قَاَل:  السََّماءِّ    -َأْو  َوَسطِّ  فَإَِّذا َكاَنْت يفِّ  فَارَقـََها،  اْرتـََفَعْت  فَإَِّذا 

فَ  َدَلَكْت  قَاَرََّنَا،  زَاَلْت    -إَِّذا  قَاَل:  َهذِّهِّ    -َأْو  ُتَصلُّوا  َفاَل  فَارَقـََها،  َغَرَبْت  فَإَِّذا  قَاَرََّنَا،  لِّْلُغُروبِّ  َدَنْت  فَإَِّذا  فَارَقـََها، 
 . (2)أخرجه ابن ماجه السَّاَعاتِّ الثَّاَلَث " 

   قوله فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها[: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح إال رعبد القاد[ ]3334( ]جامع: 1)
]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد    ]األلباني: ضعيف[ [في الزوائد: إسناده مرسل ورجاله ثقات   [ ]عبد الباقي:1253 ]ماجه:( 2)

   مرسل قوي[

:  -هللا عليه وسلمصلى    -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -( عبد هللا بن عمر  حم  )خ م ط س  -[  542] 
 »ال يتحرَّى أحدُكم فيصلِّّي عند طُُلوع الشمس وال عند غروهبا«.

ويف رواية، قال: »إذا طلع حاجُب الشمس فَدُعوا الصالة حَّت تْبَُز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصالة حَّت  
 «.-أو الشيطان  -طان تغيب، وال حتَيَّنوا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا، فإَّنا تطُلع بني قْريَن شي

 ال أدري أيَّ ذلك قال هشام، يعين: ابن عروة. أخرجه البخاري ومسلم. 
 وعند غروهبا«. طلوع الشمسينهى عن الصالة عند  -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري، قال: »مسعت النيب  

أنه قال: »ُأصلِّّي كما رأيُت أصحايب  من قول ابن عمر:  موقوفاً  البخاري أيضاً  يصلي  وأخرجه   يصلُّون، ال أَّنى أحداً 
بليل أو َّنار ما شاء، غري أن ال تتحرَّوا طلوَع الشمس وال غروهبا«. وهذا طرف من حديث جييء يف ذْكر قُباَء، وأخرج  

صلى هللا   -املوطأ الرواية األوىل. وأخرج النسائي الرواية الثانية إىل قوله: »حَّت تغيب«. وله يف أخرى »أن رسوَل هللا  
 َّنى أن ُيصلَّى مع طلوع الشمس أو غروهبا«   -وسلم عليه

فـَقَ   ويف رواية عند أمحد أن  ، الزَِّحامِّ لَِّكثْـَرةِّ  اللَّْيلِّ  مَِّن  خُيْرُِّجوُه  َأْن  فََأرَاُدوا  َماَت  اخْلَطَّابِّ  ْبنِّ  زَْيدِّ  ْبَن  الرَّمْحَنِّ  اْبُن  َعْبَد  اَل 
ْعُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " إِّنَّ الشَّْمَس َتْطُلُع بَِّقْرنِّ َشْيطَاٍن  ُعَمَر: إِّْن َأخَّْرمُتُوُه إِّىَل َأْن ُتْصبُِّحوا،   فَإِّيّنِّ مسِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  ."
 ]صحيح[ [ 5586]مسند: [ 3335]جامع: 

يقول: »إذا بَدا    -عليه وسلمصلى هللا  -: قال: كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)ط( عروة بن الزبري    -[  543] 
ُروا الصالة حَّت تغيبَ  روا الصالة حَّت تْبَُز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخِّّ  أخرجه املوطأ   «.حاجُب الشمس فأخِّّ

وصله البخاري ومسلم من  ]الزرقاني:  [ من حديث ابن عمر  [ ]عبد القادر: في سنده انقطاع وهو موصول في الصحيحين3337]جامع:  
 [ ]الهاللي: صحيح[ يحيى بن سعيد القطان، وغيره، عن هشام، عن أبيه طريق 

)م د س( عمرو بن عبسة رضي هللا عنه أنه قال: قلت: »اي رسول هللا، أيُّ الليل أمسُع؟ قال: جوُف الليل   -[  544] 
ْر حَّت تطل ع الشمس فرتتفع قِّيَس  اآلخر، فصلِّّ ما شئَت فإن الصالة مشهوَدة مكُتوبة، حَّت ُتصلَِّّي الصبح، مث أْقصِّ

رُْمح أو ُرحْمني، فإَّنا تطلع بني قرين شيطان، ويصلي هلا الكفار، مث صلِّّ ما شئت، فإن الصالة مشهودة مكتوبة، حَّت  
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ْر فإن جهنم ُتسَجُر وتْفتُح أبواهبُا، فإذا زاغت الشمس فصلِّّ ما شئت، فإن الصالة مشهودة،   يعدل الرُّْمُح ظِّلَّه، مث أْقصِّ
ُتصل الكفاُر.حَّت  هلا  قريَن شيطان، ويصلي  بني  تغرُب  فإَّنا  الشمس،  تْغُرب  أْقصِّر حَّت  العصر، مث  وقصَّ حديثاً   ..ي 

 طوياًل«. هكذا قال أبو داود، ومل يذكر احلديث. 
أو هل من ساعة   أقَرُب من هللا عز وجل من األخرى؟  قال: »قلت: اي رسول هللا، هل من ساعة  النسائي،  وأخرجه 

َتغى ذِّكُرها؟ قال: نعم، إن أقرب ما يكون الربُّ عز وجل من العبد َجوُف الليل اآلخر، فإن اسَتطّعَت أن تكوَن ُمن   يـُبـْ
يذكر هللا عز وجل يف تلك الساعة فُكْن، فإن الصالة حمضورة مشُهود إىل طلوع الشمس، فإَّنا تطلع بني قرين شيطان  

تْرَتفَِّع قيَد رُمح، ويذهَب ُشَعاُعها، مث الصالة حمضورة مشهودة حَّت تعتدَل    وهي ساعُة صالةِّ الكفار فدَع الصالة حَّت
الشمس اْعتَداَل الرُّْمحِّ بنصف النهار، فإَّنا ساعة تـُْفَتُح فيها أبواُب جهنم وُتسَجُر، فدَع الصالة حَّت يفيئ الَفْيُء، مث 

 ين شيطان وهي صالة الكفار«  الصالة حمضورة مشهودة، حَّت َتغِّيَب الشمس، فإَّنا تغيُب بني قـَرْ 
 [ ]صحيح[ 3338]جامع: 

قال: »ال صالة    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م س( أبو سعيد اخلدري    -[  545] 
 «.بعد الصبح حَّت ترتفع الشمس، وال صالة بعد العصر حَّت تغيب الشمس

أخرجه    «.تغرَب الشمس، وال صالة بعد صالة الفجر حَّت تطلع الشمسويف رواية: »ال صالة بعد صالة العصر حَّت  
 البخاري ومسلم. 

َنين وآنْقَنين   -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري عن قَزَعَة، قال: »مسعُت أاب سعيد حُيدُِّث أبْرَبع عن النيبِّّ  قال:   -فأْعَجبـْ
صوَم يف يومني، الفِّْطرِّ واألضحى، وال صالَة بعد صالتني: بعد    ال ُتسافُِّر املرَأُة يومني إال ومعها زوجها أو ُذو حمرم، وال 

الصبح حَّت تطلع الشمس، وبعد العصر حَّت تغرب الشمس، وال ُتَشدُّ الرحاُل إال إىل ثالثة مساجَد: مسجدِّ احلرام،  
  -وسلم   صلى هللا عليه   -وقد غزا مع النيبِّّ    -وله يف أخرى، قال: مسعت أاب سعيد    «.ومسجد األقصى، ومسجدي

ْعتـُُهنَّ من رسول هللا  -اثَنيت عشرة غزوة   وذكر حنوه.  ...-صلى هللا عليه وسلم-قال: أربع مسِّ
عن الصالة بعد الصبح حَّت    -هللا عليه وسلم  هللا صلىوأخرج النسائي الرواية األوىل. وله يف أخرى، قال: »َّنى رسوُل  

  » ، وعن الصالة بعد العصر حَّت الُغُروبِّ  الطُّلوعِّ
 [ ]صحيح[ 3339امع: ]ج
وأرضاُهم    -: قال: »َشهَِّد عندي رجال مرضيُّون  -رضي هللا عنهما    -)خ م د ت س( عبد هللا بن عباس    -[  546] 

ويف رواية:    -َّنى عن الصالةِّ بعد الصبح حَّت َتْشُرَق الشمُس    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -عندي عمُر  
 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي.  «.الشمسوبعد العصر حَّت تغرب  -تطلع 

منهم عمر، وكان ]من[ أحبَّهم    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي، قال »مسعُت غرَي واحد من أصحاب النيبِّّ  
احلديث، ويف أخرى خمتصراً، قال: »َّنى   «..َّنى عن الصالة بعد الفجر. -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسول هللا -إيلَّ 

 صلى هللا عليه وسلم عن الصالة بعد العصر«   -رسوُل هللا 
 [ ]صحيح[ 3340]جامع: 

َّنى عن الصالة بعد    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ط س( أبو هريرة    -[  547] 
 الصبح حَّت تطلع الشمس« أخرجه مسلم واملوطأ والنسائي. العصر حَّت تغرب الشمس، وعن الصالة بعد 
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البخاري: »أن رسوَل هللا   لِّْبَسَتني، وعن صالتني، َّنى عن    -صلى هللا عليه وسلم   -ويف رواية  َعَتنْيِّ، وعن  بـَيـْ َّنى عن 
اءِّ يف ثوب  الصالة بعد الفجر حَّت تطلع الشمس، وبعد العصر حَّت تغرب الشمس، وعن اشتمالِّ الصَّماءِّ، وعن االحتب

األوىل يف أفراد مسلم، والثانية يف املتفق    احلميدي الروايةواحد، يـُْفضِّي بفْرجه إىل السماء، واملالَمسة واملُناَبَذةِّ« ذكر  
َ فرَّقهما، وهللا أعلم    بينه وبني البخاري، واألوىل قد دخلت يف الثانية، فال أعلم ملِّ

 [ ]صحيح[ 3341]جامع: 
، فقلُت:    -رمحه هللا    -)س( نصر بن عبد الرمحن    -[  548]  عن جده معاذ: أنه طاف مع معاذ بن عفراء، فلم ُيصلِّّ

قال: »ال صالَة بعد العصر حَّت تغيب الشمس، وال بعد    -صلى هللا عليه وسلم  -أال ُتصلِّّي؟ فقال: إن رسوَل هللا  
 أخرجه النسائي. الصبح حَّت تطلع الشمس« 

 ]الرسالة: صحيح لغيره[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف وله شواهد يقوى بها[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ 3342]جامع: 

-صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »أْوهَم عمر؟ إَّنا َّنى رسوُل هللا  -رضي هللا عنها    -( عائشة  حم  )م س  -[  549] 
 فإَّنا تطلع بني قْرين شيطان«. هذه رواية النسائي. ، قال: ال تتحرَّْوا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا، 

َيدَْع رسوُل هللا   »مل  قالت:  رواايته  فمن مجلة  أخرجه مسلم يف مجلة حديث سريد يف موضعه،  عليه    -وقد  صلى هللا 
، ال تـََتحرَّْوا طلوع الشمس  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: وقالت عائشة: قال رسول هللا    -ركعتني بعد العصر    -وسلم

 «. وال غروهبا فُتصلُّوا عند ذلك
 أن يـَُتحرَّى طلوع الشمس أو غروهبا«  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى، قالت: »َوهَِّم عمُر؟ إَّنا َّنى رسوُل هللا  

َا  ْبنِّ ُشَرْيٍح، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َسأَْلُت َعائَِّشَة، َعنِّ الصَّاَلةِّ بـَْعَد ا  اْلمِّْقَدامِّ عن    ويف رواية عند أمحد ، إَِّّنَّ ْلَعْصرِّ؟ فـََقاَلْت: »َصلِّّ
 . ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـَْوَمَك َأْهَل اْلَيَمنِّ َعنِّ الصَّاَلةِّ إَِّذا طََلَعتِّ الشَّْمُس«

َعَلْيهِّ َوَسلََّم ََّنَى َعنِّ  ويف رواية ًثنية عند أمحد،   َّ َصلَّى هللاُ  تـَْرَتفَِّع، َوَمْن  »َأنَّ النَّيبِّ َتْطُلُع الشَّْمُس َحَّتَّ  نيِّ  الصَّاَلةِّ مِّْن حِّ
نيِّ َتُصوُب َحَّتَّ َتغِّيَب«   َأخرجه مسند أمحد.  .حِّ

 [ ، وإسناد الرواية الثانية عند أحمد ضعيف ]صحيح[  24460 ،25126]مسند: [ 3343]جامع: 
َّنى عن الصالة    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د س( علي بن أيب طالب    -[  550] 

   [« النسائي »إال أن تكون الشمس بيضاَء نقية ]مرتفعة داود وعندبعد العصر إال والشمُس مرتفعة« أخرجه أبو 
   [[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح3345]جامع: 

الغفاري    -[  551]  بصرة  أبو  س(  عنه    -)م  هللا  هللا    -رضي  رسوُل  بنا  صلَّى  وسلم   -قال:  عليه  هللا    -صلى 
ابملَُخمَّص صالَة العصر، فقال: »إن هذه صالة ُعرِّضت على من كان قبلكم فَضيـَُّعوها، فمن حافظ عليها كان له أجُرُه  

 النجُم«.مرتني، وال صالة بعدها حَّت يطلع الشَّاهُد، والشاهد: 
 ويف رواية أخرى، قال أبو َبْصرة: »وال صالة بعدها حَّت يطلع الشاهد«. أخرجه مسلم والنسائي 

 [ ]صحيح[ 3346]جامع: 
يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كنا إذا كنا مع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د س( أنس بن مالك    -[  552] 

 صلَّى الظهر، مث اْرحتَل«.السفر، فقلنا: زالت الشمس أو مل تزل؟ 
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إذا نزَل منزِّالً مل يْرحتْل حَّت ُيصلَِّّي الظهر، فقال له رجل:    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية، قال: »كان رسول هللا  
 وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار«. أخرجه أبو داود وأخرج الثانية معه النسائي  

   [إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 3348]جامع: 

»أنه دخل على أنس بن مالك يف داره ابلبصرة حني    -رمحه هللا    -)م ط د ت س( العالء بن عبد الرمحن   -[ 553] 
انصرف من الظهر، وداره جبنب املسجد، قال: فلما َدَخْلنا عليه، قال أَصلَّْيتم العصر؟ فقلت له: إَّنا انصرفنا الساعة  

يقول:    -صلى هللا عليه وسلم  -الظهر، قال: فصلُّوا العصر، فقمنا فصلَّْينا، فلما انصرفنا قال: مسعُت رسوَل هللا  من  
إال   فيها  يذكر هللا  أربعاً، ال  فنقرها  قام  الشيطان  قْرين  بني  إذا كانت  الشمس، حَّت  يرُقُب  املنافق، جيلُِّس  تلك صالة 

 مذي. قلياًل«. هذه رواية مسلم والنسائي والرت 
ويف رواية املوطأ وأيب داود، قال: »دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يصلِّّي العصر، فلما فرغ من صالته ذكران تعجيل  

ذكرها    -الصالة   رسوَل هللا    -أو  مسعُت  وسلم  -قال:  عليه  تلك صالة    -صلى هللا  املنافقني،  تلك صالة  يقول: 
 وذكر ابقي احلديث   « ..املنافقني، تلك صالة املنافقني. 

 [ ]صحيح[ 3350]جامع: 
قَاَل: َسَأَل َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعطَّلِّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل:    -  رضي هللا عنه  -  أبو هريرة  )جه(  -[  554] 

 ٌ َوَأاَن بِّهِّ َجاهٌِّل، قَاَل: »َوَما ُهَو؟« قَاَل: َهْل مِّْن َساَعاتِّ اللَّْيلِّ َوالنـََّهارِّ َساَعٌة  اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّيّنِّ َسائُِّلَك َعْن َأْمٍر أَْنَت بِّهِّ َعاملِّ
َتْطُلَع الشَّْمُس، فَإَِّّنََّ  َتْطُلُع بَِّقْرينَِّ الشَّْيطَ ُتْكَرُه فِّيَها الصَّاَلُة؟ قَاَل: »نـََعْم إَِّذا َصلَّْيَت الصُّْبَح، َفدَعِّ الصَّاَلَة، َحَّتَّ  ، مثَّ  ا  انِّ
، فَإَِّذا َكاَنْت َعَلى رَ  َك َكالرُّْمحِّ َك َكالرُّْمحِّ َفدَعِّ الصَّاَلَة، َصلِّّ فَالصَّاَلُة حَمُْضورٌَة ُمتَـَقبـََّلٌة َحَّتَّ َتْسَتوَِّي الشَّْمُس َعَلى رَْأسِّ ْأسِّ

أَبـَْواهُبَا فِّيَها  َوتـُْفَتُح  َجَهنَُّم  فِّيَها  ُتْسَجُر  السَّاَعَة  تِّْلَك  فَالصَّاَلُة  فَإِّنَّ  زَاَلْت  فَإَِّذا  اأْلَمْيَنِّ،  بَِّك  َحاجِّ َعْن  الشَّْمُس  َتزِّيَغ  ، َحَّتَّ 
 أخرجه ابن ماجه.  حَمُْضورٌَة ُمتَـَقبـََّلٌة َحَّتَّ ُتَصلَِّّي اْلَعْصَر، مثَّ دَعِّ الصَّاَلَة َحَّتَّ َتغِّيَب الشَّْمُس«

]شعيب: حديث صحيح، الحسن بن داود حسن الحديث في   ]األلباني: صحيح[[ في الزوائد: إسناده حسن   [ ]عبد الباقي:1252 ]ماجه:
 [ المتابعات والشواهد، والضحاك بن عثمان ال يرتقي حديثه إلى درجة الصحيح، وقد توبعا

َعَلْيهِّ َوسَ   -[  555]  َّ َصلَّى هللاُ  ْعُت النَّيبِّ ْعُت َسْعَد ْبَن َأيبِّ َوقَّاٍص، يـَُقوُل: مسِّ ، قَاَل: مسِّ لََّم يـَُقوُل: "  )حم( ُمَعاذ التـَّْيمِّيِّ
   َأخرجه مسند أمحد. َصالاَتنِّ اَل ُيَصلَّى بـَْعَدمُهَا: الصُّْبُح َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس، َواْلَعْصُر َحَّتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس ".

ِحيحِ 1470 ،[1469]مسند:   [ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُجْنُدبٍ   -[  556]  ْبُن  مَسَُرُة  َتْطُلُع    -  رضي هللا عنه  -)حم(  نَي  ُتَصلُّوا حِّ »اَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   ِّّ النَّيبِّ َعنِّ 
» ، َوتـَْغُرُب َبنْيَ قـَْرينَِّ الشَّْيطَانِّ َا َتْطُلُع َبنْيَ قـَْرينَِّ الشَّْيطَانِّ نَي َتْسُقُط، فَإَِّّنَّ  َأخرجه مسند أمحد.  .الشَّْمُس، َواَل حِّ

 [ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات   [صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن [ ]شعيب: 20169]مسند: 

أبو  -[  557]  َعَلْيهِّ    -  رضي هللا عنه   -َذرٍّ    )حم(  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْعُت  فـََقاَل: مسِّ اْلَكْعَبةِّ،  َْلَقةِّ اَببِّ  َأَخَذ حبِّ أَنَُّه 
بـَْعَد   يـَُقوُل: »اَل َصاَلَة  َتْطُلَع الشَّْمُس، إِّالَّ ِبَِّكََّة، إِّالَّ ِبَِّكََّة«َوَسلََّم  اْلَفْجرِّ َحَّتَّ  بـَْعَد  َواَل  تـَْغُرَب الشَّْمُس،   .اْلَعْصرِّ َحَّتَّ 

 َأخرجه مسند أمحد. 
ِ ْبُن اْلُمَؤمَِّل  [ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "إال بمكة"[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسطِ 21462]مسند:   ، َوِفيِه َعْبُد َّللاَّ

ِحيحِ اْلَمْخُزوِميُّ َضعََّفُه َأْحَمُد َوَغْيُرُه، َوَوثََّقُه اْبُن َمِعيٍن ِفي ِرَواَيٍة، َواْبُن ِحبَّاَن َوثََّقُه َأْيًضا وَ   [ َقاَل: ُيْخِطُئ َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
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َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ََّنَى َأْن ُيَصلَّى إَِّذا طََلَع قـَْرُن الشَّْمسِّ   -  رضي هللا عنه   -)حم( زَْيد ْبنِّ ًَثبِّتٍ   -[  558]  َأنَّ النَّيبِّ
َا َتْطُلُع َبنْيَ قـَْريَنْ َشْيطَاٍن« َأْو »مِّْن َبنْيِّ قـَْريَنْ َشْيطَاٍن«  َأخرجه مسند أمحد.  .َأْوَغاَب قـَْرَُّنَا، َوقَاَل: »إَِّّنَّ

ِحيحِ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين 21661]مسند:   [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُب َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   -[  559]  رٍي اأْلَْنَصارِّيُّ، َصاحِّ  َوَأاَن ُأَصلِّّي  )حم( َسعِّيد ْبنِّ اَنفٍِّع، قَاَل: رَآينِّ أَبُو َبشِّ
، مثَّ قَاَل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  ، َوََّنَاينِّ نَي طََلَعتِّ الشَّْمُس، فـََعاَب َذلَِّك َعَليَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل  َصاَلَة الضَُّحى حِّ

» َا َتْطُلُع يفِّ قـَْرينَِّ الشَّْيطَانِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .ُتَصلُّوا َحَّتَّ تـَْرَتفَِّع الشَّْمُس، فَإَِّّنَّ
اْلَطَبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط ِإالَّ َأنَّ َأَبا  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى وَ 21889]مسند:  

 [ َيْعَلى َقاَل: َرآِني َأُبو ُهَبْيَرَة، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات  
أَب  -[  560]  ُتَصلُّوا عِّْنَد    -  رضي هللا عنه  -أَُماَمَة    و )حم(  َوَسلََّم: »اَل  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  طُُلوعِّ  قَاَل: 

َا َا؛ فَإَِّّنَّ َا َتْطُلُع َبنْيَ قـَْريَنْ َشْيطَاٍن، َوَيْسُجُد هَلَا ُكلُّ َكافٍِّر، َواَل عِّْنَد ُغُروهبِّ ؛ فَإَِّّنَّ تـَْغُرُب َبنْيَ قـَْريَنْ َشْيطَاٍن، َوَيْسُجُد هَلَا    الشَّْمسِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .َم«ُكلُّ َكافٍِّر َواَل نِّْصَف النـََّهارِّ؛ فَإِّنَُّه عِّْنَد َسْجرِّ َجَهنَّ 

َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي   [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سليم 22245]مسند:   َأْحَمُد  ]الهيثمي: َرَواُه 
 ]  اْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه، َوِفيِه َلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم َوِفيِه َكاَلم  َكِثير 

َا َتْطُلُع َبنْيَ    -  رضي هللا عنه  -)حم( بِّاَلل  -[  561]  ، فَإَِّّنَّ قَاَل: »مَلْ َيُكْن يـَنـَْهى َعنِّ الصَّاَلةِّ، إِّالَّ عِّْنَد طُُلوعِّ الشَّْمسِّ
»  َأخرجه مسند أمحد. .قـَْرينَِّ الشَّْيطَانِّ

َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيرِ   [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين 23887]مسند:   َأْحَمُد  َأْحَمَد ِرَجاُل  ]الهيثمي: َرَواُه  ِبَمْعَناُه، َوِرَجاُل   
ِحيحِ   [ الصَّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل    -  رضي هللا عنه   -)حم( َعْمرِّو ْبنِّ َعَبَسَة    -[  562]  قَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
«. قـُْلُت: َما  اَّللَِّّ، َمْن َمَعَك َعَلى َهَذا اأْلَْمرِّ؟ قَاَل:   ، َوإِّْطَعاُم الطََّعامِّ ْساَلُم؟ قَاَل: »طِّيُب اْلَكاَلمِّ »ُحرٌّ َوَعْبٌد« قـُْلُت: َما اإْلِّ

اْلُمْسلُِّمونَ  َسلَِّم  »َمْن  قَاَل:  َأْفَضُل؟  ْساَلمِّ  اإْلِّ َأيُّ  قـُْلُت:  قَاَل:  َوالسََّماَحُة«.  »الصَّْبُ  قَاَل:  ميَاُن؟  َوَيدِّهِّ اإْلِّ لَِّسانِّهِّ  مِّْن     .»
الْ  قَاَل: »ُطوُل  َأْفَضُل؟  الصَّاَلةِّ  َأيُّ  قـُْلُت:  قَاَل:  َحَسٌن«.  قَاَل: »ُخُلٌق  َأْفَضُل؟  ميَانِّ  اإْلِّ َأيُّ  قـُْلُت:  قَاَل:  قَاَل:   .» ُقُنوتِّ

َأْفَضُل؟ قَاَل: »َأْن َْتُْجَر َما َكرَِّه رَبَُّك َعزَّ َوَجلَّ«. قَاَل: قـُْلُت: فَ  َأْفَضُل؟ قَاَل: »َمْن ُعقَِّر قـُْلُت: َأيُّ اهلِّْجَرةِّ  َأيُّ اجلَِّهادِّ 
ُر، مثَّ الصَّاَلةُ  َمْكُتوبٌَة َمْشُهوَدٌة َحَّتَّ    َجَواُدُه َوُأْهرِّيَق َدُمُه«. قَاَل: قـُْلُت: َأيُّ السَّاَعاتِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: »َجْوُف اللَّْيلِّ اآْلخِّ

َفاَل   اْلَفْجُر،  طََلَع  فَإَِّذا  اْلَفْجُر،  َعنِّ  َيْطُلَع  ْك  فََأْمسِّ  ، الصُّْبحِّ َصاَلَة  َصلَّْيَت  فَإَِّذا  اْلَفْجَر،  ُتَصلَِّّي  َحَّتَّ  الرَّْكَعَتنْيِّ  إِّالَّ  َصاَلَة 
َتْطُلُع يفِّ قـَْريَنْ َشْيطَاٍن، َوإِّنَّ اْلُكفَّ  َا  َتْطُلَع الشَّْمُس، فَإَِّذا طََلَعتِّ الشَّْمُس، فَإَِّّنَّ ْك َعنِّ  اَر ُيَصلُّوَن هلََ الصَّاَلةِّ َحَّتَّ  ا، فََأْمسِّ

ْك َعنِّ  الصَّاَلةِّ َحَّتَّ تـَْرَتفَِّع، فَإَِّذا اْرتـََفَعْت فَالصَّاَلُة َمْكُتوبٌَة َمْشُهوَدٌة َحَّتَّ يـَُقوَم الظِّّلُّ قَِّياَم الرُّمْ  ، فَإَِّذا َكاَن َكَذلَِّك فََأْمسِّ حِّ
َمْكُتوبَةٌ  فَالصَّاَلُة  َماَلْت  فَإَِّذا  متِّيَل،  َحَّتَّ  َعنِّ    الصَّاَلةِّ  ْك  فََأْمسِّ َا  ُغُروهبِّ عِّْنَد  فَإَِّذا َكاَن  الشَّْمُس،  تـَْغُرَب  َحَّتَّ  َمْشُهوَدٌة 

َا تـَْغُرُب َأْو َتغِّيُب يفِّ قـَْريَنْ َشْيطَاٍن، َوإِّنَّ اْلُكفَّاَر ُيَصلُّوَن هَلَا«  َأخرجه مسند أمحد. .الصَّاَلةِّ، فَإَِّّنَّ
الساعات أفضل؟ قال: "جوُف الليل اآلِخر" صحيح، وقوله في أفضِل اإليمان وأفضِل الصالة وأفضِل  [ ]شعيب: قوله: أُي  19435]مسند:  

َشٍب، َوَقْد ُوثَِّق الهجرة وأفضِل الجهاد، صحيح  لغيره، وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفي ِإْسَناِدِه َشْهُر ْبُن َحوْ 
 [ َعَلى َضْعٍف ِفيهِ 
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قَاَل: »ُكْنُت ُأَسافُِّر َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَما    -  رضي هللا عنه  -)حم( َسَلَمة ْبنِّ اأْلَْكوَعِّ    -[  563] 
 َأخرجه مسند أمحد. .رَأَيـُْتُه َصلَّى بـَْعَد اْلَعْصرِّ َواَل بـَْعَد الصُّْبحِّ َقطُّ«

محمد: هو التيمي أبو المنذر الخراساني سكن الشام ثم الحجاز، وهو ثقة في رواية غير أهل الشام [ ]شعيب: زهير بن  16535]مسند:  
 [ عنه، وهذا منها، وأما رواية أهل الشام عنه، فغير مستقيمة[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "األوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح 

ْعُت قَبِّيَصَة ْبَن ُذَؤْيٍب، يـَُقوُل: إِّنَّ َعائَِّشَة َأْخَبَْت آَل الزُّبَ   -[  564]  رْيِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  )حم( َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن ُهَبرْيََة، قَاَل: مسِّ
ُيَصلُّوََّنَا َفَكانُوا  اْلَعْصرِّ،  بـَْعَد  رَْكَعَتنْيِّ  عِّْنَدَها  َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ُ  َصلَّى هللاُ  اَّللَّ يـَْغفُِّر  ًَثبٍِّت:  ْبُن  زَْيُد  فـََقاَل  قَبِّيَصُة:  قَاَل   .

أُ  َنَّ  َذلَِّك ألِّ َا َكاَن  إَِّّنَّ َعائَِّشَة،  َوَسلََّم مِّْن  َعَلْيهِّ  بَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأْعَلُم  حَنُْن  َرُسوَل اَّللَِّّ لَِّعائَِّشَة  أَتـَْوا  اأْلَْعَرابِّ  مَِّن  اَنًسا 
َعلَ  ُيَصلِّّ رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ َصلَّى هللاُ  َيْسأَُلونَُه َويـُْفتِّيهِّْم، َحَّتَّ َصلَّى الظُّْهَر َومَلْ  رٍي، فـََقَعُدوا  يـُْفتِّيهِّْم َحَّتَّ َصلَّى    ْيهِّ َوَسلََّم هبَِّجِّ قـََعَد 

ًئا، َفصَ  ُ لَِّعائَِّشَة، حَنُْن َأْعَلُم بَِّرُسولِّ  اْلَعْصَر فَاْنَصَرَف إِّىَل بـَْيتِّهِّ، َفذََكَر أَنَُّه مَلْ ُيَصلِّّ بـَْعَد الظُّْهرِّ َشيـْ مُهَا بـَْعَد اْلَعْصرِّ، يـَْغفُِّر اَّللَّ الَّ
َوَسلََّم َعنِّ الصَّاَلةِّ  َعَلْيهِّ  َوَسلََّم مِّْن َعائَِّشَة، »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهِّ  اْلَعْصرِّ«اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  بـَْعَد  َأخرجه مسند    . 

 أمحد.
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة،    [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة 21613  ،21612]مسند:  

 [ َوِفيِه َكاَلم ، َوَرَوى الطََّبَراِنيُّ َطَرًفا ِمْن آِخرِِه ِفي اْلَكِبيرِ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -[  565]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فَاتـَْتُه    -رضي هللا عنها    -)حم( َمْيُمونَة، َزْوجِّ النَّيبِّ »َأنَّ النَّيبِّ
مُهَا بـَْعُد«  َأخرجه مسند أمحد.  .رَْكَعَتانِّ قـَْبَل اْلَعْصرِّ، َفَصالَّ

، َضعََّفُه َأْحَمُد َواْبُن َمِعيٍن، َوَوثََّقُه اْبُن ِحبَّانَ [ ]شعيب: حديث صحيح 26832]مسند:  ُدوِسيُّ  [ لغيره[ ]الهيثمي: ِفيِه َحْنَظَلُة السَّ

فَ   -[  566]  اْلَعْصرِّ،  َصاَلَة  ُسْفَياَن  َأيبِّ  ْبُن  ُمَعاوِّيَُة  بَِّنا  َصلَّى  قَاَل:  نـَْوَفٍل،  ْبنِّ  احْلَارِّثِّ  ْبُن  اَّللَِّّ  َعْبُد  إِّىَل )حم(  َأْرَسَل 
ُز بـَْعثًا، َومَلْ َيُكْن عِّْنَدُه َظْهٌر، َفَجاَءُه  َمْيُمونََة، مثَّ أَتْـبَـَعُه رَُجاًل آَخَر، فـََقاَلْت: »إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكانَ   جُيَهِّّ

نَـُهْم، َفَحَبُسوُه َحَّتَّ َأْرَهَق اْلَعْصَر، وََكاَن ُيَصلِّّي قـَْبَل اْلعَ  ُمُه بـَيـْ ُ،  َظْهٌر مَِّن الصََّدَقةِّ، َفَجَعَل يـَْقسِّ ، َأْو َما َشاَء اَّللَّ ْصرِّ رَْكَعَتنْيِّ
ًئا، حيِّبُّ َأْن يَُداوَِّم َعَلْيهِّ«َفَصلَّى، مثَّ رََجَع، فَ  َلَها، وََكاَن إَِّذا َصلَّى َصاَلًة َأْو فـََعَل َشيـْ َأخرجه مسند    . َصلَّى َما َكاَن ُيَصلِّّي قـَبـْ

 أمحد.
شيئًا، يحب [ ]شعيب: صالته َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ركعتين بعد العصر: صحيح، وقولها: وكان إذا صلى صالة، أو فعل  26839]مسند:  

]الهيثمي:   [أن يداوم عليه: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حنظلة، وهو السدوسي، وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين 
، َضعََّفُه َأْحَمُد َواْبُن َمِعيٍن، َوَوثََّقُه اْبُن ِحبَّانَ  ُدوِسيُّ  [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َحْنَظَلُة السَّ

قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأيُّ اللَّْيلِّ َأمْسَُع؟ قَاَل: »َجْوُف    -رضي هللا عنه  -)حم( َكْعب ْبنِّ ُمرََّة اْلبَـْهزِّيِّّ    -[  567] 
رِّ« قَاَل: مثَّ قَاَل: »مثَّ الصَّاَلُة َمْقُبوَلٌة َحَّتَّ ُيَصلَّى اْلَفْجُر، مثَّ اَل َصاَلَة َحَّتَّ َتكُ  وَن الشَّْمُس قِّيَد رُْمٍح َأْو ُرحْمَنْيِّ،  اللَّْيلِّ اآْلخِّ
، مثَّ اَل َصاَلَة َحَّتَّ تـَُزوَل الشَّْمُس، مثَّ الصَّ  اَلُة َمْقُبوَلٌة َحَّتَّ َتُكوَن الشَّْمُس  مثَّ الصَّاَلُة َمْقُبوَلٌة َحَّتَّ يـَُقوَم الظِّّلُّ قَِّياَم الرُّْمحِّ

ُرحْمَنْيِّ، مثَّ اَل صَ  َأْو  رُْمٍح  َوإَِّذا  قِّيَد  َخَرَجْت َخطَااَيَك مِّْن َوْجهَِّك،  َوْجَهَك  قَاَل: »إَِّذا َغَسْلَت  تـَْغُرَب الشَّْمُس«  اَلَة َحَّتَّ 
 َأخرجه مسند أمحد.  َغَسْلَت َيَدْيَك َخَرَجْت َخطَااَيَك مِّْن َيَدْيَك، َوإَِّذا َغَسْلَت رِّْجَلْيَك َخَرَجْت َخطَااَيَك مِّْن رِّْجَلْيَك«.

]الهيثمي: َواُه َأْحَمُد ِمْن َطِريَقْيِن ِإْحَداُهَما َهِذِه َواأْلُْخَرى َعْن َساِلٍم َعْن َرُجٍل   [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف 18897]مسند: 
 ]  َعْن َكْعِب ْبِن ُمرََّة اْلَبْهِزيِّ ِمْن َغْيِر َشكٍّ
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فَـ   )حم(   -[  568]  قَاَل:  الٍل،  َعْن َثالثِّ خِّ َيْسأَلُُه  اخْلَطَّابِّ  ْبنِّ  ُعَمَر  إِّىَل  رَكَِّب  أَنَُّه   ، اْلكِّْندِّيِّّ ُمَعاوِّيََة  ْبنِّ  َقدَِّم  احْلَارِّث 
َا ُرِبَّ قَاَل:  ُهنَّ؟  َوَما  قَاَل:  الٍل،  خِّ َثالثِّ  َعْن  َْسأََلَك  ألِّ قَاَل:  َأْقَدَمَك؟  َما  ُعَمُر  َفَسأََلُه  بَِّناٍء    اْلَمدِّيَنَة  يفِّ  َواْلَمْرَأُة  َأاَن  ُكْنُت 

َناءِّ، فـََقاَل ُعَمُر: »َتْسرُتُ  َضيٍِّّق، فـََتْحُضُر الصَّالُة، فَإِّْن َصلَّْيُت َأاَن َوهَِّي، َكاَنْت حبَِِّّذائِّي، َوإِّْن َصلَّْت َخْلفِّي، َخَرَجْت مَِّن اْلبِّ 
نَـَها بِّثـَْوٍب، مثَّ ُتَصلِّّي حبَِِّّذائَِّك   َنَك َوبـَيـْ ْئَت«بـَيـْ ُهَما َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   ،إِّْن شِّ َوَعنِّ الرَّْكَعَتنْيِّ بـَْعَد اْلَعْصرِّ، فـََقاَل: »ََّنَاينِّ َعنـْ

ْئَت، َكأَنَُّه َكرَِّه َأْن مَيْنَـَعُه، قَ   ، َعَلْيهِّ َوَسلََّم« ، فـََقاَل: َما شِّ ُْم َأرَاُدوينِّ َعَلى اْلَقَصصِّ ، فَإَِّّنَّ َا َأَرْدُت َأْن  قَاَل: َوَعنِّ اْلَقَصصِّ اَل: إَِّّنَّ
َفرَتْتَ  تـَُقصَّ  مثَّ  َك،  نـَْفسِّ يفِّ  َعَلْيهِّْم  َفرَتَْتفَِّع  تـَُقصَّ  َأْن  َعَلْيَك  »َأْخَشى  قَاَل:  قـَْولَِّك،  إِّىَل  أَنََّك  أَنـَْتهَِّي  إِّلَْيَك  خُيَيََّل  َحَّتَّ  فَِّع، 

ُ حَتْتَ  ، فـََيَضَعَك اَّللَّ َْنزَِّلةِّ الثُـَّرايَّ  َأخرجه مسند أمحد.  َأْقَدامِّهِّْم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ بَِّقْدرِّ َذلَِّك«  فـَْوقـَُهْم ِبِّ
؛ َوثََّقُه اْبُن    [[ ]شعيب: إسناده حسن رجاله ثقات[ ]شاكر: إسناده صحيح111]مسند:  ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَحاِرُث ْبُن ُمَعاِوَيَة اْلِكْنِديُّ

ِحيحِ ِحبَّاَن َوَرَوى َعْنُه َغْيُر َواحِ   [ ٍد، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِمْن ِرَجاِل الصَّ

قَاَل: »َصلَّْيُت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأيبِّ َبْكٍر، َوُعَمَر،   -  مارضي هللا عنه  -  ابن عمر)حم(    -[  569] 
 َأخرجه مسند أمحد.  َتْطُلَع« يـَْعينِّ الشَّْمَس.َوُعْثَماَن، َفاَل َصاَلَة بـَْعَد اْلَغَداةِّ َحَّتَّ 

 شاكر: إسناده صحيح،[ قوي[ ]]شعيب: إسناده [ 5837 ،4771]مسند: 

اْلَعاصِّ   -[  570]  ْبنِّ  َعْمرِّو  ْبنِّ  َعْبد اَّللَِّّ  اخْلَطَّابِّ   -  مارضي هللا عنه  -)حم(  ْبنِّ  ُعَمَر  َأنَّ    -  رضي هللا عنه  -َعْن 
بـَعْ  َوال   ، الشَّْمسِّ طُُلوعِّ  إِّىَل  الصُّْبحِّ  بـَْعَد َصالةِّ  َصالَة  »اَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َتغِّيَب َرُسوَل  َحَّتَّ  اْلَعْصرِّ  َد 

 َأخرجه مسند أمحد.  الشَّْمُس«.
[ ]شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]شاكر: إسناده ضعيف، النقطاعه... ومتن الحديث صحيح ورد  118]مسند:  

 من طرق أخرى ثابتة[  

بن عبد هللا    -[  571]  جابر  عنهما    -)حم(  »َتْطُلُع    -رضي هللا  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   َّ النَّيبِّ ْعُت  مسِّ قَاَل: 
 َأخرجه مسند أمحد.   يفِّ قـَْرنِّ َشْيطَاٍن«.الشَّْمسُ 
فيه ابن لهيعة وفيه كالم وقد حسنوا  ]الهيثمي:    [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة14756]مسند:  

 [حديثه 

 الفرع السادس: يف حتويل الصالة عن وقتها 
صلى    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ما رأيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( عبد هللا بن مسعود    -  [ 572]

ميقاْتا قبل  يومئذ  الفجر  والعشاء جبمع، وصلى  املغرب  بني  إال صالتني: مجَع  ميقاْتا  لغري  البخاري    «.صالة  أخرجه 
 ومسلم.

 ابُن مسعود، فأتينا املزدلَِّفَة حني األذان ابلعَتمة، أو قريباً من  ويف رواية للبخاري عن عبد الرمحن بن يزيد، قال: »حجَّ 
ذلك، فأمر رجاًل فأذَّن، مث َأقام، مث صلى املغرب، وصلَّى بعدها ركعتني، مث دعا بَعَشاء فتَـَعشَّى، مث أمره فأذَّن وأقام، مث 

كان ال ُيصلِّّي هذه الساعَة    - عليه وسلمصلى هللا   -صلى العِّشاء ركعتني، فلما كان حني طلع الفجُر، قال: إن النيبَّ  
إال هذه الصالة، يف هذا املكان، يف هذا اليوم. قال عبد هللا: مها صالاتن حتوَّالن عن وقتهما: صالُة املغرب بعد ما أيِت  

 يْفَعُله«.  -صلى هللا عليه وسلم -الناس، والفجُر حني يبزغ الفجر، قال: رأيت رسوَل هللا 
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له، قال: قدمنا مْجعاً، فصلَّى الصالتني، كلَّ صالة وحَدها أبذان وإقامة، وتَعشَّى بينهما، مث صلى الفجر حني  ويف أخرى  
قال: »إن هاتني    -صلى هللا عليه وسلم  -طلع الفجر، قائل يقول: طلع وقائل يقول: مل يطلع، مث قال: إن رسول هللا  

امل املكان:  ُحوِّلَتا عن وقتهما يف هذا  الفجر هذه  الصالتني  يـُْعتِّموا، وصالة  الناُس مجعاً حَّت  يـَْقَدُم  غرب والعشاَء، وال 
أفاض اآلن أصاَب السُّنََّة فما أدري: أقولُه    -يعين عثمان    -الساعَة، مث وقف حَّت أْسفَر، مث قال: لو َأن أمري املؤمنني  

   [«َبةِّ ]يوم النحر كان أسرََع، أم َدْفُع عثمان؟ فلما يزل يـَُليبِّّ حَّت رَمى مْجرَة الَعقَ 
 [ ]صحيح[ 3351]جامع: 

 الفصل الثالث: يف األذان واإلقامة، وفيه فرعان 

 الفرع األول: يف بدء األذان وكيفيته 
بن عمر رضي هللا عنهما    -[  573] جْيَتمِّعون،    -)خ م ت س( عبد هللا  املدينة  َقدِّموا  املسلمون حني  قال: »كان 

فيَـَتَحيـَُّنوَن للصالة، وليس يُنادي هبا أحد، فتكلموا يوماً يف ذلك، فقال بعضهم: اختَِّّذوا انقوساً مثل انقوس النصارى،  
صلى هللا عليه    -ر: أَوال تـَْبعُثون رجاًل ينادي ابلصالة؟ فقال رسول هللا  وقال بعضهم: قـَْرانً مثل قْرنِّ اليهود، فقال عم

 : اي بالل، ُقْم فنادِّ ابلصالة«. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي  -وسلم
 [ ]صحيح[ 3352]جامع: 

صلى هللا عليه    -عن عمومة له من األنصار قال: »اْهَتمَّ رسوُل هللا    -رمحه هللا    -)د( أبو عمري بن أنس    -[  574] 
ُبه   -وسلم للصالة كيف جيمع الناَس هلا؟ فقيل انصْب راية عند حضور الصالة، فإذا رأوها آَذَن بعضهم بعضاً، فلم يُعجِّ

فلم يعجبه ذلك، فقال: هو من أمر اليهود، فذُكَِّر له النَّاقوُس، فقال: هو    -وهو َشبُّوُر اليهود    -ذلك، فذُكَر له الُقْنُع  
مِّّ رسولِّ هللا   فُأرِّي األذان    -صلى هللا عليه وسلم  -من أمر النصارى، فانصرف عبد هللا بن زيد األنصاري، وهو مْهتمٌّ هلِّ

 رسول هللا، إيّنِّ لَبنْيَ انئم ويقظاَن، إْذ أاتين  فأخبه، فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم  -يف منامه، فـََغدا على رسولِّ هللا  
صلى هللا عليه    -آٍت فأراين األذان، وكان عمر بن اخلطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً، مث أخب رسوَل هللا  

ان؟ فقال: سَبقين عبد هللا بن زيد، فاْسَتحييُت، فقال رسوُل هللا  -وسلم صلى هللا عليه    -، فقال له: ما منعك أن خُتْبِّ
، ُقّم اي بالل، فانظُر ما أيُمُرَك به عبد هللا بن زيد فافعْل، فأذََّن بالل، قال بعضهم: إن األنصار تزعم: لوال أن  -وسلم

 أخرجه أبو داود. مؤذِّّاًن«.  -صلى هللا عليه وسلم-عبد هللا بن زيد كان يومئذ مريضاً جلعله رسوُل هللا 
 [ ]صحيح[ 3353]جامع: 

َذ خَشبَـَتنّيِّ، يضرب   -صلى هللا عليه وسلم  -»أن النيب   -رمحه هللا  -)ط( حيىي بن سعيد  -[ 575]  أراد أن يتَّخِّ
  هبما ليجتمع الناس للصالة، فأُرَِّي عبد هللا بن زيد األنصاري خَشبَـَتنّيِّ يف النَّوم، فقال: إن هاتني لََنْحٌو ُما يريد رسول هللا

صلى هللا   -عل لإلعالم ابلصالة، فقيل له يف النوم: أفال تؤذِّّن للصالة؟ فأتى رسوَل هللا  ، جي-صلى هللا عليه وسلم -
 فذكر ذلك له، فأمر رسول هللا ابألذان« أخرجه املوطأ   -عليه وسلم

 ]الهاللي: مرسل صحيح اإلسناد[ ، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله[ سل : مر رعبد القاد ] [ 3354]جامع: 

يَلتِّ الصالُة ثالثَة أحوال، قال: وحدَّثنا أصحابُنا:    -رمحه هللا    -)د( عبد الرمحن بن أيب ليلى    -[  576]  قال: »ُأحِّ



157 
 

واحدة، حَّت    -أو قال املؤمنني    -قال: لقد أعجَبين أن تكوَن صالة املسلمني    -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  
يناُدوَن الناس حبني الصالة، حَّت مهمُت أن آمَر رجاالً يقومون على اآلطام ينادون  لقد مَهمُت أن أَُبثَّ رجااًل يف الدُّور  

ُقسوا، فجاء رجل من األنصار، فقال: اي رسول هللا إين ملَّا رجعتُ    -املسلمني حبني الصالةِّ، حَّت نـََقُسوا أو كاُدوا أن يـَنـْ
فقام على املسجد فأذَّن، مث قعد قْعدة، مث قام، فقال    أخضرين،  رأيُت رجاًل كأنَّ عليه ثوبني   -لَِّما رأيُت من اهتمامك  

لُقْلُت: إين كنت يقظاانً   -وقال ابن املثىن: أن تقولوا    -مثلها، إال أنَُّه يقول: قد قامت الصالة، ولوال أن يقوَل الناس  
ومل يقل عمرو يف روايته:    -  ويف رواية ابن املثىن: لقد أراك هللا خرياً   -صلى هللا عليه وسلم  -غري انئم، فقال رسول هللا  

خريًا   هللا  أراك  ُسبِّْقُت    -لقد  ملا  ولكينِّّ  رأى،  الذي  مثل  رأيُت  قد  إين  أَما  عمر:  فقال  قال:  فْلُيؤذِّّْن،  بالاًل  فُمْر 
 استْحييُت«. 

صلى    -هللا    قال: وحدثنا أصحابنا قال: »كان الرجل إذا جاء يسأُل فُيْخَبُ ِبا ُسبَِّق من صالته، وإَّنم قاموا مع رسول 
قال ابن املثىن:    -صلى هللا عليه وسلم  -: »مرة بني قائم وقاعد وراكع وقائم، وُمصلٍّ مع رسول هللا  -هللا عليه وسلم

قال شعبة: وقد مسعتها من حصني، فقال: ال ُأراه    -قال عمرو: وحدَّثين هبا ُحصني عن ابن أيب ليلى، حَّت جاء معاذ  
أبو داود: مث رجعُت إىل حديث عمرو بن مرزوق، قال: »فجاء معاذ،  إىل قوله: كذلك فاف  -على حاٍل   َعُلوا«. قال 

قال: فقال معاذ، ال ُأراه على حال إال كنُت عليها، قال: فقال:    -قال شعبة: وهذه مسعُتها من ُحصنْي    -فأشاروا إليه  
 إن ُمعاذًا قد َسنَّ لكُم ُسنََّة كذلك فافعلوا«. 

وحدثنا   هللا  قال:  رسول  »َأن  وسلم  -أصحابنا:  عليه  هللا  أُنزَِّل    -صلى  مث  أايم،  ثالثة  بصيام  أمرهم  املدينة  َقدَِّم  ملا 
رمضاُن، وكانوا قوماً مل يتَعوَُّدوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدًا، فكان من مل َيُصْم أطعَم مسكيناً، فنزلت هذه اآلية:  

[ فكانت الرُّخصُة للمريض واملسافر، فأمروا ابلصيام«. قال: وحدثنا  185َيُصمُه{ ]البقرة:  }َفَمْن َشهَِّد َمْنُكُم الشَّْهَر فلْ 
أصحابنا، قال: وكان الرجل إذا أفطَر، فناَم قبَل أن أيكَل مل أيكْل حَّت يصبَح، قال فجاء عمر، فأراد امرأَته، فقالت:  

َن لك شيئاً، فنام، فلما  إيّنِّ قد َّنُت، فظنَّ أَّنا تْعَتلُّ، فأاتها، فجاء رجل من األ فقالوا: حَّت ُنسخِّّ نصار، فأراد طعاماً 
يامِّ الرََّفُث إِّىل نَِّسائُِّكْم{ ]البقرة:   َلَة الصِّّ لَّ َلُكْم لَيـْ  [. 187أصَبحوا أُنزلت عليهم هذه اآلية }ُأحِّ

وُأحِّ  أحوال  ثالثة  الصالة  يَلتِّ  »ُأحِّ قال:  جبل،  بن  معاذ  عن  ليلى:  أيب  ابن  قال  رواية،  أحوال«  ويف  ثالثة  ياُم  الصِّّ يَل 
 وساَق نْصُر بن املهاجر احلديث بطوله.

صلى هللا    -واقتصَّ أبو موسى حممد بن املثىن قصَة صالْتم حنو بيت املقدس قط. قال: احلال الثالث: أن رسوَل هللا  
وأنزل هللا عزَّ وج  -عليه وسلم ثالثة عشر شهرًا،  املقدس  بيت  املدينة، فصلى هبم حنو  نـََرى  قدَِّم  }َقْد  اآلية:  ل هذه 

َوَحْيثُ  احْلََرامِّ  دِّ  املَْسجِّ َشْطَر  َوْجَهَك  فـََولِّّ  تـَْرَضاَها  َلًة  قِّبـْ فـََلنـَُولِّّيَـنََّك  السَّماءِّ  َوْجهَِّك يف  ُوُجوَهُكْم    تـََقلَُّب  فـََولُّوا  ُتْم  َما ُكنـْ
نصر صاحَب الرُّؤاي، فقال: »فجاء عبد هللا بن زيد:  [. فَوجَّهُه هللا إىل الكعبة« ومت حديثه، ومسَّى  144َشْطَرُه{ ]البقرة: 

رجل من األنصار« وقال فيه: »فاستقبل القبلة، قال: هللا أكب، هللا أكب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال 
على الفالح مرتني، هللا  هللا أشهد أن حممداً رسول هللا، أشهد أن حممدًا رسول هللا، مرتني، حيَّ على الصالة، مرتني، حيَّ  

أنه زاد   َهًة، مث قام: فقال مثلها إال  ُهنيـْ أمَهَل  إله إال هللا، مث  قد    -بعدما قال حي على الفالح    -أكب، هللا أكب ال 
َلقِّّْنها بالاًل، فأذَّن هبا بالل. وقال يف الصوم:   صلى هللا عليه وسلم-قامت الصالة قد قامت الصالة، قال رسوُل هللا  

فأنزل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -فإن رسول هللا    قال: يوَم عاشوراء،  أايم من كل شهر، ويصوم  ثالثَة  يصوم  كان 
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ماً َمْعُدوَداٍت َفَمْن كَ  َياُم كما ُكتَِّب على الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلُِّكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن. أايَّ ْنُكْم َمريضاً أو َعلى  }ُكتَِّب َعَلْيُكُم الصِّّ اَن مِّ
فَِّديٌة طََعاُم مِّْسكِّني{ ]البقرة:  سَ  يُطِّيُقونَُه  الَّذِّيَن  ُأَخَر َوعلى  ٍم  َفعِّدٌَّة مِّْن أايَّ [ فكان من شاء أن يصوَم 184،  183َفٍر 

َل  صام، ومن شاء أن يـُْفطَِّر َويُْطعَِّم كلَّ يوم مسكيناً أجزأُه ذلك، فهذا َحْول، فأنزل هللا تعاىل: }َشْهُر رََمَضاَن الَّذِّي أُنزِّ 
َفلَيُصْمُه ومن كاَن   الشَّْهَر  ْنُكُم  مِّ َفَمْن َشهَِّد  َوالُفْرقَانِّ  اهلَُدى  مَِّن  َوبـَيَِّّناٍت  لِّلنَّاسِّ  ُهدًى  الُقرآُن  َسَفٍر  فِّيهِّ  أْو على  َمرِّيضاً 

]البقرة:   ُأَخَر{  ٍم  َأايَّ مِّْن  يـَْقضَي،185َفعِّدٌَّة  أن  املسافر  وعلى  الشهر،  َشهَِّد  من  على  الصيام  فثبت  الطعام   [  وثبَت 
يومه. َعمَِّل  وقد  قيس[  ]بن  رَمُة  صِّ وجاء  الصوم،  يستطيعان  ال  اللَّذينِّ  والعجوز  الكبري  احلديث.   ..للشيخ  « وساق 

 أخرجه أبو داود. 
وأخرج الرتمذي طَرفاً، قال عبد الرمحن بن أيب ليلى: »إن عبد هللا بن زيد رأى األذان يف املنام« ويف رواية، قال: حدثنا  

 : »أن عبد هللا بن زيد رأى األذان يف املنام«. -صلى هللا عليه وسلم -حممد أصحاب 
هللا. وحيث أخرج الرتمذي منه هذا القدر مل    من عبدقال الرتمذي: وهذه أصح من األوىل، ألن عبد الرمحن مل يسمع  

 نـُْعلْم عليه عالمته، وإن كان قد وافق أاب داود يف هذا الطرف.
 ادر: صحيح بشواهده وطرقه[ ]شعيب: حديث صحيح[  [ ]عبد الق 3355]جامع: 

ابلناقوس    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ملَّا أمر رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( عبد هللا بن زيد    -[  577] 
هللا، أتبيُع النَّاقوس؟  يـُْعَمُل لُيْضَرَب به للنَّاس جلمع الصالة، طاف يب وأان انئم رجل حيمل انقوساً يف يده، فقلت: اي عبد  

قال: وما تصنع به؟ قلت: نْدعو به إىل الصالة، قال: أفال أُدلَُّك على ما هو خري من ذلك؟ فقلت له: بلى، فقال:  
تقول: هللا أكب هللا أكب، هللا أكب هللا أكب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدًا رسول  

د أن حممدًا رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، هللا أكب هللا  هللا، أشه
أكب، ال إله إال هللا، قال: مث اْسَتأَخَر عينِّّ غرَي بعيد، مث قال: تقول إذا أقمت الصالة: هللا أكب هللا أكب، أشهد أن ال  

، حي على الصالة حي على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، هللا  إله إال هللا، أشهد أن حممدًا رسول هللا
، فأخبتُه ِبا رأيُت، فقال: إَّنا  -صلى هللا عليه وسلم  -ال إله إال هللا، فلما أصَبْحُت أتيُت رسول هللا    أكب هللا أكب

فإنه أنَدى صواتً منك، فقمت مع بالل، فجعلُت  لرؤاي حّق إن شاء هللا، فُقْم مع بالل، فألقِّ عليه ما رأيت، فلُيؤذِّّن به  
أُلقِّيهِّ عليه، ويؤذُِّّن به« قال: فسمع بذلك عمر بن اخلطاب وهو يف بيته، فخرج جيرُّ رداءه، يقول: اي رسول هللا، والذي  

 فلِّلَّهِّ احلمد.  -صلى هللا عليه وسلم-بعثك ابحلق، لقد رأيُت مثل ما ُأري، فقال رسول هللا 
داود أبو  عن  قال  ويونس  معَمر  فقال  أكب«  هللا  أكب  هللا  أكب  هللا  أكب  »هللا  الزهري:  عن  إسحاق  ابن  فيه  قال   :

 الزهري: »هللا أكب هللا أكب« مل يـُثـَنِّّيا. 
يف األذان أشياء، مل يصَنْع منها شيئاً، قال فرأى عبد هللا بن زيد    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى، قال: »أراد النيبُّ  

فأخبه، فقال: ألقِّه على بالل. فألَقاُه عليه، فأذََّن، فقال عبد هللا:    -صلى هللا عليه وسلم  -ان يف املنام فأتى النيبَّ  األذ
 أان رأَيُته، وَأان كنت ُأريدُه، قال: فأقمِّ أَنت«. 

أتيُت رسول هللا   أصبحنا  »ملَّا  قال:  زيد،  بن  الرتمذي عن عبد هللا  ابلرؤاي،    -صلى هللا عليه وسلم-وأخرجه  فأخبتُه 
فقال: إن هذه لرؤاي حّق، فقم مع بالل، فإنه أنَدى، وأمدُّ صواتً منك، فألق عليه ما قيل لك، ولُينادِّ بذلك، قال: فلما  

وهو جُيرُّ إزاره، وهو يقول: اي    -صلى هللا عليه وسلم  -مسع عمر بن اخلطاب نداء بالل ابلصالة، خرج إىل رسول هللا  
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والذ فقاَل رسوُل هللا  رسول هللا،  قال،  الذي  مثَل  رأيُت  لقد  بعثك ابحلق  احلمد«  -صلى هللا عليه وسلم  -ي  فلله   :
 فذلك أْثبُت. 

قال الرتمذي. وقد روى هذا احلديث إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحاق أمتَّ من هذا احلديث وأطول، وذكر قصة  
َشفعاً َشفعاً، يف    -صلى هللا عليه وسلم  -»كان أذان رسول هللا    األذان َمْثىن َمْثىن، واإلقامة مرة. وله يف أخرى، قال:

 (1)األذان واإلقامة« 
، َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ زَْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ رَبِّّهِّ قَاَل: َلمَّا َأمْجََع َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ عن    ويف رواية عند أمحد   َعَلْيهِّ  َسعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسيِّّبِّ

لنَّاُقوسِّ جَيَْمُع لِّلصَّاَلةِّ النَّاَس، َوُهَو َلُه َكارٌِّه لُِّمَوافـََقتِّهِّ النََّصاَرى، طَاَف يبِّ   مَِّن اللَّْيلِّ طَائٌِّف َوَأاَن اَنئٌِّم،  َوَسلََّم َأْن َيْضرَِّب ابِّ
ُلُه، قَاَل: فـَُقْلُت   َلُه: اَي َعْبَد هللاِّ أَتَبِّيُع النَّاُقوَس، قَاَل: َوَما َتْصَنُع بِّهِّ؟ قـُْلُت: رَُجٌل َعَلْيهِّ ثـَْواَبنِّ َأْخَضَرانِّ َويفِّ َيدِّهِّ اَنُقوٌس حَيْمِّ

 َأْكَبُ هللاُ َأْكَبُ، هللاُ َأْكَبُ  َنْدُعو بِّهِّ إِّىَل الصَّاَلةِّ، قَاَل: َأَفاَل َأُدلَُّك َعَلى َخرْيٍ مِّْن َذلَِّك؟ قَاَل: فـَُقْلُت: بـََلى، قَاَل: تـَُقوُل هللاُ 
، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِّ، َحيَّ  ْكَبُ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللاُ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ هللاُ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِّ هللاُ أَ 

، َحيَّ َعَلى الْ  ، هللاُ َأْكَبُ هللاُ َعَلى الصَّاَلةِّ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلةِّ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِّ َأْكَبُ، اَل إَِّلَه إِّالَّ هللاُ، قَاَل: مثَّ اْسَتْأَخَر    َفاَلحِّ
َأْكَبُ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ  َأْكَبُ هللاُ  ُل هللاِّ،   هللاُ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسو َغرْيَ بَعِّيٍد، قَاَل: مثَّ تـَُقوُل: إَِّذا َأَقْمَت الصَّاَلَة، هللاُ 

، َقْد قَاَمتِّ الصَّاَلُة، َقْد قَاَمتِّ الصَّاَلُة، هللاُ َأْكَبُ هللاُ َأْكَبُ  ، اَل إَِّلَه إِّالَّ هللاُ، قَاَل: فـََلمَّا  َحيَّ َعَلى الصَّاَلةِّ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِّ
َا رَأَْيُت قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ َهذِّهِّ  َأْصَبْحُت أَتـَْيُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فََأْخبَْ  تُُه ِبِّ

لتَّْأذِّينِّ، َفَكاَن بِّاَلٌل َمْوىَل َأيبِّ َبْكٍر يـَُؤذُِّّن بَِّذلَِّك، َويَ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم   ْدُعو َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َلُرْؤاَي َحقٌّ إِّْن َشاَء هللاُ "، مثَّ َأَمَر ابِّ
َلْيهِّ َوَسلََّم اَنئٌِّم، قَاَل: َفَصَرَخ  إِّىَل الصَّاَلةِّ، قَاَل: َفَجاَءُه َفَدَعاُه َذاَت َغَداٍة إِّىَل اْلَفْجرِّ، َفقِّيَل َلُه: إِّنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ عَ 

، قَاَل سَ  ْعَلى َصْوتِّهِّ الصَّاَلُة َخرْيٌ مَِّن النـَّْومِّ َلْت َهذِّهِّ اْلَكلَِّمُة يفِّ التَّْأذِّينِّ إِّىَل َصاَلةِّ اْلَفْجرِّ بِّاَلٌل أبَِّ : فَُأْدخِّ   . عِّيُد ْبُن اْلُمَسيِّّبِّ
 . ( 2) َأخرجه مسند أمحد

[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده حسن، محمَّد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث  3356]جامع:  (  1)
   ]األلباني: حسن صحيح[ [تدليسه، وباقي رجاله ثقات فانتفت شبهة 

حديث حسن دون قوله: ويدعو رسوَل هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم إلى الصالة، قال: فجاءه فدعاه.. إلى  [ ]شعيب:  16477( ]مسند:  2)
 [ آخر الخبر، فهي زيادة منكرة انفرد بها ابن إسحاق في هذه الرواية 

قال: »ملَّا كثـَُر الناُس ذََكُروا أن يُعلُِّموا، وْقَت الصالة    -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س( أنس بن مالك    -[  578]
يـُنَـوُِّروا انرًا، أو يْضرِّبُوا انقوساً، فأمر رسوُل هللا   َيْشَفَع   -صلى هللا عليه وسلم  -بشيء يعرفونه، فذكروا أن  بالاًل أن 

 .اإلقامة«رواية »وأن يُوتَِّر اإلقامة، إال   األذان وأن يُوتَِّر اإلقامة«. ويف
 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وأخرج الرتمذي والنسائي املسند منه فقط  

 [ ]صحيح[ 3357]جامع: 
رسوَل هللا علِّّْمين ُسنََّة األذان، قال: فمسح    قال: »قلت: اي   -رضي هللا عنه    -)م د ت س( أبو حمذورة    -[  579]

مث تقول: أشهد أن ال إله إال هللا،    -ترفع هبا صوتك    -رأسي، قال: تقول: هللا أكب هللا أكب، هللا أكب هللا أكب  ُمقدَّم  
مث ترفع صوتك    -ختفُض هبا صوتك    -أشهد أال إله إال هللا، َأشهد أن حممدًا رسول هللا، أشهد أن حممدًا رسول هللا  

أن حممدًا رسول هللا، حي    أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدًا رسول هللا، أشهد  ابلشهادة: أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد
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على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، فإن كان صالَة الصُّبحِّ قلت: الصالة خري من  
 النوم، الصالة خري من النوم، هللا أكب هللا أكب ال إله إال هللا«  

ذا اخلب، وفيه »الصالة خري من النوم، الصالة خري من النوم، يف األوىل من الصبح« قال أبو داود:  ويف رواية حنو ه
وحديث مسدَّد أْبنُي، قال فيه: »وعلََّمين اإلقامَة مرَّتني، هللا أكب هللا أكب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال  

حممداً رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، هللا، أشهد أن حممداً رسول هللا، أشهد أن  
وقال عبد الرزاق: »فإذا أقمَت فقلها مرتني: قد قامت الصالة،    «.حي على الفالح، هللا أكب هللا أكب، ال إله إال هللا

صلى هللا عليه    -رِّقها، ألن النيبَّ  قد قامت الصالة، أمسعَت؟ قال: نعم. قال: وكان أبو حمذورة ال جيزُّ انصيَتُه وال يـَفْ 
 «. َمَسَح عليها -وسلم

َعلَّمه األذان تِّْسَع عشرة كلمة، واإلقامة سْبَع عشرَة كلمة. األذان: هللا   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أن النيبَّ  
، أشهد أن حممدًا رسول هللا، أشهد أن  أكب هللا أكب، هللا أكب هللا أكب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا

حممدًا رسول هللا، حيَّ على الصالة، حيَّ على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، هللا أكب هللا أكب، ال إله  
، أشهد أن حممدًا إال هللا، واإلقامة: هللا أكب هللا أكب، هللا أكب هللا أكب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا

رسول هللا، أشهد أن حممداً رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، قد  
 قامت الصالة، قد قامت الصالة، هللا أكب هللا أكب، ال إله إال هللا«.

بنفسه، فقال: قل: هللا أكب هللا أكب، هللا    التأذين هو   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى، قال: »ألقى عليَّ رسول هللا  
أكب هللا أكب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممداً رسول هللا، مرتني، مث قال: ارجع فُمدَّ  

الصالة، حي  من صوتك: أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممداً رسول هللا، أشهد أن حممدًا رسول هللا، حي على  
 على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، هللا أكب هللا أكب، ال إله إال هللا«. 

قال: وكان يقول يف الفجر: »الصالة خري   -ويف أخرى قال: ألقى عليَّ رسوُل هللا األذان َحْرفاً حْرفاً، وذكر مثل ما سبق
 من النوم، الصالة خري من النوم«.

علَّمه األذان، يقول: هللا أكب هللا أكب، أشهد أن ال إله إال هللا،    -صلى هللا عليه وسلم  -  ويف أخرى »أن رسول هللا
 أشهد أن ال إله إال هللا، مث ذكر مثل ما سبق ومعناه«. 

  -قال أبو داود يف حديث مالك بن دينار: قال: سألت ابن أيب حمذورة قلت: حدِّثين عن أذان أبيك عن رسول هللا  
 ، قال: »هللا َأكب هللا أكب، قط«. -هللا عليه وسلمصلى 

ُع، فرتفع صوتك: هللا أكب هللا أكب«. هذه مجيعها   قال أبو داود: وكذلك هو يف رواية أخرى، إال أنه قال: »مث تـَُرجِّّ
 رواايت أيب داود.

 ُه، وألقى عليه األذان حرفاً حرفًا«. ، أقْـَعدَ -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي والنسائي خمتصرًا »أن رسول هللا  
قال إبراهيم بن عبد العزيز: »مثَل أذاننا« قال بشُر بن معاذ: »فقلت له: أعِّد عليَّ، فوصف األذان ابلرتجيع«. ويف 

 علمَُّه اأَلذان تِّْسَع عْشرَة كلمة، واإلقامة سبَع عشرة كلمة«.  -صلى هللا عليه وسلم  -أخرى هلما »أن رسول هللا 
 د النسائي: »مث عدَّها أبو حمذورة: تسع عشرة، وسبع عشرة«. وزا



161 
 

َمقَفل رسولِّ هللا   ُحنني،  ببعض طريق  نـََفرِّ، فكنا  قال: خرجت يف  للنسائي،  من    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى 
  -عليه وسلمصلى هللا  -يف بعض الطريق، فأذَّن مؤذُِّّن رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -حنني، فلقينا رسوَل هللا  
به،  -صلى هللا عليه وسلم-ابلصالة عند رسول هللا   ، فسمعنا صوت املؤذن وحنن عنه ُمتَـَنكُِّبون، فظلَِّلنا حنكيه، وََّنَزأُ 

صلى هللا    -الصوت، فَأرسل إلينا حَّت وقـَْفنا بني يديه، فقال رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -فسمع رسول هللا  
وسلم مسعُت ص-عليه  »أيكم  فَأذِّّْن  :  ُقْم  فقال:  وَحَبسين،  فأرسلهم كلَّهم  وصَدقوا،  إيلَّ  القوم  فأشار  ارتفع؟  قد  وَته 

  التأذين هو بنفسه، قال: قل: هللا أكب هللا أكب، هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -ابلصالة، فقمت، فألَقى عليَّ رسوُل هللا  
إال هللا، أشهد أن حممدًا رسول هللا، أشهد أن حممدًا رسول هللا،    أكب هللا أكب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله

مث قال: اْرجع فاْمُدْد من صوتك، مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، َأشهد أن حممدًا رسول هللا،  
الفالح، حي عل الصالة، حي على  الصالة، حي على  رسول هللا، حي على  الفالح، هللا أكب هللا  أشهد أن حممداً  ى 

ُمْرين   فقلت: اي رسول هللا،  من فضة،  فيها شيء  ُصرَّة  فأعطاين  التأذين،  إال هللا، مث دعاين حني قضيُت  إله  أكب، ال 
يد، عاملِّ رسول هللا   ِبكة،    -صلى هللا عليه وسلم  -ابلتأذين ِبكة، فقال: قد أمرُتك به، فَقدمُِّت على عتَّاب بن َأسِّ

 «.-صلى هللا عليه وسلم -ه ابلصالة عن أمرِّ رسول هللا فأذَّنُت مع
َر عشَرة من أهل    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى للنسائي، قال: ملا خرج رسول هللا   من حنني خرجت معه عاشِّ

: قد مسعُت  -يه وسلمصلى هللا عل  -مكة أْطُلُبهم، فسمعناهم يُؤذِّّنون ابلصالة، فُقْمنا نؤذُِّّن َنْستَـْهزُِّئ هبم، فقال: النيبُّ  
أذنُت   فقال: حني  آخَرهم،  رجل، وكنت  ، رجل  فأذَّانَّ إلينا،  فأرسل  الصوت،  َحَسنِّ  إنسان  أْتذيَن  هؤالء  تعاَل،    -يف 

َييت، وبرَّك ثالَث مرات، مث قال: اذهْب فأذِّّن عند البيت احلرام، قلت: كيف اي    فأْجَلسين بني يديه، فمسح على انصِّ
كما تؤذِّّنوَن اآلن: هللا أكب هللا أكب، هللا أكب هللا أكب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال    رسول هللا؟ فعلََّمين

حممدًا رسول هللا أشهد َأن حممدًا رسول هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن    هللا، أشهد أن
رسول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، حممدًا رسول هللا، أشهد أن حممدًا 

الصالة خري من النوم، الصالة خري من النوم، يف األول من الصبح. قال: »وعلَّمين اإلقامة، مرتني: هللا أكب هللا أكب،  
شهد أن حممدًا رسول هللا، أشهد أن حممداً رسول  هللا أكب هللا أكب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أ

هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة،  
 هللا أكب هللا أكب، ال إله إال هللا«.

هللا أكب هللا أكب، هللا أكب هللا أكب،  األذان فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى له، قال: »علََّمين رسوُل هللا  
أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدًا رسول هللا، أشهد أن حممدًا رسول هللا، مث تعوُد فتقول:  

إله إال هللا، أشهد أن حممدًا رسول هللا، أشهد أن حممدًا رسول   أن ال  إله إال هللا، أشهد  أن ال  هللا، حي على  أشهد 
 الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، هللا أكب هللا أكب، ال إله إال هللا«.

   وأخرج مسلم من هذه الرواايت مجيعها هذه الرواية اآلخرة، ويف أخرى للنسائي، قال: »إن آخر األذان: ال إله إال هللا« 
 [ ]صحيح[ 3358]جامع:  
صلى هللا    -: قال: »إَّنا كان األذان على عهد رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -)د س( عبد هللا بن عمر    -[  580]
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، فإذا مسعنا    -عليه وسلم مرتني مرتني، واإلقامة مرة مرة، غري أَنه كان يقول: قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، يـَُثينِّّ
 اود والنسائي.أخرجه أبو داإلقامة توضأان، مث خرجنا إىل الصالة«. 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي[  3359]جامع: 

)د ت( جماهد قال: »دخلُت مع ابن عمر رضي هللا عنهما مسجدًا وقد ُأذِّّن فيه، وحنن نريد أن نصلَِّّي فيه،   -[ 581]
 فخرج عبد هللا بن عمر من املسجد، وقال: اخُرْج بنا من عند هذا املبتدع، ومل ُيَصلِّّ فيه«.  ،املؤذنفـَثـَوََّب 

  «. قال الرتمذي: وقد روى عن ابن عمر »أنه كان يقول يف صالة الفجر: الصالة خري من النوم، الصالة خري من النوم
 هذه رواية الرتمذي. 

 عمر فثـَوََّب رجل ابلظهر والعصر، فقال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة«  ويف رواية أيب داود، قال: »كنت مع عبد هللا بن 
 ]األلباني: حسن[    [قد توبع -الحديث، وإن كان ليَن -[ ]شعيب: حديث حسن، أبو يحيى القتات 3361]جامع: 

: »ال تـُثـَوَِّبنَّ يف  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال يل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( بالل بن رابح   -[ 582]
 أخرجه الرتمذي. شيء من الصلوات، إال يف صالة الفجر« 

]شعيب: حسن بطرقه  : الحديث وإن كان ضعيف اإلسناد، فإن معناه صحيح[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ رعبد القاد ]  [3362]جامع: 
 وشواهده[ 

ُر األذان: هللا أكب هللا أكب، ال إله إال هللا«.  -رضي هللا عنه  -)س( بالل   -[ 583]  أخرجه النسائي. قال: »آخِّ
 : حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[  رعبد القاد [ ] 3363]جامع: 

ْجرِّ  َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ حُمَرْيِّيزٍ   -رمحه هللا-َعْبُد اْلَعزِّيزِّ ْبُن َعْبدِّ اْلَملِّكِّ ْبنِّ َأيبِّ حَمُْذورََة    )جه(   -[  584] ، وََكاَن يَتِّيًما يفِّ حِّ
َيبِّ حَمُْذورََة: َأْي َعمِّّ إِّيّنِّ َخارٌِّج إِّىَل  ، فـَُقْلُت ألِّ نَي َجهََّزُه إِّىَل الشَّامِّ ، َوإِّيّنِّ ُأْسَأُل َعْن أتَْذِّينَِّك،  َأيبِّ حَمُْذورََة ْبنِّ مِّْعرَيٍ، حِّ  الشَّامِّ

لصَّاَلةِّ    فََأْخَبينِّ َأنَّ َأاَب حَمُْذورََة قَاَل: َخَرْجتُ  ، فََأذََّن ُمَؤذُِّّن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ يفِّ نـََفٍر، َفُكنَّا بِّبَـْعضِّ الطَّرِّيقِّ
ْعَنا َصْوَت اْلُمَؤذِّّنِّ َوحَنُْن َعْنُه ُمتَـَنكُِّبوَن، َفَصرَ  حَنْكِّيهِّ، ََّنَْزأُ بِّهِّ، َفَسمَِّع َرُسوُل  ْخَنا  عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَسمِّ

َنا قـَْوًما، فََأقْـَعُدواَن َبنْيَ َيَدْيهِّ، فـََقاَل »أَيُُّكُم الَّ  ْعُت َصْوَتُه َقدِّ اْرتـََفَع؟« فََأَشاَر إِّيَلَّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فََأْرَسَل إِّلَيـْ ذِّي مسِّ
: »ُقْم فََأذِّّْن« فـَُقْمُت َواَل َشْيَء َأْكَرُه إِّيَلَّ مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ اْلَقْوُم ُكلُُّهْم، َوَصَدُقو  ، َوقَاَل يلِّ  َصلَّى هللاُ  ا، فََأْرَسَل ُكلَُّهْم َوَحَبَسينِّ

َوسَ  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َرُسولِّ  َيَدْي  َبنْيَ  فـَُقْمُت  بِّهِّ.  أيَُْمُرينِّ  ُمَِّّا  َواَل  َوَسلََّم،  ُهَو  َعَلْيهِّ  التَّْأذِّيَن  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َعَليَّ  فَأَْلَقى  لََّم، 
ُ َأْكَبُ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه  ُ َأْكَبُ، اَّللَّ ُ َأْكَبُ، اَّللَّ ُ َأْكَبُ، اَّللَّ : اَّللَّ هِّ، فـََقاَل " ُقلِّ ُ، َأْشَهُد َأنَّ  بِّنَـْفسِّ ُ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ إِّالَّ اَّللَّ

« اْرَفْع مِّْن َصْوتَِّك، َأْشَهُد َأنْ  ُ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه  حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّّ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّّ ». مثَّ قَاَل يلِّ  اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
ُ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّّ، َأْشَهُد َأنَّ حمَُ  ، إِّالَّ اَّللَّ مًَّدا َرُسوُل اَّللَِّّ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلةِّ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلةِّ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِّ

نَي َقَضْيُت التَّْأذِّ  ُ »مثَّ َدَعاينِّ حِّ ُ َأْكَبُ، اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ُ َأْكَبُ، اَّللَّ ، اَّللَّ َشْيٌء مِّْن فِّضٍَّة،  يَن، فََأْعطَاينِّ ُصرًَّة فِّيَها َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِّ
َيةِّ َأيبِّ حَمُْذورََة، مثَّ َأَمرََّها َعَلى َوْجهِّهِّ، مثَّ َعَلى َثْديـَْيهِّ، مثَّ َعَلى كَ  بِّدِّهِّ، مثَّ بـََلَغْت َيُد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  مثَّ َوَضَع َيَدُه َعَلى اَنصِّ

ُ َلَك، َواَبَرَك َعَلْيَك " فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُسرََّة َأيبِّ حَمُْذورََة، مثَّ     قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« اَبَرَك اَّللَّ
َكََّة؟ قَاَل »نـََعْم، َقْد َأَمْرُتَك« َفَذَهَب ُكلُّ َشْيٍء َكاَن لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  لتَّْأذِّينِّ ِبِّ َيٍة، َوَعاَد    َأَمْرَتينِّ ابِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّْن َكَراهِّ
يٍد، َعامِّلِّ رَ  ُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َذلَِّك ُكلُُّه حَمَبًَّة لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقدِّْمُت َعَلى َعتَّابِّ ْبنِّ َأسِّ
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لصَّاَل  َكََّة، فََأذَّْنُت َمَعُه ابِّ ، َعَلى َما  ةِّ، َعْن َأْمرِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: َوَأْخَبينِّ َذلَِّك َمْن َأْدَرَك َأاَب حَمُْذورَةَ ِبِّ
 أخرجه ابن ماجه. َأْخَبينِّ َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن حُمَرْيِّيٍز. 

]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح بطرقه، وهذا    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسنادها صحيح ورجالها ثقات708  ]ماجه:
 إسناد حسن، عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـُْؤذِّنُُه بَِّصاَلةِّ اْلَفْجرِّ« َفقِّيَل: ُهَو اَنئٌِّم،    -رضي هللا عنه    -بِّاَلل  )جه(   -[  585] »أَنَُّه أََتى النَّيبِّ
« فَأُقِّرَّْت يفِّ أتَْذِّينِّ اْلَفْجرِّ، فـَثـَبَ  ، الصَّاَلُة َخرْيٌ مَِّن النـَّْومِّ أخرجه ابن  َت اأْلَْمُر َعَلى َذلَِّك.  فـََقاَل: »الصَّاَلُة َخرْيٌ مَِّن النـَّْومِّ

 ماجه.
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث حسن لغيره، وهذا سند    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ثقات إال أن فيه انقطاعا 716  ]ماجه:

مام أحمد وعلي بن  رجاله ثقات إال أن سعيد بن المسيب لم يسمع بن بالل، فهو مرسل، ومراسيل سعيد بن المسيب صحاح عند اإل
 المديني،[ 

َأنَّ »َأَذاَن بِّاَلٍل َكاَن  -رضي هللا عنه  -، ُمَؤذِّّنِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم سعد القرظ بن عائذ )جه(  -[ 586]
 أخرجه ابن ماجه. َمْثىَن َمْثىَن، َوإِّقَاَمَتُه ُمْفَرَدٌة« 

]شعيب:   ]األلباني: صحيح[ [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أوالد سعد ومعناه في صحيح البخاري 731 ]ماجه:
 [ صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن سعد ضعيف، وأبوه سعد  مجهول الحال 

إَِّذا    قَاَل:  -رضي هللا عنه  -أََنس    )خز(  -[  587] قَاَل:  مَِّن السُّنَّةِّ   ، اْلَفاَلحِّ َعَلى  اْلَفْجرِّ َحيَّ  َأَذانِّ  اْلُمَؤذُِّّن يفِّ  قَاَل 
 أخرجه ابن خزمية  .الصَّاَلُة َخرْيٌ مَِّن النـَّْومِّ 

 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح  [386]خزيمة: 

 الفرع الثاني: يف أحكام تتعلق باألذان واإلقامة 
  -ويف رواية: َأذََّن بَِّلْيلِّ   -: »أن بالاًل أذََّن قبل طُُلوعِّ الفجر  -رضي هللا عنهما  -)د ت( عبد هللا بن عمر  -[ 588]

 هذه رواية الرتمذي.  «.أن يُنادَِّي: إن العبَد قد انم -صلى هللا عليه وسلم -فأمر النيبُّ 
العبدَّ انَم، العبد انم  وعند أيب داود: »فأمره أن يرجع، فينادي: أال إن  فَنادى: أال إن    «.أال إن  زاد يف رواية »فرجع 

 «. العبد انم
 . قال الرتمذي: هذا حديث غري حمفوظ

  -»أن ُمؤذِّّانً لعمَر أذََّن بليل، فأمره أن يُعيَد األذان« قال: وهذا ال يصح وعند أيب داود »أن مؤذِّّانً لعمر    وروي  :قال
 . وذكر حنوه ...«، فأمره عمرقبل الصبحأذََّن  -امسه: مسروح، ويف رواية: مسعود 

 : حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد [ ] 3364]جامع: 

عن وقت    -صلى هللا عليه وسلم-»أن َسائِّاًل سأَل رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك    -[  589]
الصبح؟ فأَمَر بالاًل، فأذََّن حني طلع الفجر، فلما كان من الغدِّ أخََّر الفجَر حَّت أْسَفَر، مث أَمَرُه فأقام، مث قال: هذا وقت  

   أخرجه النسائي.الصالة«. 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 3366]جامع: 
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صلى هللا  -)م د ت( مساك بن حرب أنه مسع جابر بن مسرة رضي هللا عنه يقول: »كان مؤذُِّّن رسولِّ هللا    -[  590]
 مُيْهُِّل فال يُقيم، حَّت إذا رأى رسوَل هللا قد خرج َأقام الصالة حني يراه« أخرجه الرتمذي.   -عليه وسلم

،  -صلى هللا عليه وسلم  - رواية مسلم، قال: »كان بالل يؤذُِّّن إذا َدَحَضتِّ الشمس، فال يُقيم حَّت خيرَج النيبُّ  ]ويف
 . «[فإذا خرج أقام الصالة حني يراه

الصالة«. وله  قد خرج أقام    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود، قال: »كان يؤذِّّن، مث مُيْهُِّل، فإذا رأى النيبَّ  
 مل يزد   «،يف أخرى: »كان بالل يؤذن إذا دحضت الشمس

 [ ]صحيح[ 3368]جامع: 
مؤذِّّانن:    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان لرسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما    -)م د( عبد هللا بن عمر    -[  591]

بالل، وابُن أم مكتوم األعمى« قال مسلم يف عقب هذا احلديث: وعن عائشة مثله، ويف أخرى له عنها قالت: »كان  
 أعمى«. أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية    وهو -صلى هللا عليه وسلم -ابُن أمِّّ مكتوم يؤذِّّن لرسول هللا  

 [ ]صحيح[ 3369]جامع: 
)د( امرأة من بين النجار قالت: »كان بييت من أطولِّ بـَْيت َحْوَل املسجد، فكان بالل يؤذِّّن عليه الفجَر،    -[ 592]

على قريش: أن   وأْسَتعِّينكَ فيْأِت بَسَحر، فيجلس على البيت يْرُقُب الوقت، فإذا رآه متَطَّى، مث قال: اللهم إين أمْحُدَك،  
 أخرجه أبو داود.، ما علمُته تَرَك هذه الكلماتِّ ليلة واحدة«. يُقيموا دينَك، مث يُؤذُِّّن، قالت: وهللا

]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: حديث حسن، محمَّد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث كما  [ 3371]جامع: 
 في "السيرة النبوية" البن هشام[ ]األلباني: حسن[  

صلى هللا    -قال: »إن من آخرِّ ما عهَِّد إيلَّ رسوُل هللا    -رضي هللا عنه   -)د ت س( عثمان بن أيب العاص    -[  593]
َذ مؤذِّّانً ال أيخُذ على أذانِّه أجرًا«. أخرجه الرتمذي. وأخرجه أبو داود يف آخر حديث، وهو مذكور    -وسلم  عليه أْن اختَّ

 يف كتاب آداب اإلمام من صالة اجلماعة 
 دون االتخاذ[   من[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح 3373]جامع: 

أبو جحيفة    -[  594] فاه هاهنا    -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س(  أتـَتَـبَُّع  قال: فجعلُت  يؤذُِّّن،  »أنه رأى بالاًل 
 وهاهنا ابألذان«.

النيبَّ   قال: »أتيُت  قال: فخرج بالل    -وسلمصلى هللا عليه    -ويف رواية  َأَدم،  قـُبَّة ]له[ محراَء من  وهو ابألْبطحِّ يف 
عليُه حلَّة محراُء، كأين أنظر إىل بياض ساقْيه،    -صلى هللا عليه وسلم  -بـََوُضوئِّهِّ فمْن انضِّح، وانئِّل فخرج رسول هللا  

أَتـَتَـبَّع فاه هاهنا وهاهنا، مييناً وِشاالً  ، يقول: حي على الصالة، حي على الصالة،  فتوضَأ، وأذَّن بالل، قال: فجعلت 
حي على الفالح، حي على الفالح، قال: مثَّ رُكزْت له عنزة، فتقدَّم فصلى الظهر ركعتني، ميرُّ بني يديه احلماُر والكلب  

 ال مُيَنع، مث صلى العصر ركعتني، مث مل يَزْل يصلي ركعتني حَّت رجع إىل املدينة«. أخرجه البخاري ومسلم. 
صلى هللا    -ه الرتمذي، قال: »رأيُت بالاًل يُؤذِّّن ويدوُر، ويـُْتبُِّع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبَِّعاُه يف ُأُذنيه، ورسوُل هللا  وأخرج

فخرج بالل بني يديه ابلَعنزةِّ، فركَزها ابلَبْطحاء، فصلى إليها رسوُل    -يف قبة له محراَء أُراُه قال: من َأدم    -عليه وسلم
قال سفيان:    -، ميرُّ بني يديه الكلُب واحلماُر، وعليُه حلَّة محراُء كأين أنظر إىل بريق ساقيه  -ه وسلمصلى هللا علي  -هللا  

َبة«.   نـَُراُه حِّ
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ِبكة، وهو يف قبة محراَء من أَدم، قال: فخرج بالل    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود، قال: »أتيُت النيبَّ  
، وعليه ُحلَّة محراء، بُروٌد ميانية  -صلى هللا عليه وسلم- هاهنا وهاهنا، قال: مث خرج رسول هللا  فأذََّن، فكنت أتـَتَـبَُّع َفَمهُ 

َلوى  الفالح،  الصالة، حي على  بلغ: حي على  فلما  فَأذَّن،  رأَيت بالاًل خرج إىل األبطح  قال:  قال موسى:  قِّْطري، 
 وساق احلديث« هكذا قال أبو داود، ومل يذكر احلديث.  ُعنـَُقه مييناً وِشااًل، ومل يستدِّر، مث دخل، فأخرج العنزة 

النيبَّ   النسائي، قال: »أتيُت    -فخرج بالل، فأذََّن، فجعل يقول يف أذانه هكذا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية 
 ينحرِّف مييناً وِشااًل«. 

بَّة محراَء وعنده ُأانس يسري فجاء  ابلبطحاءِّ، وهو يف قُـ   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى، قال: »كنا مع رسول هللا  
 بالل، فأذََّن، فجعل يـُْتبُِّع فاُه هاهنا وهاهنا«  

 [ ]صحيح[ 3377]جامع: 
َمامُ   -[  595] َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اإْلِّ َع َأاَب أَُماَمَة يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َضامٌِّن َواْلُمَؤذُِّّن )حم( أَبُو َغالٍِّب، أَنَُّه مسِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  . ُمْؤمَتٌَن«
هيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد[ ]ال22238]مسند:  
 [ ُمَوثَُّقونَ 

ْثَل َما    -رضي هللا عنه  -رَافِّعٍ   )حم( أبو   -[  596] َع اْلُمَؤذَِّّن قَاَل مِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَُّه " َكاَن إَِّذا مسِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ
َّللَِّّ " َة إِّالَّ ابِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .يـَُقوُل، فَإَِّذا قَاَل: َحيَّ َعَلى الصَّاَلةِّ، قَاَل: اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ

ِ  [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن ُعبَ 23866  ،27189]مسند:   ْيِد َّللاَّ
، ِإالَّ َأنَّ َماِلًكا َرَوى َعْنهُ   [َوُهَو َضِعيف 

َعلَ   -[  597] ِّّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهِّ  تقَالَ   -ارضي هللا عنه  -ْيهِّ َوَسلََّم  )حم( َعائَِّشة، َزْوَج النَّيبِّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َماَم، َوَعَفا  ُ اإْلِّ َماُم َضامٌِّن، َواْلُمَؤذُِّّن ُمْؤمَتٌَن، فََأْرَشَد اَّللَّ  َأخرجه مسند أمحد.  .«َعنِّ اْلُمَؤذِّّنِّ َوَسلََّم: »اإْلِّ

 .(٢٠٧أخرجه الترمذي معلقًا بعد حديث ) @[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  24363]مسند: 

َع اْلُمَنادَِّي، قَاَل: »َأْشَهُد َأْن    -ارضي هللا عنه  -)حم( َعائَِّشةُ   -[  598] َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إَِّذا مسِّ
ُ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّّ«  َأخرجه مسند أمحد. . اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

 . بلفظ مختلف (526أبو داود ) هأخرج @ [.[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه24933]مسند: 

 الفصل الرابع: يف استقبال القبلة 
هريرة    -[  599] أبو  عنه    -)ت(  رسوُل هللا    -رضي هللا  قال  وسلم  -قال:  عليه  املْشرِّق  -صلى هللا  بني  »ما   :

 أخرجه الرتمذي.  «.واملْغرِّبِّ قِّْبلة
، منهم عمر، وعلي،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال الرتمذي: وقد روى هذا احلديث عن غري واحد من أصحاب النيبِّّ  

 وابن عباس.
 «. »إذا جَعْلَت املغرَب عن ميينك، واملشرَق عن ِشالك فما بينهما قِّبلة إذا استقبلَت القبلةوقال ابن عمر: 

 : حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد [ ] 3378]جامع: 
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ُيصلِّّي على    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »كان رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -)خ( جابر بن عبد هللا    -[  600]
عند   رواايت  احلديث  وهلذا  البخاري،  أخرجه  القبلة«  فاستقبل  نزل  املكتوبة  يصلَِّّي  أن  َأراد  فإذا  املشرق،  راحلتِّهِّ حنو 

 «. البخاري ومسلم ترُد يف »الصالة على الدابة
يصلي على  ال يدَُع رْكَعيت الفجر يف السفر، وكان  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية ذكرها رزين، قال: »كان رسوُل هللا 

 الدابة حيثما توجهْت به يف سفر القصر، وإىل الشقِّّ الواحد ابإلمياء، وأيُمُر ابلنُّزولِّ للمكتوبة«  
 [ ]صحيح[ 3380]جامع: 

 الفصل اخلامس: يف كيفية الصالة وأركاهنا، وفيه تسعة فروع 

 الفرع األول: يف التكبري ورفع اليدين 
بن عمر    -[  601] قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ م ط د ت س( عبد هللا  صلى هللا عليه    -: 

ُ، فإذا أرد أن يركَع فعل مثل ذك، وإذا رفَع رأسه    -وسلم إذا قام إىل الصالة رفع يديه حَّت تكوان حبْذوِّ مْنكبيه مث يكبِّّ
 سجود«. من الركوع فعل مثل ذلك، وال يفعله حني يرفع رأسه من ال

 ويف رواية: »إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: مسع هللا ملن محده، ربَّنا ولك احلمد«. 
 ويف أخرى حنوه، وقال: »وال يفعل ذلك حني يسجد، وال حني يرفع من السجود« أخرجه البخاري ومسلم. 

 ورفع يديه، وإذا ركَع رفع يديه، وإذا قال: مسع هللا من  وللبخاري عن انفع »أنَّ ابَن ُعَمَر كان إذا دخل يف الصالة كبََّ 
 «. -صلى هللا عليه وسلم -محده رفَع يديه، وإذا قام إىل الركعتني رفَع يديه، ورفع ذلك ابُن عمر إىل النيب 

َمْنَكَبيه، وإذا رفع من  وأخرج املوطأ الرواية األوىل. وله يف أخرى »أنَّ ابَن ُعَمَر كان إذا افْـتَـَتَح الصالة رفع يديه حْذَو  
 الركوع رفعهما دون ذلك«. وله يف أخرى »أن ابن عمر كان يكبِّّ يف الصالة كلما خفَض ورفَع«.

وأخرج أبو داود رواية املوطأ الثانية، ورواية البخاري اليت انفرد هبا، وقال: الصحيح: أنه قوُل ابن عمر، وليس ِبرفوع،  
 فاً، وقال فيه: »إذا قام من الركعتني رفعهما إىل ثدييه«. وهذا الصحيح.وقال أبو داود: ورواه الثقفي موقو 

قال: وأسنده محاد بن سلمة، ومل يذكر أيوب ومالٌك الرفَع إذا قام من السجدتني، قال ابن جريج فيه: »قلت لنافع:  
 أسفل من ذلك«.  أكان ابُن عمر جيعل األوىل أرفعهنَّ؟ قال ال سواء، قلت: أشر يل، فأشار إىل الثديني، أو

النيب   إذا قام يف الركعتني كبَّ ورفع يديه«. وله يف أخرى، قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قال: »كان 
إذا قام إىل الصالة رفع يديه حَّت تكوان حْذَو َمنْكبيه، مث كبَّ ومها كذلك،    -صلى هللا عليه وسلم  -»كان رسول هللا  

أن   أرد  إذا  مث  يف  فريكع،  يديه  يرفع  وال  محده،  ملن  مسع هللا  قال:  مث  َمْنكبيه،  َحْذَو  تكوان  حَّت  رفعهما،  ُصْلَبه  يرفع 
ها قبل الركوع، حَّت تْنقضِّي صالته«. وله يف أخرى، قال: رأيُت رسوَل هللا صلى   السجود، ويرفعهما يف كل تكبرية يكبِّّ

مْنَكبيه، وقبل أن يركَع، وإذا رفع من الركوع، وإذا احْنَطَّ إىل  إذا افتتح الصالة رفع يديه حَّت حياذَِّي    -هللا عليه وسلم
 ني.تالسجود، وال يرفعهما بني السجد

وأخرج الرتمذي هذه الرواية اآلخرة اليت أخرجها أبو داود. وأخرج النسائي الرواية األوىل من رواايت البخاري ومسلم،  
كان يرفع يديه إذا دخل يف الصالة،   -صلى هللا عليه وسلم  -نيب  والرواية اآلخرة اليت أليب داود. وله يف أخرى »أن ال
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]عن واسع    -وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه، وإذا قام من الركعتني يرفع يديه كذلك حْذَو املنكَِّبنْي«. ويف أخرى له  
؟ فقال: هللا أكب، كلما -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »سألُت ]عبد هللا بن عمر[ عن صالة رسول هللا    -َحبَّان[  بن  

 وضع هللا أكب، كلما رفع، مث يقول: السالم عليكم ورمحة هللا، عن ميينه، السالم عليكم ورمحة هللا، عن يساره«  
 [ ]صحيح[ 3382]جامع: 

  -يوماً: أال ُأَصلِّّي بكم صالَة رسول هللا    -  هللا عنهرضي   -)د ت س( علقمة قال: »قال لنا ابُن مسعود   -[  602] 
 -ويف رواية، قال: كان رسوُل هللا    ؟ فصلى ومل يرفْع يديه إال مرة واحدة، مع تكبرية االفتتاح«-صلى هللا عليه وسلم
 ام وقعود، وأبو بكر وعمر« أخرجه الرتمذي والنسائي. »يُْكبِّّ يف كل خفض ورفع، وقي -صلى هللا عليه وسلم

بياُض خدِّه   يُرى  السالم عليكم ورمحة هللا، حَّت  ميينه وِشاله:  »وُيَسلِّّم عن  زايدة:  أخرى  يف  أيضاً  قال:    -وللنسائي 
 .ذلك« وأخرج أبو داود الرواية األوىل وعمر يفعالنورأيُت أاب بكر 

 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 3383]جامع: 

هريرة    -[  603]  أبو  د ت س(  م ط  عنه    -)خ  فإذا   -رضي هللا  ورفع،  ُ كلما خفض،  فُيكبِّّ هبم  يصلِّّي  »كان 
 «. -صلى هللا عليه وسلم-انصرف، قال: إين ألشبَـُهكم بصالة رسولِّ هللا 

صلى   -أاب هريرة، ما هذا التكبري؟ فقال: إَّنا َلصالُة رسول هللا ويف أخرى »أن أاب هريرة كان يكبِّّ يف الصالة، فقلنا: اي 
 «. أخرجه البخاري ومسلم واملوطأ والنسائي.-هللا عليه وسلم

إذا دخل يف الصالة رفع يديه َمّدًا« ويف    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي وأيب داود، قال: »كان رسول هللا  
 َأصابعه«. أخرى »إذا كبَّ للصالة َنشرَ 

 كان يكبِّّ وهو يـَْهوِّي«.   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى للرتمذي »أن النيب  
أال تـََرى أنه يف    : الحقلرأيُت إِّبطَيه«. قال    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى أليب داود، قال: »لو كنَت ُقدَّام النيبِّّ  

 ؟-ليه وسلمصلى هللا ع -صالة، وال يستطيع أن يكون ُقدَّاَم رسول هللا 
إذا كبَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -زاد موسى بن َمروان »إذا كبَّ رفع يديه«. ويف أخرى أليب داود قال: »كان النيب  

جعل يديه حذاء َمْنكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتني فعل مثل  
 ذلك«  

يعمل   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى للنسائي »أن أاب هريرة جاء إىل مسجد بين ُزرَيق، قال: ثالث كان رسوُل هللا  
ُ إذا سجد«  . هبن تركهنَّ الناس: كان يرفع يديه مّدًا، ويسكُت ُهنَـْيهة، ويكبِّّ

 [ ]صحيح[ 3385]جامع: 
إذا قام من    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »كان النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)د ت س( أبو محيد الساعدي    -[  604] 

سجدتني كبَّ ورفع يديه حَّت حُياذِّي هبما َمْنكبيه، كما صنع حني افتتح«. هذا طرف من حديث قد أخرج الرتمذي وأبو  
   .داود بطوله وهو مذكور يف الفرع السابع من هذا الفصل. وقد أخرجه النسائي هذا القدر منه هاهنا

   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[3386]جامع: 

رفع يديه حني دخل   -صلى هللا عليه وسلم -»أنه رأى النيبَّ  -رضي هللا عنه  -)م د س( وائل بن حجر  -[ 605] 
يال ُأُذنَيه    -أحُد الرواة    -وصف مهَّام    -يف الصالة كبَّ   مث التحف بثوبه، مث وضع يده اليمىن على اليسرى، فلما    -حِّ
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 فركع، فلما قال: مسع هللا ملن محده رفَع يديه، فلما سجَد، سجد  أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، مث رفعهما، مث كبَّ 
 بني َكفَّيه«. أخرجه مسلم. 

ياَل ُأُذنيه، قال: مث    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود قال: »رأيُت رسوَل هللا   حني افتتح الصالة رفع يديه حِّ
إىل   أيديَهم  يرفعون  فرأيُتهم  بعد  املدينة  قال:  أتيت  أخرى،  بَرانُِّس وأكسَية، ويف  الصالة، وعليهم  افتتاح  صدورهم يف 

 يف الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديَهم يف ثياهبم يف الصالة«. -صلى هللا عليه وسلم -أتيُت رسوَل  
خذ ِشاله  : »فكان إذا كبَّ رفع يديه، مث التحف، مث أ-صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى، قال: صليت مع رسول هللا  

بيمينه، وأدخل يديه يف ثوبه، فإذا أراد أن يركع، أخرج يديه، مث رفعهما، وإذا أراد أن يرفَع رأسه من الركوع رفع يديه، مث  
فذكرت ذلك للحسن بن أيب    -وهو ابن ُجحادة    -سجد، ووضع وجهه بني كفَّيه، حَّت فرغ من صالته« قال حممد  

فعله من فعله، وتركه من تركه ويف أخرى: »أنه أبصر النيب   -ى هللا عليه وسلمصل  -احلسن فقال: هي صالة رسولِّ هللا  
يال َمْنكبيه، وحاذى إبهباميه ُأُذنيه، مث كب«.    -صلى هللا عليه وسلم  - حني قام إىل الصالة: رفع يديه، حَّت كانت حبِّ

صلى    -ويف أخرى »رأيت رسول هللا    يرفع يديه مع التكبري«.   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى أنه »رأى رسوَل هللا  
 يرفع إهباميه يف الصالة إىل شحمةِّ ُأُذنيه«.  -هللا عليه وسلم

فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصالة، حَّت حياذَي    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي، قال: »أتيت رسول هللا  
ال أضجع  الركعتني  يف  جلس  وإذا  يركع،  أن  أراد  وإذا  فخذه  َمْنكبيه،  على  اليمىن  يَده  ووضع  اليمىن،  ونصب  يسرى 

 اليمىن، ونصب إصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. 
ذِّه اليمىن«.   أَتيُتهم من قابِّل، فرأيُتهم يرفعون أيديَهم يف البانس«. ويف أخرى مثله، وزاد فيه بعد قوله: »َفخِّ قال: مث 

 ومل يذكر جميئه إليهم من قابل. »وعقد ثنتني: الوسطى واإلهبام وأشار« 
، فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصالة، وإذا ركع، -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى، قال: »صليت خلف رسول هللا  

 وإذا قال: مسع هللا ملن محده، هكذا، وأشار قيس إىل حنو األذنني«.
، ورفع يديه،  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  ويف أخرى قال: »قدمت املدينة، فقلت: ألنظَُرنَّ إىل صالة رسول   ، فكبَّ

حَّت رأيت إهباميه قريباً من أذنيه، فلما أراد أْن يركَع كب، ورفع يديه، مث رفع رأسه، فقال: مسع هللا ملن محده، مث كب 
 وسجد، فكانت يداه من أذنيه على املوضع الذي استقبل هبما الصالة« 

 [ ]صحيح[ 3388]جامع: 
)خ( سعيد بن احلارث بن املعلى قال: »صلى لنا أبو سعيد اخلدري، فجهر ابلتكبري حني رفع رأسه من    -[  606] 

 أخرجه البخاري. « -صلى هللا عليه وسلم -السجود، وحني سجد، وحني رفع من الركعتني، وقال: هكذا رأيُت النيب 
 [ ]صحيح[ 3389]جامع: 

أان وعمران بن    -رضي هللا عنه    -صليُت َخْلف علي بن أيب طالب  )خ م د س( مطرف بن عبد هللا قال:    -[  607] 
، وإذا رفع رأسه كب، وإذا َّنض من الركعتني كب، فلما قضى الصالة أخذ عمران بيدي،   حصني، فكان إذا سجد كبَّ

رسول هللا   حممد  هذا صالَة  »ذكََّرين  وسلم-فقال:  عليه  ا-صلى هللا  أخرجه  حممد«  بنا صالة  ولقد صلى  لبخاري  ، 
 ومسلم وأبو داود. 
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ويف رواية النسائي، قال: »صلى عليٌّ، فكان يُكبِّّ يف كل َخْفض ورَْفع، يُتِّمَّ الركوع، فقال عمران: لقد ذكرين هذا صالَة  
 «  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

 [ ]صحيح[ 3390]جامع: 
كان إذا قام إىل الصالة   -صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه »أن رسول هللا    -)د( علي بن أيب طالب    -[  608] 

من   رفع  إذا  ويصنعه  يركع  أن  أراد  وإذا  قراءته،  قضى  إذا  ذلك  مثل  ويصنع  منكبيه،  َحْذَو  يديه  ورفع   ، املكتوبة كبَّ
قا قاعد، وإذا  يديه يف شيء من صالته وهو  يرفع  «.  الركوع، وال  يديه كذلك، وكبَّ السجدتني رفع  أبو  م من  أخرجه 

 داود.
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[ 3391]جامع: 

، ورفع يديه، فإذا أراد أن   -[  609]  )خ م د س( أبو قالبة »أنه رأى مالك بن احلويرث رضي هللا عنه إذا صلى كبَّ
رأسه   رفع  ]وإذا  يديه،  رفع  يديهيركَع  رفع  الركوع  أن رسوَل هللا    [،من  يفعل   -صلى هللا عليه وسلم-وحدََّث:  كان 

 هكذا«.
كان إذا كبَّ رفع يديه، حَّت حياذَِّي هبما ُأُذنيه، وإذا ركع رفع يديه    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »أن رسول هللا  

هللا ملن محده، فعل مثل ذلك« ويف رواية »حَّت حياذَي  حَّت حياذَي هبما ُأُذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، فقال: مسع  
 هبما فروَع أذنيه«. أخرجه البخاري ومسلم. 

يرفع يديه إذا كب، وإذا رفع رأسه من  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود والنسائي خمتصرًا، قال: »رأيت النيب 
 الركوع، حَّت يبلَغ هبما فروع ُأُذنيه«.

 مثله، وزاد: »وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده«   ويف أخرى للنسائي 
 [ ]صحيح[ 3392]جامع: 

بن مالك    -[  610]  أنس  قال: »سئل  بن األصم:  الرمحن  التكبري يف الصالة؟   -رضي هللا عنه    -)س( عبد  عن 
عمَّن حتفظ هذا؟   :ُحطَْيمفقال: يُكبِّّ إذا ركع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا قام من الركعتني، فقال له  

النيب   له: وعثمان«.   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: عن  قال  له حطيم: وعثمان؟  فقال  بكر، وعمر مث سكت  وأيب 
 أخرجه النسائي  

   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[3393]جامع:  

خفض ورفع، وإذا قام، وإذا وضع، فأخبُت ابن  )خ( عكرمة قال: »رأيت رجاًل عند املقام يكبِّّ يف كل    -[  611] 
 ؟«.-صلى هللا عليه وسلم-عباس، فقال: أَولَْيس تلك صالة النيب 

ويف رواية: قال: »صليت خلف شيخ ِبكة، فكب ثنتني وعشرين تكبرية. فقلت البن عباس: إنه أمحق. فقال ثكلتك  
 لبخاري.أخرجه ا«. -صلى هللا عليه وسلم -أمك، ُسنَُّة أيب القاسم 

 [ ]صحيح[ 3394]جامع:  
يكبِّّ يف    -صلى هللا عليه وسلم  -)ط( علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب قال: »كان رسول هللا    -[  612] 

 حَّت لقي هللا«. أخرجه املوطأ   -صلى هللا عليه وسلم -الصالة كلما خفض ورفَع، فلم تزل تِّلَك صالته 
 ]الهاللي: صحيح لغيره[ صحيح[  القادر: مرسل ]عبد [ 3395]جامع: 
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 كان يرفع يديه يف الصالة«. أخرجه املوطأ    -صلى هللا عليه وسلم-)ط( سليمان بن يسار: »أن رسول هللا  -[ 613] 
 ]الهاللي: صحيح لغيره[ ]عبد القادر: مرسل صحيح[ [ 3396]جامع: 

قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْرَفُع َيَدْيهِّ يفِّ الصَّاَلةِّ   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( -[ 614] 
نَي َيْسُجُد«   نَي يـَرَْكُع، َوحِّ نَي يـَْفَتتُِّح الصَّاَلَة، َوحِّ  أخرجه ابن ماجه. َحْذَو َمْنكِّبَـْيهِّ حِّ

]األلباني:  [اده ضعيف وفيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهي ضعيفة[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسن 860 ]ماجه:
 ]شعيب: حديث صحيح دون رفع اليدين حين السجود، وهذا إسناد ضعيف لضعف رواية إسماعيل بن عياش[  صحيح[

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيهِّ إَِّذا َدَخَل يفِّ    -رضي هللا عنه  -أََنس بن مالك    )جه(  -[  615] 
 أخرجه ابن ماجه. الصَّاَلةِّ، َوإَِّذا رََكَع« 

الدارقطني866  ]ماجه: الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيحين إال أن  أعله بالوقف، وقال لم يروه عن    [ ]عبد 
]شعيب:    ]األلباني: صحيح[  [حميد مرفوعا غير عبد الوهاب. والصواب من فعل أنس. وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما

 [ رجاله ثقات، لكن الصواب وقفه كما قال الطحاوي والدارقطني

َأنَّ َجابَِّر ْبَن َعْبدِّ اَّللَِّّ، " َكاَن إَِّذا افْـتَـَتَح الصَّاَلَة رََفَع َيَدْيهِّ، َوإَِّذا رََكَع، َوإَِّذا رََفَع   -رمحه هللا-الزَُّبرْيِّ  و أَب )جه( -[ 616] 
ْثَل َذلَِّك، َويـَُقوُل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ْثَل َذلَِّك " َورََفَع إِّبـَْراهِّيُم ْبُن  رَْأَسُه مَِّن الرُُّكوعِّ فـََعَل مِّ  فـََعَل مِّ

 أخرجه ابن ماجه. َطْهَماَن َيَدْيهِّ إِّىَل ُأُذنـَْيهِّ. 
 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده حسن  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجاله ثقات868 ]ماجه:

َلَقْد ذَكََّراَن َعلِّيُّ ْبُن َأيبِّ طَالٍِّب َصاَلًة ُكنَّا ُنَصلِّّيَها َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى    -رضي هللا عنه  -  )حم( أَبُو ُموَسى  -[  617] 
ُ ُكلََّما رََكَع، وَُكلََّما رََفَع، وَ  يَناَها، َوإِّمَّا تـَرَْكَناَها َعْمًدا »يَُكبِّّ  ُكلََّما َسَجَد«. هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إِّمَّا َنسِّ

َا َصاَلًة ُكنَّا ُنَصلِّّ ويف رواية أخرى،  ُ َعْنُه َصاَلًة ذَكََّراَن هبِّ َي اَّللَّ يَها َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ قَاَل: " َلَقْد َصلَّى بَِّنا َعلِّيُّ ْبُن َأيبِّ طَالٍِّب َرضِّ
يَناَها، َوإِّمَّا َأْن َنُكونَ  ُ يفِّ ُكلِّّ رَْفٍع َوَوْضٍع َوقَِّياٍم َوقـُُعوٍد. َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَإِّمَّا َأْن َنُكوَن َنسِّ  تـَرَْكَناَها َعْمًدا يَُكبِّّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
وهو  19498  ،19722  ،19585  ،19691  ،19494]مسند:   إسحاق،  أبي  على  فيه  اخُتلف  إسناد  وهذا  صحيح،  حديث  ]شعيب:   ]
بيعي   [ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقات   [السَّ

َعَليْ   -[  618]  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  »رَأَْيُت  قَاَل:   ،َّ اأْلَْعَرايبِّ َع  مسِّ َمْن  َحدََّثينِّ  قَاَل:  هِّاَلٍل،  ْبنِّ  مُحَْيد  َوَسلََّم  )حم(  هِّ 
، فـََرَفَع َكفَّْيهِّ َحَّتَّ َحاَذاَت، َأْو بـََلَغَتا، فـُُروَع أُ  «. ُيَصلِّّي«، قَاَل: »فـََرَفَع رَْأَسُه مَِّن الرُُّكوعِّ َُما مِّْرَوَحَتانِّ َأخرجه مسند    ُذنـَْيهِّ، َكَأَّنَّ

 أمحد.
 [ َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه: َرُجل  َلْم ُيَسمَّ ]الهيثمي:  [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الراوي عن األعرابي 20056]مسند: 

 الفرع الثاني: يف القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلي 

 القيام والقعود 
صلى هللا  -قال: »كانت يب َبواسرُي، فسألت النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ د ت س( عمران بن حصني    -[  619]

 عن الصالة؟ فقال: صلِّّ قائماً، فإن مل تستطع فقاعدًا، فإن مل تستطع فعلى جْنب«. -عليه وسلم
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فهو أفضل، ومن  عن    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية »أنه سأل النيب   صالة الرجل قاعدًا؟ قال: إن صلى قائماً 
صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى انئماً فله نصف أجر القاعد«. أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذي، إال  

 أنه مل يذكر البواسري، وقال: »سألته عن صالة املريض«. 
عن صالة الرجل قاعدًا؟ قال: صالتُه قائماً أفضل من    -ليه وسلمصلى هللا ع  -وأليب داود يف أخرى: »أنه سأل النيب  

 صالته قاعدًا، وصالته قاعدًا على النصف من صالته قائمًا«. 
 ؟ وذكر مثل الرواية األوىل. -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى، قال: »كان يب النَّاُصور، فسأَلُت النيب  

  .. عن صالة الرجل قائماً؟.  - »سألُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلموكان َمْبسوراً   -وللبخاري عن عمران بن حصني  
 « احلديث وأخرج النسائي الرواية الثانية  

 [ ]صحيح[ 3399]جامع: 
قال عبد هللا بن شقيق: »قلت لعائشة: هل كان   -رضي هللا عنها    -( عائشة  جه حم  )خ م ط ت د س  -[  620] 

 ُيصلِّّي وهو قاعد؟ قالت: نعم بعدما حَطَمُه الناس«. -صلى هللا عليه وسلم -النيب 
 صلى هللا عليه وسلم وثقَل، كان أكثر صالته جالسًا«.  -ويف أخرى، قالت: »ملا بدََّن رسوُل هللا 

مل ميْت حَّت كان كثري من صالته وهو جالس«. ويف أخرى قال علقمة بن    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى »أن النيب  
يف الركعتني وهو جالس؟« قالت: »كان يقرأ  -صلى هللا عليه وسلم -ائشة كيف كان يصنع رسول هللا وقاص »قلت لع

 فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع«.
قالت: »كان رسول هللا   يقرأُ    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى،  ما  قام قدر  أراد أن يركع:  فإذا  قاعد،  يقرأ وهو 

 ت مسلم. إنسان أربعني آية«. هذه روااي 
يصلي صالة الليل قاعداً    -صلى هللا عليه وسلم  -وله وللبخاري عن عروة »أن عائشة أخبته: أَّنا مل تَر رسول هللا  

 قطُّ، حَّت أَسنَّ فكان يقرأ قاعدًا، حَّت إذا أراد أن يركع: قام فقرأ حنوًا من ثالثني أو أربعني آية، مث ركع«.
يقرأ يف شيء من صالة الليل جالساً، حَّت إذا كب قرأ   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى، قالت: »ما رأيت رسول هللا 

 جالساً، حَّت إذا بقي عليه من السورة ثالثون أو أربعون آية، قام فقرأهنَّ، مث ركع«. 
و  كان يصلي جالساً، فيقرأُ وهو جالس، فإذا بقي عليه من قراءته حن   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى »أن رسول هللا 

من ثالثني أو أربعني آية، قام فقرأها وهو قائم مث ركع، مث سجد، ففعل يف الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صالته،  
 فإن كنُت يْقَظى حتّدَث معي، وإن كنت انئمة اضطجع«.

الرتمذي   وأخرج  اآلخرة،  والرواية  األوىل  الرواية  داود  أبو  وأخرج  اآلخرة.  الرواية  هذه  املوطأ  اآلخرة. وأخرج  الرواية 
 وانتهت رواية املوطأ وأيب داود والرتمذي يف اآلخرة: إىل قوله: »مثل ذلك«. 

عن تطوعه؟ قالت: كان    -صلى هللا عليه وسلم  -وللرتمذي وأليب داود والنسائي، قال: »سألُتها عن صالة رسول هللا  
ركع وسجد وهو قإئم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد    يصلي لياًل طوياًل قائماً، ولياًل طوياًل قاعدًا، فإذا قرأ وهو قائم

 وهو جالس«.
قالت: »رأيت   الثالثة. وله يف أخرى،  قوله: »مثل ذلك« والرواية  الرواية األوىل، والرواية اآلخرة إىل  النسائي  وأخرج 

 يصلي مرتبِّّعًا«. قال النسائي: وال أحسب هذا احلديث إال خطأ -صلى هللا عليه وسلم -النيب 



172 
 

ًما،  قَاَلْت: »َما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي يفِّ َشْيٍء مِّْن َصاَلةِّ اللَّْيلِّ إِّالَّ قَائِّ رواية عند ابن ماجه،    ويف
أَ  قَِّراَءتِّهِّ  مِّْن  َعَلْيهِّ  بَقَِّي  إَِّذا  َحَّتَّ  َجالًِّسا،  ُيَصلِّّي  َفَجَعَل   ، نِّّ السِّّ يفِّ  َدَخَل  فـََقَرَأَها  َحَّتَّ  قَاَم  آيًَة،  َثاَلثُوَن  َأْو  آيًَة،  ْربـَُعوَن 

  َوَسَجَد«
َا َكاَنْت تـَُقوُل: »َكاَن َرسُ عن    ويف رواية يف مسند أمحد َها: َأَّنَّ ْعُت َأْهَل َعائَِّشَة، َيْذُكُروَن َعنـْ وُل ُعبَـْيُد اَّللَِّّ ْبُن َأيبِّ ُمَلْيَكَة: مسِّ

نَي َدَخَل يفِّ السِّّ  ََسدِّهِّ يفِّ اْلعَِّباَدةِّ، َغرْيَ أَنَُّه حِّ ْنَصابِّ جلِّ ، َكاَن َأْكثـَُر َما  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َشدِّيَد اإْلِّ نِّّ َوثـَُقَل مَِّن اللَّْحمِّ
 َأخرجه مسند أمحد. . ُيَصلِّّي َوُهَو قَاعٌِّد«

 [ ، ورواية أحمد إسنادها ضعيف]صحيح[ 25360]مسند:  [1227 ]ماجه:[ 3400]جامع: 
حَّت كان أكثُر    -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: »ما قُبَض رسوُل هللا  -رضي هللا عنها    -)س( أم سلمة    -[  621] 

 أخرجه النسائي. وكان أحبُّ العمل إليه أْدَوَمه وإن قلَّ«.  -ويف رواية: إال الفريضة   -صالته جالساً، إال املكتوبة  
 : حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد [ ] 3401]جامع: 

صلَّى    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »ما رأيُت رسول هللا  -رضي هللا عنها    -)م ط ت س( حفصة    -[  622] 
يف ُسْبَحتِّه قاعدًا حَّت كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي يف سبحته قاعدًا، وكان يقرأ ابلسورة فرُيَتُِّلها، حَّت تكوَن أطول  

 نها«  من أطوَل م
 ويف رواية حنوه، إال أنه قال: »بعام أو عامني«. أخرجه مسلم واملوطأ والرتمذي والنسائي  

 [ ]صحيح[ 3402]جامع:  
صلى هللا -رضي هللا عنهما: قال: »ُحدِّثُت: أن رسول هللا    -)م ط د س( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  623] 

  -الصالة، قال: فأتيته فوجدته يصلي جالساً، فوضعت يدي على رأسه  قال: صالُة الرجل قاعدًا نصف    -عليه وسلم
قلَت:    -ويف رواية: فوضعت يدي على رأسي   أنك  ُحدِّثُت اي رسول هللا  مالك اي عبد هللا بن عمرو؟ قلت:  فقال: 

القائم؟ قال:    -صالة الرجل قاعدًا على نصف الصالة، وأنت تصلي قاعدًا   أجل  ويف رواية على النصف من صالة 
 ولكين لست كأحٍد منكم«. أخرجه مسلم وأبو داود، وأخرجه النسائي أخصر من هذا. 

رسول هللا   أن  املوطأ:  رواية  عليه وسلم  -ويف  وهو   -صلى هللا  نصف صالته  مثُل  قاعد  وهو  أحدِّكم  قال: »صالة 
 قائم«.

وهم    -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا  ويف أخرى له، قال: »ملا قدمنا املدينة انلنا وابء من َوعكِّها شديد، فخرج رسو 
 : صالة القاعد مثُل نصف صالة القائم«  -صلى هللا عليه وسلم -يصلون يف ُسْبَحتِّهِّم قعودًا، فقال رسول هللا  

 [ ]صحيح[ 3403]جامع: 
مل مَيُْت حَّت صلى قاعدًا«.    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »إن النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)م( بن مسرة    -[  624] 

 أخرجه مسلم. 
 [ ]صحيح[ 3404]جامع: 

)خ( حمارب بن دًثر قال: نضر حذيفُة رضي هللا عنه إىل رجل يف املسجد يصلِّّي، وال يقيم ظهره، فلما    -[  625] 
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صلى هللا عليه    -فرغ قال له: أأيمَلُ ظهُرك؟ قال: »ال قال: إنك لو ُمتَّ على حالك هذه ُمتَّ خمالفاً لُسنَّة رسول هللا  
  أخرجه البخاري.«. -وسلم

 ]صحيح[ [ 3405]جامع: 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَرَج فـََرَأى ُأاَنًسا ُيَصلُّوَن   -رضي هللا عنه   -أََنسِّ ْبنِّ َمالِّكٍ  (حم )جه -[ 626] 
 .»  أخرجه ابن ماجه. قـُُعوًدا، فـََقاَل: »َصاَلُة اْلَقاعِّدِّ َعَلى النِّّْصفِّ مِّْن َصاَلةِّ اْلَقائِّمِّ

ُّ ويف رواية يف مسند أمحد،  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَمدِّيَنَة َوهَِّي حُمَمٌَّة، َفُحمَّ النَّاُس، َفَدَخَل النَّيبِّ َصلَّى هللاُ   قَاَل: َقدَِّم النَّيبِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: "  َد، َوالنَّاُس قـُُعوٌد ُيَصلُّوَن. فـََقاَل النَّيبِّ ،  َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَمْسجِّ َصاَلُة اْلَقاعِّدِّ نِّْصُف َصاَلةِّ اْلَقائِّمِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  . فـََتَجشََّم النَّاُس الصَّاَلَة قَِّياًما " 
 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح[  []عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح[ 12395]مسند: [  1230 ]ماجه:

َعْن َعائَِّشَة رَفـََعْتُه، قَاَل: »َصاَلُة اْلَقاعِّدِّ َعَلى النِّّْصفِّ مِّْن َصاَلةِّ اْلَقائِّمِّ    -رضي هللا عنه    -  )حم( السَّائِّب   -[  627] 
   .َغرْيَ ُمرَتَبٍِّّع«

اْلَقاعِّدِّ َعَلى النِّّْصفِّ مِّْن َصاَلةِّ الْ ويف رواية أخرى،   َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َصاَلُة  ِّّ َصلَّى هللاُ  «َعنِّ النَّيبِّ َأخرجه مسند    .َقائِّمِّ
 أمحد.

[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، دون قوله: "غير متربِّع" فزيادة منكرة[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه  15501  ،25851  ،24426]مسند:  
ِحيحِ   [ ِرَجاُل الصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َصاَلُة اْلَقاعِّدِّ َعَلى   -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  628]  ،    َعنِّ النَّيبِّ النِّّْصفِّ
»  . مِّْن َصاَلةِّ اْلَقائِّمِّ

ْعُت  جُمَاهٍِّد، َأنَّ السَّائَِّب، َسَأَل َعائَِّشَة فـََقاَل: إِّيّنِّ اَل َأْسَتطِّيُع َأْن ُأَصلَِّّي إِّالَّ َجالًِّسا، َفَكْيَف تـََريْ ويف رواية عن   َن؟ قَاَلْت مسِّ
ْثُل نِّْصفِّ َصاَلتِّهِّ قَائًِّما«َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   َأخرجه مسند أمحد.  .يـَُقوُل: »َصاَلُة الرَُّجلِّ َجالًِّسا، مِّ

]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل   [[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف 25903  ،24325  ،25850  ،25849]مسند:  
ِحيحِ   [ الصَّ

 وضع اليدين والرجلي 
)خ ط( أبو حازم بن دينار قال: قال سهل سعد: »كان الناُس يؤمُرون أن يضع الرجل اليد اليمىن على    -[  629]

 ويف رواية  «.-صلى هللا عليه وسلم -ذِّراعيه اليسرى يف الصالة. قال أبو حازم: ال أْعَلُمه إال يـَْنمي ذلك إىل رسول هللا 
 . . أخرجه البخاري واملوطأ«ييـَْنمِّ »إال ويـُْنَمى ذلك، ومل يقل:   [:]قال إمساعيل

 [ ]صحيح[ 3406]جامع: 
يؤمُّنا، فيأخذ ِشاله بيمينه«   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسول هللا  -رضي هللا عنه  - )ت( هلب -[  630]

 . أخرجه الرتمذي
 ن صحيح[  س]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ح]الترمذي: حديث حسن[  [ 3407]جامع: 
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»كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمىن، فرآه رسول    -رضي هللا عنه    -)د س( عبد هللا بن مسعود    -[  631]
 فوضع يده اليمىن على اليسرى«. أخرجه أبو داود.   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

قال: »رآين رسوُل هللا   النسائي،  الص  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية  الة، فأخذ  قد وضعُت ِشايل على مييين يف 
 بيميين، فوضعها على ِشايل«  

   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[3408]جامع: 

، إذا كان قائماً يف -صلى هللا عليه وسلم-قال: »رأيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( وائل بن حجر    -[  632]
اله«   أخرجه النسائي. الصالة: قبض بيمينه على ِشِّ

 حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[  : إسنادهرعبد القاد [ ] 3409]جامع: 

، َأوِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ ُغَضْيفٍ   -[  633] يُت    -رضي هللا عنه  -  )حم( ُغَضْيف ْبنِّ احْلَارِّثِّ يُت مَِّن اأْلَْشَياءِّ َما َنسِّ قَاَل: َما َنسِّ
َالِّهِّ يفِّ الصَّاَلةِّ«. ًعا ميِّيَنُه َعَلى ِشِّ  مسند أمحد.َأخرجه  َأيّنِّ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َواضِّ

 [ ]شعيب: حديث حسن على قول من عدَّ ُغَضيفًا صحابيًا[ ]الهيثمي: ورجاله ثقات[ 22497 ،16968 ،16967]مسند: 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -مارضي هللا عنه  -  ابن عباس   )حب(  -[  634] إِّانَّ َمْعَشَر اأْلَْنبَِّياءِّ أُمِّْراَن  قَاَل: »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

مْيَانَِّنا َعَلى َِشَائِّلَِّنا يفِّ َصاَلتَِّنا«. أخرجه اب َك أبَِّ َل فِّْطَراَن، َوَأْن َّنُْسِّ َر ُسُحوَراَن، َونـَُعجِّّ  ن حبانَأْن نـَُؤخِّّ
 إسناد صحيح على شرط مسلم[   ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: [1770]حبان: 

 االختصار 
)د( إمساعيل بن أمية قال: »سألُت انفعاً عن الرجل يصلي وهو ُمَشبِّّك يديه؟ فقال: مسعُت ابن عمر يقول:    -[  635]

 ( 1)تلك صالة املغضوب عليهم«. أخرجه أبو داود 
رزين   له: ال جتلس    :(2) وزاد  فقال  الصالة،  قاعد يف  وهو  اليسرى  يده  أَْلَيةِّ  على  يتَّكُِّئ  رجاًل  عمر  ابُن  »ورأى  قال: 

 هكذا، فإن هكذا جيلس الذين يُعذَّبون«.
   [[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح موقوفاً 3413]جامع: ( 1)
 يح مرفوعًا، وهذا إسناد حسْن فى المتابعات[ [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: صح3413]جامع: ( 2)

ويف رواية:    يرفعه قال: »َّنى الرجل أن يصلِّّي خمتصَرًا«.   -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س( أبو هريرة    -[  636] 
 . ويف أخرى: »َّنى عن اخَلصرِّ يف الصالة«. «...-صلى هللا عليه وسلم-»ََّنى النيبُّ 

 . (1)  عن االختصار يف الصالة«. أخرجه اجلماعة إال املوطأ -هللا عليه وسلمصلى  -ويف أخرى: »َّنى النيبُّ  
ابن خزمية   قَاَل:ويف رواية عند  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى  َأنَّ  ُهَريـَْرَة؛  َأيبِّ  َأْهلِّ    َعْن  رَاَحُة  الصَّاَلةِّ  ْختَِّصاُر يفِّ  "االِّ

 . ( 2)أخرجه ابن خزمية  النَّارِّ".
 [ ]صحيح[ 3414]جامع: ( 1)
 [ إسناده صحيح]ياسين: حديث ضعيف جدا[ ]األعظمي: [ 909خزيمة: ]( 2)

: »أَّنا كانت تكره أن جيعَل َيده يف خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله«.  -رضي هللا عنها    -)خ( عائشة    -[  637] 
  أخرجه البخاري.
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 [ ]صحيح[ 3415]جامع: 
جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرِت، فلما صلَّى    )د س( زايد بن صبيح احلنفي قال: »صلَّيُت إيل  -[  638] 

 ينهى عنه«. أخرجه أبو داود.  -صلى هللا عليه وسلم -يف الصالة، وكان رسوُل هللا  قال: هذا الصَّْلبُ 
فلما    -ويف رواية النسائي قال: »صلَّيُت إىل جنب ابن عمر، فوضعُت يدي على َخصري، فقال يل: هكذا ضَربَه بيده  

صلَّيُت، قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبد هللا بن عمر، قلت: اي أاب عبد الرمحن، ما راََبَك مين؟ قال: إن هذا الصَّْلُب، 
 . َّناان عنه« -صلى هللا عليه وسلم -وإن رسوَل هللا 

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زياد[  3416]جامع:  

د( هالل بن يساف قال: »َقدِّمُت الرَّقََّة، فقال يل بعض أصحايب: هل لك يف رجل من أصحاب رسولِّ  )   -[  639] 
وسلم  -هللا   عليه  عليه  -صلى هللا  فإذا  َدلِّّه،  إىل  فننظر  نبدأُ،  لصاحيب:  فقلت  وابِّصة،  إىل  فدفـَْعنا  َغنيمة،  قلت:  ؟ 

َأغَبُ،  وبـُْرُنُس خزٍّ  ُأُذنني،  فقال:    قـََلْنُسوة الطَِّئة ذاُت  أن سلَّمنا،  بعد  له،  فقلنا  يعتمد على عصاً يف صالته،  وإذا هو 
َذ عمودًا يف ُمصالُه يعتمد    -صلى هللا عليه وسلم  -حدَّثتين أمُّ قيس بنُت حمِّْصن: أن رسوَل هللا  ملا أَسنَّ ومحل اللحم اختَّ

 أخرجه أبو داود. عليه«. 
القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن الوابصي[ ]األلباني: [  3417جامع:  ] ]عبد 

 [ صحيح

 الفرع الثالث: يف القراءة، وفيه مخسة أنواع 

 النوع األول: يف البسملة 
صلى هللا عليه    -قال: »صلَّيُت مع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ط د ت س( أنس بن مالك    -[  640]

 ، وأيب بكر، وعمَر، وعثماَن، فلم أمسع أحدًا منهم يقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم«. -وسلم
وأاب بكر وعمر كانوا يفتتحون الصالة ابحلمد هلل رب العاملني« أخرجه    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أن النيبَّ  

 البخاري ومسلم. 
هبؤالء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وحبمدك، تبارك امسك، وتعاىل جدك،  وملسلم: »أن عمر بن اخلطاب كان جيهر  

قال: »صلَّيُت   أنه  أنه حدَّثه:  مالك  بن  أنس  إليه خيبه عن  أنه كتب  قتادة:  قال: وقال األوزاعي عن  إله غريك«  وال 
رب العاملني، ال يذكرون:    وأيب بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون ابحلمد هلل  -صلى هللا عليه وسلم  -خلف النيبِّّ  

 بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال ]يف[ آخرها«. 
 وأخرج املوطأ والنسائي الرواية األوىل، وأخرج الرتمذي وأبو داود الرواية الثانية.

النيبِّّ   مع  »صلَّيُت  قال:  للنسائي،  أخرى  وسلم  -ويف  عليه  هللا  هلل  -صلى  ابحلمد  فافتتحوا  وعمَر  بكر  رب    وأيب 
 فلم ُيسمِّْعنا: بسم هللا الرمحن الرحيم«   -صلى هللا عليه وسلم -العاملني«. ويف أخرى، قال: »صلى بنا رسول هللا 

 [ ]صحيح[ 3419]جامع: 
إذا َّنض يف الركعة   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  641] 

   . أخرجه مسلم تعليقا  «. القراءة ابحلمد هلل رب العاملني، ومل يْسُكتْ الثانية: استفتح 
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 (، وقال شعيب: إسناده صحيح[ 1936]أخرجه موصوال ابن حبان في صحيح )  [معلق[ ]3421]جامع: 
د( عائشة    -[  642]  عنها    -)م  قالت: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا  الصالة    -صلى هللا عليه وسلم  -:  يفتتح 

هذا طرف من حديث قد أخرجه مسلم وأبو داود،    «.ابلتَّكبري، والقراءة ابحلمد هلل رب العاملني، وكان خيتمها ابلتَّسليم
 يَرُِّد يف الفرع السابع من هذا الفصل 

 [ ]صحيح[ 3422]جامع: 
{   يَزِّيَد،)حم( َسعِّيُد ْبُن    -[  643]  يمِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْقَرأُ: }بِّْسمِّ اَّللَِّّ الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ   قَاَل: َسأَْلُت أََنًسا: َأَكاَن النَّيبِّ

اْلَعاَلمِّنَي{ ]الفاحتة:  1]الفاحتة:   َأْو }احْلَْمُد َّللَِِّّّ َربِّّ  َأْحَفظُهُ   [؟ 2[  َما  لََتْسأَُلينِّ َعْن َشْيٍء  َأْو َما َسأََلينِّ    -  فـََقاَل: »إِّنََّك 
َلَك     .« -َأَحٌد قـَبـْ

}بِّ ويف رواية أخرى،   اْلقَِّراَءَة بِّ  َيْستَـْفتُِّح  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأَكاَن  َمالٍِّك:  ْبنِّ  ََنسِّ  قـُْلُت ألِّ ْسمِّ اَّللَِّّ قَاَل: 
{ ]الفاحتة:   يمِّ فـََقاَل: »إِّنََّك لََتْسأَُلينِّ َعْن َشْيٍء َما َسأََلينِّ    [؟ 2 َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي{ ]الفاحتة:  [ َأْو بِّ }احْلَْمُد َّللَِِّّّ 1الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ

 َأخرجه مسند أمحد. .َعْنُه َأَحٌد«
 [ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات  12974 ،12700]مسند: 

 النوع الثاني: يف الفاحتة والتأمي 
قال: »ال    -صلى هللا عليه وسلم-أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت د س( عبادة بن الصامت    -[  644]

املوطأ، وزاد أبو داود: »فصاعدًا، قال: وقال سفيان: »ملن يصلِّّي    اجلماعة إال أخرجه    «،صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب 
 وحده«. وزاد النسائي أيضاً يف رواية له: فصاعدًا« 

 [ ]صحيح[ 3423ع: ]جام
: »من صلَّى  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م ط د ت س( أبو هريرة    -[  645] 

فقيل أليب هريرة: إان   -ويف رواية: فيه خداج، ثالًثً غرُي متام   -صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خَداج، يقوهلا ثالًثً 
يقول: قال هللا عز وجل:   -صلى هللا عليه وسلم  -اإلمام؟ فقال: اقرْأ هبا يف نفسك: فإين مسعُت رسوَل  نكوُن وراَء  

فإذا قال العبد:    -ويف رواية فنصفها يل، ونصفها لعبدي    -قسمُت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأَل  
العاملني{ قال هللا: محَِّدين عبدي، وإذا   أْثىَن عليَّ عبدي، وإذا قال:  }احلمد هلل َربِّّ  قال: }الرمحن الرحيم{ قال هللا: 

َك َنْسَتعِّنُي{ قال: هذا   -وقال مرَّة: فـَوََّض إيلَّ عبدي  -}َمالِّكِّ يومِّ الدين{ قال جَمََّدين عبدي  َك نـَْعُبُد َوإِّايَّ وإذا قال: }إِّايَّ
َرا الصِّّ }اْهدِّاَن  قال:  فإذا  ما سأل،  املَْغُضوبِّ  بيين وبني عبدي، ولعبدي  َغرْيِّ  أَنـَْعْمَت علْيهِّْم  الَّذِّيَن  َراَط  املُسَتقِّيَم. صِّ َط 

 َعَلْيهِّْم وال الضَّالِّّنَي{ قال: هذا بيين وبني عبدي، ولعبدي ما سأل«. أخرجه مسلم واملوطأ والرتمذي والنسائي. 
ن صلى صالة مل يقرْأ فيها أبُمِّّ القرآن : »مَ -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي وأيب داود، قال: قال رسوُل هللا  

أبو السائب   داج، فهي خداج، غرُي متام. قال  داج، فهي خِّ قال: اي أاب هريرة، إين    -موىل هشام بن زهرة    -فهي خِّ
أكون وراء اإلمام؟ قال: فغمز ذِّراعي، مث قال: اقرْأ هبا يف نفسك اي   وقال يف  وساق حنو ما تقدَّم،    « ...فَارِّسيأحَياانً 

 آخرها: »هذا لِّعْبدِّي، ولعبدي ما سأل«. 
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قال يل رسول هللا   قال:  إنه ال صالة إال  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى أليب داود،  املدينة:  فَنادِّ يف  »ُأْخُرج،   :
 بقرآن، ولو بفاحتة الكتاب فما زاد«..

 راءةِّ فاحتة الكتاب«. زاد أبو داود »فما زاد«. ويف رواية للرتمذي وأليب داود: »أمرين أن ُأاندَي: ال صالَة إال بق
صلى    -قال: »ال صالة إال بقراءة، فما أْعَلن رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية ذكرها رزين: أن رسوَل هللا  

أزِّد    -هللا عليه وسلم إن مل  أاب هريرة  أرأيَت اي  له رجل:  فقال  أخفْيناه لكم،  القرآن؟ أْعَلنَّاه لكم، وما أخفى  أم  على 
؟ فقال: إن انتهيَت إليها أجزأتك، وإن زِّْدَت عليها فهو  -صلى هللا عليه وسلم -فقال: قد ُسئَِّل عن ذلك رسوُل هللا  

 خري وأفضل« 
 [ ]صحيح[ 3424]جامع:  
أخرجه أبو  قال: »أُمِّْران أن نقرَأ بفاحتة الكتاب، وما تـََيسََّر«.    -رضي هللا عنه    -)د( أبو سعيد اخلدري    -[  646] 

 داود.
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 3425]جامع: 

إذا تاَل }َغرْيِّ املَْغُضوبِّ   -قال: »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  647] 
 .»  أخرجه أبو داود. عليهم َوال الضَّالِّّنَي{ قال: آمني، حَّت َيْسَمَع مْن يَلِّيه من الصفِّّ األوَّلِّ

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن رافع، وجهالة أبي  [ ]شعيب:  بما بعده  [ ]عبد القادر: حديث حسن3427]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[    [عبد هللا ابن عم أبي هريرة

قرأ: }َغرْيِّ    -صلى هللا عليه وسلم-قال: مسعُت رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( وائل بن حجر    -[  648] 
 ويف رواية: »وخفَض هبا صوَته«. أخرجه الرتمذي.   -آمني، وَمدَّ هبا صوَته  املَْغُضوبِّ َعَلْيهِّْم َوال الضَّالِّّنَي{ فقال: 
إذا قرَأ }َوال الضَّالِّّنَي{ قال: آمني، ورفع هبا صوَته«. ويف    -صلى هللا عليه وسلم   -ويف رواية أيب داود »كان رسوُل هللا  
»أنه صلَّى خلَف رسول هللا   رأيُت  فجهر ِبمني، و   -صلى هللا عليه وسلم  -رواية:  ميينه، وعن ِشاله، حَّت  سلَّم عن 

 بياض خدِّه«  
 [  صحيح: إسناده حسن[ ]شعيب: رعبد القاد [ ] 3428]جامع: 

 أخرجه أبو داود. قال: »اي رسول هللا، ال َتْسبِّْقين ِبمني«.  -رضي هللا عنه   -)د( بالل بن رابح  -[ 649] 
بصيغة المتصل وبصيغة    [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكن روي عن عاصم عن أبي عثمان3429]جامع:   

 المرسل[ ]األلباني: ضعيف[  

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " َكاَن يـَْفَتتُِّح اْلقَِّراَءَة بِّ }احْلَْمُد َّللَِِّّّ َربِّّ   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( -[ 650]  َأنَّ النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه. [ " 2اْلَعاَلمِّنَي{ ]الفاحتة: 

]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: حسن بما قبله، وهذا إسناد ضعيف لضعف   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف 814 ]ماجه:
 [ بشر بن رافع، وجهالة أبي عبد هللا ابن عم أبي هريرة 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ُكلُّ َصاَلٍة اَل يـُْقَرأُ   -رضي هللا عنها -َعائَِّشة )جه( -[ 651]  قَاَلْت: مسِّ
َداٌج«  ُمِّّ اْلكَِّتابِّ َفهَِّي خِّ  أخرجه ابن ماجه. فِّيَها أبِّ

 د صرح ابن إسحاق بسماعه عند أحمد[ [ ]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، فق 840 ]ماجه:
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ْرَداءِّ  و أَب )جه( -[ 652]  َّ   -رضي هللا عنه  -  الدَّ َماُم يـَْقَرأُ؟ قَاَل: َسَأَل رَُجٌل النَّيبِّ قَاَل: " َسأََلُه رَُجٌل فـََقاَل: َأقْـَرأُ َواإْلِّ
: َوَجَب  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َأيفِّ ُكلِّّ َصاَلٍة قَِّراَءٌة؟  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »نـََعْم« فـََقاَل رَُجٌل مَِّن اْلَقْومِّ

 أخرجه ابن ماجه.  َهَذا "

]شعيب: حديث صحيح، وهذا    [ثم قال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ،[ ]عبد الباقي: في الزوائد: قال المزي هو موقوف842 ]ماجه:
 [ لضعف معاوية بن يحيى الصدفي، لكنه متابع إسناد ضعيف 

َمامِّ يفِّ الرَّْكَعَتنْيِّ   -رضي هللا عنه  -َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه( -[ 653]  قَاَل: »ُكنَّا نـَْقَرأُ يفِّ الظُّْهرِّ َواْلَعْصرِّ َخْلَف اإْلِّ
 » َةِّ اْلكَِّتابِّ ، َوُسورٍَة َويفِّ اأْلُْخَرَينْيِّ بَِّفاحتِّ َةِّ اْلكَِّتابِّ  أخرجه ابن ماجه. اأْلُولََينْيِّ، بَِّفاحتِّ

 ]شعيب: إسناده صحيح وهو موقوف[   [ ]األلباني: صحيح[ 843 ]ماجه:
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َما َحَسَدْتُكُم اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء، َما   -رضي هللا عنه -َعائَِّشة  )جه(  -[ 654]  َعنِّ النَّيبِّ

 أخرجه ابن ماجه. َحَسَدْتُكْم َعَلى السَّاَلمِّ َوالتَّْأمِّنيِّ« 
]شعيب: إسناده   ]األلباني: صحيح[   [احتج مسلم بجميع رواته[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. 856 ]ماجه:
 [ صحيح

ْبُن    )حب(  -[  655]  َعْلَقَمُة  َحدََّثينِّ  يـَُقوُل:   ، َبسِّ اْلَعنـْ َأاَب  ُحْجًرا  ْعُت  مسِّ قَاَل:  ْبنِّ ُكَهْيٍل،  ْبنِّ َسَلَمة  َوائِّلِّ  َعْن  َوائٍِّل، 
َوَسلََّم،   َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  َصلَّى  أَنَُّه  »ُحْجٍر،  اْلَيدِّ قَاَل:  َعَلى  اْلُيْمىَن  اْلَيَد  }َواَل  فـََوَضَع  قَاَل  فـََلمَّا  اْلُيْسَرى   

 [، قَاَل: آمِّنَي، َوَسلََّم َعْن ميِّينِّهِّ َوَعْن َيَسارِّهِّ«. أخرجه ابن حبان7الضَّالِّّنَي{ ]الفاحتة: 
 [  إسناده قوي  ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: [1805]حبان: 

 النوع الثالث: يف السور 

 صالة الفجر 
يقرأُ يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م س( أبو برزة األسلمي    -[  656]

تِّّني إىل املائة«   أخرجه النسائي. صالة الغداة ما بني السِّّ
 [ ]صحيح[ 3430]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كأين اآلن أمسُع رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م د س( عمرو بن حريث    -[  657] 
{ ]التكوير:   . اجلَوارِّ الُكنَّسِّ خْلُنَّسِّ ُم ابِّ . أخرجه مسلم وأبو داود، ويف رواية  [« 16،  15يقرأ يف صالة الغداة }َفال أُْقسِّ

  {«»يقرأ يف الفجر }إِّذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ  -صلى هللا عليه وسلم-النسائي قال: مسعُت رسول هللا 
 ]صحيح[ [ 3431]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »صلى لنا النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)خ م د س( عبد هللا بن السائب    -[  658] 
فاْستَـْفَتَح سورة »املؤمنني« حَّت جاء ذِّْكر موسى وهارون   اختلفوا    -الصبح ِبكة،  أو  الراوي،  أو ذِّْكر عيسى، شك 

ويف رواية: فحذف،    -َسْعَلة، فركع، وعبد هللا بن السائب حاضر ذلك    -صلى هللا عليه وسلم  -أخذتِّ النيبَّ    -عليه  
   (1)فركع«. أخرجه مسلم، وأبو داود والنسائي 
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قال احلميديُّ: جعله أبو مسعود من أفراد مسلم. وقد أخرجه البخاري تعليقاً، فقال: ويُْذكر عن عبد هللا بن السائب:  
النيبُّ     -أو ذكر عيسى    -»املؤمنون« يف الصبح، حَّت إذا جاء ذكر موسى وهارون    -صلى هللا عليه وسلم  -»قرأ 

 ( 2)أخذته َسْعلة فركع« 
   [ ]صحيح[3432]جامع: ( 1)
   [معلق]( 2)

كان يقرأ يف الفجر بـ }ق.    -صلى هللا عليه وسلم   -»أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)م( جابر بن مسرة    -[  659] 
يدِّ{ وحنوها، وكانت صالتُه إىل خَتْفيف«.   أخرجه مسلم. والُقْرآنِّ املَجِّ

 [ ]صحيح[ 3434]جامع: 
بن مالك    -[  660]  صلى هللا عليه    -بنا رسول هللا  قال: »صلَّيُت وصلى    -رضي هللا عنه    -)م ت س( قطبة 

َقاٍت{ ]ق:  -وسلم يدِّ{ حَّت قرأ }والنَّْخَل اَبسِّ [ قال: فجَعْلُت ُأَردُِّّدها، وال أْدرِّي ما قال  10، فقرأ }ق. َوالُقرآنِّ املَجِّ
َقاٍت    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: أَنه صلى مع النيبِّّ    - يٌد{  الصبَح، فقرَأ يف أول ركعة }والنَّْخَل ابسِّ هَلا طَْلٌع َنضِّ

 أخرجه مسلم، وأخرج الرتمذي الثانية.  {«ورِبا قال: }ق
قاٍت{    -صلى هللا عليه وسلم   -ويف رواية النسائي »صلَّيت مع النيبِّّ     -الصبح، فقرأ يف إحدى الركعتني }والنَّْخَل ابسِّ

  {«قال شعبة: فلقيُته يف السوق يف الزِّحام، فقال: }ق
 ]صحيح[ [ 3435]جامع: 

كان يقرأ يف    -صلى هللا عليه وسلم-: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)م د ت س( عبد هللا بن عباس    -[  661] 
نٌي مَِّن الدَّهرِّ{ وأن النيبَّ   ْنَسانِّ حِّ صلى هللا عليه    -صالة الفجر يوم اجلمعة }آمل. تَنزيُل{ السجدة و }َهْل أََتى على اإلِّ

ة، واملنافقني«. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وأخرجه الرتمذي إىل  كان يقرأ يف صالة اجلمعة: سورة اجلمع  -وسلم
نٌي مَِّن الدَّهرِّ{    قوله: }حِّ

 [ ]صحيح[ 3436]جامع: 
مثله يف صالة الفجر ومل يذكر صالة اجلمعة. أخرجه البخاري    -رضي هللا عنه    -)خ م س( أبو هريرة    -[  662] 

 ومسلم والنسائي  
 [ ]صحيح[ 3437]جامع: 

قرأ    -صلى هللا عليه وسلم  -)د( معاذ بن عبد هللا اجلهين »أن رجاًل من جَهْينَة أخبه أنه مسع رسوَل هللا    -[  663] 
َي، أم قَرأ ذلك عمداً يف الصبح }إِّذا   أخرجه أبو داود.  «.زُلزَِّلْت{ يف الركعتني كلتيهما، فال أدري أَنسِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: حسن[  3445]جامع: 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " َكاَن يـَْقَرأُ يفِّ َصاَلةِّ   -رضي هللا عنه  -َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعوٍد  )جه( -[ 664] 
ْنَسانِّ ".   أخرجه ابن ماجه. الصُّْبحِّ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ: امل تـَْنزِّيُل، َوَهْل أََتى َعَلى اإْلِّ

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد اختلف في    [ائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات [ ]عبد الباقي: في الزو 824 ]ماجه:
 وصله وإرساله، وقد رجح المرسل البخاري[ 
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َعَلْيهِّ َوَسلَّ   -[  665]  ِّّ َصلَّى هللاُ  َاك ْبنِّ َحْرٍب، َعْن رَُجٍل مِّْن َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ، أَنَُّه »َصلَّى َخْلَف النَّيبِّ ْعُتُه  )حم( مسِّ َم َفَسمِّ
.» يدِّ َويس َواْلُقْرآنِّ احْلَكِّيمِّ  َأخرجه مسند أمحد.  يـَْقَرأُ يفِّ َصاَلةِّ اْلَفْجرِّ ق َواْلُقْرآنِّ اْلَمجِّ

[ ]شعيب: حديث صحيح دون قوله: و"يس والقرآن الحكيم" لتفرد سماك بن حرب، به، وهو ممن ال يحتمل تفرده لسوء  16396]مسند:  
ِحيحِ   [حفظه، وقد اختلف عليه فيه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 صالة الظهر والعصر 
قتادة    -[  666] أبو  النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ م د س(  الظهر يف    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن  يقرأ يف  كان 

ُعَنا اآلية أحياانً، ويطِّيُل يف الركعة األ وىل ما ال  اأُلولََينْيِّ: أبُمِّّ الكتاب وسورتني، ويف الركعتني اأُلخَرينْيِّ أبمِّّ الكتاب، وُيسمِّ
 ويف رواية »كذلك« هذه رواية البخاري ومسلم.  «. ذا يف العصر، وهكذا يف الصبحيطيل يف الركعة الثانية، وهك

ُيَصلِّّي بنا، فيقرأ يف الظهر والعصر يف الركعتني   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود، والنسائي قال: »كان النيبُّ 
ُر الثانية، وكذلك يف  األُوليني بفاحتة الكتاب وسورتني، ويسمعنا اآليَة أحياانً وكان يَُطوِّ  ُل الركعة األوىل من الظهر ويـَُقصِّّ

دد »  «.الصُّبح وسورة« ويف أخرى أليب داود ببعض هذا، وزاد يف اأُلخريني بفاحتة الكتاب،    فاحتة الكتاب ومل يذكر ُمسِّّ
 «.  صالة الغداةقال: »وكان يَُطوِّل يف الركعة األوىل ما ال يطوِّل يف الثانية، وهكذا يف صالة العصر، وهكذا يف

صلى    -زاد يف رواية: »فظننا أنه يريد بذلك: أن يُْدرِّك الناُس الركعة األوىل« ويف ُأخرى للنسائي قال: »كان رسوُل هللا  
ُيصلِّّي بنا الظهر، فيقرأُ يف الركعتني األوليني، ُيْسمُِّعنا اآلية كذلك، وكان يُطِّيل الركعة ]األوىل[ يف صالة   -هللا عليه وسلم

 هر، والركعة األوىل يعين: يف الصُّبح«  الظ
 [ ]صحيح[ 3446]جامع: 

أكان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ د( عبد هللا بن سخبة    -[  667]  َخبَّاابً:  صلى هللا عليه    -قال: »سأَلنا 
ابضطراب    -وسلم قال:  قراَءته؟  تعرفون  شيء كنتم  أبي  قلت:  نعم،  قال:  والعصر؟  الظهر  يف  ْيتِّهِّ يقرأ  أخرجه    «.حلِّ

   .البخاري وأبو داود
 [ ]صحيح[ 3447]جامع: 

يقرأ يف الظهر والعصر،   -صلى هللا عليه وسلم  -)د( عبد هللا بن عباس قال: »ال أدري أكان رسول هللا    -[  668] 
 أخرجه أبو داود. أم ال؟« 
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3448]جامع: 

)د س( عبد هللا بن عبيد هللا بن أيب مليكة قال: »دخلُت على ابن عباس يف شباب من بين هشام، فقلنا    -[  669] 
يقرأ يف الظهر والعصر؟ فقال: ال، ال. فقيل له:    -صلى هللا عليه وسلم  -لشاّب مِّنا: َسْل ابَن عباس: أكان رسوُل هللا  

األوىل، كان عبدًا مأمورًا، بلَّغ ما ُأرسل به، وما اخَتصَّنا دون الناس  فلعلَّه كان يقرأُ يف نفسه؟ فقال: مَخْشاً، هذه شر من  
أخرجه بشيء، إال بثالثِّ خصال: أَُمران أن ُنْسبِّغ الوضوَء، وأن ال أنكل الصدقة، وأن ال نـُْنزِّي احلمار على الفرس«.  

 أبو داود والنسائي. 
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3449]جامع: 

قال: »قال عمر لسعد: قد َشكْوَك يف كلِّّ شيء، حَّت يف    -رضي هللا عنه    -)خ م د س( جابر بن مسرة    -[  670] 
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صلى هللا    -  الصالة. قال: أمَّا أان فأُمدُّ يف اأُلولَْيني، وَأْحذِّف يف اأُلخرَينْي، وال آُلو ما اقتديُت به من صالة رسولِّ هللا
 « أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. -َأو َظينِّّ بك   -، قال: صدقَت، ذلك الظَّن بك -عليه وسلم

ويف أخرى له، قال: »وقع انس من أهل الكوفة يف سعد عند عمَر فقالوا: وهللا ما حيسُن الصالَة، فقال: أمَّا أان فأَصلي  
، ال َأخرُِّم منها: أرُكُد يف اأُلوليني، وأحذِّف يف اأُلخريني، قال: ذلك الظنُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -هبم صالَة رسولِّ هللا  

طول من هذا، وهو مذكور يف مناقب سعد بن أيب وقاص يف »كتاب الفضائل« من حرف بك«. وقد أخرجه البخاري أب 
 الفاء 

 [ ]صحيح[ 3450]جامع:  
كان يقرأُ يف الظهر   -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت س( جابر بن مسرة    -[  671] 

 }والسماء والطارق{ وحنومها من السُّور« أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي   {،والعصر بـ }السماء َذاتِّ الُبُوج
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[ 3451]جامع: 

يقرأ يف الظهر بـ    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)م د س( جابر بن مسرة    -[  672] 
 يغشى{ ويف العصر حنَو ذلك، ويف الصبح أطوَل من ذلك«. }الليل إذا 

ويف أخرى »كان يقرأُ يف الظهر بـ }سبِّّح اسم ربِّّك األعلى{ ويف الصبح أبطوَل من ذلك«. أخرجه مسلم وأبو داود،  
 وأخرج النسائي األوىل  

 [ ]صحيح[ 3452]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم   -»كنا نصلي خْلَف رسولِّ هللا  قال:    -رضي هللا عنه    -)س( الباء بن عازب    -[  673] 
 أخرجه النسائي.  {«الظهَر، فنسمع منه اآلية بعد اآلايت من }لقمان{ و }الذارايت

 ]الرسالة: صحيح لغيره[ [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف[  3453]جامع: 

صلى    -صلى الظهر، فلما فرغ قال: إين صليُت مع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك    -[  674] 
َيةِّ{    -هللا عليه وسلم أخرجه  صالة الظهر فقرأ هباتني السورتني: بـ }َسبِّّحِّ اْسَم رَبَِّّك األعلى{ و }َهْل َأاَتَك َحدِّيُث الغَاشِّ

  النسائي.
]الرسالة: صحيح  ]األلباني: ضعيف اإلسناد[    بها[]عبد القادر: في سنده مجهول ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى  [  3453]جامع:  

 لغيره[ 

، َعْن أَبِّيهِّ:   )خز(   -[  675]  َّ    َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن بـَُرْيَدَة اأْلَْسَلمِّيُّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -َأنَّ النَّيبِّ يـَْقَرأُ يفِّ الظُّْهرِّ بِـّ )إَِّذا  َكاَن    -َصلَّى اَّللَّ
 أخرجه ابن خزمية  .َوحَنْوَِّها (السََّماُء اْنَشقَّتْ 

 ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[   [511]خزيمة: 

 صالة املغرب 
يقرأ يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »مسعُت النيبَّ  -رضي هللا عنها   -)خ م ط د ت س( أم الفضل    -[ 676]

 «.املغرب بـ }املُْرَسالتِّ ُعْرفًا{ مث ما صلى لنا بعدها حَّت قبضه هللا
 «. ويف أخرى »مث ما صلى بعُد، حَّت قبضه هللا عز وجل
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قرأُ }واملْرسالتِّ ُعرفًا{ فقالت: اي ُبينَّ، لقد ذكرَّ تين بقراءتك هذه  ويف أخرى قال ابن عباس: »إن أم الفضل مسعْته ي
ما مسعُت من رسولِّ هللا   إَّنا آلخر  املغرب  -صلى هللا عليه وسلم  -السورة،  البخاري ومسلم،    «.يقرأ هبا يف  أخرجه 

 وأخرجه املوطأ وأبو داود الرواية اآلخرة. 
وهو عاصِّب رأَسه يف مرضه، فصلى املغرب،    -صلى هللا عليه وسلم-هللا  ويف رواية الرتمذي، قالت: خرج إلينا رسوُل  

صلى هللا عليه   -فقرأ بـ }املرسالتِّ ُعرفًا{ فما صالها بعُد حَّت َلقي هللا، ويف رواية النسائي، قالت: صلى بنا رسوُل هللا 
{ ما صلى بعدها صالة، حَّت قُبض    -وسلم هللا عليه وسلم ويف أخرى: »أَّنا  صلى    -يف بيته املغرَب، فقرأ }واملرسالتِّ

«   -صلى هللا عليه وسلم -مسعت النيبَّ   يقرأ يف املغرب بـ املرسالتِّ
 [ ]صحيح[ 3456]جامع: 

)خ د س( مروان بن احلكم قال: »قال يل زيد بن ًثبت: مالَك تقرأ يف املغرب بقصار املفصَّل، وقد مسعُت    -[  677] 
 يقرأ بُطوىل الطُّولْيني؟«. هذه رواية البخاري. -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ 

 الطُّوليني؟ قال: »األعراف«. وزاد أبو داود: قال: قلُت: وما ُطوىَل 
 قال: وسألت أان ابَن أيب ُمليكة؟ فقال يل من قَِّبلِّ نفسه »املائدة« و »األعراف«. 

يقرأ    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي، قال: »ما يل أراك تقرأ يف املغرب بقصار السور، وقد رأيُت رسول هللا  
 بد هللا، ما أطول الطولَيني؟ قال: »األعراف«. فيها أبطول الطُّولينْي؟« قلت: اي أاب ع

قال:   {؟ويف أخرى له: »أنه قال ملروان: اي أاب عبد امللك، أتقرأُ يف املغرب بـ }قل هو هللا أحد{ و }إان َأعطيناك الكوثر
  «{ يقرأ فيها أبطول الطُّوليني: }املص -صلى هللا عليه وسلم -نعم، قال فمحلوفُُه لقد رأَيُت رسوَل هللا 

 [ ]صحيح[ 3457]جامع: 
عائشة    -[  678]  عنها    -)س(  هللا  هللا  -رضي  رسوَل  »أن  وسلم  -:  عليه  هللا  بسورة    -صلى  املغرب  صلى 

 أخرجه النسائي. فرَّقها يف ركعتني«  «،»األعراف
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  3458]جامع: 

يقرأُ    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه    -)خ م ط د س( جبري بن مطعم    -[  679] 
}الطُّورِّ  بـ  املغرب  َخَلُقوا {«يف  َأْم  اخلَالُِّقوَن.  ُهُم  َأْم  َشْيٍء  َغرْيِّ  مِّْن  ُخلُِّقوا  }َأْم  اآلية:  هذه  بلغ  »فلما  رواية  يف  زاد   .

 [ كاد قليب أن يطرَي«.  37،  35السََّماواتِّ َواأَلْرَض َبْل اَل يُوقُِّنوَن. َأْم عِّْنَدُهْم َخَزائُِّن رَبَِّّك َأْم ُهُم املَُسْيطُِّروَن{ ]الطور: 
وذكر    «...-يف أساَرى بدر  وكان جاء   -فيان: »فأمَّا أان فلم أمسع هذه الزايدة«. ويف رواية: »أن جبري بن مطعم  قال س

   .احلديث. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج املوطأ وأبو داود والنسائي الرواية األوىل
 [ ]صحيح[ 3459]جامع: 

ُ َعَلْيهِّ    -  مارضي هللا عنه  - ابن عمر  )حب(  -[  680]  َّ َصلَّى اَّللَّ قـََرَأ هبِِّّْم يفِّ اْلَمْغرِّبِّ بِـّ الَّذِّيَن َكَفُروا َوَسلََّم: »َأنَّ النَّيبِّ
 َوَصدُّوا َعْن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ«. أخرجه ابن حبان 

 صحيح على شرط الشيخين[  إسناده  ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: [1835]حبان: 

 صالة العشاء 
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بريدة    -[  681] بـ    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت س(  العشاء  يقرأ يف 
 أخرجه الرتمذي، وعند النسائي »وأشباهها من السور«   «. }الشمس وُضَحاها{ وحنوِّها من السُّور

 [  صحيح: حديث حسن[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 3463]جامع: 
كان يف سفر،    -صلى هللا عليه وسلم  -»أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنه   -)خ م د س ط ت( الباء بن عازب    -[  682] 

منه   قراءة،  أو  أحسَن صْواتً،  أحدًا  فما مسعت  والزيتون{  }التني  بـ  الركعتني  إحدى  فقرأ يف  اآلخرة،  العشاء    -فصلى 
 « أخرجه البخاري ومسلم.  -صلى هللا عليه وسلم

 أيب داود والنسائي عند قوله: }والتني{. وانتهت رواية
العشاَء، فقرأ فيها بـ }التني    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية املوطأ والرتمذي والنسائي، قال: »صليُت مع رسولِّ هللا  

   {«والزيتون
 [ ]صحيح[ 3464]جامع: 

 صلوات مشرتكة 
صلى هللا عليه    -قال: »ما صليُت وراَء أحد أْشَبَه صالة برسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)س( أبو هريرة    -[  683]

من ُفالن، فصلَّينا وراَء ذلك اإلنسان، فكان يَُطوُِّل اأُلوليني من الظهر، وخيفف يف األخريني، وخيفُِّف يف العصر،   -وسلم
يف   ويقرأ  املفصَّل،  بقصار  املغرب  يف  بسورتني  ويقرأ  الصبح  يف  ويقرأ  وأبشباهها،  وُضَحاها{  }الشمس  بـ  العشاء 

       أخرجه النسائي.طويلتني«. 
   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[3465]جامع: 

سورة صغرية، وال كبرية، إال وقد مسعُت    -)د( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، قال: »ما من املُفصَّل    -[  684] 
 يؤمُّ هبا النَّاَس يف الصالة املكتوبةِّ«. أخرجه املوطأ   -صلى هللا عليه وسلم-رسوَل هللا 

 ]األلباني: ضعيف[   [عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حسن، وهذا إسناد فيه 3467]جامع: 

يف مسجد قـَُباَء، فكان    قال: »كان رجل من األنصار َيؤمُُّهمْ   -رضي هللا عنه    -)خ ت( أنس بن مالك    -[  685] 
يـَْفرَُغ منها، مث يقرأُ سورة أخرى   كلما افتتَح سورة يَقَرأُ هبا هلم يف الصالة ُما يقرأ به افتتح بـ }قل هو هللا أحد{ حَّت 
أَ  معها، فكان َيْصنُع ذلك يف كل رَْكعة، فكلَّمُه أصحابه، فقالوا: إنك لتفتتح هبذه السورة، مث ال ترى أَّنا جتزئك حَّت تقر 

أُبخرى، فإما أن تقرأ هبا، وإما أن تدعها، وتقرأ أبخرى؟ فقال: ما أان بتاركها، إن أحببتم أن َأُؤمَّكم بذلك فعلُت، وإن  
أخبوه   -صلى هللا عليه وسلم -َكرِّهُتْم تركُتكم، وكانوا يـََرْوَن أنَّه مِّْن أفضلهم، فكرِّهوا أن َيؤمَُّهم غريُه، فلما أاتهم النيبُّ 

فقال: اي فالن، ما مينُعَك أن تـَْفَعَل ما أيُمُرَك به أصحاُبك؟ وما حيملك على ُلُزوم هذه السورةِّ كلَّ ركعة؟ قال: إيّن اخلَب،  
ها أْدَخَلَك اجلنَة«. أخرجه البخاري تعليقاً، والرتمذي   بُّها، قال: ُحبَُّك إايَّ  ُأحِّ

 ]شعيب: إسناده صحيح[  [األلباني: حسن صحيح][ 3468]جامع: 

بعث رجاًل على سريَّة    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن سوَل هللا  -رضي هللا عنها    -)خ م س( عائشة    -[  686] 
هللا   لرسول  ذلك  ذكروا  رَجعوا  فلما  أحد{  هللا  هو  }قل  بـ  فيختم  يف صالْتم،  ألصحابه  يقرأُ  عليه  -وكان  صلى هللا 
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الرمحن، فأان أحبُّ أن أقرأ هبا، فقال رسول    ، فقال: َسُلوه: ألي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه؟ فقال: ألَّنا صفة-وسلم
ُوه أن هللا حيّبه«. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي  -صلى هللا عليه وسلم -هللا   : أخبِّ

 [ ]صحيح[ 3469]جامع:  
)خ م د ت س( شقيق بن سلمة قال: جاء رجل يقال له: ََّنيُك ابن سنان، إىل عبد هللا بن مسعود، فقال:    -[  687] 

ٍن{ ]حممد:   نٍ 15اي أاب عبد الرمحن كيف تقرأُ هذا احلرَف: ألِّفاً جتُدُه، أْم ايء }مِّْن ماٍء َغرْيِّ آسِّ   {؟ [ أو }مِّْن َماٍء َغري اَيسِّ
فقال له عبد هللا: أَو ُكلَّ القرآنِّ قد أحصيَت غرَي هذا؟ قال: إين ألقرأُ املفصَّل يف كل ركعة، فقال عبد هللا: هّذًا كهذِّ  
الركوع  الصالة  أفضل  إن  نفع،  فَرَسَخ  القلب  يف  وقع  إذا  ولكن  تـََراقيُهْم،  جياوُِّز  ال  القرآن  يقرؤون  قوماً  إن  ْعر،  الشِّّ

يْقُرُن بينهنَّ، سورتني يف كلِّّ ركعة، مث قام عبد  -صلى هللا عليه وسلم -لنظائر اليت كان رسوُل هللا والسجوُد، إين ألعلم ا
يقرأ هبا يف كلِّّ ركعة،  -صلى هللا عليه وسلم -هللا، فدخل علقمة يف إْثرِّهِّ، فقلنا له: َسْلُه عن النَّظائر اليت كان رسول هللا 

ل: عشرون سورة من أول املفصل، على أتليف عبد هللا، آخرهن من احلواميم  فدخل عليه، فسأله؟ مث خرج علينا، فقا
 و }َعمَّ يَتَساَءُلوَن{ هذه رواية البخاري ومسلم. {،}حم الدخان

ويف رواية أيب داود عن علقمة، واألسود، قاال: »أتى ابَن مسعود رجل، فقال: إين َأقرأ املفصل يف ركعة، فقال: هذًّا كهذِّ  
و  ْعرِّ،  النيبَّ  الشِّّ لكنَّ  ؟  الدََّقلِّ وسلم  -نَثرًا َكَنثرِّ  عليه  هللا  و   -صلى  }الرمحن{  ركعة  يف  السورتني  النظائر،  يقرأ  كان 

و »ن« يف    {،}النجم{ يف ركعة، و }اقرتبت{ و }احلاقَّة{ يف ركعة، و }الطور{ و }الذارايت{ يف ركعة، و }إذا وقعت
}ويل للمطففني{ و }عبس{ يف ركعة، و »املدثر« و »املزَّمِّّل« يف  ركعة، و }سأل سائل{ و }النازعات{ يف ركعة، و  

}املرسالت{ يف ركعة و }الدخان{ و }إذا    {،و »عمَّ يتساءلون  وال »أقسم بيوم القيامة« يف ركعة  «،ركعة، و »هل أتى
 الشمس ُكوَِّرْت{ يف ركعة«. وقال أبو داود: هذا أتليف ابن مسعود. 

ْعرِّ؟ لكنَّ  ويف رواية النسائي، قال مسر  وق: »أاته رجل، فقال: إين قرأُت الليلة املفصَّل يف ركعة، فقال: هذًّا كهذِّ الشِّّ
النظائر عشرين سورة من املفصل، من آل حم« ويف أخرى عن شقيق،    -صلى هللا عليه وسلم-رسوَل هللا   كان يقرأ 

  -الشْعرِّ؟ لقد عرفُت النظائر اليت كان رسول هللا  قال: »قال رجل عند عبد هللا: قرأُت املفصل يف ركعة، قال: هذًّا كهذِّ 
 يْقُرُن بينهن فذكر عشرين سورة من املفصل، سورتني ]سورتني[ يف ركعة«. -صلى هللا عليه وسلم

رسوُل هللا   هبن  يقرأ  اليت كان  النظائر  ألعرُِّف  إن  عبد هللا:  »قال  شقيق:  عن  أخرى  وسلم  -ويف  عليه  ،  -صلى هللا 
 ر ركعات، مث أخذ بيد علقمة، فدخل، مث خرج إلينا علقمة، فسألناه؟ فأخبان هبن«. عشرين سورة يف عش

نٍ  ٍن{ أو }َغرْيِّ اَيسِّ قال: كل القرآن قرْأَت غري    {؟ويف رواية الرتمذي، قال: سأل رجل عبد هللا عن هذا احلرف }َغرْيِّ آسِّ
، ال   ثُرونه نثر الدَّقلِّ جياوُز تـََراقُِّيهم، إين ألعرِّف السُّوَر النَّظائَر اليت كان رسول هذا؟ قال: نعم قال: إن قوماً يقرؤونه يـَنـْ

  -يْقُرُن بينَـُهنَّ، قال: فََأَمْراَن علقمَة، فسأله؟ فقال: عشرون سورة من املفصَّل، كان النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  
   يْقُرُن بني كل سورتني يف ركعة« -صلى هللا عليه وسلم

 ]صحيح[ [ 3470]جامع:  
قام حَّت أصبح ِبية،   -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)س( أبو ذر الغفاري  -[ 688] 

ُْم عَِّباُدَك وإِّْن تـَْغفِّْر هَلُْم فَإِّنََّك أَْنَت الَعزِّيُز احْلَكِّيُم{ ]املائدة:    النسائي. أخرجه  [« 118واآلية: }إِّْن تـَُعذِّهْبُْم فَإَِّّنَّ
 ]الرسالة: إسناده حسن[ ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: حسن[  [3471]جامع: 
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يـَُقوُل: »لُِّكلِّّ ُسو   -[  689]  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َع  َمْن مسِّ َأْخَبينِّ  قَاَل:  اْلَعالَِّيةِّ،  أَبُو  رٍَة َحظَُّها مَِّن )حم( 
لسَُّورِّ، فـَتَـْعرُِّف َمْن َحدََّثَك َهَذا  قَاَل: مثَّ َلقِّيُتُه بـَْعُد، فـَُقْلُت َلُه: »إِّنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يـَْقَرأُ يفِّ    «،الرُُّكوعِّ َوالسُُّجودِّ  الرَّْكَعةِّ ابِّ

نَي َسَنةٍ   أمحد.مسند  . َأخرجهاحْلَدِّيَث؟« قَاَل: إِّيّنِّ أَلَْعرِّفُُه، َوَأْعرُِّف ُمْنُذ َكْم َحدَّثَنِّيهِّ، َحدََّثينِّ ُمْنُذ مَخْسِّ
ِحيحِ  [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمدُ 20590 ،20651]مسند:   [ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 النوع الرابع: يف اجلهر بالقراءة 
صلى هللا عليه  -قال: »يف كل صالة نقرأُ، فما أمْسََعنا رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو هريرة    -[  690]

 أمْسعناكم، وما أخفى علينا أخفْينا عليكم«. أخرجه أبو داود والنسائي، وقال النسائي: »أخفينا منكم«   -وسلم
 [ ]صحيح[ 3473]جامع: 

خرج ليلة، فإذا هو أبيب بكر   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( أبو قتادة   -[  691] 
ُيصلِّّي، خيفُِّض من صوته، ومرَّ بُعَمَر ُيصلِّّي، يْرَفُع من صوته، فسأله أاب بكر؟ فقال: قد أمسعُت َمن انجيُت اي رسوَل هللا،  

صلى هللا    -جه أبو داود، وزاد احلسن يف حديثه: فقال النيبُّ  وسأل عمر؟ فقال: »ُأوقُِّظ الَوْسنان وأطُرُد الشيطان«. أخر 
 : »اي أاب بكر، اْرفع من صوتك شيئاً، وقال لعمر: اخفِّْض من صوتك شيئًا«. -عليه وسلم

قال أليب بكر: »مررُت بك وأنت تقرأُ، وأنت ختفض من    -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرجه الرتمذي خمتصرًا: أن النيبَّ  
صوتك؟« فقال: إين أمسعُت من انجيُت، قال: اْرفْع قلياًل، وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأُ، وأنت ترفع من صوتك؟  

   قال: اخفِّض قلياًل« إين[ ُأوقُِّظ الَوسنان، وأطرُد الشيطان،»]قال: 
   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[3474]جامع: 

هبذه القصة، مل يذكر »فقال أليب بكر: ارفع شيئاً، وقال لعمر: اخفض    -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  692] 
شيئًا« وزاد »وقد مسعتك اي بالل وأَنت تقرأُ من هذه السورة، ومن هذه السورة؟ قال: كالم طيب جيمع هللا بعضه إىل  

 أخرجه أبو داود هكذا  بعض، قال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: كلُّكم قد أصاَب« 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[  3475]جامع: 

خرج على الناس وهم ُيصلُّون،  -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   - )ط( البياضي -[ 693] 
ي ربَّه،   يه، وال جَيَهُر بعضكم على بعض ابلقرآن«. وقد عَلْت أصواُْتم ابلقراءة، فقال: إن املصلِّّي يُناجِّ فْليَـْنظُْر ِبا يـَُناجِّ

 . أخرجه املوطأ
 ]الهاللي: صحيح[ [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ 3476]جامع: 

على    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كانت قراءُة رسولِّ  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  694] 
 أخرجه أبو داود.قْدرِّ ما َيسَمُعه من يف احلُْجَرة وهو يف البيت«. 

  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ 3477]جامع:  

ابلليل: يْرَفُع َطْوراً،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كانت قراءة النيب    -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  695] 
  أخرجه أبو داود.وخيفُِّض طورًا« 

   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[3478]جامع: 



186 
 

حفصة  )]  -[  696]  عنها    -م ط ت س(  رسوُل  -رضي هللا  »كان  قالت:  وسلم-هللا  :  عليه  يقرأ    -صلى هللا 
 أخرجه رزين   «[ابلسورة يف الصالة، فرُيَتُِّلها، حَّت تكوَن أطَوَل من أطوَل منها 

 [ ]صحيح[ 3480]جامع: 
هريرة    -[  697]  أبو  عنه    -)س(  هللا  النيبَّ    -رضي  وسلم  -»أن  عليه  هللا  افتتح    -صلى  إذا  سْكتة  له  كانت 

 أخرجه النسائي. الصالة«. 
 وقد جاء هلذا احلديث رواية أخرى ذُكِّرت يف »كتاب الدعاء« من حرف الدال. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 3482]جامع: 

 اخلامس: يف سكتة القارئ النوع  
صلى هللا عليه    -قال: »َسْكتَـَتان َحفِّْظُتهما عن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( مسرة بن جندب    -[  698]

ُأيّب: أن حفَِّظ  -وسلم ُأيبِّّ بن كعب ابملدينة، فكتب  َسْكَتة، فكَتبنا إىل  ، فأنكر ذلك عِّمران بن حصني، قال: َحفِّْظنا 
ة: ما هااتن السكتتان؟ قال: إذا دخل يف صالته، وإذا فرغ من القراءة، مث قال بعد ذلك: وإذا قرأ  مسرُة، فقلنا لقتاد

ُبه إذا فرغ من القراءة أن يسكَت حَّت َيرَتَادَّ إليه نـََفُسُه«. أخرجه الرتمذي.   }وال الضَّالِّّنَي{ قال: فكاُن يْعجِّ
سكتة إذا كبَّ اإلمام حَّت يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاحتة  وأخرجه أبو داود، قال مسرة: »حفظُت سكتتني يف الصالة،  

فصدَّق   ُأيَبّ،  إىل  املدينة  إىل  ذلك  فكتبوا يف  بن حصني،  عمران  عليه  ذلك  فأنكر  قال:  الركوع،  عند  الكتاب وسورة 
 مَسَُرَة«  

نه كان يسُكت سكتتني:  »أ  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية »وسكتة إذا فرغ من القراءة« ويف أخرى عنه عن النيبِّّ  
 . ويف أخرى بنحو من رواية الرتمذي ولفظها مث ذكر معناه «...من القراءةإذا اْستَـْفَتح، وإذا فرغ 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: رجاله ثقات[ ]األلباني: ضعيف[  3483]جامع: 

 الفرع الرابع: يف الركوع والسجود والقنوت، وفيه نوعان 

 األول: يف الركوع والسجودالنوع  

 االعتدال 
قال: »ال جُتزُِّئ    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت س( أبو مسعود البدري    -[  699]

 أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي   «.صالُة أحدِّكم حَّت يُقيَم ظهرَة يف الركوع والسجود
 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 3484]جامع: 

مرة    -[  700]  بن  النعمان  عنه    -)ط(  تـََرْوَن يف    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رضي هللا  »َما  قال: 
ُش، وفيهن عقوبة،  الشَّاربِّ والزَّاين والسَّارق؟ وذلك قبل أن تنزل فيهم احلدوُد، قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: هّن َفواحِّ

السَّرقة: الذي َيسرِّق صالَته، قالوا: كيف يسرُق صالَته اي رسول هللا؟ قال: ال يُتمُّ ركوعها وال سجودها« قال    وأسَوأُ 
 النعمان: وكان عمر يقول: »إن وجه دينكم الصالة فزيُِّّنوا وجه دينكم ابخلشوع« أخرجه املوطأ  

 ]الهاللي: صحيح لغيره[ : مرسل صحيح، وله شواهد مسندة صحيحة[ رعبد القاد [ ] 3485]جامع: 
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،  -صلى هللا عليه وسلم-س( سامل البَّاد قال: »أتينا أاب مسعود فقلنا له: حدِّْثنا عن صالة رسول هللا  )د    -[  701] 
، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك وَجاىف ]بني[ مْرفـََقْيهِّ حَّت   أيدينا، فكبَّ فقام بني 

 أخرجه أبو داود والنسائي.  «.قام حَّت استوى كلُّ شيء منهاستوى كلُّ شيء منه، مث قال: مسع هللا ملن محده، ف
 : حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد [ ] 3486]جامع: 

رآه    -وكان أخا أسامَة ألمِّّه من األنصار    -»أن احلجاَج بَن أميَن بن أمِّّ أمين    -موىل أسامة    -)خ( حرملة    -[  702] 
ابُن عمر ال يتم ركوعه، فقال: َأعِّْد« زاد يف رواية »فلما وىل، قال ابن عمر: َمن هذا؟ قلت: احلجَّاُج بن أمين، قال: لو  

النيبُّ   النيب  هذا أل  -صلى هللا عليه وسلم-رأى  «  -صلى هللا عليه وسلم  -حبَُّه« زاد بعض الرواة: »وكانت حاضنة 
   أخرجه البخاري.

 [ ]صحيح[ 3487]جامع: 
قال: »اْعتدُلوا   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م د ت س( أنس بن مالك  -[ 703] 

 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي.  «. الكلبيف السجود، وال يبُسطنَّ أحدكم ذراعيه انبساط 
ُزقنَّ بني يديه، وال عن ميينه، فإنه يناجي ربَّه«    وزاد البخاري يف رواية أخرى »وإذا بزق فال يبـْ

 [ ]صحيح[ 3488]جامع: 
صلى هللا   -كما رأيُت رسوَل قال: »إين ال آلو أن ُأَصلَِّّي بكم   -رضي هللا عنه   -)خ م د( أنس بن مالك  -[ 704] 

يصلي بنا. قال ًثبت: فكان أنس يصَنع شيئاً ال َأراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب    -عليه وسلم
يَ  َي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حَّت يقول القائل: قد َنسِّ  «. قائماً، حَّت يقول القائل: قد َنسِّ

 أخرجه البخاري ومسلم.  «.»وإذا رفع رأسه بني السجدتنيويف رواية حنوه، إال أنه قال: 
لنا صالَة رسول هللا   َعُت  يـَنـْ ُيَصلِّّي، فإذا رفع رأَسُه من  -صلى هللا عليه وسلم  -وللبخاري قال: »كان أنس  ، فكان 

َي«.    الركوع قام حَّت نقول: قد َنسِّ
يف متام، وكان    -صلى هللا عليه وسلم  - هللا  ويف رواية أيب داود، قال: »ما صليُت خلَف رجل أوجَز صالة من رسولِّ 

إذا قال: مسع هللا ملن محده، قام حَّت نقول: قد أْوَهَم، مث يُكبِّّ ويسجد، وكان يقعد    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  
 بني السجدتني، حَّت نقول: قد أْوَهَم« 

 [ ]صحيح[ 3489]جامع: 
قال: »أقيموا الرُّكوَع   -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيبَّ    -هللا عنه  رضي    -)خ م س( أنس بن مالك    -[  705] 

إذا ركعتم وسجدمت«. أخرجه البخاري ومسلم    -ورِبا قال: من بعد ظهري    -والسجود، فَوهللاِّ، إين ألراكم من بعدي  
 والنسائي.

، فوالذي نفسي بيده، إين ألراكم من  يقول: »أمتُّو الركوع والسجود  -صلى هللا عليه وسلم-وللبخاري: أنه مسع النيبَّ  
 بعد ظهري، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدمت«.

  « ...وا الركوع والسجودقال: »أمتُّوا الركوع والسجود«. ويف أخرى »أقيم  -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم: أن نيب هللا  
 وذكر حنوه ويف رواية النسائي أيضاً، قال: »أمتُّوا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدمت«  
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 [ ]صحيح[ 3490]جامع: 
صلى هللا    -بصالة النيبِّّ    أال أُنـَبُِّّئكمقال ألصحابه: »  -رضي هللا عنه    -)خ د س( مالك بن احلويرث    -[  706] 

، مث رفع رأسه، فقام ُهنَـْيهة مث سجد رفع رأسه ُهنْيهة،    -؟ قال: وذاك يف غري حني صالة  -عليه وسلم فقام مث ركع فكبَّ
سلمة   وابن  عمر  أو    -وصلى صالَة  الثالثة  يف  يقعد  تفعلونه، كان  َأرَْكم  مل  شيئاً  يفعل  أيوب: كان  قال  هذا.  شيخنا 

 الرابعة«.
وكان   -يعين: عمرو بن سلمة    - رواية، قال: قلت أليب قالبََة: كيف كانت صالُْتم؟ قال: مثل صالة شيخنا هذا  ويف

 ذلك الشيخ يُتمُّ التكبري، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعَتمد على األرض مث قام.
ُهنْيهة، قال أبو قِّالبة:  ويف رواية حنوه، وفيه: »قام فأْمَكَن القيام، مث ركع فأمكن الركوع، مث  رفع رأسه فانـَْتصب قائماً 

وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة اآلخرة من الركعة األوىل والثانية،    -أيب بـَُريد    -صلَّى بنا صالَة شيخنا هذا  
 استوى قاعدًا، مث َّنض«. أخرجه البخاري. 

يف مسجدان، فقال: إين أُلصلِّّي، ما    -مالك بن احلَُوْيرِّث    -ويف رواية أيب داود: قال أبو قِّالبة: »جاءان أيو سليمان  
يصلي، قال: قلت أليب قِّالبة:    -صلى هللا عليه وسلم-أريد الصالَة، ولكينِّّ وهللا ُأريُد أن ُأرِّيكم كيف رأيُت رسوَل هللا  

رفع رأسه من السجدة    وذكر أنه كان إذا  -يعين: عمرو بن سلمة إمامهم    -كيف صلَّى؟ قال: مثل صالةِّ شيخنا هذا  
 اآلخرة يف الركعة األوىل، قعد، مث قام« 

صلى هللا عليه    -ويف رواية النسائي، قال: »كان مالك بن احلويرث أيتينا، فيقول: أال أحدِّثُكم عن صالة رسول هللا  
مث قام فاعتمد    ؟ فيصلي يف غري وقت صالة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يف أول الركعة استوى قاعدًا،-وسلم

 على األرض«  
 [ ]صحيح[ 3491]جامع: 

قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا رََكَع مَلْ َيْشَخْص رَْأَسُه،   -رضي هللا عنها -َعائَِّشة  )جه(  -[ 707] 
 أخرجه ابن ماجه. َومَلْ ُيَصوِّْبُه، َوَلكِّْن َبنْيَ َذلَِّك« 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح   [ ]األلباني: صحيح[ 869 ]ماجه:
َبانَ   )جه(   -[  708]  َنا    -رضي هللا عنه  -َعلِّّي ْبنِّ َشيـْ قَاَل: َخَرْجَنا إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََبايـَْعَناُه َوَصلَّيـْ

رِّ َعْينِّهِّ رَُجاًل، اَل يُقِّيُم َصاَلَتُه،   ُْؤخِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  يفِّ الرُُّكوعِّ َوالسُُّجودِّ   -يـَْعينِّ ُصْلَبُه    -َخْلَفُه، فـََلَمَح ِبِّ ، فـََلمَّا َقَضى النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه. « َوَسلََّم الصَّاَلَة، قَاَل: »اَي َمْعَشَر اْلُمْسلِّمِّنَي اَل َصاَلَة لَِّمْن اَل يُقِّيُم ُصْلَبُه يفِّ الرُُّكوعِّ َوالسُُّجودِّ 

]األلباني: صحيح[    [رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات و 871  ]ماجه:
 [ ]شعيب: إسناده صحيح 

قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »يـَرَْكُع، فـََيَضُع َيَدْيهِّ َعَلى   -رضي هللا عنها  -َعائَِّشة   )جه( -[ 709] 
 أخرجه ابن ماجه. رُْكبَـتَـْيهِّ، َوجُيَايفِّ بَِّعُضَدْيهِّ« 

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح   [على ضعفه [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال وقد اتفقوا874 ]ماجه:
 [ لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال

أبو   -[  710]  النَّاسِّ    -رضي هللا عنه   -اخْلُْدرِّيِّّ  َسعِّيٍد    )حم(  َأْسَوَأ  قَاَل: »إِّنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ 
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َأخرجه مسند    .قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ وََكْيَف َيْسرِّقـَُها؟ قَاَل: " اَل يُتِّمُّ رُُكوَعَها َواَل ُسُجوَدَها  «،َسرَِّقًة، الَّذِّي َيْسرُِّق َصاَلَتهُ 
 أمحد.

ْبُن  [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى َوِفيِه َعِليُّ 11532]مسند: 
ِحيحِ   [ َزْيٍد َوُهَو ُمْخَتَلف  ِفي ااِلْحِتَجاِج ِبِه َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

النَّاسِّ َسرَِّقًة الَّذِّي    )حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ قـََتاَدَة، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْسَوأُ   -[  711] 
تِّمُّ رُُكوَعَها َواَل ُسُجوَدَها« َأْو قَاَل: »اَل  َيْسرُِّق مِّْن َصاَلتِّهِّ«. قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، وََكْيَف َيْسرُِّق مِّْن َصاَلتِّهِّ؟ قَاَل: »اَل يُ 

 َأخرجه مسند أمحد.  يُقِّيُم ُصْلَبُه يفِّ الرُُّكوعِّ َوالسُُّجودِّ«.
 [ ِحيحِ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ 22643 ،22642]مسند: 

ُ إِّىَل َصاَلةِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  712]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَْنظُُر اَّللَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 َأخرجه مسند أمحد.  .رَُجٍل اَل يُقِّيُم ُصْلَبُه َبنْيَ رُُكوعِّهِّ َوُسُجودِّهِّ«

إسناده ثقات غير عامر بن يساف، فقد اختلف فيه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد ِمْن ِرَواَيِة  [ ]شعيب: حديث حسن، ورجال  10799]مسند:  
ِ ْبِن َزْيٍد اْلَحَنِفيِّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َوَلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمهُ   [ َعْبِد َّللاَّ

ْصَحابِّهِّ مثَّ  َصلَّى    قَاَل:  -رضي هللا عنه    -  عبد هللا األشعريأبو    )خز(  –[  713]  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أبَِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 ُّ فـََقاَل النَّيبِّ ُقُر يفِّ ُسُجودِّهِّ،  َويـَنـْ يـَرَْكُع  َفَجَعَل  ُيَصلِّّي،  فـََقاَم  َفَدَخَل رَُجٌل،  ُهْم،  َوَسلََّم:  َجَلَس يفِّ طَائَِّفٍة مِّنـْ َعَلْيهِّ   ُ  َصلَّى اَّللَّ

َا َمثَ "أَتـََرْوَن َهَذا، َمنْ  ُقُر اْلُغَراُب الدََّم، إَِّّنَّ ُقُر َصاَلَتُه َكَما يـَنـْ ُل الَّذِّي يـَرَْكُع  َماَت َعَلى َهَذا، َماَت َعَلى َغرْيِّ مِّلَّةِّ حُمَمٍَّد، يـَنـْ
تـُْغنَِّيانِّ عَ  َفَماَذا  َوالتَّْمَرَتنْيِّ  التَّْمَرَة  إِّالَّ  ُقُر يفِّ ُسُجودِّهِّ َكاجْلَائِّعِّ اَل أيَُْكُل  النَّارِّ،  َويـَنـْ لِّأْلَْعَقابِّ مَِّن  َوْيٌل  اْلُوُضوَء،  فََأْسبُِّغوا  ْنُه؟ 

 َأمتُِّّوا الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد".
 [ ( ناصر –]االعظمي: )إسناده حسن  [ ]ياسين: إسناده ضعيف. شيبة بن األحنف مقبول حيث يتابع ولم يتابع[665]خزيمة: 

 . 121: 2سن؛ كما في مجمع الزوائد  رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وإسناده ح @ 

ُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه   -أبو هريرة   )حب(  -[  714]  َأْسَوأُ النَّاسِّ َسَرَقًة الَّذِّي  »  َوَسلََّم:قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 يُتِّمُّ رُُكوَعَها، َواَل ُسُجوَدَها«. أخرجه ابن حبانَيْسرُِّق َصاَلَتُه«، قَاَل: وََكْيَف َيْسرُِّق َصاَلَتُه؟ قَاَل: »اَل 

 حسن[  إسناده  ]االلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: [1888]حبان: 

 مقدار الركوع والسجود 
يف صالته، فكان   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رََمْقُت رسوَل هللا  -أو عمه  -)د( السعدي عن أبيه   -[ 715]

 أخرجه أبو داود. «.وسجوده َقْدر ما يقول: سبحان هللا وحبمده ثالًثً يتمكن يف ركوعه 
 : في سنده مجهول[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد ] [ 3493]جامع: 

،  -وسلمصلى هللا عليه    -قال: »كان ركوُع النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س( الباء بن عازب    -[  716] 
 قريباً من السَّواء«.  -ما خال القيام والقعود  -وسجوُده، وبني السجدتني، وإذا رفع رأسه من الركوع 

فوجدُت قياَمه فركعَته، فاعتداله َله بعد ركوعه،    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية، قال: »رََمْقُت الصالة مع حممد  
ه ما بني التسليم، واالنصراف: قريباً من السَّواء«. ويف أخرى قال:  فسجدَته، فجلسَته بني السجدتني، فسجدَته وجلست

فأمر أاب عبيدة بن عبد    -»غلب على الكوفة رجل قد مساه: زََمن بنِّ األشعث، ومساه ُغْنَدر يف روايته: مطَر بن انجية  
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هم ربنا لك احلمد، ملَء السماوات  هللا أن يصلِّّي ابلناس، وكان يصلِّّي فإذا رفع رأسه من الركوع: قام قْدَر ما أقول: الل
وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعُد، أهل الثناء واجملد، ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا  
اجلدِّ منك اجلدُّ، قال احلَكم: فذكرُت ذلك لعبد الرمحن بن أيب ليلى، فقال: مسعت الباء بن عازب يقول: كانت صالُة  

: قياُمه، وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوُده، وما بني السجدتني: قريباً  -صلى هللا عليه وسلم  -  رسول هللا
رواية   هذه  هكذا«.  تكن صالته  فلم  ليلى،  أيب  ابن  رأيُت  قد  فقال:  مرة،  بن  لعمرو  فذكرته  شعبة:  قال  السواء.  من 

 البخاري ومسلم. 
يف الصالة،    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى، قال: »رََمْقُت رسوَل هللا    ويف رواية أيب داود مثل الرواية الثانية. 

قيامه   وسجدتهفوجدُت  التسليم  كركعته  بني  ما  وجلسته  السجدتني،  بني  وجلسَته  الركعة كسجدته،  يف  واعتداله   ،
 واالنصراف: قريباً من السواء«.

 السجدتني: قريباً من السواء«. وله يف أخرى، قال: »كان ركوعه وسجوده وما بني 
»كانت صالُة رسولِّ هللا   قال:  والنسائي،  الرتمذي  رواية  عليه وسلم-ويف  من    -صلى هللا  رأسه  رفع  وإذا  ركع،  إذا 

 الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، قريباً من السواء« 
 [ ]صحيح[ 3494]جامع: 

رجاًل يصلي، فطَفََّف، فقال له حذيفُة: مُذ    -رضي هللا عنه    -حذيفة  )خ س( زيد بن وهب قال: »رأى    -[  717] 
كم تصلي هذه الصالة؟ قال: ُمْنُذ أربعني سنة، قال: ما صليَت منذ أربعني سنة، ولو ُمتَّ وأنت تصلي هذه الصالة،  

ن«. أخرجه النسائي. ، مث قال: إن الرجل لُيَخفُِّف ويُتمُّ -صلى هللا عليه وسلم -ُمتَّ على غري فِّْطرة حممد    وحُيْسِّ
ويف رواية البخاري، قال شقيق: »إن حذيفة رأى رجاًل ال يتمُّ ركوعه وال سجوده، فلما قضى صالته، دعاه، فقال له  

 «.-صلى هللا عليه وسلم -قال وأحسبه قال: ولو ُمتَّ ُمتَّ على غري ُسنَّة حممد  -حذيفة: ما صليَت 
   «-صلى هللا عليه وسلم -غري الفطرة اليت فطر هللا ]عليها[ حممدًا  ويف رواية »ولو ُمتَّ ُمتَّ على  

 [ ]صحيح[ 3495]جامع:  
عن نْقَرةِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »َّنى رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د س( عبد الرمحن بن شبل    -[  718] 

اشِّ السَُّبع، وأن يـَُوطِّّن الرجُل ابملكان يف املسجد كما يـَُوطُِّّن البعري«.   أخرجه أبو داود والنسائي. الغراب، وافرتِّ
 لباني: حسن[ [ ]عبد القادر: حديث حسن بشواهده[ ]األ 3496]جامع: 

 هيئة الركوع والسجود 
ذيه، ولُيطبِّّق   -رضي هللا عنه  -)د س( عبد هللا بن مسعود   -[ 719] قال: »إذا ركَع أحدُكم فلَيفرِّش ذراعيه على َفخِّ

 «. -صلى هللا عليه وسلم -بني َكفَّْيه، فكأين أنظر إىل اختالف أصابع رسولِّ هللا  
، ورف  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: علََّمنا رسوُل هللا   ع يديه، فلما ركع طبََّق يديه بني ركبتيه،  الصالة، فكبَّ

قال: فبلغ ذلك سعدًا، فقال: »صدق أخي، كنا نفعل هذا، مث أُمِّْران هبذا، يعين اإلمساك على الركبتني«. أخرجه أبو  
   داود، وأخرج النسائي الثانية 

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3498]جامع: 
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ُكوا ابلرَُّكب«. -رضي هللا عنه  -اخلطاب )ت س( عمر بن   -[ 720]   قال: »ُسنَّْت لكم الرُّكُب، فأْمسِّ
 ويف رواية: »إَّنا السُّّنُة األخُذ ابلرُّكب«. هذه رواية النسائي. 

عليه  صلى هللا    -ويف رواية الرتمذي، قال أبو عبد الرمحن السَُّلمي: قال لنا عمر بن اخلطاب: »إن الرَُّكب ُسنَُّة نبيكم  
 .فخذوا ابلرُّكب« -وسلم

 ]شعيب: حديث صحيح[ [ صحيح اإلسناد [ ]عبد القادر: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح[ ]األلباني: 3499]جامع: 

يديه    -[  721]  فوضَع  السجوَد،  عنه  رضي هللا  عازب  بن  الباء  لنا  »وصف  قال:  السبيعي  إسحاق  أبو  س(  )د 
أبو داود    -صلى هللا عليه وسلم  -واعتمد على رُْكبتيه، ورفع َعجيزَته، وقال: هكذا كان رسوُل هللا   يسجد« أخرجه 

 ا صلى جنََّح«  إذ -صلى هللا عليه وسلم -والنسائي، ويف رواية قال: »كان رسوُل هللا 
 [ ]عبد القادر: حيث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك[ ]األلباني: ضعيف[  3500]جامع:  

: »إذا سجدَت  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م ت( الباء بن عازب    -[  722] 
 مِّرفـََقيك«. أخرجه مسلم. فَضْع كفَّْيَك، وارفع 

 يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بني كفَّْيه«   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي، قال: »قلت للباء: أين كان النيبُّ 
 [ ]صحيح[ 3501]جامع: 

أنَّ هَبَمة كان إذا سجد لو   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)م د س( ميمونة    -[ 723] 
  -حَّت    »َجاىف بني جنبيه  «:أرادت أن مَتُرَّ بني يديه مرَّْت«. أخرجه مسلم. وزاد أبو داود والنسائي بعد قوله: »سجد

للنسائي   أخرى  رفع -ويف  وإذا  ورائه،  من  إِّبطَْيهِّ  َوَضُح  يـَُرى  حَّت  يدُه  خوَّى  سجد  إذا  ذِّه    كان  َفخِّ على  اطَمأنَّ 
 . اليسرى«

 ]صحيح[ [ 3502]جامع: 
من َخْلفِّه،    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »أتيُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  724] 

 أخرجه أبو داود.فرأيُت بياَض إبطيه وهو جُمَخٍّ قد فرََّج بني يديه«. 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  3503]جامع:  

بن جزء    -[  725]  أمحر  عنه    -)د(  إذا سجد جاىف    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسوَل هللا    -رضي هللا  كان 
 أخرجه أبو داود. َعُضَديه عن جنبيه، حَّت أنوَي له«. 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ 3504]جامع:  

صلى    -)ت س( عبد هللا بن أقرم اخلزاعي قال: كنُت مع أيب ابلقاع من َّنَِّرَة، فمرَّْت رََكَبة، فإذا رسوُل هللا    -[  726] 
بياَضه، أخرجه الرتمذي ويف رواية    -هللا عليه وسلم إبطيه إذا سجد، وأرى  ُعْفَرَِت  قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إىل 

 فكنُت أرى عْفَرَة إبطيه«   - عليه وسلمصلى هللا-النسائي، قال: »صليُت مع رسول هللا 
 [  صحيح[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: 3505]جامع:  
رسول هللا    -[  727]  أصحاُب  »اشتكى  قال:  عنه  رضي هللا  هريرة  أبو  وسلم  -)د ت(  عليه  َمَشقََّة    -صلى هللا 

«السجود، إذا انَفَرجوا، فقال هلم: اْسَتعِّيُنوا   أخرجه الرتمذي وأبو داود.  ابلرَُّكبِّ
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 .ويف رواية ذكرها رزين، قال: »استعينوا ابالنضمام«
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي من أجل ابن عجالن[ ]األلباني: ضعيف[  3506]جامع: 

إذا صلى    -صلى هللا عليه وسلم  -النيبُّ  »كان    -رضي هللا عنه    -)خ م س( عبد هللا بن مالك بن حبينة    -[  728] 
 فرََّج بني يديه حَّت يـَْبُدَو بياُض إبطيه«.

 ويف رواية: »كان إذا سجد جُينُِّّح يف سجوده، حَّت يـَُرى وَضُح إبطيه«. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي األوىل  
 [ ]صحيح[ 3507]جامع: 

ألْبَصرُت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »لو كنُت بني يدْي رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة   -[ 729] 
 أخرجه النسائي.إبطْيه« قال أبو جملز: قال ذلك ألنه يف صالة. 

 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 3508]جامع: 

قال: إذا سجد أحدُكم فال يـَْفرَتِّْش    -صلى هللا عليه وسلم-»أن النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  730] 
َذْيهِّ«   أخرجه أبو داود.يديه افرتاَش الكلب، ولَيُضمَّ َفخِّ

   : إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده قابل للتحسين[ ]األلباني: ضعيف[رعبد القاد [ ] 3509]جامع:  

قال: »إذا سجد أحدُكم    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)ت( جابر بن عبد هللا    -[  731]
 أخرجه الرتمذي. فْليَـْعَتدِّْل، وال يـَْفرَتِّْش ذِّراعيه افرتاش الكلب«. 

 حسن[ ]األلباني: صحيح[   : إسنادهرعبد القاد] ]الترمذي: حسن صحيح[ [ 3510]جامع: 
أمر بوضعِّ اليدين، وَنْصبِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -)ت( عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه: »أن النيب    -[  732]

  . القدمني«. أخرجه الرتمذي، وقال: وقد روي عن عامر مرسال
 : حديث صحيح[ ]األلباني: حسن[  رعبد القاد [ ] 3511]جامع: 

ُأسْيد، وسهل بن سعد، وحممد بن مسلمة، فذكروا   -[  733] أبو مُحيد، وأبو  قال: »اجتمع  )ت( عباس بن سهل 
: إن  -صلى هللا عليه وسلم -، فقال أَبو محيد: أان أْعَلمكم بصالة رسولِّ هللا -صلى هللا عليه وسلم -صالَة رسولِّ هللا 

  «. ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتَر يديه، فنحَّامها عن جنبيه  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  
 أخرجه الرتمذي. وهو طرف من حديث قد أخرجه هو والبخاري وأبو داود، ويَرُِّد يف الفرع السابع من هذا الفصل  

 حسن[ ]األلباني: صحيح[   : حديثرعبد القاد [ ] 3512]جامع: 
إذا ركع اعتدل، ومل   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( أبو مُحيد    -[  734]

 .رْأَسُه، ومل يـُْقنْعُه، ووضع يديه على رُْكبَـتَـْيه«. أخرجه النسائي يصب
 ]األلباني: صحيح[   حسن[[ ]عبد القادر: إسناده 3513]جامع:  

إذا أهوى إىل األرض ساجداً   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه   -)س( أبو محيد   -[  735]
جاىف عُضَدْيهِّ عن إبطيه، وفتَخ أصابع رجليه«. أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه الرتمذي وأبو  

 داود والبخاري، تقّدم ذِّْكره  
  إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[[ ]عبد القادر: 3514]جامع:  
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َهَتُه من    -صلى هللا عليه وسلم-»أن النيبَّ    -رضي هللا عنه   -)ت( أبو محيد    -[  736] كان إذا سجد أْمكَن أنـَْفُه َجبـْ
 األرض، وحنى يديه عن جنبيه، ووضع كفَّْيه َحْذَو َمْنكبيه«. أخرجه الرتمذي، وهو طرف من احلديث املقدَّم ذِّكره  

 ني: صحيح[  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلبا3515]جامع: 
زام: »ابيعُت النيبَّ    -[  737] رَّ إال  -صلى هللا عليه وسلم  -)س( يوسف بن ماهك: قال: قال حكيم بن حِّ : أن ال َأخِّ

 أخرجه النسائي. قائمًا«. 
  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 3516]جامع: 

إذا سجد    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت س( وائل بن حجر    -[  738]
 وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا َّنض رفع يديه قبل ركبتيه«. أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي.

إىل األرض قبل أن يَقَعا كفَّاه، فلما سجد وضع جبّـَهَتُه بني كفَّيه،    ويف رواية أليب داود، قال: »فلما سجد وقعتا ركبتاه
وجاىف عن إبطيه«. قال أبو داود: ويف حديث عاصم بن كليب عن أبيه ِبثل هذا، ويف حديث أحدِّ رواته: »وإذا َّنض  

   .َّنَض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه«
[ ]شعيب: حديث حسن،  وله شاهد  النخعي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيراً   [ ]عبد القادر: في سنده شريك بن عبد هللا3517]جامع:  

 سيئ الحفظ، لكنه لم ينفرد به[ ]األلباني: ضعيف[   وهذا إسناد ضعيف، شريك

أبو هريرة    -[  739]  : »إذا سجد  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت س( 
 «. يديه قبل ركبتيه َيْبُُك البعري، يضعُ أحدكم فال ْيبُْك كما 

أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرج الرتمذي الرواية   «.ويف رواية، قال: »يـَْعمُِّد َأحدُكم فيبُك يف صالته كما يبُك اجلمل
 . الثانية

  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[3518]جامع:  

أن جيلس    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »َّنى رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمر    -[  740] 
الرجل يف الصالة وهو معتمد على يده«. ويف رواية: »َّنى أن يعتمد الرجل على يده يف الصالة«. ويف أخرى »َّنى أن  

أخرجه أبو  جل على َيَدْيه إذا َّنض من الصالة«.  يصلَِّّي الرجل وهو معتمد على يده«. ويف أخرى: »َّنى أن يعتمد الر 
 داود.

فإنه    ((نهى أن يعتمد الرجل))  ابن:]األلباني: صحيح إال بلفظ    [[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح3520]جامع:  
 منكر[  

يصلِّّي،    -هللا عليه وسلمصلى    -»أنه رأى النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ د ت س( مالك بن احلويرث    -[  741] 
 أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي   «.فإذا كان يف وِّتر من صالته مل ينهْض حَّت يستوَي قاعداً 

 [ ]صحيح[ 3522]جامع: 
قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إَِّذا َسَجَد َجاىَف   -رضي هللا عنهما   -)حم( جابر بن عبد هللا  -[ 742] 

 َأخرجه مسند أمحد.  .َحَّتَّ يـَُرى بـََياُض إِّْبطَْيهِّ«
ِحيحِ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد وَ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين 14138]مسند:   [ الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَّاَلَثِة َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
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َأْو    -قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إَِّذا َسَجَد رُئَِّي    -رضي هللا عنه  -َمالٍِّك  )حم( أََنس ْبَن    -[  743] 
 مسند أمحد. َأخرجه  .بـََياَض إِّبِّطَْيهِّ« -رَأَْيُت 

   [وبين أنس -وهو ابن ِمْهران الحذَّاء -[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الواسطة بين خالد  12758]مسند: 

 أعضاء السجود 
  -صلى هللا عليه وسلم-قال: إنه مسع رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م د ت س( العباس بن عبد املطلب   -[  744]

أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي    «.يقول: »إذا سجد العبد سجد معه سبعُة آرَاب: وجُهُه، وَكفَّاُه، وركبتاه، وقَدماهُ 
 والنسائي 

 [ ]صحيح[ 3526]جامع: 
أن    -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »أمران النيبُّ  -رضي هللا عنهما    -س( عبد هللا بن عباس  )خ م د ت    -[  745] 

 : اجلبهةِّ، واليدين، والركبتني، والرجلني«.-نسجَد على سبعة أعضاء، وال نكفَّ شعرًا وال ثوابً 
النيبَّ   »أن  رواية:  وسلم  -ويف  عليه  رواته،  -صلى هللا  أحد  قال:  نسجَد«. كذا  أن  أن    أمران  »أُمِّرُت  اآلخر:  وقال 

 « وذكر احلديث ومنهم من قال: »على سبعة أعظم«. ..أسجَد.
وأشر بيده إىل    -قال: »أُمرُت أن أسجَد على سبعة أعظم: على اجلبهة  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: أن النيب  

 َعر«. واليدين، والركبتني، وأطراف القدمني، وال َنْكفَِّت الثِّّياَب وال الشَّ  -أنفه 
النيبُّ   أُمَِّر  قال:  ُأْخرى،  والثياب«    -صلى هللا عليه وسلم-ويف  الشعر  َيْكفَِّت  أن  منه على سبعة: وَّنَِّي  »أن يسجد 

 أخرجه البخاري ومسلم. 
أن يسجَد على سبعة،    -ويف أخرى: أُمَِّر نبيُُّكم    -: »أُمِّرُت  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود، قال النيبُّ  

يكف شعراً وال ثوابً، ويف ُأخرى: أن يسجد على سبعة آراب«. مل يزد. وأخرج الرتمذي والنسائي الرواية اآلخرة من    وال
 رواايت البخاري ومسلم  

 [ ]صحيح[ 3527]جامع:  
: يرفعه، قال: »إن اليديَن َتْسجَدان كما َيْسُجُد الوجُه، فإذا  -رضي هللا عنهما   -)د س( عبد هللا بن عمر  -[ 746] 

 أخرجه أبو داود والنسائي. وضَع أحدُكم وجَهه فليضعُهما، وإذا رفعه فلريْفعهما«. 
 [إسناده صحيح]شعيب: الحاكم وصححه ووافقه الذهبي[ ]األلباني: صحيح[   ]شعيب: أخرجه[ 3528]جامع: 

رُئَِّي على جبهته أثُر    -: »أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه    -)د س( أبو سعيد اخلدري    -[  747] 
ومسلم واملوطأ يف ذِّكر ليلة  طِّني من صالة صالها ابلناس« أخرجه أبو داود: وهو طرف من حديث قد أخرجه البخاري 

القدر، وحيث ذكر أبو داود منه هذا القدر حلاجته إليه يف ابب: كيف السجود؟ مل نُعلم إال عالمته، وإن كان هذا القدر 
 من احلديث متفقاً ]عليه[. 

َعْيناي رسوَل هللا   قال: »بصَرْت  خمتصرة،  أيضاً  النسائي  املاء  على جبينه و   -صلى هللا عليه وسلم  -ورواية  أثـَُر  أنفه 
 والطني من صبح ليلة إحدى وعشرين«  

 ]األلباني: صحيح[   صحيح[[ ]عبد القادر: 3529]جامع:  
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َسَجَد َوَضَع قَاَل:    -  رضي هللا عنه  -َوائِّل ْبنِّ ُحْجٍر  )حم(    -[  748]  »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
«. أَنـَْفُه َعَلى   اأْلَْرضِّ

َهتِّهِّ«. ويف رواية أخرى،   َأخرجه مسند أمحد.  قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْسُجُد َعَلى أَْنفِّهِّ َمَع َجبـْ
   [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف 18864 ،18856 ،18840 ،18839]مسند: 

عمر  )خز(  -[  749]  عنهرضي    -  ابن  َوَسلََّم:  -ماهللا  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  ذِّرَاَعْيَك    قَاَل:  تـَْبُسْط  "اَل 
َعْيَك، فَإِّنََّك إَِّذا فـََعْلَت َذلَِّك َسَجَد ُكلُّ ُعضْ  ، َواْدَعْم َعَلى رَاَحتَـْيَك، َوجَتَاَف َعْن َضبـْ أخرجه ابن    . ٍو مِّْنَك"َكَبْسطِّ السَُّبعِّ

 خزمية
]حبان:    [(ناصر  –]االعظمي: )إسناده حسن    ]ياسين: إسناده حسن من اجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع[  [645خزيمة:  ]

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي[ 1914

 النوع الثاني: يف القنوت 
سبعني رجالً    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »بعث النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أنس بن مالك    -[  750]

حلاجة، يقال هلم: الُقرَّاء، فعرض هلم َحيَّانِّ من ُسَليم: رِّعل وذَْكوان، عند بئر يقال هلا: بئُر معونة، فقال القوم: وهللا ما  
كم أردان، إَّنا حنن جْمتازون يف حاجة     -صلى هللا عليه وسلم   -فقتلوهم، فدعا النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم  -النيبِّّ  إايَّ

شهرًا يف صالة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقُنُت. قال عبد العزيز بن ُصهيب: فسأل رجل أنساً عن الُقنوت،  
 أبعَد الركوع، أو بعد فَراغ القراءة؟ قال ال: بل عند فراغ القراءة«. 

 شهرًا بعد الركوع، يْدُعو على أحياء من العرب«.  -صلى هللا عليه وسلم -قال أنس: »قنت النيبُّ ويف أخرى 
يف صالة؟ قال: نعم بعد    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية، قال حممد بن سريين: قلت ألنس: »هل قنت رسوُل هللا  

 الركوع يسريًا«. 
رسوُل هللا   »قنت  قال:  أخرى،  عليه    -ويف  رِّْعل   -وسلمصلى هللا  على  َيْدعو  الصبح،  الركوع يف صالة  بعد  شهراً 

 وذكواَن، ويقول: ُعَصيَُّة َعَصتِّ هللا ورسوَله«. 
ويف أخرى قال سليمان األحول: »سألت أَنساً عن القنوت: قبل الركوع، أو بعد الركوع؟ قال: قبل الركوع. قلت: فإن  

يزعمون أن رسوَل هللا   إَّنا قنت رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -انساً  صلى هللا عليه  -قنت بعد الركوع، فقال: 
 شهرًا، يدعو على انس قتلوا انساً من أصحابه يقال هلم: الُقرَّاء، زُهاَء سبعني رجاًل«.  -وسلم

يبوا يوَم بئر َمعونَة«. ويف    «،عهد  -صلى هللا عليه وسلم   -زاد يف رواية: »وكان بينهم وبني النيبِّّ  أخرى،  ويف أخرى »ُأصِّ
يُبوا، فما رأيُت النيبَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »بعث النيبُّ     -صلى هللا عليه وسلم   -َسريَّة يقال هلم: الُقرَّاُء، فُأصِّ

َوَجَد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهراً يف صالة الفجر، ويقول: إن ُعَصيََّة َعَصتِّ هللا«. هذه رواايت البخاري  
 ومسلم.

 »قنت شهراً بعد الركوع يف صالة الفجر، َيْدُعو على بين ُعَصيََّة«.  -صلى هللا عليه وسلم -وَل هللا وملسلم: أن رس
 وللبخاري، قال: »كان القنوت يف املغرب والفجر«.
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يف صالة الصبح؟ قال:    -صلى هللا عليه وسلم   -ويف رواية أيب داود والنسائي، قال: »ُسئل أنس: هل قنت رسوُل هللا  
صلى هللا    -قال ُمَسدَّد: بِّيسري«. ويف أخرى »أن النيبَّ    -له: قبل الركوع، أم بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع    نعم، فقيل
 قنت شهرًا، مث تركه«. -عليه وسلم

ْياَن«.   ويف أخرى للنسائي، قال: »قنت شهرًا يـَْلَعُن رِّْعاًل وذكواَن وحلِّ
   قنت شهرًا َيْدعو على حيٍّ من أحياء العرب« -لمصلى هللا عليه وس -ويف أخرى له: »أنَّ رسوَل هللا  

 [ ]صحيح[ 3531]جامع: 
شهراً    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »قنت رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  751] 

ُدبُرِّ كل صالة، إذا قال: مسع هللا ملن محده، من   متتابعاً: يف الظهر، والعصر، واملغرب، والعشاء، وصالةِّ الصبح، يف 
ُن َمْن َخْلَفُه«. الركعة اآلخرة: يدعو على أحياء من ُسَلْيم، على رِّْعل، وذَ   أخرجه أبو داود.ْكواَن، وُعصيََّة، ويُؤمِّّ

 : حديث حسن[ ]األلباني: حسن[  رعبد القاد [ ] 3532]جامع: 

مث رفع رأسه،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ركع رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( خفاف بن إمياء    -[  752] 
ْياَن، والعَن رِّْعالً وذَْكواَن، فقال: غِّفاُر: غفَر هللا هلا،   وأْسَلُم: َساَلَمَها هللا، وُعَصيَُّة َعَصتِّ هللا ورسوَله، اللهم الَعْن َبىن حلِّ

 أخرجه مسلم.َفُجعَِّلْت َلْعَنُة الَكفَرة من أجل ذلك«.  [:قال ُخفاُف ]بُن إمياء -مث وقع ساجدًا 
 [ ]صحيح[ 3533]جامع: 

رأسه من    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: ملا رفع رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -هريرة  )خ م د س( أبو    -[  753] 
واملُْسَتْضَعفِّني ِبكة، اللهم اْشُدْد    ،الركعة الثانية، قال: اللهم أَنجِّ الوليَد بن الوليد، وَسَلَمَة بن هشام وعيَّاَش بن أيب ربيعة

ين يُوسف نني َكسِّ  -. قال يف رواية -َوطأَتَك على ُمَضر، اللهم اجعلها عليهم سِّ
الفجر   يقول يف بعض صالته: يف صالة  من    -وكان  يفرغ  يونس: حني  ويرفع  قال   ، القراءة، ويكبِّّ من  الفجر  صالة 

إىل قوله: كِّسينِّ يوسف اللهم   .. يقول وهو قائم: اللهم أنجِّ الوليد.. وذكره. رأسه: مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد مث
األمر شيء. من  }ليس لك  أنزل هللا عز وجل:  العرب، حَّت  من  وفالانً، ألحياَء  فالانً  ]آل عمران:   ..الَعْن  اآلية   }

َّياَن ورِّْعاًل وذْكَوان، وُعص128 يََّة َعَصتِّ هللا ورسوله قال: مث بلَغَنا: أنه ترك  [ مسَّاهم يف رواية يونس، قال: اللهم العن حلِّ
م ظَالُِّموَن{.  ذلك ملا أنزل هللا تعاىل: }لَْيَس َلَك من اأَلْمرِّ شيٌء َأْو يَتوَب َعليهِّم أو يـَُعذِّهَبم فإَّنَّ

قال قبل أن يسجد:    يصلي العشاء، إْذ قال: مسع هللا ملن محده، مث  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية قال: »بـَْينا النيبُّ  
اللهم نجِّّ عيَّاش بن أيب ربيعة، اللهم نجِّّ سلمَة بن هشام، اللهم نجِّّ الوليد بن الوليد، اللهم نجِّّ املستضعفني من املؤمنني،  

 اللهم اْشُدْد وطأتَك على ُمضر، اللهم اجعلها عليهم سنني كسينِّ يوسف«. 
َت بعد الركعة يف صالته شهرًا، إذا قال: مسع هللا ملن محده، يقول يف  قـَنَ   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »أن النيبَّ  

ين يوسف    ..قنوته: اللهم نجِّّ الوليد بن الوليد.. وذكر الدعاء بنحوه، إىل قوله. ويف آخره قال أبو هريرة: مث رأيُت    -َكسِّ
قد ترك الدعاء؟    -ى هللا عليه وسلمصل  -ترك الدعاء بعُد، فقلت: أرى رسوَل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  

 قال: وما تراهم قد َقدُِّموا؟« هذه رواايت البخاري ومسلم. 



197 
 

النيبَّ   أن  ربيعة.  -صلى هللا عليه وسلم  -وللبخاري:  أيب  بن  عيَّاَش  أنجِّ  اللهم  الصالة:  يدعو يف  وذكره. ويف    ..كان 
ين يوسف  وذكره.. إىل    ..أخرى »أنه كان إذا رفع رأسه من الركعة اآلخرة. صلى هللا    -مث قال: وإن النيبَّ    -قوله: كسِّ

 قال: غِّفار َغَفر هللا هلا، وأسلُم ساملها هللا«. قال البخاري: وقال ابن أيب الزِّاند: »هذا كله يف الصبح«.  -عليه وسلم
بكم صالَة رسولِّ هللا   قال: ألقـَرِّبنَّ  »أنه  هلما  أخرى  أبو هري-صلى هللا عليه وسلم-ويف  فكان  الركعة ،  يقُنت يف  رة 

ويلعن   للمؤمنني،  فيدُعو  ملن محده،  يقول: مسع هللا  ما  بعد  الصبح،  اآلخرة وصالةِّ  والعشاء  الظهر  من صالة  اآلخرة 
 الكفار«.

يف صالة الَعَتمة    -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج أبو داود هذه الرواية اآلخرة. وله يف أخرى، قال: »قنت رسول هللا  
 نوته: اللهم نجِّّ الوليد بن الوليد.. وذكر احلديث.. إىل قوله: وما تراهم قد َقدِّموا؟«.شهرًا، يقول يف ق

إىل قوله كسينِّ يوسف«.    ..وذكر حنوه.  ..ويف رواية النسائي، قال: »ملا رفع رأسه من الركعة الثانية من صالة الصبح.
ة حني يقول: مسع هللا ملن محده، ربَّنا ولك  كان يدعو يف الصال  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى له »أن رسول هللا  

هللا   لرسول  خمالفون  يومئذ  ُمضر  يُة  وَضاحِّ فيسجد،  أكب  هللا  يقول:  مث  وقال:  مثله،  وذكر  عليه  -احلمد..  صلى هللا 
 «  -وسلم

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن اَل ويف رواية عند ابن خزمية،  َّ َصلَّى اَّللَّ ََحٍد، َأْو َيْدُعَو َعَلى َأَحٍد، وََكاَن إَِّذا  َأنَّ النَّيبِّ يـَْقُنُت إِّالَّ َأْن َيْدُعَو ألِّ
. ُ لَِّمْن محَِّدُه"، قَاَل: "رَبَـَّنا َوَلَك احْلَْمُد، اللَُّهمَّ أَْنجِّ َع اَّللَّ  . " َوذََكَر احْلَدِّيثَ  ..قَاَل: "مسِّ

ُ عَ ويف رواية أخرى عنده،   َّ َصلَّى اَّللَّ َلْيهِّ َوَسلََّم مَلْ َيُكْن يـَْقُنُت إِّالَّ َأْن َيْدُعَو لَِّقْوٍم أو يدعو َعَلى قـَْوٍم. فَإَِّذا َأرَاَد َأْن َأنَّ النَّيبِّ
نَي يـَْرَفُع رَْأَسُه مَِّن الرَّْكَعةِّ الثَّانَِّيةِّ مِّْن َصاَلةِّ اْلفَ   ْجرِّ. َيْدُعَو َعَلى قـَْوٍم، َأْو َيْدُعَو لَِّقْوٍم، قـََنَت حِّ

 ]صحيح[ [ 1097 ،619]خزيمة: [ 3533]جامع: 
بن عازب    -[  754]  الباء  النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)م ت د س(  يقنت يف    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن  كان 

والنسائي داود  وأبو  والرتمذي  مسلم  أخرجه  واملغرب«  يذكر    الصبح  ومل  الصبح«.  داود: »يف صالة  أخرى أليب  ويف 
 »املغرب«. 

 ]صحيح[ [ 3536]جامع: 
صالة الغداة، فلما    -صلى هللا عليه وسلم  -حممد بن سريين قال: »حدَّثين َمن صلى مع النيبِّّ    -)د(    -[  755] 

 أخرجه أبو داود. «.رََفَع رأسه من الركعة الثانية قام ُهنَـيَّة
 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 3537]جامع: 

، قد صلَّْيُت خلَف رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)ت س( أبو مالك األشجعي    -[  756]  قال: »قلُت أليب: اي أبتِّ
وأيب بكر وعمَر وعثمان وعليِّ بن أيب طالب، هاهنا ابلكوفة مخس سنني، أكانوا يْقنُتون؟ قال:   -صلى هللا عليه وسلم -

 ُبيَنَّ، حُمّدِّث« هذه رواية الرتمذي. أي 
فلم يْقنت، وصلَّيُت خلف أيب بكر فلم يقنت،    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي: قال »صلَّيُت خلَف النيبِّّ  

وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثماَن فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، مث قال: »اي بينَّ  
 بدعة« 
 [  صحيح: حديث صحيح[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 3539]جامع: 
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صلى هللا عليه   -: قال »علَّمين رسوُل هللا -رضي هللا عنهما   -)د ت س( احلسن بن علي بن أيب طالب    -[  757] 
فيما  كلمات أقوهلن يف الوتر: اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت، وتَولَّين فيمن تولَّيَت، وابرك يل    -وسلم

َأعطيَت، وقين َشرَّ ما قضيَت، فإنك تقضي وال يـُْقضى عليك، وإنه ال يذِّلُّ من والْيَت، تباركَت رَبَّنا وتعاليَت«. أخرجه  
أبو داود والرتمذي والنسائي، ويف أخرى أليب داود، وقال يف آخره: »قال: هذا تقول يف الوتر يف القنوت« ومل يذكر  

 »أقوهلنَّ يف قنوت الوتر«   «: خرى بدل قوله: »أقوهلنَّ يف الوتر»أقوهلنَّ يف الوتر« وله يف أ
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  3541]جامع: 

كان يقول يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت د س( علي بن أيب طالب    -[  758] 
ال ُأحصي ثناء عليك، أنت   ، منكآخر وترِّهِّ: »اللهم إين أعوُذ برضاك من سخطك، وِبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك 

 .كما أثنيت على نفسك«. أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي
 ]األلباني: صحيح[   [ [ ]عبد القادر: حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي[ ]شعيب: إسناده صحيح3542]جامع: 

»أفضُل    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  : قال: قال  -رضي هللا عنهما    -)م ت( جابر بن عبد هللا    -[  759] 
الصالة: طوُل القنوت«. أخرجه مسلم، وأما الرتمذي، فإنه قال: قيل: اي رسوَل هللا، أيُّ الصالة أفضل؟ فقال: »طوُل  

   القنوت«
 [ ]صحيح[ 3543]جامع: 

، فـََقاَل: »ُكنَّا نـَْقُنُت قـَْبَل   -رضي هللا عنه  -أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ  )جه( -[ 760]  قَاَل: ُسئَِّل َعنِّ اْلُقُنوتِّ يفِّ َصاَلةِّ الصُّْبحِّ
 أخرجه ابن ماجه..الرُُّكوعِّ َوبـَْعَدُه« 

 [ حيح]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ص [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات 1183 ]ماجه:

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن اَل يـَْقُنُت إِّالَّ إَِّذا َدَعا لَِّقْوٍم َأْو َدَعا َعَلى   -رضي هللا عنه    -  أََنس  )خز(  -[  761]  َّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ النَّيبِّ
 قـَْوٍم. أخرجه ابن خزمية 

 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح  [620]خزيمة: 

 الفرع اخلامس: يف التشهد واجللوس، وفيه نوعان 

 النوع األول: يف التشهد 
  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)م د ت س( عبد هللا بن عباس    -[  762]

السالُم   هلل،  الطيبات  الصلوات،  املباركات،  التَّحيَّاُت،  يقول:  فكان  القرآن،  من  السُّورَة  يعلِّّمنا  التشهَد، كما  يـَُعلُِّّمنا 
م علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدًا  عليك أيُّها النيبُّ ورمحة هللا وبركاته، السال

 رسوُل هللا«. 
  -ويف رواية خمتصرًا إىل قوله: »من القرآن«. أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي، إال أن الرتمذي قال: »سالم عليك  

 لقرآن« وقال النسائي مثل الرتمذي  سالم علينا« بغري ألف والم، وقال هو وأبو داود: »كما يـَُعلُِّّمنا ا
 [ ]صحيح[ 3544]جامع:  
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  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »علَّمين رسوُل هللا    -رضي هللا عنه   -)خ م س د ت( عبد هللا بن مسعود    -[  763] 
والطيبات، السالم عليك أيها  كما يـَُعلُِّّمين السورة من القرآن: التحياُت هللا، والصلوات،    -كفِّي بني كفَّْيه    -التشهد  

إله إال هللا، وأشهد أن حممدًا رسوُل   أن ال  الصاحلني، أشهد  السالم علينا وعلى عباد ]هللا[  النيبُّ ورمحة هللا وبركاته، 
 هللا«.

وذكره، وزاد    ..قال: »إذا قعد أحدُكم يف الصالة فليقل: التحيات هلل.  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: أن النيبَّ  
ويف    .. : فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد َسلَّْمُتم على كل عبٍد هلل صاحل يف السماء واألرض.-عباد هللا الصاحلني    -عند ذكر  

 آخره: مث يتخريَّ من املسألة ما شاء« أخرجه البخاري ومسلم. 
كفَّْيه« وله وللرتمذي قال: »علَّمنا رسوُل  وأخرج النسائي الرواية األوىل، إال أنه قال: »وقعدُت بني يديه عوض كفِّي بني  

 وذكر احلديث.  « ...إذا قعدان يف الركعتني أن نقول: التحيَّات -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
يف الصالة قلنا: السالم على هللا قبل    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود، قال: »كنا إذا جَلسنا مع النيبِّّ  

ف على  السالم  النيبُّ  عباده،  فقال  وفالن،  وسلم  -الن  عليه  هو  -صلى هللا  فإن هللا  هللا،  على  السالم  تقولوا:  ال   :
هللا   ورمحة  النيبُّ  أيها  عليك  السالم  والطيبات،  والصلوات،  هلل،  التحيَّات  فليقل:  أحدُكم  جلس  إذا  ولكن  السالم، 

ذ قلتم  إذا  فإنكم  الصاحلني،  عباد هللا  علينا وعلى  السالم  السماء  وبركاته،  أصاب كلَّ عبد صاحل يف  بني    -لك:  أو 
السماء، واألرض، أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، مث ليَـَتخريَّْ أحدُكم من الدعاءِّ أعجَبه إليه، 

 فيدعو به«. 
  « ...قد ُعلِّّمْ   -عليه وسلم  صلى هللا  -ويف رواية، قال: »كنا ال ندري ما نقول إذا َجَلْسنا يف الصالة، وكان رسوُل هللا  

 فذكر حنوه. 
قال شريك: ويف رواية عنه مثله، قال: »وكان يـَُعلَِّّمناُهن كما يـَُعلُِّّمنا التشهد: اللهم ألِّّْف بني قلوبنا، وأصلْح ذاَت بيننا،  

بطن، وما  منها  ظهر  ما  الفواحش  َنا  وَجنـَّبـْ النور،  إىل  الظلمات  من  وجنِّّنا  السالم،  ُسُبَل  أمساعنا،    واْهدِّان  يف  لنا  وابرك 
هبا،   ُمْثنِّني  لنعمتِّك،  شاكرين  واجعلنا  الرحيم،  التواب  أنت  إنك  علينا  وتب  تنا،  وذرِّايَّ وأزواجنا،  وقلوبنا،  وأبصاران، 

 قابليها، وأمتَّها علينا«. 
بيد عبد هللا،    أخذ   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى، قال علقمة: »إن عبد هللا بن مسعود أخذ بيده، وإن رسوَل هللا  

فذكر مثل دعاء حديث األعمش، وهي الرواية األوىل، وقال: »إذا قلت هذا أو قضيت    « ...فعلَّمه التشهد يف الصالة
 هذا: فقد قضيَت صالتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد«. 

َ وحَنْمَد ]ربَّناويف رواية النسائي، قال: »كنا ال ندري ما نقول يف كل ركعتني، غري أن ُنَسبِّّ  صلى    -وأن حممدًا    [،َح َونُكبِّّ
علََّم َمفاتَِّح اخلري وخوامته، فقال: إذا قعدمُت يف كل ركعتني فقولوا: التحيات هلل، والصلوات، والطيبات،    -هللا عليه وسلم

هد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن السالم عليك أيُّها النيبُّ ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، أش
 حممدًا رسوُل هللا«.

التشهَد يف الصالة، والتشهَد يف احلاجة، فقال: التشهد يف   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قال: »علَّمنا رسوُل هللا  
 وذكر مثله.  « ...الصالة: التحيات
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صلى هللا عليه    -علم شيئاً، فقال لنا رسول هللا  ال ن  -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى، قال: »كنا مع رسول هللا  
 احلديث.  « ...: قولوا يف كل جلسة: التحيات هلل-وسلم

جوامع الكلم، فقال لنا:    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »كنا ال ندري ما نقول إذا صلينا، فعلََّمنا رسوُل هللا  
 احلديث.  «...قولوا: التحيات 

نقول: »السالم على هللا، السالم على جبيل    -صلى هللا عليه وسلم  -نا مع رسول هللا  ويف أخرى، قال: كنا إذا صلي 
: ال تقولوا: السالم على هللا، فإن هللا تبارك وتعاىل هو السالم،  -صلى هللا عليه وسلم  -وميكائيل، فقال رسوُل هللا  

 وذكر احلديث.  « ...ولكن قولوا: التحيات
يف الصالة قلنا: السالم على هللا من عباده،    -صلى هللا عليه وسلم  -جلسنا مع رسول هللا  ويف أخرى، قال: »كنا إذا  

وذكر احلديث، وقال يف آخره: مث ْليَـَتَخريَّْ من الدعاء    ...-صلى هللا عليه وسلم  -السالم على فالن وفالن، فقال النيب 
 بعُد َأعَجبه إليه فليدُْع به«  

 [ ]صحيح[ 3545]جامع: 
صلى هللا عليه    -َصلوا معه، فقال: إنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -( أبو موسى األشعري  جه  )م د س  -[  764] 

قال: »إذا كان عند القْعدة فليكن من أول قول أحدِّكم: التحيات هلل، الطيبات، الصلوات هلل، السالم عليك    -وسلم
 الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا وحَده ال شريك له، وأن أيها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا

 حممدًا عبده ورسوله«. أخرجه النسائي وقد أخرجه هو ومسلم وأبو داود.  
ُتْم،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخطَبَـَنا، َوَبنيََّ لََنا ُسنـَّتَـَنا، َوَعلََّمَنا َصاَل ورواه ابن ماجه بلفظ،   تـََنا، فـََقاَل " إَِّذا َصلَّيـْ

يَّاُت الطَّيَِّّباُت، الصََّلَواُت َّللَِِّّّ، السَّ  ُّ َوَرمْحَُة اَّللَِّّ  َفَكاَن عِّْنَد اْلَقْعَدةِّ، فـَْلَيُكْن مِّْن َأوَّلِّ قـَْولِّ َأَحدُِّكْم: التَّحِّ اَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَّيبِّ
َنا وَ  ُ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ َوبـَرََكاتُُه، السَّاَلُم َعَليـْ ، َسْبُع َكلَِّماٍت  َعَلى عَِّبادِّ اَّللَِّّ الصَّاحلِِّّنَي، َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

 . ُهنَّ حتِّيَُّة الصَّاَلةِّ "
 وسريد يف صالة اجلماعة  

 من دون قوله سبع كلمات[  ةصحيحرواية ابن ماجه ]األلباني:   [ ]صحيح وإسناد النسائي حسن[901 ]ماجه:[ 3546]جامع: 
يف التشهد:    -صلى هللا عليه وسلم  -: عن رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -)ط د( عبد هللا بن عمر    -[  765] 

قال ابن عمر: زِّْدُت فيها وبركاته، السالم علينا    -»التحيات هلل، الصلوات، الطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا
قال ابن عمر: زدت فيها: وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا    -وعلى عباد هللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا  

 عبده ورسوله«. أخرجه أبو داود.
ويف رواية املوطأ: قال انفع: »إن ابَن عمر كان يتشهد: بسم هللا، التحيات هلل، الصلوات هلل، الزَّاكيات هلل، السالم على  
، ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، شهدُت أن ال إله إال هللا، شهدُت أن حممدًا رسول   النيبِّّ

اأُلوليني، ويدُعو إذا قضى تشهَُّده ِبا بدا له، فإذا جلس يف آخر صالته تشهََّد كذلك أيضاً،  هللا. يقول هذا يف الركعتني  
إال أنه يـَُقدِّم التشهد، مث يدعو ِبا بدا له، فإذا أراد أن ُيسلِّّم قال: السالم على النيبِّّ ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا  

مام، وإن سلَّم عليه أحد عن يساره ردَّ  وعلى عباد هللا الصاحلني، مث يقول: السالم علي كم، عن ميينه، مث يُردُّ على اإلِّ
   عليه«
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 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3548]جامع:  

كان يقول: »من السُّنَّةِّ: إخفاُء التشهُّد« ويف رواية: »أن    -رضي هللا عنه   -)د ت( عبد هللا بن مسعود  -[ 766] 
 . خُيَْفى«. أخرجه أبو داود والرتمذي

 ]األلباني: صحيح[   [قد توبع -وإن كان مدلسًا ورواه بالعنعنة  -: حديث صحيح، محمد بن إسحاق  شعيب[ ] 3551]جامع: 

 النوع الثاني: يف اجللوس 
قال: رآين ابُن ُعمَر وَأان أعْبُث ابحْلصَباء يف الصالة، فلما    )م ط د ت س( علي بن عبد الرمحن املعاوي   -[  767]

  -يصنع، ]فقلت: وكيف كان رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -اْنَصَرف َّناين فقال: »اْصَنع كما كان رسوُل هللا  
ذِّه اليمىن  -صلى هللا عليه وسلم ، وقبض أصابعه  يصنع؟[ قال: كان إذا جلس يف الصالة وضع كفَّه اليمىَن على َفخِّ

 كلَّها وأشار إبصَبعه، اليت تَلي اإلهبام، ووضع كفَّه الُيْسَرى على فخذه اليسرى«. 
كان إذا جلس يف الصالة وضع يديه على ركبتيه،    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية انفع عن ابن عمر: »أن النيبَّ  

َطها عليها«.  ورفع إصبعه اليمىن اليت تلي اإلهبام، فدعا هبا، ويده اليسرى  على ركبته، ابسِّ
النيبَّ   »أن  عنه:  لنافع  أخرى  وسلم  -ويف  عليه  ركبته    -صلى هللا  على  اليسرى  يده  وضع  التشهد  يف  قعد  إذا  كان 

 اليسرى، ووضع يده اليمىن على ركبته اليمىن، وعقد ثالًثً ومخسني، وأشار ابلسبَّابة«. أخرجه مسلم. 
وزاد األوىل،  الرواية  املوطأ  فيها:  وأخرج  وقال  األوىل،  والنسائي  داود  أبو  وأخرج  يفعل«.  هكذا كان  »وقال:   :

»ابحلصى« بدل »احلصباء«. وأخرج الرتمذي والنسائي الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة، إال أنه أخرجها  
ُت إىل َجْنبِّ ابنِّ عمر، فقلَّْبُت  عن علي بن عبد الرمحن أيضاً، وللنسائي أيضاً: قال: قال علي بن عبد الرمحن: »صلَّي

صلى هللا   -احلَصى، فقال يل ابُن عمر: ال تـَُقلِّّب احلصى، فإن تقليب احلصى من الشيطان، وافعل كما رأيُت رسوَل هللا 
يفعل؟ قال: هكذا، ونصب اليمىن وأضجع   -صلى هللا عليه وسلم -يفعل، قلُت: وكيف رأَيَت رسوَل هللا  -عليه وسلم
 ووضع يده على فخذه اليمىن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار ابلسَّبَّابَةِّ«. اليسرى، 

وَأشار إبصبعه اليت تلي    [،ويف أخرى له حنوه، وقال: »كيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمىن على فخذه ]اليمىن 
 يصنع«   -صلى هللا عليه وسلم - اإلهبام يف القبلة، ورَمي ببصره إليها، أو حنوها، مث قال: هكذا رأيُت رسوَل هللا

 [ ]صحيح[ 3552]جامع: 
إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -:[ قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -د س( عبد هللا بن الزبري  )]   -[  768] 

ركبته   على  اليسرى  ووضع  اليمىن،  قدَمه  وفرش  وساقِّهِّ،  ذِّه،  َفخِّ حتت  اليسرى  قدمه  جعل  الصالة  يف  اليسرى،  قعد 
 وأشار ابلسبابة«.  -قال راويه: وأراان عبد الواحد  -ووضع يده اليمىن على فخذه اليمىن، وأشار إبْصَبعه 

 كان يشري إبصبعه إذا دعا، وال حُيرِّكها«   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: »أن النيبَّ 
بيده اليسرى    -صلى هللا عليه وسلم  -ل النيبُّ  يدعو كذلك، ويتحام  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: أنه رأى النيبَّ  

 على فخذه اليسرى. وزاد يف رواية: »ال جُياوُِّز بصُره إشارَته«. أخرجه أبو داود.
إذا جلس يف الثِّّْنتنْي أو    -صلى هللا عليه وسلم   -وأخرج النسائي الثانية والثالثة، وله يف أخرى، قال: »كان رسوُل هللا  

 . يديه على ركبتيه، مث أشار إبصبعه«يف األربع: يضع 



202 
 

  لكن زيادة وال يحركها شاذة[ : حيث صحيح[ ]األلباني: صحيحرعبد القاد [ ] 3553]جامع: 

قال: »قدمُت املدينَة، فقلت: ألَنظَُرنَّ إىل صالة رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه  -( وائل بن حجر جه )ت س -[ 769] 
يعين على فخذه اليسرى    -افرتش رجله اليسرى ووضع يده    -يعين للتشهد    -، فلما جلس  -صلى هللا عليه وسلم  -
ونصب رجله اليمىن« أخرجه الرتمذي. ويف رواية النسائي: »أنه رأى النيبَّ جلس يف الصالة فافرتش رِّجله اليسرى،    -

   ووضع ذِّراَعْيهِّ على فخذيه، وأشار ابلسَّبَّابة يدعو«
هْبَامِّ َواْلُوْسَطى، َورََفَع الَّيتِّ َتلِّيهَِّما، يَ ويف رواية عند ابن ماجه،   إْلِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقْد َحلََّق ابِّ َا يفِّ  »رَأَْيُت النَّيبِّ ْدُعو هبِّ

   .«التََّشهُّدِّ 
 [  صحيح[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: 912 ]ماجه:[ 3554]جامع: 

)خ م د س( أبو يعفور عبد الرمحن بن عبيد قال: مسعُت ُمصعب ابن سعد يقول: »صلَّيُت إىل جنب أيب،    -[  770] 
على   أيدينا  َنضع  أن  وأُمْران  عنه،  فُنهينا  نفعله  وقال: كنا  أيب،  فنهاين  فخذيَّ،  بني  َوضْعُتهما  مث  بني َكفَّيَّ،  فطبَّقُت 

 ئي  الرُّكب«. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسا
 [ ]صحيح[ 3555]جامع: 

)س( األسود، وعلقمة قاال: »صلَّينا مع ابن مسعود يف بيته، فقام بيننا، فوضعنا أيدينا على رُكبِّنا، فنَـَزعها،    -[  771] 
 أخرجه النسائي.يفعله«  -صلى هللا عليه وسلم -فخالف بني أصابعنا، وقال: رأيُت رسوَل هللا  

  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[3556]جامع:  

)خ ت د س( عباس بن سهل الساعدي قال: »اجتمع أبو مُحيد وأبو ُأسيد وسهل بن سعد وحممد بن    -[  772] 
صلى هللا  -، فقال أبو مُحيد: أان أعلمكم بصالة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -مسلمة، فذكروا صالة رسول هللا  

اليسرى، وأقبَل بصدر اليمىن على قِّبلته، ووضع  فافرتش رِّجله    -يعين: للتشهد    -، إن رسوَل هللا جلس  -عليه وسلم
يعين: السبابة« أخرجه الرتمذي، وهو   -كفَّه اليمىن على ركبته اليمىن، وكفَّه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار إبصبعه 

 طرف من حديث قد أخرجه هو والبخاري وأبو داود، يَرُِّد يف »الفرع السابع«. من هذا الفصل.
النسائ رواية  النيبُّ  ويف  قال: »كان  من هذا،  فيها    -صلى هللا عليه وسلم  -ي طرف  تنقضي  اليت  الركعة  إذا كان يف 

قِّّهِّ ُمتَـَورِّكاً، مث سلَّم«   له اليسرى وقعد على شِّ  الصالة أخَر رِّجِّ
 [ ]صحيح[ 3558]جامع: 

هللا بن عمر: »إنه كان يرى عبد  قال عبد هللا بُن عبد    -رضي هللا عنهما    -)خ ط س( عبد هللا بن عمر    -[  773] 
ُسنَُّة   إَّنا  وقال  عمر،  بن  عبد هللا  فنهاين   ، نِّّ السِّّ يومئذ حديث  وأان  ففعلُته،  إذا جلس،  الصالة  يرَتَّبع يف  عمر  بن  هللا 
َ رجلك اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ قال: إن رِّْجَليَّ ال حْتمالين«. أخرجه    الصالة: أن تنصب رجلك اليمىن، وتـَْثينِّ

 البخاري واملوطأ. 
تنصِّب  اليمىن«. ويف أخرى »أن  َب  َوتْنصِّ اليسرى  َع رجلك  ُتْضجِّ أن  الصالةِّ:  ُسنَّةِّ  قال: »إن من  النسائي  ويف رواية 

 القدم اليمىن، واستقبالُه أبصابعها القبلَة، واجللوُس على اليسرى«. 
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فلما جلس الرجل يف أربع:    -إىل جنبه    وصلى رجل  -ويف أخرى للموطأ عن عبد هللا بن دينار »أنه مسع ابن عمر  
 تـََربَّع، وَثىَن رجليه، فلما انصرف عبد هللا عاب ذلك عليه، فقال الرجل: إنَك لتْفعُل ذلك، فقال عبد هللا: إين أْشَتكي«. 
فلما  الصالة على ُصدور قدميه،  السجدتني يف  تربَّع يف  ابن عمر  املغرية ابن حكيم »أنه رأى  للموطأ عن    ويف أخرى 

 انصَرَف ذكَر ذلك له، فقال: إَّنا ليست بسنَّةِّ الصالة، وإَّنا أفعل هذا من أجل أين أشتكي« 
 [ ]صحيح[ 3560]جامع: 

فقال: هي السُّنَُّة،    )م د ت( طاوس بن كيسان اليماين قال: »قلنا البن عباس يف اإلقعاء على القدمني؟  -[  774] 
َجَفاًء   أما تراه  نبيِّّكم  فقلنا له:  ؟ فقال ابن عباس: بل هي ُسنَُّة  «. أخرجه مسلم وأبو  -صلى هللا عليه وسلم-ابلرَُّجلِّ

 .»يف السجود« «:داود والرتمذي، وزاد أبو داود بعد: »القدمني
 [ ]صحيح[ 3561]جامع: 

َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َجَلَس يفِّ  قَاَل: »َكاَن    -رضي هللا عنه    -  )حم( َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ أَبـَْزى  -[  775] 
ْصُبعِّهِّ إَِّذا َدَعا« رُي أبُِّ ذِّهِّ، مثَّ َكاَن ُيشِّ    .الصَّاَلةِّ َفَدَعا، َوَضَع َيَدُه اْلُيْمىَن َعَلى َفخِّ

ريُ ويف رواية أخرى،  ْصُبعِّهِّ السَّبَّاَحةِّ يفِّ الصَّاَلةِّ«»َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيشِّ  َأخرجه مسند أمحد.  . أبُِّ
[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" عن أبي سعيد الخزاعي  15368  ،15370]مسند:  

 [ عنه، ولم يرو عنه غير منصور بن المعتمر كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه

السَُّوائِّيِّ   -[  776]  مَسَُرَة  ْبنِّ  َجابِّر  عنه    -  )حم(  رُي    -رضي هللا  ُيشِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  رَأَْيُت  قَاَل: 
 َأخرجه مسند أمحد.  إبِِّّْصَبعِّهِّ.
"الكبير"  18772]مسند:   ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في  لغيره[  و"األوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح [ ]شعيب: صحيح 

 [ غير أبي خالد الوالبي، وهو ثقة

يفِّ   -[  777]  اْلُيْسَرى  َذُه  َفخِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َاشِّ  اْفرتِّ َعْن  َحدَّْثينِّ  قَاَل:  إِّْسَحاَق  اْبن  َوَسطِّ    )حم( 
ذِّهِّ اْلُيْسَرى،   رَِّها، َوقـُُعودِّهِّ َعَلى َورِّكِّهِّ اْلُيْسَرى، َوَوْضعِّهِّ َيَدُه اْلُيْسَرى َعَلى َفخِّ َوَنْصبِّهِّ َقَدَمُه اْلُيْمىَن، َوَوْضعِّهِّ  الصَّاَلةِّ َويفِّ آخِّ

َا رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ، عِّْمرَ  ُد هبِّ ذِّهِّ اْلُيْمىَن، َوَنْصبِّهِّ ُأْصبـَُعُه السَّبَّابََة يـَُوحِّّ اُن ْبُن َأيبِّ أََنٍس َأُخو َبينِّ َعامِّرِّ ْبنِّ ُلَؤيٍّ  َيَدُه اْلُيْمىَن َعَلى َفخِّ
مِّ مِّْقَسٍم َمْوىَل َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ نـَْوَفٍل قَاَل: َحدََّثينِّ رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ، قَاَل:وََكاَن ثَِّقًة، َعْن َأيبِّ اْلقَ  َصلَّْيُت يفِّ   اسِّ

ذِّي اْلُيْسَرى َوَنَصْبُت السَّبَّابََة« ، قَ  دِّ َبينِّ غَِّفاٍر، فـََلمَّا »َجَلْسُت يفِّ َصاَلِتِّ اْفرَتَْشُت َفخِّ اَل: فـََرآينِّ ُخَفاُف ْبُن إِّميَاءِّ  َمْسجِّ
َذلِّ  َأْصَنُع  َوَأاَن  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  ُصْحَبٌة  َلُه  وََكاَنْت  اْلغَِّفارِّيُّ  رََحَضَة  مِّْن  ْبنِّ  اْنَصَرْفُت  فـََلمَّا  قَاَل:  َك، 

َ َنَصْبَت إِّْصبَـعَ  : َأْي ُبيَنَّ، ملِّ َك َهَكَذا، قَاَل: َوَما تـُْنكُِّر رَأَْيُت النَّاَس َيْصنَـُعوَن َذلَِّك، قَاَل: فَإِّنََّك َأَصْبَت، »إِّنَّ  َصاَلِتِّ قَاَل يلِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن إَِّذا َصلَّى َيْصَنُع َذلَِّك« ، َفَكاَن اْلُمْشرُِّكوَن يـَُقوُلوَن: إَِّّنََّ  ٌد إبِِّّْصَبعِّهِّ  ا َيْصَنُع َهَذا حُمَمَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َا رَ  ُد هبِّ َا َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْصَنُع َذلَِّك يـَُوحِّّ َا وََكَذبُوا، »إَِّّنَّ  َأخرجه مسند أمحد.  .بَُّه َعزََّوَجلَّ«َيْسَحُر هبِّ
]ال16572]مسند:   إيماء[  الراوي عن خفاف بن  الرجل  إسناده ضعيف إلبهام  َوَسمَّى  [ ]شعيب:  ِبَنْحِوِه  َيْعَلى  َوَأُبو  َأْحَمُد  َرَواُه  هيثمي: 

ِه َأْحَمدُ   [ اْلُمْبَهَم اْلَحاِرَث َوَلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه َوَلْم ُيَسمِّ

قْـَعاءِّ َوالتـََّورُّكِّ يفِّ  »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ََّنَى    -رضي هللا عنه    -  )حم( أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ   -[  778]  َعنِّ اإْلِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  الصَّاَلةِّ«
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]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر َعْن َشْيِخِه َهاُروَن ْبِن    [[ ]شعيب: صحيح دون النهي عن التورك، ورجال إسناده رجال الصحيح 13437]مسند:  
ِحيحِ   [ ُسْفَياَن َوَلْم َأِجْد َمْن َذَكَرُه َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

، َوَأْن اَل    -رضي هللا عنه    -)حم( مَسَُرة    -[  779]  قَاَل: »َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن نـَْعَتدَِّل يفِّ اجْلُُلوسِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . َنْستَـْوفَِّز«

ي اْلَكِبيِر، َوِفيِه [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن بشير[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ فِ 20111]مسند:  
 [ َسِعيُد ْبُن َبِشيٍر َوِفي ااِلْحِتَجاِج ِبِه اْخِتاَلف  

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن: »إَِّذا َجَلَس يفِّ الصَّاَلةِّ َوَضَع ميِّيَنُه    -رضي هللا عنه    -قـََتاَدةَ   )حم( أبو   -[  780]  َأنَّ النَّيبِّ
ذِّهِّ اْلُيْمىَن، َوَأَشاَر إبِِّّْصَبعِّهِّ«  َأخرجه مسند أمحد.  .َعَلى َفخِّ

   [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين 22540]مسند: 

 الفرع السادس: يف السالم 
يسلِّّم عن    -صلى هللا عليه وسلم  -)م س( عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال: »كان رسوُل هللا    -[  781]

 ميينه وعن يساره، حَّت أرى بياَض خدِّه«. أخرجه مسلم والنسائي  
 [ ]صحيح[ 3563]جامع: 

كان يسلِّّم عن    -عليه وسلمصلى هللا    -»أن النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)ت د س( عبد هللا بن مسعود    -[  782] 
قوله:   بعد  داود  أبو  وزاد  الرتمذي.  أخرجه  عليكم ورمحة هللا«.  السالم  عليكم ورمحة هللا،  السالم  يساره:  ميينه وعن 

 »ِشاله«. »حَّت يـَُرى بياُض خدِّه«. 
   [«ويف رواية النسائي »حَّت يُرى بياُض خدِّه من هاهنا، ]وبياُض خدِّه من هاهنا

 ]األلباني: صحيح[   صحيح[عبد القادر: حديث [ ] 3564]جامع: 

فكان يسلِّّم عن ميينه: السالم    -صلى هللا عليه وسلم-)د( وائل بن حجر قال: »صليُت مع رسول هللا    -[  783] 
 أخرجه أبو داود. عليكم ورمحة هللا وبركاته، وعن ِشاله: السالم عليكم ورمحة هللا«. 

 ]األلباني: صحيح[   [يقوى بها[ ]شعيب: إسناده صحيحبمعناه [ ]عبد القادر: إسناده منقطع وله شواهد 3565]جامع: 

)م( أبو معمر األزدي الكويف: قال: »إن أمريًا كان ِبكة يسلِّّم تسليمتني، فسمع به عبد هللا، فقال: أىنَّ    -[  784] 
 أخرجه مسلم. كان يفعُله«   -صلى هللا عليه وسلم -َعلَِّقها؟ إن رسوَل هللا 

 [ ]صحيح[ 3566]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »ُكنَّا إذا صلَّْينا مع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)م د س( جابر بن مسرة    -[  785] 

صلى هللا عليه    -فقال رسوُل هللا    -أشار بيده إىل اجلانبني    -قلنا: السالم عليكم ورمحة هللا السالم عليكم ورمحة هللا  
ي أحدكم أن يضع يَده على فخذه، مث يسلِّّم على  : عالَم ُتومُِّئوَن أبيديكم، كأَّنا أْذانُب خيل ِشُُس؟ وإَّنا يكف-وسلم

 أخيه من عن ميينه وِشاله«. أخرجه مسلم. 
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، فسلََّم أحُدان: أشار بيده من عن  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود، قال: »كنا إذا صلينا خلَف رسول هللا  
 -أو أال يكفي  -ا أذانُب خيل ِشُْس؟ إَّنا يكفي ميينه، ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما ابل أحدِّكم يومُئ بيديه كأَّن

 ُيَسلِّّم على أخيه من عن ميينه ومن عن ِشاله«.  -أشار إبصبعه  -أحدَكم أن يقول هكذا 
أن يضع يده على فخذيه، مث ُيسلِّّم على أخيه من عن    -أو أحَدهم    -ويف أخرى له ِبعناه، وقال »إَّنا يكفي أحدَكم  

قال زهري:    -والناس رافُِّعو أيديهم    -صلى هللا عليه وسلم  -له، قال: »دخل علينا رسوُل هللا    ميينه وِشاله«. ويف أخرى 
الصالة   يف  قال:  الرواية   -ُأرَاه  هذه  الصالة«  يف  اسكنوا  ِشُْس؟  خيل  أذانب  أيديكم، كأَّنا  رافعي  َأراكم  مايل  قال: 

ذكور يف »الفصل اخلامس« من »ابب صالة  اآلخرة قد أخرجها مسلم يف مجلة حديث يتضمن معىن آخر، واحلديث م 
 اجلماعة«.

ويف رواية النسائي مثل رواية مسلم، إال أنه قال يف آخره: »أن يضع يَده على فخذه، مث يقول: السالم عليكم، السالم  
   [«عليكم«. ويف أخرى له مثل رواية مسلم، ويف أخرى »فلَيلَتفِّْت إىل صاحبه، وال يُومْئ ]بيده

 ]صحيح[  [3568]جامع:  
إذا سلََّم مل يْقعْد إال    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنها    -)م ت( عائشة    -[  786] 

 مِّْقداَر ما يقول: اللهمَّ أنت السالم، ومنك السالم، تباركَت اي ذا اجلالل واإلكرام« أخرجه مسلم والرتمذي  
 [ ]صحيح[ 3573]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »صلَّينا َخلَف رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)خ س( عتبان بن مالك    -[  787] 
 فسلَّمنا حني سلَّم« أخرجه النسائي يف آخر حديث طويل  

 [ ]صحيح[ 3575]جامع: 
رٍ  )جه( -[ 788]  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »ُيَسلُِّّم َعْن ميِّينِّهِّ، َوَعْن   -رضي هللا عنه -َعمَّار ْبنِّ اَيسِّ

 أخرجه ابن ماجه.  َيَسارِّهِّ، َحَّتَّ يـَُرى بـََياُض َخدِّهِّ، السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَِّّ، السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَِّّ«
]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: هذا اإلسناد اختلفت فيه نسخ "سنن ابن   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن 916 ]ماجه:

 ماجه" كما نبه عليه الزيلعي وابن حجر والبوصيري وغيرهم[ 

، َصاَلًة ذَكََّراَن َصاَلَة َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى    -رضي هللا عنه  -ُموَسى   وأَب  )جه(  -[  789]  قَاَل: »َصلَّى بَِّنا َعلِّيٌّ، يـَْوَم اجْلََملِّ
يَناَها، َوإِّمَّا َأْن َنُكوَن تـَرَْكَناَها، َفَسلََّم َعَلى ميِّينِّهِّ وَ   أخرجه ابن ماجه. الِّهِّ« َعَلى ِشَِّ هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَإِّمَّا َأْن َنُكوَن َنسِّ

عمره 917  ]ماجه: بآخر  واختلط  يدلس  كان  إسحاق  أبا  إال  ثقات.  ورجاله  صحيح  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] ] 
 ]شعيب: إسناده حسن[  ]األلباني: منكر وأما السالم يمينا ويسارا فصحيح بما قبله[

ْبَن َعمِّريََة    -[  790]  بـََياُض    -رضي هللا عنه  -)حم( َعدِّّي  َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َسَجَد يـَُرى  ُّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: »َكاَن النَّيبِّ
يـُْقبُِّل بَِّوْجهِّهِّ َحَّتَّ يـَُرى بـََياُض َخدِّهِّ   وَ إِّْبطِّهِّ، مثَّ إَِّذا َسلََّم َأقْـَبَل بَِّوْجهِّهِّ َعْن ميِّينِّهِّ، َحَّتَّ يـَُرى بـََياُض َخدِّهِّ، مثَّ ُيَسلُِّّم َعْن َيَسارِّهِّ 

 َأخرجه مسند أمحد. َعْن َيَسارِّهِّ«.
 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقات  17727 ،17726]مسند: 

اأْلَْنَصارِّيِّّ   -[  791]  َسْعٍد  ْبنِّ  َسْهل  »ُيَسلُِّّم يفِّ    -رضي هللا عنه  -)حم(  َوَسلََّم َكاَن:  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ 
 َأخرجه مسند أمحد.  َصاَلتِّهِّ َعْن ميِّينِّهِّ، َوَعْن َيَسارِّهِّ َحَّتَّ يـَُرى بـََياُض َخدَّْيهِّ«.
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 [ لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوِفيِه َكاَلم  [ ]شعيب: صحيح 22864]مسند: 
ْبنِّ َعلِّيٍّ )حم(    -[  792]  َوَعْن    -رضي هللا عنه  -طَلَّق  ميِّينِّهِّ  َعْن  ُيَسلُِّّم  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: َكاَن 

 َأخرجه مسند أمحد.   .َيَسارِّهِّ، َحَّتَّ يـَُرى بـََياُض َخدِّهِّ اأْلَمْيَنِّ، َوبـََياُض َخدِّهِّ اأْلَْيَسرِّ "

لغيره، وهذا  28  / 24009  ،25/    24009]مسند:   َوِرَجاُلُه [ ]الهيثمي:  إسناد حسن[ ]شعيب: صحيح  اْلَكِبيِر  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي  َأْحَمُد  َرَواُه 
 [ ِثَقات  

َمْسُعودٍ   )خز(  -[  793]  ْبنِّ  اَّللَِّّ  عنه  -َعْبد  يفِّ    قَاَل:  -رضي هللا  َسلََّم  إَِّذا  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َكاَن 
ْقَداَر َما يـَُقوُل: "اللَُّهمَّ أَْنَت السَّاَلُم، َومِّْنَك السَّاَلُم، تـََبارَْكَت اَي َذا اجلِّاَللِّ َواالصَّاَلةِّ، اَل   "جَيْلُِّس إِّالَّ مِّ أخرجه ابن    .إْلِّْكَرامِّ

 خزمية
 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح لغيره   [736]خزيمة: 

 أعمال الصالة الفرع السابع: يف أحاديث جامعة ألوصاف من  
الساعدي    -[  794] أبو محيد  ت(  د  عنه    -)خ  محيد    -رضي هللا  أاب  »مسعُت  عطاء:  بن  عمرو  بن  حممد  قال 

قتادة    -صلى هللا عليه وسلم-الساعدي يف عشرة من أصحاب رسولِّ هللا   أبو  أعلمكم   -منهم  أان  أبو محيد:  قال 
تبعاً، وال أقدمنا له صحة، قال: بلى،    ، قالوا: فلِّم؟ فوهللا ما كنت أبكثران له -صلى هللا عليه وسلم  -بصالة رسولِّ  

إذا قام إىل الصالة يرفع يديه حَّت حياذَي هبما َمنكبيه، مث    -صلى هللا عليه وسلم   -قالوا: فأعرض، قال: كان رسول هللا  
َع كلُّ عظم يف موضع معتداًل، مث يقرأ، مث يكبِّّ ويرفع يديه حَّت حياذي هبما منكبيه، مث يرك ُ حَّت يـَْرجِّ ع ويضعه راحتيه  يُكبِّّ

على ركبتيه، مث يعتدل وال يْنصُِّب رأسه وال يـُْقنُِّع، مث يرفع رأسه فيقول: مسع هللا ملن محده، مث يرفع يديه حَّت حياذي هبما  
منكبيه معتداًل، مث يقول: هللا أكب، مث يـَْهوِّي إىل األرض، فيجايف يديه عن جنبيه، مث يرفع رأسه، ويـَْثينِّ رجله اليسرى  

ليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد مث يقول: هللا أكب، ويرفع، ويْثين رجله اليسرى فيقعد عليها، حَّت  فيقعد ع
هبما   حياذَي  يديه حَّت  ورفع  الركعتني كبَّ  من  قام  إذا  مث  ذلك،  مثل  اآلخر  يصنع يف  مث  موضعه،  إىل  يرجَع كل عظم 

افتتاح الصالة، مث يصنع ذلك يف  التسليم أخَّر    منكبيه، كما كب عند  بقية صالته، حَّت إذا كانت السجدة اليت فيها 
قِّّه األيسر، قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول هللا   «. -صلى هللا عليه وسلم -رِّجله، وقعد ُمتورِّكاً على شِّ

  -يد  ، فتذاكروا صالته، فقال أبو مح-صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية قال: »كنُت يف جملس من أصحاب رسول هللا  
وقال: فإذا ركع أْمكن كفَّيه من ركبتيه، وفرَّج بني أصابعه، وَهصر ظهره، غري ُمْقنٍِّع رأسه،    -فذكر بعض هذا احلديث  

وال صافٍِّح خبدِّه، وقال: فإذا قعد يف الركعتني قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمىن، فإذا كان يف الرابعة أفضى 
 ج قدميه من انحية واحدة«. بَورِّكه اليسرى إىل األرض، وأخر 

 ويف أخرى حنو هذا، »قال: إذا سجد وضع يديه غري ُمْفرتِّش وال قابضهما، واستقبل أبطراف أصابعه القبلة«. 
  -بن سهل الساعدي: أنه كان يف جملس فيه أَبوه    -أو عيَّاش    -ويف أخرى عن حممد بن عمرو بن عطاء عن عباس  

ويف اجمللس أبو هريرة وأبو ُأَسيد وأبو مُحيد الساعدي: هبذا اخلب، يزيد    -صلى هللا عليه وسلم  -وكان أصحاب النيب  
فقال: »مسع هللا ملن محده، اللهم ربنا لك احلمد، ورفع يديه، مث    -يعين: من الركوع    -وينقص، قال فيه: مث رفع رأسه  

قال: هللا أكب، فسجد، فانتصب على كفَّيه، وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، مث كب، فجلس، فتَـَورََّك ونصب قدمه  
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حَّت إذا أراَد أن ينهض    وساق احلديث قال: مث جلس بعد الرَّْكعتني،  ..األخرى، مث كب فسجد، مث كب، فقام ومل يتورَّك.
 ومل يذكر التورَُّك للتشهد«.  ..للقيام، قام بتكبري، مث ركع الركعتني األخريني.

صلى هللا    -ويف أخرى قال: »اجتمع أبو مُحيد وأبو ُأسيد وسهل بن سعد وحممد بن مسلمة، فذكروا صالة رسولِّ هللا  
قال: مث ركع    -فذكر بعض هذا    -صلى هللا عليه وسلم-  ، فقال أبو مُحيد: أان أعلمكم بصالةِّ رسولِّ هللا-عليه وسلم

فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابٌض عليهما، وَوتَـَّر يديه، فتجاىف عن جنبيه، وقال: مث سجد فأمكن أنفه وجبهته، وحنَّى  
س فافرتش  يديه عن جنبيه، ووضع كفَّيه حْذو منكبيه، مث رفع رأسه حَّت رجع كل ُعضو يف موضعه، حَّت فرغ، مث جل

وأقبل بصْدر اليمىن على قبلته، ووضع كّفه اليمىن على ركبته اليمىن، وكفَّه اليسرى على ركبته    -يعين اليسرى    -رِّجله  
 وأشار إبصبعه«.  -اليسرى 

ذيه«. هذه رواايت أيب  ويف رواية يف هذا احلديث، قال: »فإذا سجد فرََّج بني فخذيه غري حامِّل بطَنه على شيء من َفخِّ
 د، وله أطراف من هذا احلديث مل نذكرها، ألَّنا قد تضمنتها هذه الرواايت.داو 

صلى هللا    -ويف رواية الرتمذي: قال حممد بن عمرو عن أيب محيد الساعدي: مسعُته وهو يف عشرة من أصحاب النيبِّّ  
، قالوا: ما  - عليه وسلمصلى هللا  -، أحدهم: أبو قتادة بن ربِّعّي يقول: »أان َأعلمكم بصالة رسولِّ هللا  -عليه وسلم

  -صلى هللا عليه وسلم  -كنت أقدَمنا له صحبة، وال أكثران له إتْـَياانً؟ قال: بلى، قالوا: فاعرض، فقال: كان رسول هللا  
الصالة إىل  قام  هبما    إذا  حياذَي  يديه حَّت  رفع  يركَع  أن  أراد  فإذا  منكبْيه،  هبما  حياذي  يديه حَّت  ورفع  قائماً  اعتدل 

 قال: هللا أكب، وركع، مث اعتدل، فلم ُيَصوِّْب رأسه، ومل يُقنِّْع، ووضع يديه على ركبتيه، مث قال: مسع هللا ملن  منكبيه، مث
محده، ورفع يديه واعتدل حَّت رجع كل عظم يف موضعه معتداًل، مث هَوى إىل األرض ساجدًا، مث قال: هللا أكب، مث جاىف  

َع كل عضو يف موضعه، مث  َعُضديه عن إبطيه، وفتخ أصابع رجليه، مث  َثىن رجله اليسرى وقعد عليها، مث اعتدل حَّت يـَْرجِّ
، ورفع يديه، حَّت حياذَي هبما منكبيه، كما   َّنض، حَّت صنع يف الركعة الثانية مثل ذلك، مث إذا قام من السجدتني كبَّ

افتتح الصالة، مث صنع كذلك، حَّت إذا كانت الركعة اليت تنقضي فيها صال اليسرى، وقعد  صنع حني  ته: أخَّر رِّجله 
 على شقِّّه ُمتَـَورِّكاً، مث سلم«. قال: »ومعىن قوله إذا قام من السجدتني، ورفع يديه، يعين: إذا قام من الركعتني«. 

 «. -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له قال.. ِبعناه، وزاد فيه »قالوا: صدقت، هكذا صلَّى النيبُّ 
صلى هللا عليه    -حممد بن عمرو بن عطاء: »أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النيبِّّ    وأخرجه البخاري خمتصرًا عن 

صلى هللا    -، قال أبو محيد: أان كنُت أحفظكم لصالة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -، فذكران صالة النيب  -وسلم
ركبتيه، مث هَصَر ظهره، فإذا رفع رأسه    ، رأيُته إذا كبَّ جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من-عليه وسلم

استوى حَّت يعود كل فقار إىل مكانه، فإذا سجد وضع يديه غري مفرتش وال قابضهما، واستقبل أبطراف أصابع رجليه  
رِّجله   قدَّم  اآلخرة،  الركعة  يف  جلس  فإذا  اليمىن،  ونصب  اليسرى،  رِّجله  على  جلس  الركعتني  يف  جلس  فإذا  القبلة، 

 األخرى، وقعد على مقعدته«  اليسرى، ونصب 
 [ ]صحيح[ 3576]جامع:  
بينما هو جالس يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ت د س( رفاعة بن رافع    -[  795] 

  -إْذ جاءه رجل كالبدوي، فصلَّى فأخفَّ صالته، مث انصرف فسلَّم على النيب    -قال رفاعُة: وحنن معه    -املسجد يوماً  
، فرجع فصلى، مث  : »-صلى هللا عليه وسلم  -فقال النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم وعليك، فارجع فصلِّّ فإنك مل تصلِّّ
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صلى هللا    -جاء فسلم عليه فقال: وعليك، فارجع فصل فإنك مل تصل، ففعل ذلك مرتني أو ثالًثً، كل ذلك أيِت النيبَّ 
، فيقول النيبُّ  -عليه وسلم ، فعاَف  : وعليك، فارجع فصلِّّ فإنك مل تصلِّّ -صلى هللا عليه وسلم  -، فيسلِّّم على النيبِّّ

الناس وكَب عليهم: أن يكوَن من أخفَّ صالَته مل يصل، فقال الرجل يف آخر ذلك: فأرين وعلِّّْمين، فإَّنا أان بشر ُأصيُب  
وُأخطئ، فقال: أجل، إذا قمَت إىل الصالة فتوضْأ كما أمرك هللا به، مث تَشهَّْد فأقِّْم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإال  

ْه و  هلِّّْلُه، مث اركع فاطَمئنَّ راكعاً، مث اعتدل قائماً، مث اسجد فاعتدل ساجدًا، مث اجلس فاطمئنَّ جالساً، مث  فامحد هللا وكبِّّ
قم، فإذا فعلَت ذلك فقد متَّت صالتك، وإن انتقصت منه شيئاً فقد انتقصت من صالتك، قال: وكان ]هذا[ أهوَن  

 انتقص من صالته، ومل تذهْب كلُّها«. هذه رواية الرتمذي. : أنه من انتقص من ذلك شيئاً عليهم من األوىل
صلى هللا عليه    -ويف رواية أيب داود مثل حديث قبله، وهو حديث أيب هريرة قال.. فذكر حنوه، وقال فيه: فقال النيبُّ  

الوضوَء  -وسلم فيضع  يتوضأ،  الناس حَّت  من  أحد  تتمُّ صالُة  »إنه ال  َعه    -:  مواضِّ ،    -يعين  يكبِّّ وحيمد هللا عزَّ  مث 
وجلَّ، ويثين عليه، مث يقرأ ِبا شاء من القرآن، مث يقول: هللا أكب، مث يركع حَّت تطمئن مفاصُله، مث يرفع، مث يقول: مسع  
هللا ملن محده، حَّت يستوَي قائماً، ويقول: هللا أكب، مث يسجد، حَّت تطمئنَّ مفاصُله، مث يقول: هللا أكب، ويرفع رْأسه 

يستوَي   متت  حَّت  ذلك  فعل  فإذا   ،ُ فيكبِّّ ًثنية  ويرفعه  مفاصله،  تطمئنَّ  حَّت  يسجد  مث  أكب،  هللا  يقول:  مث  قاعدًا، 
 صالته«.

قال رسوُل هللا   قال:  له  أمر هللا، -صلى هللا عليه وسلم   -ويف أخرى  الوضوء كما  ُيْسبَِّغ  تَتِّمُّ صالُة أحدِّ حَّت  : »ال 
ه، ويغسل رجليه إىل الكعبني، مث يكب هللا وحيمده، مث يقرأ من القرآن ما  فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وميسح برأس

من األرض،    -قال: مث يكب، فيسجد ومُيكُِّن وجهه ويف رواية: جبهته    -فذكر حنو حديث محاد    ..ُأذَِّن له فيه وتـََيسََّر.
ويقيم مقعده،  على  قاعدًا  فيستوي  يكبِّّ  مث  فـََتْسرَتْخي،  مفاصله  تطمئنَّ  أربع   -ُصْلَبُه    حَّت  هكذا  الصالة  فوصف 

 ال تتم صالة أحدكم حَّت يفعل ذلك«.  -ركعات، حَّت فرغ 
ْ، مث اقرأ أبُمِّّ القرآن، وِبا شاء هللا أن تقرَأ، فإذا ركعت  ويف أخرى هبذه القصة، فقال: إذا قمَت فتوَّجهت إىل القبلة فكبِّّ

سج إذا  وقال:  ظهرك،  وامُدد  ركبتيك،  على  راحتيَك  فخذك  فضْع  على  فاقُعد  رفعت  فإذا  بسجودك،  فمكِّْن  دت 
 اليسرى. 

ذك اليسرى، مث تشهَّْد، مث إذا   ويف أخرى هبذه القصة، وقال فيه: »فإذا جلسَت يف وسط الصالة فاطمئنَّ، وافرتَش َفخِّ
 قمَت فمثل ذلك حَّت تفرَُغ من صالتك«. 

ْ، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإال  ويف أخرى حنوه، فقال فيه: »فتوضْأ كما أمرك هللا عز وجل، مث   تشهَّْد فأقم، مث كبِّّ
ُْه وهلِّّلُه.  وقال فيه: وإن انتقصت فيه شيئاً: انتقصَت من صالتك«.  ..فامحد هللا، وكبِّّ

النسائي، قال: »كنا مع رسول هللا     -إْذ دخل رجل املسجد فصلَّى، ورسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرجه 
َيْشُعُر، مث انصرف فأتى رسوَل هللا    -ه وسلمصلى هللا علي ، فسلم عليه فردَّ عليه  -صلى هللا عليه وسلم-يْرُمُقه، وال 

أدري   قال: ال  مل تصل،  فإنك   ، ارجع فصلِّّ قال:  الثالثة    -السالم، مث  أو يف  الثانية  أنزل عليك    -يف  والذي  قال: 
، مث    الكتاب لقد َجهِّْدُت فعلِّّْمين وَأرِّين، قال: إذا أردت  الصالة فتوضَّأ وأحسن الوضوء، مث قم فاستقبل القبلة، مث كبِّّ

اقرأ، مث اركع حَّت تطمئن راكعاً، مث ارفع حَّت تعتدل قائماً، مث اسجد حَّت تطمئن ساجدًا، مث ارفع رأسك حَّت تطمئن  
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إَّنا تَنُقصه من  جالساً، مث اسجد حَّت تطمئن ساجدًا، فإذا صنعت ذلك: فقد قضيت صالتك، وما انتقصت من ذلك ف
 صالتك«.

 وله يف ُأخرى حنو الرواية الثانية اليت أليب داود، إال أنه قال يف أوهلا حنَو ما قال هو يف روايته األوىل 
 [  صحيح عند الترمذي[ ]األلباني: روايات أبي داود صحيحة أو حسنة [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: 3577]جامع: 

دخل املسجد،    -صلى هللا عليه وسلم  -»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة  )خ م د ت س(    -[  796] 
، فرجع فصلى    -صلى هللا عليه وسلم-فدخل رجل فصلى، فسلم على النيبِّّ   فردَّ، وقال: ارجع فصلِّّ فإنك مل تصلِّّ

  -فرجع ثالًثً    -فإنك مل تصلِّّ    فردَّه وقال: ارجع فصلِّّ   -صلى هللا عليه وسلم  -كما صلى، مث جاء فسلم على النيب  
من   معك  تيسََّر  ما  اقرأ  مث   ، فكبِّّ الصالة  إىل  قمَت  إذا  فقال:  فعلِّّْمين،  غريَه،  ُأحسن  ما  بعثك ابحلق،  والذي  فقال: 
تطمئن   ارفع حَّت  مث  ساجدًا،  تطمئن  اسجد حَّت  مث  قائماً،  تعتدَل  ارفع حَّت  مث  راكعاً،  تطمئن  اركع حَّت  مث  القرآن، 

 افعل ذلك يف صالتك كلِّّها«.جالساً، و 
،    -ويف رواية بنحوه، وفيه »وعليك السالم، ارجع   وفيه: فإذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء، مث استقبل القبلة فكبَّ

مث اسجد حَّت تطمئن    -بعد قوله: حَّت تطمئن جالساً    -مث اقرأ ِبا تيسر معك من القرآن.. وذكر حنوه وزاد يف آخره  
ارفع  أبو داود يف    ساجدًا، مث  املوطأ. وزاد  إال  افعل ذلك يف صالتك كلِّّها«. أخرجه اجلماعة  حَّت تطمئن جالساً، مث 

 رواية: له »فإذا فعلت هذه متت صالتك، وما انتقصت من هذا فإَّنا انتقصته من صالتك« 
 [ ]صحيح[ 3578]جامع: 

صلى هللا عليه    -»ألنظَُرنَّ إىل صالة رسولِّ هللا  قال: »قلُت:    -رضي هللا عنه    -)د س( وائل بن حجر    -[  797] 
، فاستقبل القِّبلَة، فكبَّ فرفع يديه حَّت حاذى  -صلى هللا عليه وسلم  -، كيف ُيصلِّّي؟ قال: فقام رسوُل هللا  -وسلم

اله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، مث وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع ر  أسه من الركوع ُأُذنَيه، مث أخذ ِشِّ
رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك املنزل من يديه، مث جلس فافرتش رِّجله اليسرى، ووضع يده اليسرى  

وحلَّق بِّْشٌر    -األمين على فخذه اليمىن وقبض ثنتني، وحلَّق َحْلقة، ورأيُته يقول هكذا    على فخذه اليسرى، وحدَّ مِّرفقه
اإلهبام والوسطى، وأشار ابلسبَّابة«. ويف رواية ِبعناه، قال فيه: »مث وضع يده اليمىن على ظهر كفِّه اليسرى، والرُّْسغِّ 

د، فرأيت الناس عليهم ُجلُّ الثياب، حُترَُّك أيديهم حتت قال فيه: مث جئت بعد ذلك يف زمان فيه بْرد شدي  -والسَّاعدِّ  
، فلما افتتح  -صلى هللا عليه وسلم -الثياب« أخرجه أبو داود والنسائي، ويف أخرى للنسائي قال: صليُت خلف النيبِّّ 

، ورفع يديه، حَّت حاذى ُأذنيه، مث قرأ بفاحتة الكتاب، فلما فرغ منها قال: آمني، يرفع   هبا صوته«  الصالة كبَّ
  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[3579]جامع:  

فقلنا له: حدِّْثنا عن صالة رسول   -أاب مسعود  -)د س( سامل البَّاد قال: »أتينا عقبَة بن عمرو األنصاري  -[ 798] 
، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل -صلى هللا عليه وسلم -هللا  ، فقام بني أيدينا يف املسجد، فكبَّ

ء منه، مث قال: مسع هللا ملن محده، فقام حَّت استقرَّ كل شيء منه، مث كبَّ  من ذلك وجاىف بني مِّرفقيه حَّت اْستقرَّ كلُّ شي
وسجد، ووضع كفَّيه على األرض، مث جاىف بني مْرفقيه، حَّت استقرَّ كل شيء منه، مث رفع رأسه، فجلس حَّت استقرَّ كل 

 قال: هكذا رأينا رسوَل هللا  شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضاً، مث صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صالَته، مث
 أخرجه أبو داود والنسائي. يصلِّّي«  -صلى هللا عليه وسلم -
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 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3580]جامع: 

إذا قام إىل    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو هريرة    -[  799] 
يكبِّّ حني يقوم، مث يكب حني يركع ، مث يقول: مسع هللا ملن محده حني يرفع ُصْلَبه من الركعة، مث يقول وهو قائم:  الصالة 

ربنا لك احلمد، مث يكب حني يهوي ساجدًا، مث يكب حني يرفع رأسه، مث يفعل ذلك يف الصالة كلِّّها حَّت يقَضيها، ويكب  
صلى هللا عليه    -زاد يف رواية: مث يقول أبو هريرة: إين ألشبهكم صالًة برسولِّ هللا    -حني يقوم من الثِّّْنتني بعد اجللوس  

 ، وزاد هو وغريه: الواو: يف قوله: »ولك احلمد« أخرجه البخاري ومسلم. -وسلم
، ويكب  ويف رواية للبخاري: أن أاب هريرة كان يكبِّّ يف كل صالة من املكتوبة وغريِّها، يف رمضان وغريِّه، فيكب حني يقوم

وقال يف آخره: »ويفعل ذلك يف    -مث ذكر حنوه    -حني يركع، مث يقول: مسع هللا ملن محده، مث يقول: ربنا ولك احلمد  
بصالة رسولِّ هللا   بيده، إين ألقربُكم شبهاً  نفسي  ينصرف: والذي  يقول حني  الصالة، مث  يفرَُغ من    -كل ركعة حَّت 

صلى هللا   -قال: وقال أبو هريرة: كان رسوُل هللا    -ه حَّت فارق الدنيا  إن كانت هذه لصالتُ   -صلى هللا عليه وسلم
فيقول:    -عليه وسلم يهم أبمسائهم،  فُيسمِّّ لرجال،  يدُعو  احلمد،  ربنا ولك  يقول: مسع هللا من محده،  رأسه  يرفع  حني 

ؤمنني، اللهم اْشُدْد وطأتك على  اللهم أنجِّ الوليد بن الوليد، وسلمَة بن هشام وعيَّاش بن أيب ربيعة، واملستضعفني من امل
ين يوسف، وأهُل املشرق يومئذ من ُمَضَر خُمالفون له«.   ُمَضر، واجعلها عليهم كسِّ

وأخرجه مسلم: »أن أاب هريرة كان يكبِّّ يف الصالة كلما رََفَع ووضع، فقلنا: اي أاب هريرة، ما هذا التكبري؟ فقال: إَّنا  
 «. -لملصالُة رسولِّ هللا صلى هللا عليه وس
إذا قال: مسع هللا ملن محده قال: اللهم ربنا ولك احلمد،    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية للبخاري قال: كان النيبُّ  

النيبُّ   وسلم  -وكان  عليه  ذكره    -صلى هللا  أكب،  قال: هللا  السجدتني  من  قام  وإذا  يكب،  رأسه  رفع  وإذا  ركع  إذا 
وهو   البخاري،  أفراد  يف  يذكر  احلميدي  ومل  الثانية،  الرواية  مثل  والنسائي  داود  أبو  وأخرجه  احلديث،  هذا  من  طرف 

   .رمضان، وال ذََكر الدعاَء ملن مساهم يف حديثه »حَّت فارق الدنيا« وأخرج النسائي أيضاً الرواية األوىل
 [ ]صحيح[ 3581]جامع: 

عائشة    -[  800]  د(  عنها    -)م  رسوُل هللا    -رضي هللا  »كان  وسلم  -قالت:  عليه  الصالة    -صلى هللا  يفتتح 
ْص رأسه ومل ُيَصوِّْبه، ولكن بني ذلك وكان إذا رفع   ابلتكبري، والقراءة بـ }احلمد هلل رب العاملني{ وكان إذا ركع مل ُيْشخِّ

رفع رأسه من السجدة مل يسجْد حَّت يستوَي جالساً، وكان  رأسه من الركوع، مل يسجد حَّت يستوي قائماً، وكان إذا  
ُعْقبة الشيطان، وكان  اليمىن، وكان ينهى عن  اليسرى، وينصب رِّْجله  التحيََّة، وكان يفرش رجله  يقول يف كل ركعتني: 

 ينهى أن يفرتش ]الرَُّجُل[ ذراعيه افرتاش السَُّبع، وكان خيتم الصالة ابلتسليم«  
   .بِّ الشيطان« أخرجه مسلم وأبو داودويف رواية: »عن َعقِّ 

 [ ]صحيح[ 3582]جامع:  
اخلدري    -[  801] سعيد  أبو  عنه    -)ت(  رسوُل هللا    -رضي هللا  قال  وسلم  -قال:  عليه  ْفَتاُح  -صلى هللا  »مِّ  :

الصالة: الطُّهوُر، وحترميُها: التكبري، وحتليُلها: التسليُم، وال صالَة ملن مل يقرْأ بفاحتة الكتاب وسورة، يف فريضة وغريها«. 
   أخرجه الرتمذي.
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]عبد القادر: إسناده ضعيف وله شواهد بمعناه دون قوله  [  هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.]الترمذي:  [  3583]جامع:  
 في آخره: في فريضة وغيرها[ ]األلباني: صحيح[  

: »مفتاح  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( علي بن أيب طالب    -[  802]
   .الطُّهور، وحترميها التكبري، وحتليلها التسليم« أخرجه أبو داود والرتمذيالصالة 
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[ 3584]جامع: 

، قَاَل: َجَلْسَنا إِّىَل َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ أَبـَْزى فـََقاَل: َأاَل أُرِّيُكْم َصاَلَة رَ   -[  803] مِّ ُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى  )حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ اْلَقاسِّ
فـَوَ  قـََرَأ، مثَّ رََكَع  َفَكبََّ، مثَّ  قَاَل: »فـََقاَم  بـََلى.  فـَُقْلَنا:  قَاَل:  َوَسلََّم؟  َعَلْيهِّ  َأَخَذ ُكلُّ ُعْضٍو  هللاُ  رُْكبَـتَـْيهِّ، َحَّتَّ  َيَدْيهِّ َعَلى  َضَع 

َع َحَّتَّ َأَخَذ ُكلُّ َعْظٍم َمْأَخَذُه، مثَّ َمْأَخَذُه، مثَّ رََفَع َحَّتَّ َأَخَذ ُكلُّ ُعْضٍو َمْأَخَذُه، مثَّ َسَجَد َحَّتَّ َأَخَذ ُكلُّ ُعْضٍو َمْأَخَذُه، مثَّ رَفَ 
اَل: »َهَكَذا َصاَلُة  ُكلُّ َعْظٍم َمْأَخَذُه، مثَّ رََفَع َفَصَنَع يفِّ الرَّْكَعةِّ الثَّانَِّيةِّ َكَما َصَنَع يفِّ الرَّْكَعةِّ اأْلُوىَل« ، مثَّ قَ   َسَجَد َحَّتَّ َأَخذَ 

 َأخرجه مسند أمحد.  .َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«
 [ ثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات ]الهي [[ ]شعيب: إسناده صحيح15371]مسند: 

 الفرع الثامن: يف طول الصالة وقصرها 
يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كنا حْنزُِّر قيام النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)م د س( أبو سعيد اخلدري    -[  804]

الظهر والعصر، فحَزْران قيامه يف الركعتني اأُلوليني من الظهر: قدر }آمل. تنزيل{ السجدة، وحزران قيامه من األخريني:  
األ الركعتني  يف  قيامه  وحزران،  ذلك،  من  النصف  ويف  قدر  الظهر،  من  األخريني  قيامه يف  قدر  على  العصر  من  وليني 

 األخريني من العصر: على النصف من ذلك«. 
 . {«آمل تنزيل»} ويف رواية: »قدر ثالثني آية« بدل قوله: 

ثني كان يقرأُ يف صالة الظهر يف الركعتني اأُلوليني، يف كل ركعة قدر ثال  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »أن النيبَّ  
أو قال: نصف ذلك، ويف العصر يف الركعتني األوليني، يف ُكلِّّ ركعة: قدر    -آية، ويف األخريني: قدر مخس عشرة آية  

 قراءة مخس عشرة آية. ويف األخريني: قدر نصف ذلك«. أخرجه مسلم. 
الروا السجدة« وأخرج  آية، قدر سورة  فيها: »قدر ثالثني  الرواية األوىل، وزاد  النسائي  أيضاً، ويف  وأخرج  ية األخرى 

رسول هللا   قيام  قال: حزران  داود،  أيب  عليه وسلم  -رواية  الركعتني    -صلى هللا  قيامه يف  فحزران  والعصر،  الظهر  يف 
 األولََينْيِّ من العصر: على قدر األخريني من الظهر، وحزران قيامه يف األخريني من العصر: على النصف من ذلك«  

 [ ]صحيح[ 3585]جامع: 
قال: »لقد كانت صالُة الظُّهرِّ تُقام، فيذهُب الذَّاهُب إىل    -رضي هللا عنه    -)م س( أبو سعيد اخلدري    -[  805]

يتوضأُ، مث أيِت ورسوُل هللا   فيقضي حاَجَته، مث  يُطوِّهلا« أخرجه    -صلى هللا عليه وسلم  -البقيع،  ُما  الرَّكعةِّ األوىل  يف 
 مسلم والنسائي.  

أوله   رزين يف  إين    ، زايدةوذكر  قلُت:  عنه،  الناُس  تفرََّق  فلما  عليه،  َمْكثور  اخلدري وهو  أاب سعيد  »أتيُت  قْزعَة:  قال 
؟ قال: مالَك وهلا؟  -صلى هللا عليه وسلم  -ألسألك عن شيء ُما يسألَك هؤالء عنه، أسألك عن صالةِّ رسولِّ هللا  
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ال   خري  من  ذلك  يف  مالك  فقال:  عليه،  تقامفأعدُت  الظهر  فقال: كانت صالة  عليه،  فأعدُت  وذكر    « ...ُتطيُقها، 
 .احلديث

 [ ]صحيح[ 3586]جامع:  
،  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »صلَّيُت مع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( عبد هللا بن مسعود    -[  806]

   . مهمُت أن أجلَس وأَدَعه« أخرجه البخاري ومسلمفأطال، حَّت مَهْمُت أبمرِّ َسْوء، قيل: وما مَهْمَت به؟ قال: 
 [ ]صحيح[ 3587]جامع: 

)س( زيد بن أسلم قال: »دخلنا على أنس رضي هللا عنه فقال: َصلَّيُتم؟ قلنا: نعم، قال: اي جاريُة، َهُلمِّّي    -[  807] 
يعين عمَر بن عبد    -من إمامكم هذا    -صلى هللا عليه وسلم  -َوضوئي، ما صليُت وراء إمام أشبَه صالة برسول هللا  

 أخرجه النسائي. الركوَع والسجوَد، وخُيفُِّف القياَم والُقعوَد«.  قال زيد: وكان عمُر بُن عبد العزيز يُتِّمُّ  -العزيز 
   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح لغيره[3588]جامع: 

 الفرع التاسع: يف أحاديث متفرقة 
يقول: »إن الرجل    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعت رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د( عمار بن ايسر    -[  808]

ُعْشر صالته،   إال  له  وما ُكتَِّب  نِّْصُفها«.    ُتُسُعها،لينصرف  ثـُُلثُها،  رُبُعها،  مُخُسها،  ُسُدسها،  ُسُبعها،  أبو  ُْثُنها،  أخرجه 
 داود.

، َأنَّ َعمَّارًا، َصلَّى رَْكَعَتنْيِّ، فـََقاَل َلُه َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن احلَْ   يبأ ويف رواية عند أمحد عن   :  َبْكرِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ احْلَارِّثِّ ارِّثِّ
ُحُدو  مِّْن  نـََقْصُت  َهْل  قَاَل:  َخفَّْفتَـُهَما،  َقْد  إِّالَّ  َأرَاَك  اَل   ، اْليَـْقظَانِّ َأاَب  إِّيّنِّ اَي  قَاَل:  َخفَّْفتَـُهَما  َوَلكِّْن  اَل،  قَاَل:  ًئا؟  َشيـْ دَِّها 

يـَُقوُل: »إِّنَّ الرَُّجَل لَُيصَ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َلُه مِّْن  اَبَدْرُت هبَِِّّما السَّْهَو، إِّيّنِّ مسِّ َأْن اَل َيُكوَن  َوَلَعلَُّه  لِّّي، 
رِّ اْلَعَددِّ َصاَلتِّهِّ إِّالَّ ُعشْ   . ُرَها، َوُتْسُعَها، َأْو ُْثُنـَُها، َأْو ُسبـُُعَها« َحَّتَّ انـْتَـَهى إِّىَل آخِّ
َد َفَصلَّى، فََأَخفَّ الصَّاَلَة، قَاَل:  ويف رواية عن   ٍر َدَخَل اْلَمْسجِّ ْبَن اَيسِّ فـََلمَّا َخَرَج  َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعَنَمَة قَاَل: رَأَْيُت َعمَّاَر 

إِّلَ  قـُْلتُ ُقْمُت  ًئا؟  َشيـْ ُحُدودَِّها  مِّْن  انـْتَـَقْصُت  رَأَيـَْتينِّ  فـََهْل  قَاَل:  َخفَّْفَت  َلَقْد  اْليَـْقظَانِّ  َأاَب  اَي  فـَُقْلُت:  فَإِّيّنِّ  ْيهِّ،  قَاَل:  اَل،   :
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّ  . مسِّ َا َسْهَوَة الشَّْيطَانِّ َها  اَبَدْرُت هبِّ نَّ اْلَعْبَد لَُيَصلِّّي الصَّاَلَة َما ُيْكَتُب َلُه مِّنـْ

 . إِّالَّ ُعْشُرَها، ُتْسُعَها، ُْثُنـَُها، ُسبـُُعَها، ُسُدُسَها، مُخُُسَها، رُبـُُعَها، ثـُلُثـَُها نِّْصُفَها«
َْلٍز، قَاَل: َصلَّى َعمَّاٌر َصاَلًة، َفَجوََّز فِّيَها، َفُسئَِّل، َأْو َفقِّيَل َلُه، فـََقاَل: »َما َخَرْمُت مِّْن َصاَلةِّ    يب أويف رواية ًثلثة عن   جمِّ

   .َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«
دَ وعن  ٍر اْلَمْسجِّ ، فـَرََكَع فِّيهِّ رَْكَعَتنْيِّ، َأَخفَُّهَما َوَأمتَُّهَما، قَاَل: مثَّ َجَلَس، فـَُقْمَنا  اْبنِّ اَلٍس اخْلَُزاعِّيِّ قَاَل: " َدَخَل َعمَّاُر ْبُن اَيسِّ

فـَقَ  اْليَـْقظَانِّ  َأاَب  اَي  دًّا  َهاَتنْيِّ جِّ رَْكَعتَـْيَك  َخفَّْفَت  َلَقْد  لَُه:  قـُْلَنا  عِّْنَدُه، مثَّ  َفَجَلْسَنا  الشَّْيطَ إِّلَْيهِّ،  هبَِِّّما  اَبَدْرُت  إِّيّنِّ  َأْن  اَل:  اَن 
 . َيْدُخَل َعَليَّ فِّيهَِّما " قَاَل: َفذََكَر احْلَدِّيثَ 

 َأخرجه مسند أمحد. 
 عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: حسن[  [ ]18323 ،18324 ،18894 ،18879[ ]مسند: 3593]جامع: 

أبو هريرة    -[  809]  النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)م س(  انصرف،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »صلَّى  يوماً، مث 
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لنفسه، إين ألُبصر من ورائي    فقال: اي فالن، أال حُتسُن صالتك؟ أال ينظر املصلِّّي إذا صلَّى كيف ُيصلِّّي؟ فإَّنا يصلِّّي 
ر من بني َيَديَّ«. أخرجه مسلم     .والنسائيكما أُبصِّ

 [ ]صحيح[ 3594]جامع: 
يصلي    -صلى هللا عليه وسلم  -)د س( مطرِّف بن عبد هللا بن الشخري: عن أبيه قال: »رأيُت رسوَل هللا    -[  810] 

 ويف صدره أزيز كأزيز الرَّحا من البكاء«.
وهو يصلي وجلوفه أزيز كأزيز املرَجل    -صلى هللا عليه وسلم-أخرجه أبو داود، ويف رواية النسائي، »رأيُت رسوَل هللا  

   أخرجه أبو داود والنسائي.« -يعين يبكي  -
 ]األلباني: صحيح[   [[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 3595]جامع:  

 : »ال غِّراَر يف صالة وال تسليم«. -صلى هللا عليه وسلم -)د( أبو هريرة: قال: قال النيبُّ  -[ 811] 
ويف رواية قال: »ُأراه رفعه، قال: ال غِّرار يف تسليم وال صالة« قال أبو داود: وقد روي غري مرفوع، قال أبو داود: قال  

 أن ال ُتَسلِّّم وال ُيَسلَّم عليك، ويـَُغّرر الرجل بصالته، فينصرف وهو فيها شاك   -فيما أرى   -أمحد: يعين 
 باني: صحيح[  [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األل3596]جامع:  

َجَة ْبنِّ زَْيٍد، فـََقاَل:  )حم( اْلُمطَّلِّب ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ، قَاَل: مَتَاَرْوا يفِّ اْلقَِّراَءةِّ يفِّ الظُّْهرِّ َواْلَعْصرِّ، فََأْرَسُلوا إِّىَل، َخارِّ   -[  812] 
: »قَاَم، َأْو َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يُطِّيُل اْلقَِّياَم، َوحيَُ  رُِّك َشَفتَـْيهِّ« فـََقْد َأْعَلُم َذلَِّك مَلْ َيُكْن إِّالَّ لِّقَِّراَءٍة،  قَاَل َأيبِّ

 . فََأاَن َأفْـَعُل "
لََّم  هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ َعْن زَْيدِّ ْبنِّ ًَثبٍِّت: أَنَُّه ُسئَِّل َعنِّ اْلقَِّراَءةِّ يفِّ الظُّْهرِّ َواْلَعْصرِّ؟ فـََقاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  ويف رواية ًثنية  

 َأخرجه مسند أمحد.  . يُطِّيُل اْلقَِّياَم، َوحُيَرُِّك َشَفتَـْيهِّ«
ااِلْحِتَجاِج  [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِفيِه َكِثيُر ْبُن َزْيٍد َواْخُتِلَف ِفي  21622  ،21580]مسند:  

 [ ِبهِ 
ِّّ صَ   )حم( أبو  -[  813]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َكاَنْت تـُْعَرُف قَِّراَءُة النَّيبِّ ، َعْن بـَْعضِّ َأْصَحابِّ النَّيبِّ لَّى  اأْلَْحَوصِّ

َْيتِّهِّ«  َأخرجه مسند أمحد.  .هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ الظُّْهرِّ بَِّتْحرِّيكِّ حلِّ
 [ : َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات  ]الهيثمي [[ ]شعيب: إسناده صحيح23153]مسند: 

بِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه  -اْلَيَسرِّ   )حم( أبو  -[  814]  َصاحِّ
حَ  َوالرُّبَُع  َوالثُـُّلَث،  النِّّْصَف،  ُيَصلِّّي  َمْن  ْنُكْم  َومِّ َلًة،  الصَّاَلَة َكامِّ ُيَصلِّّي  َمْن  ْنُكْم  »مِّ قَاَل:  اْلُعْشَر«  َوَسلََّم  بـََلَغ  ه  َأخرجَّتَّ 

 مسند أمحد. 
 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[  15522]مسند: 

 الفصل السادس: يف شرائط الصالة ولوازمها، وفيه مثانية فروع 

 الفرع األول: يف طهارة احلدث 
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: قال مصعب بن سعد بن أيب وقَّاص: »دخل ابُن عمر على  -رضي هللا عنهما   -)م ت( عبد هللا بن عمر    -[  815]
يقول: ال    -صلى هللا عليه وسلم  -ابن عامر وهو مريض، فقال: أال تدعو هللا يل اي ابن عمر؟ قال: مسعت رسول هللا  

 لبصرة« أخرجه مسلم. يقبل هللا صالة بغري طُهور، وال صدقة من ُغلول: وقد كنت على ا
   وأخرج الرتمذي املسند منه فقط، وهو أول حديث يف كتاب الرتمذي

 [ ]صحيح[ 3599]جامع: 
النيبِّّ    -[  816]  أبيه عن  أسامة اهلذيل[ عن  املليح ]بن  أبو  يقبل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -)د س(  قال: »ال 

 أخرجه أبو داود والنسائي. صدقة من غلول، وال صالة بغري طُهور«. 
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3600]جامع: 

قال: »ال صالة ملن ال وضوَء له،   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة  -[ 817]
 أخرجه أبو داود. وال وضوَء ملن مل يذكر اسم هللا عليه« 

  صحيح[[ ]عبد القادر: حديث حسن بشواهده[ ]األلباني: 3601]جامع: 

قال: »إن هللا ال يقبل صالَة    -صلى هللا عليه وسلم-: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ت د( أبو هريرة    -[  818] 
 أحدكم إذا أحدث حَّت يتوضَّأ« أخرجه الرتمذي وأبو داود  

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 3602]جامع: 

يتوضأ لكل    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا  )خ د س ت( أنس بن مالك رضي هللا عنه:    -[  819] 
 صالة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: جيزئ أحَدان الوضوُء ما مل حُيْدِّث«. 

 أخرجه البخاري والرتمذي، وزاد الرتمذي يف رواية أخرى: »لكل صالة، طاهرًا وغري طاهر« وأسقط منها. 
صلى هللا عليه    -سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان رسوُل هللا  »ما مل حيدث« ويف رواية أيب داود قال: »

 «.يتوضأ لكل صالة، وكنا ُنَصلِّّي الصلوات بوضوء واحد -وسلم
َ إبانء صغري، فتوضَّأ، فقلت: أكان النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي عن أنس: أنه ذكر »أن النيبَّ  -ُأِتِّ

يتوضأ لكل صالة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: ُنصلِّّي الصلوات ما مل حُندث، قال: وقد كنا    -صلى هللا عليه وسلم
 نصلِّّي الصَّلوات بوضوء«  

 [ ]صحيح[ 3603]جامع: 
»قلُت: أرأيَت تَوضُّؤ ابنِّ   :قالعن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر  -رمحه هللا  -)د( حممد بن حيىي بن َحبَّان   -[ 820] 

عمر لكل صالة، طاهرًا وغري طاهر: عمَّ ذاك؟ فقال: حدَّثته أمساء بنت زيد بن اخلطاب أن عبد هللا بن حْنظلة بن أيب  
أمر ابلوضوء عند كل صالة طاهرًا وغري طاهر، فلما شقَّ ذلك   -صلى هللا عليه وسلم  -عامر حدَّثها: أن رسوَل هللا 

 . واك لكل صالة. فكان ابن عمر يرى أنَّ به قوَّة، فكان ال يدَع الوضوَء لكل صالة« أخرجه أبو داودعليه أمر ابلس 
قد   -وإن كان مدلسًا ورواه بالعنعنة -]عبد القادر: فيه عنعنة ابن إسحاق[ ]شعيب: حديث حسن، محمد بن إسحاق [ 3604]جامع: 

 صرح بالتحديث عند أحمد وغيره[ ]األلباني: حسن[  

صلى الظهر والعصر،   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)ت( جابر بن عبد هللا    -[  821]
 بوضوء واحد« أخرجه الرتمذي معلقا  
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 ]شعيب: صحيح[ : حديث صحيح[ رعبد القاد [ ] 3606]جامع: 

بريدة    -[  822] قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م د ت س(  لُِّكلِّّ    -صلى هللا عليه وسلم  -:  يتوضأ 
صالة، فلما كان يوُم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئاً مل تكن تفعله؟ فقال: عمدًا فعلته  

كان يتوضأ لكل صالة«. وقال يف آخره: »ومسح  اي عمر« أخرجه النسائي والرتمذي، وأخرجه مسلم، ومل يذكر »أنه  
 على ُخفَّْيه«. وأخرجه أبو داود مثل مسلم  

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -"َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ    أَبِّيهِّ قَاَل:ويف رواية عند ابن خزمية،   يـَتَـَوضَّأُ لُِّكلِّّ َصاَلٍة إِّالَّ يـَْوَم فـَْتحِّ َمكََّة    -َصلَّى اَّللَّ
ٍد"فَإِّنَُّه ُشغِّلَ    ، َفَجَمَع َبنْيَ الظُّْهرِّ َواْلَعْصرِّ بَِّوُضوٍء َواحِّ

 [ ]صحيح[ 3607]جامع: 
من أحدث يف صالته    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها    -)د( عائشة    -[  823]

 . ولينصرْف«. أخرجه أبو داود فلينصرف، فإن كان يف صالة جامعة، فليأخذ أبْنفِّه
 [ ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3608]جامع:  

ُ   -رضي هللا عنه    - أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ  )جه(  -[ 824] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل يـَْقَبُل اَّللَّ قَاَل: مسِّ
 أخرجه ابن ماجه.  ُغُلوٍل«َصاَلًة بَِّغرْيِّ طُُهوٍر، َواَل َصَدَقًة مِّْن 

]األلباني:   [في الزوائد: حديث أنس ضعيف لضعف التابعي. وقد تفرد يزيد بالرواية عنه فهو مجهول  [ ]عبد الباقي:273 ]ماجه:
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سنان بن سعد  صحيح[

َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ قَاَل:    -رضي هللا عنه  -  أبو هريرة  )خز(  -[  825]  ُ تـُْقَبُل َصاَلٌة إِّالَّ    :-َصلَّى اَّللَّ "اَل 
 خزمية   ابنأخرجه  بِّطُُهوٍر، َواَل َصَدَقٌة مِّْن ُغُلوٍل" 

 ]ياسين: حديث صحيح[  [10، 9]خزيمة: 

 الفرع الثاني: يف طهارة اللباس 
صلى هللا عليه    -زوَج النيبِّّ    -: »سأل أخته أم حبيبة  -رضي هللا عنه    -)د س( معاوية بن أيب سفيان    -[  826]

يصلِّّي يف الثوب الذي جيامعها فيه؟ فقالت: نعم، ما مل يـََر فيه    -صلى هللا عليه وسلم  -: هل كان رسوُل هللا  -وسلم
   أخرجه أبو داود والنسائي. أذى« 
 ]األلباني: صحيح[   []عبد القادر: صححه ابن حبان وابن خزيمة[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 3613]جامع: 

ال يصلِّّي يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنها    -)د ت س( عائشة    -[  827] 
 كان ال يصلي يف َمالحفِّنا«.   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »أن النيبَّ   «،شك أحد رواته -أو حُلُفِّنا  -ُشُعرِّاَن 

ال يصلي يف    -صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الثانية، ويف رواية الرتمذي: »كان النيبُّ  
 لك رخصة. يف ذ -صلى هللا عليه وسلم -قال الرتمذي: وقد روي عن النيبِّّ   حلُُفِّ نسائه«

 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد [ ] 3614]جامع:  
يصلِّّي أبصحابه    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: بينا رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أبو سعيد اخلدري    -[  828] 

صلى هللا عليه   -يف نـَْعليه، إْذ َخَلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابُه أَلقْوا نَِّعاهَلم، فلما قضى رسوُل هللا 
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َخْلعِّ ن  -وسلم صلى هللا عليه    -عالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسوُل هللا  صالَته، قال: ما مَحَلكم على 
: »إن جبيل أاتين، فأخبين: أن فيهما َقَذرًا، وقال إذا جاء أحدكم املسجَد، فلينظر، فإن رأى يف نعليه قذرًا، أو  -وسلم

 داود.  أخرجه أبويف املوضعني  «. ويف رواية: »َخبثاً  «.أذى، فليْمسْحه، ولُيَصلِّّ فيهما
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 3616]جامع: 

يصلِّّي يف    -صلى هللا عليه وسلم  -)خ م ت س( سعيد بن يزيد: قال سألُت أنس بن مالك »أكان النيبُّ    -[  829] 
   .نعليه؟ قال: نعم«. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي

 [ ]صحيح[ 3618]جامع: 
قال: »خالِّفوا اليهود،    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( شداد بن أوس    -[  830] 

 أخرجه أبو داود. فإَّنم ال يصلُّون يف خفافهم، وال نِّعاهلم«. 
 ]األلباني: صحيح[   حسن[[ ]عبد القادر: إسناده 3619]جامع: 

يصلي حافياً،    -صلى هللا عليه وسلم  -)د( عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: »رأيُت رسوَل هللا    -[  831] 
   أخرجه أبو داود.. «َوُمنتِّّعالً 
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[ 3620]جامع: 

قال: »إذا صلى أحدكم فال    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  832] 
َيَضْع نعليه عن ميينه، وال عن يساره، فتكون عن ميني غريه، إال أن يكون عن يساره أحد، ولَيَضْعُهما بني رجليه«. ويف  

 أخرجه أبو داود.، لَيجَعْلُهما بني رجليه، أو لُيصلِّّ فيهما«. رواية: »إذا صلى أحدُكم فخلع نعليه، فال يؤذِّ هبما أحداً 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ 3621]جامع: 

: قال: »رأيُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح  -رضي هللا عنه    -)د س( عبد هللا بن السائب    -[  833] 
 أخرجه أبو داود والنسائي. يصلِّّي، ووضع نعليه عن يساره«. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 3622]جامع: 

َنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َورَْأُسُه يـَْقطُُر َماًء،   -رضي هللا عنه  -  الدَّْرَداء و أَب )جه( -[ 834]  قَاَل: َخَرَج َعَليـْ
ًحا بِّهِّ، َقْد َخاَلَف َبنْيَ َطَرفـَْيهِّ، فـََلمَّا اْنَصَرَف قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْ  ٍد ُمتَـَوشِّّ : اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َفَصلَّى بَِّنا يفِّ ثـَْوٍب َواحِّ ُتَصلِّّي  طَّابِّ

ٍد؟ قَاَل: »نـََعْم، ُأَصلِّّي فِّيهِّ َوفِّيهِّ« َأْي َقْد َجاَمْعُت فِّيهِّ   أخرجه ابن ماجه. . بَِّنا يفِّ ثـَْوٍب َواحِّ
]شعيب: صحيح لغيره، وهذا   حسن لغيره[: ]األلباني  [في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف الحسن بن يحيى [ ]عبد الباقي:541 ]ماجه:

 [ ن يحيى الُخَشنيإسناد ضعيف لضعف الحسن ب
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: ُيَصلِّّي يفِّ الثَـّْوبِّ الَّذِّي   قَالَ  -رضي هللا عنه  - َجابِّر ْبنِّ مَسَُرةَ  )جه( -[ 835]  َسَأَل رَُجٌل النَّيبِّ

َلُه« ًئا فـَيَـْغسِّ  أخرجه ابن ماجه.  أيَِْتِّ فِّيهِّ َأْهَلُه؟ قَاَل: »نـََعْم، إِّالَّ َأْن يـََرى فِّيهِّ َشيـْ
وقفه، ومال اإلمام أحمد وأبو حاتم إلى وقفه، وصححه  ]شعيب: صحيح إال أنه اختلف في رفعه و   [ ]األلباني: صحيح[ 542 ]ماجه:

 مرفوًعا ابن حبان والبوصيري والذهبي[ 
رُي إِّيَلَّ َوُهَو يفِّ الصَّاَلةِّ، فَُأْعطِّيهِّ   -رمحه هللا -اْبن َأيبِّ َأْوسٍ  )جه( -[ 836]  قَاَل: َكاَن َجدِّي َأْوٌس، َأْحَيااًن ُيَصلِّّي، فـَُيشِّ

 أخرجه ابن ماجه. نـَْعَلْيهِّ، َويـَُقوُل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي يفِّ نـَْعَلْيهِّ« 
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]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح 1037 اجه:]م
 أبي أوس[ 

قَاَل َلَقْد رَأَيـَْنا َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي يفِّ   -رضي هللا عنه  -َعْبد اَّللَِّّ بن مسعود  )جه( -[ 837] 
 أخرجه ابن ماجه.النـَّْعَلنْيِّ َواخْلُفَّنْيِّ« 

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو إسحاق وقد اختلط باخره1039 ]ماجه:
 سند رجاله ثقات[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي يفِّ نـَْعَلنْيِّ«   -رضي هللا عنه    -)حم( جُمَمِّّع ْبنِّ يَزِّيَد ْبنِّ َجارِّيَةَ   -[  838]    . أَنَُّه »رََأى النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ لغيره، وهذا إسناد ضعيف جدًا[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه يزيد ابن عياض، وهو منكر الحديث [ ]شعيب: صحيح 15940]مسند: 

َرُسوَل ا  -[  839]  قَاَل: »رَأَْيُت   َّ اأْلَْعَرايبِّ َع  َمْن مسِّ قَاَل: َوَحدََّثينِّ  مُحَْيٍد،  َعْن  اْلُمغِّريَةِّ،  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َّللَِّّ َصلَّى هللاُ  )حم( 
َأخرجه مسند    . َحكَّ َحْيُث تـََفَل بِّنَـْعلِّهِّ«   َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوُهَو ُيَصلِّّي، َوَعَلْيهِّ نـَْعاَلنِّ مِّْن بـََقٍر«، قَاَل: »فـَتَـَفَل َعْن َيَسارِّهِّ، مثَّ 

 أمحد.
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه  [[ ]شعيب: حسن لغيره دون قوله "من بقر"، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الراوي عن األعرابي20057]مسند: 

 ]  َرُجل  َلْم ُيَسمَّ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقات 
أََتى َأاَب ُموَسى اأْلَْشَعرِّيَّ يفِّ َمْنزِّلِّهِّ، َفَحَضَرتِّ الصَّاَلُة، فـََقاَل أَبُو ُموَسى: تـََقدَّْم    ه أَنَّ   )حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبَن َمْسُعودٍ   -[  840] 

فَإَِّّنََّ  أَْنَت،  تـََقدَّْم  َبْل  قَاَل: اَل،  َوَأْعَلُم،  نًّا  َأْقَدُم سِّ فَإِّنََّك  الرَّمْحَنِّ،  َعْبدِّ  َأاَب  َأَحقُّ،  اَي  فَأَْنَت  دَِّك،  َوَمْسجِّ َمْنزِّلَِّك،  َناَك يفِّ  أَتـَيـْ ا 
ْلَوادِّي الْ  ُمَقدَّسِّ أَْنَت؟ " َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل قَاَل: فـَتَـَقدََّم أَبُو ُموَسى َفَخَلَع نـَْعَلْيهِّ، فـََلمَّا َسلََّم قَاَل: َما َأَرْدَت إِّىَل َخْلعِّهَِّما؟ َأابِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  . َعَلْيهِّ َوَسلََّم: ُيَصلِّّي يفِّ اخْلُفَّنْيِّ َوالنـَّْعَلنْيِّ "اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 [ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم، ورواه الطبراني متصاًل برجال ثقات  [[ ]شعيب: صحيح 4397]مسند: 

َهى النَّاَس َأْن ُيَصلُّوا، َعَلْيهِّْم نَِّعاهلُُ   )حم( أبو  -[  841]  ْم؟ قَاَل:  اأْلَْوبَرِّ، قَاَل: أََتى رَُجٌل َأاَب ُهَريـَْرَة، فـََقاَل: أَْنَت الَّذِّي تـَنـْ
، َوَعَلْيهِّ نـَْعاَلُه، َواْنَصَرَف »اَل، َوَلكِّْن َوَربِّّ َهذِّهِّ احْلُْرَمةِّ، َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي   إِّىَل َهَذا اْلَمَقامِّ

 َأخرجه مسند أمحد. .َومُهَا َعَلْيهِّ« 
ْم َأِجْد َمْن  اْلَحاِرِثيَّ َفِإنِّي لَ  [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َوِرَجاُلُه ِثَقات  َخاَل ِزَياَد ْبَن اأْلَْوَبرِ 8772]مسند: 

 [ َتْرَجَمُه ِبِثَقٍة َواَل َضْعفٍ 

َهى النَّاَس َأْن ُيَصلُّوا يفِّ نِّعَ   )حم(   -[  842]  ْعُت رَُجاًل َسَأَل َأاَب ُهَريـَْرَة: أَْنَت الَّذِّي تـَنـْ ، قَاَل: مسِّ اهلِِّّْم؟ قَاَل: زِّاَيد احْلَارِّثِّيِّ
 َوَسلََّم ُيَصلِّّي إِّىَل َهَذا اْلَمَقامِّ يفِّ نـَْعَلْيهِّ، مثَّ َها َوَربِّّ َهذِّهِّ احْلُْرَمةِّ، َها َوَربِّّ َهذِّهِّ احْلُْرَمةِّ، َلَقْد " رَأَْيُت حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ 

   .اْنَصَرَف َومُهَا َعَلْيهِّ "
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  ويف رواية أخرى عن   َع َأاَب ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: »رَأَْيُت النَّيبِّ يفِّ    َوَسلََّم َصلَّى َعْبُد اْلَملِّكِّ ْبُن ُعَمرْيٍ، َحدََّثينِّ َمْن مسِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .نـَْعَلْيهِّ«
ْبَن   [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َوِرَجاُلُه ِثَقات  َخاَل ِزَيادَ 8899  ،10937]مسند:  

 [ اأْلَْوَبِر اْلَحاِرِثيَّ َفِإنِّي َلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه ِبِثَقٍة َواَل َضْعفٍ 
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   أبو  (حب حم) -[  843]  َّ َصلَّى اَّللَّ ُيَصلِّّي َوَعَلْيهِّ نـَْعٌل خَمُْصوَفٌة«. أخرجه    اْلَعاَلءِّ، َعْن أَبِّيهِّ، أَنَُّه »رََأى النَّيبِّ
 ابن حبان

 َأخرجه مسند أمحد.  .نـَْعَلْيهِّ«قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي يفِّ ويف رواية يف مسند أمحد، 
 ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح[  [ 16309]مسند:  [2184]حبان: 

قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي يفِّ نـَْعَلنْيِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( َعْمَرو ْبَن ُحَرْيٍث    -[  844] 
 . خَمُْصوَفنْيِّ«

 َأخرجه مسند أمحد.  . َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ نـَْعَلْيهِّ«  ويف رواية أخرى، »َصلَّى
 [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره دون قوله: مخصوفين، وهذا إسناد ضعيف[ 18735 ،18736]مسند: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي قَائًِّما َوقَاعًِّدا، َوَحافًِّيا    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  845]  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َتعِّاًل«    .َوُمنـْ

َفتُِّل َعْن ميِّينِّهِّ َوَعْن َيَسارِّهِّ ويف رواية أخرى مثله   َأخرجه مسند أمحد.   . َوزَاَد فِّيهِّ: َويـَنـْ
َم اْلَكاَلُم ِفيهِ ]الهيثمي:  [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[7385 ،7384]مسند:   [ َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه ِزَياد  اْلَحاِرِثيُّ َوَقْد َتَقدَّ

َعائَِّشة    -[  846]  الَّذِّي    -  ارضي هللا عنه   -)حم(  الثَـّْوبِّ  َوَسلََّم »ُيَصلِّّي يفِّ  َعَلْيهِّ  قَاَلْت َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 َأخرجه مسند أمحد.جُيَامُِّع فِّيهِّ«. 

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ 25822]مسند: 

 الفرع الثالث: يف سرت العورة، وفيه مخسة أنواع 

   ]النوع[ األول: يف سرتها   
قال: »قلُت: اي رسوَل هللا، عوراتُنا: ما أنِت    -وكانت له صحبة    -)د ت( هبز بن حكيم عن أبيه عن جده    -[  847]

منها وما نَذُر؟ قال: احفظ عورَتك إال من زوجتك، أو ما ملكت ميينك، قلت: اي رسول هللا، فالرجل يكون مع الرجل؟  
 . الناُس«يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خالياً؟ قال: هللا أحقُّ أن َيسَتْحي منه  قال: إن استطعت أن ال

يراها أحد فال يَرينَّها، قلت:    ويف رواية: »قلُت: اي رسول هللا، إذا كان القوم بعُضهم يف بعض؟ قال: إن استطعَت أن ال
 فإذا كان أحدان خالياً؟ قال: هللا أحق أن يستحيي منه النَّاس« أخرجه الرتمذي وأبو داود  

   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[3623]جامع: 

قال: »ال ينظر    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م د ت( أبو سعيد اخلدري    -[  848] 
الرجل إىل عورة الرجل، وال املرأة إىل عورة املرأة، وال يُفضِّي الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد، وال املرأة إىل املرأة يف ثوب  

 مسلم وأبو داود والرتمذي واحد«. ويف رواية مكان »عورة« »ُعْريَةِّ« أخرجه 
 [ ]صحيح[ 3624]جامع:  
قال: »محلت َحَجرًا ثقياًل، فبينا أان أمشي سقط َعينِّّ ثويب، فلم   -رضي هللا عنه  -)م د( املسور بن خمرمة  -[ 849] 
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يل: خذ عليك ثوَبك، وال متُشوا ُعراة« أخرجه مسلم وأبو    ، فقال-صلى هللا عليه وسلم-أستطع أخَذه، فرآين النيبُّ  
 داود 

 [ ]صحيح[ 3627]جامع: 
: »ال  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)خ د ت( عبد هللا بن مسعود    -[  850] 

َفها لزوجها، كأنه ينظر  ر املرأُة املرأَة، حَّت َتصِّ  أبو داود والرتمذي   إليها« أخرجهتُباشِّ
 [ ]صحيح[ 3628]جامع: 

قال: »إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -عنهما  رضي هللا    -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  851] 
 َزوَّج أحدُكم عبَده، أمَته أو أجريَه، فال ينظرنَّ إىل عورْتا«. 
 أخرجه أبو داود. ما دون السُّرَّةِّ وفوق الرُّْكبة«.  ينظرنَّ إىلويف رواية: »إذا زوَّج أحدكم خادمه: عبَده أو أجريه، فال 

   القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[[ ]عبد 3629]جامع:  

قال له: »اي عليُّ، ال ُتْبِّْز    -صلى هللا عليه وسلم  -)د( علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: أن رسوَل هللا    -[  852] 
رسوُل هللا   »َّناين  قال:  أخرى  داود، ويف  أبو  أخرجه  ميت«.  وال  ذ حيٍّ  َفخِّ إىل  تنظْر  وال  َذك،  عليه    -َفخِّ صلى هللا 

َذَك، وال -وسلم ذِّ وقال: ال تكشف َفخِّ   تنظر إىل فخذ حيٍّ وال ميت«  عن كشف الفخِّ
 ]األلباني: ضعيف جدا[    [[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه3630]جامع: 

)د ت( زرعة بن مسلم بن َجْرَهد: عن أبيه عن جده »أنه كان من أهل الصُّفَّة، وأنه قال: جلس عندي    -[  853] 
َذ عورة؟«. -هللا عليه وسلمصلى  -رسوُل هللا  َفة فقال: أما علمَت أن الفخِّ  يوماً، فرأى فخذي ُمنكشِّ

مرَّ به يف املسجد وقد كشف فخذه، فقال له: َغطِّّ فخذك فإَّنا من    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أن رسوَل هللا  
 رمحن بن َجْرهد عن أبيه قال: كان جرهد  العورة«. أخرجه الرتمذي وأبو داود، إال أن أاب داود قال: ُزرعة بن عبد ال

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  3631]جامع: 

ُذ عورة«   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  854] قال: »الَفخِّ
   أخرجه الرتمذي. 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  3632]جامع: 
رِّ الرَُّجُل الرَُّجَل، َوال    -رضي هللا عنهما    -ابن عباس )حم(    -[  855] ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَُباشِّ قَاَل: قَاَل النَّيبِّ

 اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة«. 
َاٍك، َعْن عِّْكرَِّمَة ُمْرَساًل ويف رواية أخرى مثله   َأخرجه مسند أمحد.  .َعْن مسِّ

]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير،  [ ]شعيب: حديث صحيح[  2872  ،2871  ،2773]مسند:  
 وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار[ 

ُر الرَُّجُل الرَُّجَل،    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  856] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَُباشِّ
   َواَل اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة، إِّالَّ اْلَوَلَد َواْلَوالَِّد«.

ُر اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأةَ ويف رواية أخرى،  ُر الرَُّجُل الرَُّجَل«.قَاَل: »اَل تـَُباشِّ  َأخرجه مسند أمحد. ، َواَل يـَُباشِّ
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[ ]شعيب: حديث صحيح دون قوله: "إال الولد والوالد"[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َعْن َشْيِخِه  8318  ،10456  ،9775]مسند: 
ِد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيٍد، َأِبي ُعَمَر   ، َوبَ ُمَحمَّ ِريِر، َوِفي اْلِميزَاِن ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيٍد اْلِمْصِريُّ َفِإْن َكاَن ُهَو َهَذا َفُهَو َضِعيف  ِقيَُّة  الضَّ

ِحيحِ   [ ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

رِّ  قَاَل    -رضي هللا عنهما   -جابر بن عبد هللا  )حم(    -[  857] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل تـَُباشِّ مسِّ
دِّ« قَاَل: فـَُقلْ  رِّ الرَُّجُل الرَُّجَل يفِّ الثَـّْوبِّ اْلَواحِّ دِّ، َواَل يـَُباشِّ ُتْم تـَُعدُّوَن الذُّنُوَب  اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة يفِّ الثَـّْوبِّ اْلَواحِّ َابٍِّر: َأُكنـْ َنا جلِّ

   رًْكا؟ قَاَل: َمَعاَذ اَّللَِّّ.شِّ 
دٍ ويف رواية أخرى،   َر الرَُّجُل الرَُّجَل يفِّ ثـَْوٍب َواحِّ يـَُباشِّ َأْن  َهى  يـَنـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ، َواْلَمْرَأُة  قَاَل: مسِّ

ٍد ".  َأخرجه مسند أمحد.  اْلَمْرَأَة يفِّ ثـَْوٍب َواحِّ
[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن أبي الزناد فصدوق حسن  15248  ،14836  ،15184]مسند:  

ْحَمِن ْبُن َأِبي الزَِّناِد َوهُ الحديث[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد ِفي ُجْمَلِة َأَحاِديَث، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر، َوِفيِه َعْبُد ال  [ َو َضِعيف  رَّ

ُّ َصلَّى هللاُ عَ   )حم( أبو   -[  858] ُر الرَُّجَل، فـََقاَل َجابٌِّر: »زََجَر النَّيبِّ َلْيهِّ َوَسلََّم  الزَُّبرْيِّ، قَاَل: َسأَْلُت َجابًِّرا َعنِّ الرَُّجلِّ يـَُباشِّ
 َأخرجه مسند أمحد. َعْن َذلَِّك«.

]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوِفيِه َضْعف  َوُهَو َحَسُن    [إسناد ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا  14754  ،14753]مسند:  
ِحيحِ   [اْلَحِديِث، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  -[  859] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأنَّ النَّيبِّ َمرَّ َعَلى َمْعَمٍر بِّفَِّناءِّ    )حم( حُمَمَّد ْبنِّ َجْحٍش، َخَْت النَّيبِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ذِّهِّ، فـََقاَل َلُه النَّيبِّ ًفا َعْن َطَرفِّ َفخِّ دِّ حُمَْتبًِّيا َكاشِّ َذ َعْورٌَة«.اْلَمْسجِّ َذَك اَي َمْعَمُر؛ فَإِّنَّ اْلَفخِّ ْر َفخِّ    هِّ َوَسلََّم: »مخَِّّ

، فـََقاَل: »ايَ ويف رواية أخرى،   َذاُه َمْكُشوفـََتانِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأاَن َمَعُه َعَلى َمْعَمٍر َوَفخِّ ُّ َصلَّى هللاُ   َمْعَمُر َغطِّّ  قَاَل: َمرَّ النَّيبِّ
َذْيَك؛ فَإِّنَّ ا َذْينِّ َعْورٌَة«. َفخِّ  َأخرجه مسند أمحد.  ْلَفخِّ

 [ [ ]شعيب: حديث حسن[ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات  22495 ،22494]مسند: 
مْيََن َوفِّتَيٍة    -[  860] ٌب َلُه أبَِّ مِّْن قـَُرْيٍش َقْد َحلُّوا  )حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبَن احْلَارِّثِّ ْبنِّ َجْزٍء الزُّبـَْيدِّيَّ، َحدَّثَُه: أَنَُّه، َمرَّ َوَصاحِّ

َا، َوُهْم ُعَراٌة، قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: فـََلمَّا  يُسوَن َفَدُعوُهْم، مثَّ إِّنَّ    ُأُزرَُهْم، َفَجَعُلوَها خَمَارِّيَق جَيَْتلُِّدوَن هبِّ َمَرْراَن هبِِّّْم قَاُلوا: إِّنَّ َهُؤاَلءِّ قِّسِّّ
َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُمْغَضًبا، َحَّتَّ    َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَرَج َعَلْيهِّْم، فـََلمَّا أَْبَصُروُه تـََبدَُّدوا، فـََرَجَع َرُسوُل اَّللَِّّ 

َواَل مِّنْ  اْسَتْحيَـْوا،  يـَُقوُل: »ُسْبَحاَن اَّللَِّّ، اَل مَِّن اَّللَِّّ  ْعُتُه  احْلُْجَرةِّ، َفَسمِّ َورَاَء  َأاَن  َأمْيََن  َدَخَل وَُكْنُت  َوأُمُّ   ، اْسَترَتُوا«  َرُسولِّهِّ   
هَلُْم اَي َرُسوَل اَّللَِّّ قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: »فَبِّأَلْ  تـَُقوُل: اْستَـْغفِّْر  َأاَن مِّْن َهاُرونَ عِّْنَدُه  ْعُتُه  َما اْستَـْغَفَر هَلُْم« ، قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: َومسِّ   . ٍي 

 َأخرجه مسند أمحد. 
ِ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح17711]مسند:  : َفِبَأِبي َما اْسَتْغَفَر  -َيْعِني اْبَن اْلَحاِرِث   -]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َقاَل: َقاَل َعْبُد َّللاَّ

 [ َلُهْم. َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ َوَأَحُد ِإْسَناَدِي الطََّبَراِنيِّ ِثَقات  

 ]النوع[ الثاني: يف الثوب الواحد، وهيئة اللبس   
أبو هريرة    -[  861] : »ال ُيَصلِّّ -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( 

أخرجه  و   «.أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وقال: »على عاتَِّقيه  «.أحدُكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
 اود والنسائي. أبو د
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 [ ]صحيح[ 3633]جامع: 
يقول:    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: أشهُد أين مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ د( أبو هريرة    -[  862]

 »من صلى يف ثوب فْلُيَخالْف بني َطَرفيه«. هذه رواية البخاري.
: »إذا صلى أحدكم يف ثوب فلُيخالف بطرفيه على  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود قال: قال رسوُل هللا  

عاتقيه«. أخرج احلميدي هذا احلديث يف أفراد البخاري، وأخرج األول يف املتفق، ومعنامها واحد، وهذا على خالف  
 عادته، وقد اقتدينا به، وذكرانه كذلك 

 ]صحيح[  [3634]جامع: 
عن    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا    سائاًل سأل : »أن  -رضي هللا عنه    -)خ م ط د س( أبو هريرة    -[  863] 

الصالة يف ثوب واحد؟ فقال: أَولُِّكلِّّكم ثوابن؟« أخرجه اجلماعة إال الرتمذي، ويف رواية للبخاري ومسلم قال: »اندى  
زاد يف رواية:  -صلى هللا عليه وسلم  -رجل رسوَل هللا   ثوبني؟«  أفكلُّكم جيُد  فقال:  أيصلي أحُدان يف ثوب واحد؟   :

عليه  »قال رجل  مجع  عوا:  فوسِّّ هللا  وسَّع  إذا  فقال:  عمَر،  رجل  سأل  مث  إزار    ثيابه، :  يف  ورِّداء،  إزار  يف  رجل  صلَّى 
  -وقميص، يف إزار وقِّباء، يف سراويل ورداء، يف سراويل وقميص، يف سراويل وقِّباء، يف تـُبَّان وقباء، يف تـُبَّان وقميص  

تـُبَّان ورِّداء« ويف   أبو هريرة: هل يصلِّّي الرجل يف  قال: وأحسبه قال: يف  رواية للموطأ عن ابن املسيب قال: »ُسئل 
َلعَلى   ثيايب  وإن  واحد،  ثوب  يف  أُلصلِّّي  إين  نعم،  فقال:  أنت؟  ذلك  تفعل  هل  له:  فقيل  نعم.  قال:  واحد؟  ثوب 

 املِّْشَجب«  
قَاَل: ويف رواية   ُهَريـَْرَة  َأيبِّ  َأيبِّ    َعْن  نـَْفُس  رَُجاًل  َوالَّذِّي  َأَرى  َأْن  َأَكاُد  َما  دِّ  اْلَمْسجِّ أَْنظُُر يفِّ  َوإِّيّنِّ  رَأَيـُْتينِّ  َلَقْد  بَِّيدِّهِّ  ُهَريـَْرَة 

ُتُم اْليَـْوَم ُتَصلُّوَن يفِّ اثـَْننْيِّ َوَثاَلثٍَة.  أخرجه ابن خزمية  ُيَصلِّّي يفِّ ثـَْوَبنْيِّ، َوأَنـْ
 ]صحيح[  [759]خزيمة: [ 3635]جامع: 

: قال حممد بن املنكدر: »رأيُت جابرًا يصلي يف ثوب  -رضي هللا عنهما    -د( جابر بن عبد هللا  )خ م ط    -[  864] 
يصلي يف ثوب«. ويف رواية قال: »دخلت على جابر بن عبد    -صلى هللا عليه وسلم  -واحد وقال: رأيت رسول هللا  

فاً به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف، قلنا:   اي أاب عبد هللا، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: هللا وهو يصلي يف ثوب، ُمْلَتحِّ
 يصلي كذلك«. -صلى هللا عليه وسلم -نعم أحببُت أن يراين اجلُهال مثُلكم، رأيُت النيبَّ 

، فقال له قائل: تصلي   ويف أخرى قال: »صلى بنا جابر يف إزار قد َعَقده من قَِّبلِّ قـََفاه، وثيابُه موضوعة على املِّْشَجبِّ
فقا إزار واحد؟  له ثوابن على عهد رسول هللا  يف  أمْحٌق مثلك، وأيُّنا كان  إَّنا صنعت ذلك لرياين  صلى هللا عليه  -ل: 

 ؟«.-وسلم
ويف أخرى قال سعيد بن احلارث املعلَّى: »سألت جابر بن عبد هللا عن الصالة يف الثوب الواحد؟ فقال: خرجت مع 

وسلم  -النيبِّّ   عليه  هللا  َمرَّ   -صلى  فجئت  أسفاره،  بعض  واحد،  يف  ثوب  وعليَّ  يصلي،  فوجدته  أمري،  لبعض  ة 
هذا   ما  قال:  فرغُت،  فلما  فأخبته حباجيت،  جابر؟  اي  السُّرى  ما  قال:  انصرف،  فلما  جانبه،  إىل  فاشَتَمْلُته، وصلَّيُت 

ف به، وإن كان ضيِّّقاً فاتَّزِّْر به «. هذه رواية  االشتمال الذي رأيُت؟ قلت: كان ثوب واحد. قال: فإن كان واسعاً فالَتحِّ
 البخاري.
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النيبِّّ   مع  املنكدر عن جابر: »كنت  بن  قال حممد  رواية مسلم  إىل    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف  فانتهينا  يف سفر، 
، وَأْشَرْعُت قال: مث ذهب -صلى هللا عليه وسلم  -َمْشَرعة، فقال: أال ُتْشرِّع اي جابر؟ قلت: بلى. قال فنزل رسوُل هللا  

َوُضوءًا، قال: فجاء فتوضَّأ، مث قام فصلَّى يف ثوب واحد، َخاَلَف بني َطَرفيه، فقمت خلفه، فأخذ  حلاجته، ووضعت له  
يصلِّّي يف ثوب واحد    -صلى هللا عليه وسلم  -أُبذين، فجعلين عن ميينه«. ويف رواية أيب الزبري عنه قال: »رأيت النيبَّ  

حاً به«.   ُمتَـَوشِّّ
حاً به، وعنده ثيابه، وقال جابر: إنه رأى النيب  ويف أخرى: »أنه رأى جابر بن عبد هللا   - يصلِّّي يف ثوب واحد، متوشِّّ

 يصنع ذلك«. -صلى هللا عليه وسلم
ويف رواية املوطأ قال مالك: »بلغه: أن جابر بن عبد هللا كان يصلي يف الثوب الواحد«. ويف أخرى بلغه عن جابر أن  

 جيد ثوبني فْلُيَصلِّّ يف ثوب واحد، ملتحفاً به، فإن كان الثوب قصرياً قال: »من مل  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  
 فْليَـتَّزِّْر به«. 

رُت مع النيب   -ويف رواية أيب داود عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابَر بن عبد هللا، فقال: سِّ
بـُْردَ   -صلى هللا عليه وسلم تبُلغ يل، وكانت هلا  يف غزوة، فقام يصلِّّي، وكانت عليَّ  ُأخالِّف بني طرفيها، فلم  ة ذهبُت 

صلى هللا    -َذابذُِّب فنّكسُتها، مث خالفُت بني طرفيها، مث تواَقْصُت عليها ال تْسُقُط، مث جئت حَّت قمت عن يسار النيب 
بيديه مجيعاً حَّت  ، فأخذ بيدي فأدارين حَّت أقامين عن ميينه، فجاء ابُن صْخر حَّت قام عن يساره، فأخذان  -عليه وسلم

يْرُمُقين وأان ال أشعر، مث فطَنُت به، فأشار إيلَّ: أن اتَّزِّْر هبا،    -صلى هللا عليه وسلم  -أقامنا خْلفه، قال: وجعل النيبُّ  
عاً فَخالِّْف بني   -صلى هللا عليه وسلم  -فلما فرغ النيبُّ    قال: اي جابُر، قلُت: لبـَّْيَك اي رسوَل هللا، قال: »إذا كان واسِّ

 َطَرفـَْيه، وإذا كان ضيِّّقاً فاْشُددُه على َحْقوَِّك«.  
هذا الذي أخرجه أبو داود طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم بطوله وهو مذكور يف »كتاب النـُّبـُوَّة« من حرف  

: إين  النون. وله يف أخرى عن عبد الرمحن بن أيب بكر قال: »أمَّنا جابُر يف قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال
 يصلِّّي يف قميص«   -صلى هللا عليه وسلم-رأيُت رسوَل هللا 

 [ ]صحيح[ 3636]جامع: 
صلَّى يف    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت د س( عمر بن أيب سلمة    -[  865] 

يصلِّّي يف ثوب واحد يف بيتِّ    -صلى هللا عليه وسلم-ثوب واحد، وقد خالف بني طرفيه«. ويف رواية: »أنه رأى النيبَّ  
يصلِّّي يف ثوب    -صلى هللا عليه وسلم  -ال: »رأيُت رسوَل هللا  أُمِّّ َسَلَمَة، ]قد أَلقى طرفَيه على عاتَِّقْيه«. ويف أخرى ق

فاً   حًا« ويف أخرى: »ُملَتحِّ وزاد    -واحد ُمْشَتمِّاًل به يف بيت أُمِّّ َسَلَمَة،[ واضعاً طرفيه على عاتقيه« ويف أخرى: »متَـَوشِّّ
الثاني  -قال   الرواية  والرتمذي  املوطأ  وأخرج  ومسلم.  البخاري  أخرجه  منكبيه«.  داود  على  وأبو  األوىل،  والنسائي  ة، 

 اآلخرة  
 [ ]صحيح[ 3637]جامع: 

، فجاء رجل،  -قال: »َقدِّْمنا على َنيبِّّ هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه    -)د( طلق بن علي    -[  866] 
إزاره، طاَرق به رداءه،    -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: اي َنيبَّ هللا، ما ترى يف الصالة يف الثوب الواحد؟ قال: فأطلق  
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فلما أن قضى الصالة، قال: أوَُكلُّكم جيد ثـَْوَبنْيِّ؟«.    - عليه وسلمصلى هللا  -فاشتمل هبما، مث قام فصلَّى بنا نيبُّ هللا  
 أخرجه أبو داود. 

   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[3638]جامع: 

مع    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: آخُر صالة: صالَّها النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)س ت( أنس بن مالك    -[  867] 
حاً به، خلف أيب بكرالقوم:   أخرجه النسائي ويف رواية الرتمذي: »صلَّى يف مرضه خلَف    «. »صلَّى يف ثوب واحد متوشِّّ

حاً به«    أيب بكر، قاعدًا يف ثوب ُمَتوشِّّ

َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ عن    ويف رواية يف مسند أمحد َّ َصلَّى هللاُ  ، قَاَل: " بـََلغََنا َأنَّ النَّيبِّ ِّّ َصلَّى َخْلَف َأيبِّ َبْكٍر يفِّ َوَجعِّهِّ    ًَثبٍِّت اْلبـَُناينِّ
ًحا بِّثـَْوٍب  ، مثَّ َدَعا ُأَساَمَة فََأْسَنَد َظْهَرُه إِّىَل حَنْرِّهِّ، مثَّ قَاَل: " اَي ُأَساَمُة  -قَاَل: َأظُنُُّه قَاَل بـُْرًدا   -الَّذِّي َماَت فِّيهِّ قَاعًِّدا ُمتَـَوشِّّ

   َأخرجه مسند أمحد. . اْرفـَْعينِّ إِّلَْيَك "
القادر: حديث صحيح[ ]13557[ ]مسند:  3639]جامع:   رجاله ثقات رجال الشيخين، رواية أحمد  ]شعيب:    [صحيح:  األلباني[ ]عبد 

 [ فإن كان أنس محفوظًا فيه، فاإلسناد متصل صحيح

أن ُيَصلَّى يف حلاف ال    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »َّنى رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( بريدة    -[  868] 
 أخرجه أبو داود. يـُتَـَوشَُّح به، واآلخر: أن ُيصلِّّى يف سراويل ليس عليه رداء«. 

 [  حسن[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 3640]جامع: 
: إين رجل  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »قلُت لرسول هللا -رضي هللا عنه  -األكوع )د س( سلمة بن   -[ 869] 

 أصَّيَّد، فُأصلِّّي يف القميص الواحد؟ قال: نعم واْزُرْرُه عليك، ولو بَشوْكة« أخرجه أبو داود. 
وعند النسائي قال: قلت: اي رسول هللا، إين ألكوُن يف الصفِّّ وليس عليَّ إال القميص، أفأصلِّّي فيه قال: »ُزرَّه عليك  

 ولو بشوْكة«  
ويف نسخه أخرى: »إين أكون يف الصَّْيف«. واألول: هو السماع. ويف كتاب أيب داود حاشية قال: كان خبط املقدسي:  

يد« وليس ِبعروف. قال: و  هو الذي يف رقبته علَّة، ال ميكنه االلتفات معها، قال: وقد روي يف بعض ألفاظ هذا  »أصِّ
 احلديث ما يدل على أنه أْصَيد.

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[  3641]جامع: 

أو قال: قال   --صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسوُل هللا -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر   -[ 870] 
أبو   اليهود« أخرجه  اْشَتمال  فْليَـتَّزِّْر، وال يشَتمِّْل  عمر: »إذا كان ألحدكم ثوابن فلُيَصلِّّ فيهما، فإن مل يكن إال ثوب 

 (1)داود 
َك ثـَْوَبنْيِّ؟ قَاَل،   قَاَل:اَنفٍِّع  ويف رواية عند ابن خزمية عن   ٍد، فـََقاَل: َأمَلْ َأُكْن ُأْكسِّ رَآينِّ اْبُن ُعَمَر َوَأاَن ُأَصلِّّي يفِّ ثـَْوٍب َواحِّ

ٍد؟ قـُْلُت: اَل. قَاَل:    قـُْلُت: بـََلى، قَاَل: َأرَأَْيَت َلْو َأْرَسْلُتَك يفِّ َحاَجٍة َأُكْنَت ُمْنطَلًِّقا يفِّ ثـَْوبٍ  ُ َأَحقُّ َأْن تـَزَّيََّن َلُه. مثَّ  َواحِّ فَاَّللَّ
ََحدُِّكْم إِّالَّ ثـَْوٌب َواحِّ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: "إَِّذا مَلْ َيُكْن ألِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ٌد فـَْلَيُشدَّ بِّهِّ َحْقَوُه، َواَل َيْشَتمِّْل قَاَل: مسِّ

 . (2) ن خزمية أخرجه اب . بِّهِّ اْشتَِّماَل اْليَـُهودِّ"
  -صلى هللا عليه وسلم   -[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح، لكن شك نافع في رفعه إلى النبي  3642]جامع:  (  1)

 [  ر أو وقفه على عم



224 
 

   ]االعظمي: إسناده ضعيف[ [ ]ياسين: صحيح[766]خزيمة:  (2)

ْدلِّ يف    -صلى هللا عليه وسلم  -»َّنى رسوُل هللا  : قال:  -رضي هللا عنه    -)د ت( أبو هريرة    -[  871]  عن السِّّ
   الصالة« أخرجه أبو داود والرتمذي

   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[3643]جامع:  

صلى هللا عليه    -قال: »كان رجال يصلون مع النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)خ م س د( سهل بن سعد    -[  872] 
بيان، ويقال للنساء: ال تْرفـَْعن رؤوَسكن حَّت يستوي الرجال جلوسًا«  عاقدي    -وسلم ُأُزرِّهم على أعناقهم كهيئة الصِّّ

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وعند أيب داود حنوه، وفيه: من ضيق اأُلزُر. وفيه: فقال قائل: »اي معشر النساء، ال  
 وذكره«   ..ترفْعَن رؤوسكنَّ.

 ]صحيح[ [ 3645]جامع: 

َّ َصلَّ   و)حم( أَب  -[  873]  ، حُيَدُِّث َعْن َأيبِّ َسَلَمَة ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، قَاَل: َأْخَبينِّ َمْن، »رََأى النَّيبِّ ى هللاُ  َمالٍِّك اأْلَْشَجعِّيَّ
ٍد َقْد َخاَلَف َبنْيَ َطَرفـَْيهِّ«  مسند أمحد. َأخرجه  . َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي يفِّ ثـَْوٍب َواحِّ

 [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح[23102 ،16220 ،15801]مسند: 

قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    -رضي هللا عنه    -)حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ أَُميََّة اْلَمْخُزومِّيِّ    -[  874] 
ثـَْوٍب وَ  َوَسلََّم يفِّ  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َزْوجِّ  َسَلَمَة  أُمِّّ  بـَْيتِّ  ُيَصلِّّي يفِّ  َوَسلََّم  َغرْيُُه«َعَلْيهِّ  َعَلْيهِّ  َما  ًحا  ُمتَـَوشِّّ ٍد  َأخرجه    .احِّ

 مسند أمحد. 
 [ ]شعيب: حديث صحيح على وهم في إسناده[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات[ 16341]مسند: 

َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي يفِّ بـَْيتِّ أُمِّّ  أَنَُّه »رََأى َرُسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه    -  )حم( َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َأيبِّ أَُميَّةَ  -[  875] 
ًفا بِّهِّ خُمَالًِّفا َبنْيَ َطَرفـَْيهِّ«  َأخرجه مسند أمحد. . َسَلَمَة يفِّ ثـَْوٍب ُمْلَتحِّ

]الهيثمي:16342]مسند:   صحيح[  حديث  ]شعيب:  َوُهَو    [  الزَِّناِد  َأِبي  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  ُطُرِقِه  ِإْحَدى  َوِفي  اْلَكِبيِر  ِفي  الطََّبَراِنيُّ  َرَواُه 
 ]  َضِعيف 

ًحا بِّهِّ،    -رضي هللا عنه    -ابن عباس )حم(    -[  876]  ٍد ُمتَـَوشِّّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َصلَّى يفِّ ثـَْوٍب َواحِّ َّ َصلَّى هللاُ  »َأنَّ النَّيبِّ
   .يـَتَّقِّي بُِّفُضولِّهِّ َحرَّ اأْلَْرضِّ َوبـَْرَدَها«

   .لِّهِّ َحرَّ اأْلَْرضِّ َوبـَْرَدَها«»َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى يفِّ كَِّساٍء، يـَتَّقِّي بُِّفُضو ويف رواية أخرى، 
يـَتَّقِّي الطِّّنَي إَِّذا سَ ويف رواية ًثلثة،   يـَْوٍم َمطِّرٍي، َوُهَو  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يفِّ  َجَد بِّكَِّساٍء  قَاَل: »َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 َأخرجه مسند أمحد. . َسَجَد«َعَلْيهِّ جَيَْعُلُه ُدوَن َيَدْيهِّ إِّىَل اأْلَْرضِّ إَِّذا 
[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف [ ]شعيب:  2385  ،3327  ،2760  ،2938  ،2320]مسند:  

ِحيحِ   [ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي مَِّن    -رضي هللا عنه    -)حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َعبَّاسٍ   -[  877]  قَاَل: »َقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ًحا بِّهِّ َما َعَلْيهِّ َغرْيُُه«  َأخرجه مسند أمحد.  . اللَّْيلِّ يفِّ بـُْرٍد َلُه َحْضَرمِّيٍّ ُمتَـَوشِّّ

 [ ]شعيب: حديث حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[  2384]مسند: 

دِّ ُسنٌَّة، ُكنَّا نـَْفَعُلُه َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ   )حم( أبو  -[  878]   َصلَّى  َنْضَرَة، قَاَل: قَاَل ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب: »الصَّاَلُة يفِّ الثَـّْوبِّ اْلَواحِّ
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َا َكاَن َذاَك إِّْذ َكاَن يفِّ الثِّّيَ  َنا« فـََقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: »إَِّّنَّ ُ، فَالصَّاَلُة يفِّ هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َواَل يـَُعاُب َعَليـْ ابِّ قِّلٌَّة، فَأَمَّا إِّْذ َوسََّع اَّللَّ
 َأخرجه مسند أمحد. .الثَـّْوَبنْيِّ َأزَْكى«

لم يدرك هذه   -وهو منذر بن مالك بن قطعة-[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن أبا نضرة  21276]مسند:  
ِ ِمْن ِزَياَداِتِه َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه ِمْن ِرَواَيِة ِزرٍّ َعْنَها َمْوُقوًفا    ]الهيثمي:القصة، وإنما سمعها من أبي سعيد الخدري[   َرَواُه َعْبُد َّللاَّ

 [ َوَأُبو َنْضَرَة َلْم َيْسَمْع ِمْن ُأَبيٍّ َواَل اْبِن َمْسُعودٍ 

فً   -[  879]  ُمْلَتحِّ ٍد  َواحِّ ثـَْوٍب  ُيَصلِّّي يفِّ  َوُهَو  َمالٍِّك  ْبنِّ  أََنسِّ  َعَلى  َدَخْلَنا  قَاَل:  رَبِّيَعَة  َأيبِّ  ْبنِّ  إِّبـَْراهِّيم  َورَِّداُؤُه  )حم(  ا 
ٍد؟ قَاَل: »إِّيّنِّ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   . َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي َهَكَذا«َمْوُضوٌع، قَاَل: فـَُقْلُت َلُه: ُتَصلِّّي يفِّ ثـَْوٍب َواحِّ

أخرى،   رواية  فـَلَ ويف  َمْوُضوٌع،  َورَِّداُؤُه  بِّهِّ،  ًفا  ُمتَـَلحِّّ ٍد  َواحِّ ثـَْوٍب  يفِّ  ُيَصلِّّي  َوُهَو  َمالٍِّك،  ْبنِّ  أََنسِّ  َعَلى  َدَخْلَنا  مَّا  قَاَل: 
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي«اْنَصَرَف قـُْلَنا َلُه: أَُتَصلِّّي َورَِّداُؤَك َمْوُضوٌع؟ قَاَل: »َهَكذَ   . ا رَأَْيُت النَّيبِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  
  [ [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن 12297 ،12280]مسند: 

دِّ َحَّتَّ َجاَءاَن    -رضي هللا عنه    -اْبُن َمْسُعودٍ   )خز(   -[  880]  ، فـََقاَل: اَل  َقْد ُكنَّا ُنَصلِّّي يفِّ الثَـّْوبِّ اْلَواحِّ لثَِّّيابِّ ُ ابِّ اَّللَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ  ُتَصلُّوا إِّالَّ يفِّ ثـَْوَبنْيِّ. فـََقاَل ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب: لَْيَس يفِّ َهَذا َشْيٌء، َقْد ُكنَّا ُنَصلِّّي يفِّ َعْهدِّ َرُسولِّ   اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

. َفقِّيَل   دِّ َولََنا ثـَْواَبنِّ ُ َعْنُه: َأاَل تـَْقضِّي َبنْيَ َهَذْينِّ  الثَـّْوبِّ اْلَواحِّ َي اَّللَّ   . ؟ قَاَل: َأاَن َمعِّي-َوُهَو َمَعُهمْ -لُِّعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ َرضِّ
 أخرجه ابن خزمية 

 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح  [760]خزيمة: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    -  مارضي هللا عنه  -ابن عمر  )حب(  -  [881]  ِّّ َصلَّى اَّللَّ إَِّذا َصلَّى َأَحدُُكْم، فـَْليَـتَّزِّْر،  قَاَل: »َعنِّ النَّيبِّ
 َوْلرَيَْتدِّ«. أخرجه ابن حبان

 [  إسناده صحيح على شرطهما  [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب:1713]حبان: 

 ]النوع[ الثالث: يف لبس النساء   
تـُْقَبل صالة  -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها    -)د ت( عائشة    -[  882] : »ال 

   أخرجه أبو داود والرتمذي. «.احلائض إال خبمار
 : حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد [ ] 3646]جامع:  

 ]النوع[ الرابع: فيما كره من اللباس   
النيب  -رضي هللا عنها    -)خ م ط س د( عائشة    -[  883] َصلَّى يف مخِّيصة هلا    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن 

أعالم، فنظر إىل أعالمها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب َجهم، وائُتوين أبنبِّجانِّيَّة أيب جهم، فإَّنا  
كانت له مخيصة هلا أعالم، فكان يتشاغل هبا يف    -صلى هللا عليه وسلم  -ين آنِّفاً عن صالِت« ويف رواية: »أن النيبأهلتْ 

 ومسلم.  أخرجه البخاريالصالة، فأعطاها أاب جهم، وأخذ كساء له أنبجانيًا« 
: »كنت أنظر إىل  -ه وسلمصلى هللا علي  -قال البخاري وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال النيبُّ  

َعلَِّمها وأان يف الصالة، فأخاف أن يْفتَِّنين« وأخرجه املوطأ وأبو داود والنسائي، وأخرج املوطأ أيضا عن عروة عن النيب  



226 
 

كان أليب جهم،    حنوه، فجعله مرسالً من هذا الطريق، ويف رواية أخرى أليب داود: »وأخذ ُكْرّدايً   -صلى هللا عليه وسلم-
«    فقيل: اي  رسول هللا، اخلميصة كانت خريًا من الكرديِّّ

 [ ]صحيح[ 3650]جامع:  
بن عامر    -[  884]  النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)س( عقبة  إىل  فـَرُّوج حرير،    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ُأهدَِّي 

 أخرجه النسائي. فلبسه فصلَّى فيه، مث انصرف فنزعه نزعاً شديدًا كالكارِّه له، وقال: ال ينبغي هذا للمتَّقني« 
 : صحيح[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد [ ] 3651]جامع: 

 ]النوع[ اخلامس: يف ثوب بعضه على غري املصَلِّي   
يف ثوب بعُضه عليَّ«.    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »صلَّى رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)د( عائشة    -[  885]

 أخرجه أبو داود. 
   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[3652]جامع: 

ميمونة    -[  886]  عنها    -)د(  النيبَّ  -رضي هللا  »أن  بعُضه«  صلَّى    -صلى هللا عليه وسلم  -:  مِّْرط عليَّ  وعليه 
 أخرجه أبو داود وقد جاء يف هذا املعىن أحاديث، إال أَّنا تتعلق ابحليض، قد ذكرانها يف »كتاب احليض«. 

   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[3653]جامع: 

 الفرع الرابع: يف أمكنة الصالة وما يصلى عليه، وفيه أربعة أنواع

 ]النوع[ األول: فيما يُصلَّى عليه   
صلى هللا عليه   -: »أن جدَّته ُمَلْيكة دعْت رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)خ م ط د ت س( أنس بن مالك  -[ 887]

لطعام صنعْته، فأكل منه، مث قال: قوموا فُأصلي لكم، قال أنس: فقمت إىل حصري لنا قد اْسَودَّ من طول ما    -وسلم
، وصففُت أان واليتيُم وراءه، والعجوُز من ورائنا،  - عليه وسلمصلى هللا  -لُبَِّس، فنَضْحُته ِباء، فقام عليه رسوُل هللا  

 ركعتني، مث انصرف«. -صلى هللا عليه وسلم -فصلى لنا رسوُل هللا  
قال: »فأقامين عن    -أو خالته    -صلى به وأبمِّّه    -صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه البخاري ومسلم. وملسلم: أن النيبَّ  

 ميينه، وأقام املرأة خلفنا«  
أحسَن الناس ُخلقاً، فرِبا حتُضُر الصالُة وهو يف بيتنا، قال: فيأُمُر    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: »كان النيبُّ  

يـُْنَضح، مث يؤمُّ رسوُل هللا   ، ونقوم خلفه، فيصلِّّي بنا، قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ابلبساط الذي حتته فُيْكَنس، مث 
. وأخرج الرواية األوىل املوطأ وأبو داود والرتمذي والنسائي. ويف أخرى أليب داود قال:  وكان بساطهم من جريد النخل«

النيبَّ   لنا وهو حصري،    -صلى هللا عليه وسلم  -»إن  أمَّ ُسليم، فُتدركه الصالة أحياانً، فيصلي على بساط  كان يزور 
 ننضحه ابملاء«. 

بيتها   -لى هللا عليه وسلمص   -ويف أخرى للنسائي »أن أمَّ سليم سألت رسوَل هللا   ذُه    [، أن أيتيها فيصلي ]يف  فـَتَـتَّخِّ
 ُمَصلَّى؟ فأاتها، فعَمَدت إىل حصري، فنضحُته ِباء، فصلَّى عليه، وصّلوا معه«  

 [ ]صحيح[ 3654]جامع: 
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صلى    -للنيبِّّ    -وكان ضخماً    -قال: »قال رجل من األنصار    -رضي هللا عنه    -)خ د( أنس بن مالك    -[  888] 
طعاماً، فدعاه إىل بيته، ونضح له    -صلى هللا عليه وسلم  -: إين ال أستطيع الصالَة َمَعَك، فصنع للنيبِّّ -هللا عليه وسلم

  -صلى هللا عليه وسلم   -طَرف حصري ِباءِّ، فصلَّى عليه ركعتني، فقال فالن بن فالن بن اجلارود ألنس: أكان النيبُّ  
 ى غري ذلك اليوم«. يصلِّّي الضحى؟ قال: ما رأيُته صلَّ 

زار أهل بيت من األنصار، فطعَِّم عندهم طعاماً، فلما أراد أن خيرَج    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أن رسوَل هللا  
َح له على بساط، فصلَّى عليه، ودعا هلم« أخرجه البخاري، وأخرج أبو داود الرواية األوىل،  أمر ِبكان من البيت فُنضِّ

 »فالن ابن اجلارود«  إال أنه قال فيه:
 [ ]صحيح[ 3655]جامع: 

كان يصلي    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »إنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنها    -)خ م س د( ميمونة    -[  889] 
يصلي    -صلى هللا عليه وسلم  -على اخلُْمرة«. أخرجه النسائي، ويف رواية أيب داود والبخاري قالت: »كان رسوُل هللا  

َذاءُه حائض، ورِبا أصابين ثوبه إذا سجد، وكان يصلِّّي   على اخلُمرة«. وملسلم حنوه   وَأان حِّ
 [ ]صحيح[ 3656]جامع: 

ُيَصلِّّي على    -صلى هللا عليه وسلم-  كان رسولُ : قال: »-رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  890]
 أخرجه الرتمذي. اخلُمرة« 

 : حديث صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[ رعبد القاد [ ] 3657]جامع: 
، قال: فرأيُته  -صلى هللا عليه وسلم  -»أنه دخل على النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)م ت( أبو سعيد اخلدري    -[  891]

الرتمذي   رواية  ويف  مسلم،  أخرجه  به«  متوشحاً  واحد  ثوب  يف  يصلي  ورأَيُته  قال:  عليه،  يسجد  حصري  على  يصلي 
   .صلى على حصري« مل يزد -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ خمتصرًا »أن 

 [ ]صحيح[ 3658]جامع: 

يف   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنا نصلي مع النيبِّّ   -رضي هللا عنه   -)خ م ت د س( أنس بن مالك  -[ 892]
شدة احلر فإذا مل يستطع أحُدان أن مُيكَِّن جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد عليه«. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي  

ابلظَّهائِّرِّ، سجدان على ثيابنا    -صلى هللا عليه وسلم  -  وأبو داود. ويف رواية النسائي قال: »كنا إذا صلينا خلف النيبِّّ 
 اتِّقاَء احلرِّ«  

 [ ]صحيح[ 3660]جامع:  

ْلَبْصَرةِّ َعَلى بَِّساطِّهِّ، مثَّ َحدََّث َأْصَحابَُه، َأنَّ   -رمحه هللا -َعْمرِّو ْبنِّ دِّيَنارٍ  )جه(  -[ 893] قَاَل: َصلَّى اْبُن َعبَّاٍس، َوُهَو ابِّ
 أخرجه ابن ماجه.  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن »ُيَصلِّّي َعَلى بَِّساٍط« 

ضعيف وإن روى له مسلم. فإنما روى له مقرونا بغيره. فقد ضعفه  في الزوائد: في إسناده زمعة وهو  [ ]عبد الباقي:1030 ]ماجه:
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح  ]األلباني: صحيح[ [أحمد وابن معين وغيره 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -  مارضي هللا عنه  -  ابن عمر)حم(    -[  894] َأخرجه    . َوَسلََّم ُيَصلِّّي َعَلى اخْلُْمَرةِّ«قَاَل: »َكاَن النَّيبِّ
 مسند أمحد. 
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[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير واألوسط، وزاد  5733 ،5660]مسند: 
 فيه: ويسجد عليها. ورجال أحمد رجال الصحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[

َأخرجه    . َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّّي َعَلى اخْلُْمَرةِّ«»َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    -  ارضي هللا عنه  -  أم سلمة)حم(    -[  895]
 مسند أمحد. 

َأِبي   .... َوِرَجالُ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسطِ 26578]مسند: 
ِحيحِ   [ َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َكاَن أيَْتِّيَها فـََيقِّيُل عِّْنَدَها، فـَتَـْبُسُط َلُه   - اهرضي هللا عن  -)حم( أُّم ُسَلْيمٍ   -[ 896] َأنَّ النَّيبِّ
، فـََتْجَمُع َعَرَقُه فـََتْجَعُلُه يفِّ الطِّّيبِّ َوالْ   . قَاَلْت: »وََكاَن ُيَصلِّّي َعَلى اخْلُْمَرةِّ« «،َقَوارِّيرِّ نِّطًَعا، فـََيقِّيُل عِّْنَدَها، وََكاَن َكثِّرَي اْلَعَرقِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  . »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّّي َعَلى اخْلُْمَرةِّ«ويف رواية خمتصرة، 
َأْحَمدُ 27119  ،27117]مسند:   َرَواُه  ]الهيثمي:  لغيره[  الخمرة، فهو صحيح    [ ]شعيب: حديث صحيح دون قولها: وكان يصلي على 

ِحيحِ   [ َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

»َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْدُخُل َعَلى أُمِّّ ُسَلْيٍم  قَاَل:    -  ه رضي هللا عن  -)حم( أََنس ْبنِّ َمالٍِّك    -[  897]
َها«  فـَتَـْبُسُط َلُه نِّْطًعا، فـََيقِّيُل َعَلْيهِّ، فـََتْأُخُذ مِّْن َعَرقِّهِّ فـََتْجَعُلُه يفِّ طِّيبَِّها، َوتـَْبُسُط َلُه اخْلُْمَرَة، َأخرجه مسند    .فـَُيَصلِّّي َعَليـْ

 أمحد.
 [ [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين 12000د: ]مسن

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسَجَد َعَلى اخْلُْمرَ   -[ 898] َأخرجه   . ةِّ«)حم( َعائَِّشة، َأْو َعْن اْبنِّ ُعَمَر، َشكَّ َشرِّيٌك، »َأنَّ النَّيبِّ
 مسند أمحد. 

ِحيِح،[  [ ]شعيب:24802]مسند:   حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

َأخرجه   . »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّّي َعَلى اخْلُْمَرةِّ« - اهرضي هللا عن -)حم( َعائَِّشة  -[ 899]
 مسند أمحد. 

ِحيحِ 25163 ،25749 ،25459]مسند:   [[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّّي َعَلى اخْلُْمَرةِّ«. أخرجه ابن    -  اه رضي هللا عن  -أُّم َحبِّيَبةَ   )حب(  -[  900] َّ َصلَّى اَّللَّ »َأنَّ النَّيبِّ

 حبان
 [  حديث صحيح : [ ]شعيب[ ]االلباني: صحيح2312]حبان: 

 ]النوع[ الثاني: يف األمكنة املكروهة   
: »َصلُّوا يف َمَرابضِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( الباء بن عازب    -[  901]

صلى هللا عليه    -الَغنم، فإَّنا مباركة، وال ُتَصّلوا يف َعَطنِّ اإلبل، فإَّنا من الشيطان«. ويف رواية قال: »سئل رسوُل هللا  
: ال تصلوا يف مبارك اإلبل، فإَّنا من الشياطني، وسئل عن الصالة يف مرابض  عن الصالة يف َمبارك اإلبل؟ فقال  -وسلم

 . واألوىل ذكرها رزين الثانية،الغنم؟ فقال: صلوا يف مرابض الغنم فإَّنا بركة« أخرج أبو داود الرواية 
 [ ]األلباني: صحيح[  إسناده حسن : رعبد القاد [ ] 3662]جامع: 
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يصلِّّي يف مرابض    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)خ م ت( أنس بن مالك    -[  902]
 الغنم« أخرجه الرتمذي، وزاد البخاري ومسلم: مث قال بعد ذلك: »قبل أن يُبىن املسجُد«  

 [ ]صحيح[ 3663]جامع: 
أبو هريرة  جه حم  )ت   -[  903] عنه    -(  قال    -رضي هللا  »صلوا يف    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  قال: 

 . تصلوا يف أعطان اإلبل«. أخرجه الرتمذي، وقال: وقد روي موقوفاً على أيب هريرة مرابض الغنم، وال
َمَرابِّضَ ويف رواية عند ابن ماجه،   َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّْن مَلْ جتُِّدوا إِّالَّ  ،   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  بِّلِّ ، َوَأْعطَاَن اإْلِّ اْلَغَنمِّ

» بِّلِّ ، َواَل ُتَصلُّوا يفِّ َأْعطَانِّ اإْلِّ  َفَصلُّوا يفِّ َمَرابِّضِّ اْلَغَنمِّ
بِّلِّ َأْو َمَبارِّكِّ   ويف رواية موقوفة على أيب هريرة يف مسند أمحد،  ، َواَل ُتَصلُّوا يفِّ َأْعطَانِّ اإْلِّ قَاَل: " َصلُّوا يفِّ َمَرابِّضِّ اْلَغَنمِّ

   َأخرجه مسند أمحد. .بِّلِّ "اإْلِّ 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 17351[ ]مسند: 768 ]ماجه:[ 3665]جامع: 

َّنى عن الصالة يف    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( عبد هللا بن مغفل    -[  904]
  أخرجه النسائي.أعطان اإلبل«. 

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3666]جامع: 

قال: »األرض كلها    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( أبو سعيد اخلدري    -[  905] 
مسجد، إال احلمَّام، واملقبة« أخرجه أبو داود والرتمذي، وقال الرتمذي: ويف الباب عن علي، وابن عمرو، وأيب هريرة، 

قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -، وأيب ذرٍّ، قالوا: إن النيبَّ  وجابر بن عبد هللا، وابن عباس، وحذيفة، وأنس، وأيب أمامة
 »ُجعَِّلْت يل األرُض كلُّها مسجدًا وَطهورًا« 

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3668]جامع: 

هللا اليهود،  : »قاتل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النيب    -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو هريرة    -[  906] 
ُذوا قبور أنبيائهم مساجَد« ويف رواية »لعن هللا اليهود والنصارى احلديث. أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود،    «...اختَّ

   « ...: »لعن هللاوأخرج النسائي الرواية األوىل، وقال
 [ ]صحيح[ 3669]جامع: 

يف مرضه الذي مل    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا: قالت: قال  -رضي هللا عنها    -)خ م س( عائشة    -[  907] 
أن  ُخشَي  أنه  قبُه، غري  أُبرَِّز  ذلك  قالت: ولوال  أنبيائهم مساجَد.  قبور  ُذوا  اختَّ والنصارى،  اليهود  »لعن هللا  منه:  يـَُقْم 

 يـُتََّخَذ مسجدًا«. 
يـُتََّخَذ   أن  أخشى  أين  غري  قبُه،  ألُْبرَِّز  ذلك  »ولوال  قالت:  رواية  يذكر:  ويف  ومل  ذلك«  »ولوال  أخرى  ويف  مسجدًا«. 
: طَفَِّق يطرح مخيصة له  -صلى هللا عليه وسلم  -»قالت« ويف أخرى عنها وعن ابن عباس قاال: »ملا نُزَِّل برسول هللا  

لعنُة هللا على اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم    -على وجهه، فإذا اغتمَّ كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك  
البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الرواية اآلخرة، ويف رواية ذكرها رزين قال: »لعن    صنعوا« أخرجهاجد، حُيَذُِّر ما  مس

ذي املساجد على القبور«   -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا   ُمتَّخِّ
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 [ ]صحيح[ 3670]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كان من آخر ما تكلم به رسوُل هللا    -رمحه هللا    -)ط( عمر بن عبد العزيز    -[  908] 

َقنَيَّ دينان يف جزيرة العرب« أخرجه املوطأ    أن قال: »قاتَل هللا اليهود والنصارى، اختُذوا قبور أنبيائهم مساجَد ال يبـْ
] 3671]جامع:   القاد [  مرسلرعبد  الصحيحين[    ،:  في  من  ]الزرقاني:  وهو موصول  وغيرهما  الصحيحين،  في  وهو موصول  مرسل، 

 [ طرق عن عائشة وغيرها

قال: »اللهمَّ ال جتعْل قبي وثناً يعبد، اْشَتدَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -)ط( عطاء بن يسار أن رسوَل هللا    -[  909] 
 أخرجه املوطأ   «. مساجدَ غضب هللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم 

القادر:  3672]جامع:   البر: ال خالف عن مالك في هريرة[ ]الزرقاني:  صح موصوال من حديث أبي    مرسل وقد[ ]عبد  قال ابن عبد 
]الهاللي: صحيح   [وقوله: »اشتد غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد« محفوظ من طرق كثيرة صحاح  إرسال هذا الحديث.

 لغيره[ 

ِّّ  )جه( -[ 910]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َصلُّوا يفِّ َمَرابِّضِّ  قَالَ  -رضي هللا عنه - َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ ُمَغفٍَّل اْلُمَزينِّ : قَاَل النَّيبِّ
َا ُخلَِّقْت مَِّن  ، فَإَِّّنَّ بِّلِّ ، َواَل ُتَصلُّوا يفِّ َأْعطَانِّ اإْلِّ  أخرجه ابن ماجه.  الشََّياطِّنيِّ« اْلَغَنمِّ

  [وأصل الحديث رواه النسائي مقتصرا على النهي عن أعطان اإلبل  ،في الزوائد: إسناد المصنف فيه مقال [ ]عبد الباقي:769 ]ماجه:
 [ ]شعيب: إسناده صحيح  صحيح[: ]األلباني

ُّ  )جه( -[ 911]  ، َعْن أَبِّيهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  قَالَ  -رضي هللا عنه - َسْبَة ْبنِّ َمْعَبٍد اجْلَُهينِّ : َأْخَبينِّ َأيبِّ
» ، َوُيَصلَّى يفِّ ُمَراحِّ اْلَغَنمِّ بِّلِّ  أخرجه ابن ماجه.  َوَسلََّم قَاَل: »اَل ُيَصلَّى يفِّ َأْعطَانِّ اإْلِّ

]شعيب: حديث صحيح  حسن صحيح[: ]األلباني  [سنادهولم يتكلم على إ ،الحديث ذكره صاحب الزوائد [ ]عبد الباقي:770 ]ماجه:
 [ لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الملك بن الربيع بن سبرة، فهو صدوق حسن الحديث

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه  -ُعْقَبة ْبنِّ َعامٍِّر  )حم(    -[  912]  »َصلُّوا يفِّ َمَرابِّدِّ  قَاَل: "    -َصلَّى اَّللَّ
بِّلِّ  «  -اْلَغَنمِّ َواَل ُتَصلُّوا يفِّ َأْعطَانِّ اإْلِّ بِّلِّ  ".  -َأْو َمَبارِّكِّ اإْلِّ

ْيباني، وباقي رجاله ثقات 17352]مسند:    َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الهيثمي:    [[ ]شعيب: إسناده قوي من أجل عاصم بن حكيم وأبي عمرو السَّ
.ِفي   [ َأخرجه مسند أحمد  .اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط َوَأْحَمُد َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ََّنَى َأْن ُيَصلَّى َبنْيَ اْلُقُبورِّ«.    -رضي هللا عنه  -أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ )حب(  -[ 913]  َّ َصلَّى اَّللَّ »َأنَّ النَّيبِّ
 أخرجه ابن حبان  

 رجاله ثقات[ لغيره[ ]الداراني: [ ]االلباني: صحيح 2318 ،2323  ،2322 ،2315  ،1698]حبان: 

 ]النوع[ الثالث: يف الصالة على الدابة   
كان إذا سافر، فأراد أن   -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أنس بن مالك    -[  914]

 أخرجه أبو داود.  «.يتطوَّع: استقبل القبلة بناقته مث كبَّ مث صلَّى حيث وجَّهه رِّكابُه 
   : إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[رعبد القاد [ ] 3674]جامع: 

كان    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيب  -رضي هللا عنهما    -س( عبد هللا بن عمر  )خ م ط د ت    -[  915] 
 ُيَسبُِّّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويُومئ برْأسه، وكان ابن عمر يفعله« أخرجه البخاري ومسلم. 
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صلِّّي عليها املكتوبَة«. وهلما من  وملسلم قال فيه: »ُيسبُِّّح على الراحلة قِّبَل أيِّّ وجه توجَّه، ويوتر عليها، غري أنه ال ي
حديث سعيد بن يسار قال: »كنُت أسري مع عبد هللا بن عمر بطريق مكة، فلما خشيُت الصبح، فنزلت فأْوترت مث 

  -حلقُته، فقال عبد هللا بن عمر: أَين كنت؟ فقلت: خشيُت الصبح، فنزلُت فأوترت، فقال: أليس لك يف رسولِّ هللا  
كان يوتر على    -صلى هللا عليه وسلم  -ُأسوة حسنة؟ فقلت: بلى وهللا، فقال: إن رسوَل هللا    -صلى هللا عليه وسلم
قال سامل: كان عبد هللا يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يـَُبايل حيث كان وجهه،   :تعليقاً البعري«. وللبخاري  

»ُيسبِّّح على الراحلة«. وذكر مثل الرواية الثانية إىل آخرها:    -صلى هللا عليه وسلم  -قال ابن عمر: وكان رسوُل هللا  
 كان يفعله«.   -صلى هللا عليه وسلم -خيب: أن النيبَّ وللبخاري: »أن ابن عمر كان ُيصلِّّي على راحلته، ويوتُِّر عليها، و 

النيب   أن  يُومُِّئ، وذكر  توجهت  أينما  راحلته  السفر على  يصلي يف  ابن عمر  أخرى: »كان  صلى هللا عليه    -وله يف 
  يصلِّّي يف السفر على راحلته حيث   -صلى هللا عليه وسلم  -كان يفعله«. وله يف أخرى قال: »كان رسوُل هللا    -وسلم

 توجهت به يُومُِّئ إمياًء صالَة الليل، إال الفرائض، ويوتر على راحلته«. 
ه إىل خيب«. ويف أخرى: »أن النيب    -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم قال: »رأيُت النيب     -يصلي على محار وهو ُمَتوجِّّ

ْبحَته حيثما توجَّهت به ويف أخرى: »كان يصلي سُ  [«كان يصلي على راحلته حيث توّجهت ]به  -صلى هللا عليه وسلم
 انقته«. 

يصلِّّي على دابته وهو مقبل من مكة إىل املدينة حيثما توجهت، وفيه    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »كان النيب 
َنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوجُه هللاِّ{ ]البقرة:    . [«115نزلت }فَأيـْ

  -وكان ابن عمر يفعل ذلك«. ويف أخرى: »كان النيب  ويف أخرى: »كان يصلِّّي على راحلته حيثما توجهت به، قال:  
يوتر على راحلته«. وأخرج املوطأ رواية سعيد بن يسار، والرواية اليت فيها ذْكر خيب، والرواية    -صلى هللا عليه وسلم

والرواية اليت   قبل الرواية اآلخرة، وأخرج أبو داود الرواية الثانية اليت آخرها: »وال يصلي عليها املكتوبة«اليت ملسلم  
فيها ذكر خيب. وأخرج الرتمذي رواية سعيد بن يسار، وهذا لفظه: قال: »كنت مع ابن عمر يف سفر، فتخلفت عنه،  

« فذكر احلديث وفيه: »على راحلته« وأخرج الرواية اليت فيها ذِّْكر اآلية. وهذا    ..فقال: أين كنت؟ فقلت: أوترُت.
كان يصلي على راحلته أينما توجَّهت به، وهو جاٍء من مكة إىل املدينة، مث    -لمصلى هللا عليه وس  -لفظه: »إن النيب  

وقال: »يف هذا أُنزِّلت«. وأخرج النسائي    [«115{ اآلية. ]البقرة:    ..قرأ ابن عمر هذه اآلية: }َوَّللَِِّّّ املَْشرُق واملَْغرُِّب.
ج مسند رواية سعيد بن يسار، وأخرج الرواية اليت فيها ذكر  وأخر   «، الرواية الثانية اليت فيها: »وال ُيصلِّّي عليها املكتوبة
 . اآلية ونزوهلا، والرواية اليت ملسلم قبل الرواية اآلخرة

 [ ]صحيح[ 3675]جامع: 
)خ م ط س( أنس بن سريين قال: »استقبلنا أنساً حني قدِّم من الشام، فلقيناه بعني التَّْمرِّ، فرأيته يصلي    -[  916] 

فقلُت: رأَيُتك تصلي لغري القبلة، فقال: لوال أين رأيُت    -يعين عن يسار القبلة    -على محار، ووجهه من ذلك اجلانب  
أخر   -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل   َأفعله«.  مل  قال:  يفعله  بن سعيد  املوطأ عن حيىي  البخاري ومسلم، وأخرجه  جه 

ه إىل غري القبلة، يركع ويسجد إمياء من غري أن يضع  »رأيُت أنس بن مالك يف سفر وهو يصلي على محار، وهو متوجِّّ
يصلي على محار وهو راكب إىل    -صلى هللا عليه وسلم  -وجهه على شيء«. وأخرجه النسائي، »أنه رأى رسوَل هللا

 خيَب والقِّبلُة خلفه«  
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 [ ]صحيح[ 3676]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »بعثين رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ م ت د س( جابر بن عبد هللا   -[  917] 

ئُت وهو يصلي على راحلته حنَو املشرق، والسجوُد َأخفُض من الركوع«. هذه رواية الرتمذي وأيب داود،   يف حاجة، فجِّ
، فبعثين يف حاجه، فرجعت وهو يصلِّّي على  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية البخاري ومسلم قال: »كنا مع النيب

، فلما انصرف قال: أمَّا إنه مل مينْعين أْن أردَّ عليك إال   راحلته ]ووجهه[ على غري القبلة، فسلَّمت عليه، فلم يردَّ عليَّ
 أين كنت ُأصلي«. 

كان يصلي التطوع وهو راكب يف غري القبلة«. ويف أخرى له:    -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  ويف رواية البخاري: »
»كان يصلي على راحلته حنو املشرق، فإذا أرَاد أن يصلِّّي املكتوبة نزل فاستقبل القِّبلة«. وله يف أخرى قال: »رأيُت  

متوجهاً قِّبَل املشرق متطوعًا«. ويف أخرى ملسلم: »أن  يف غزوة أَّنَار يصلي على راحلته،  -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ 
وهو يسري، فسلَّمُت عليه،    -ويف رواية    -بعثين حلاجة، مث أدركُته وهو يصلي    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  

 «. فأشار إيلَّ، فلما فرغ دعاين، فقال: إنك سلَّمَت ]عليَّ[ آنفاً وأان ُأصلي، وهو موّجه حينئذ قِّبل املشرق
وهو منطلق إىل بين املصطَلِّق فأتيته وهو يصلي على    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى له قال: أرسلين رسول هللا  

وأان    -وأومأ زهري بيده حنو األرض    -مث كلمته فقال يل هكذا    -أومأ زهري بيده    -بعريه، فكلمته، فقال يل بيده هكذا  
 ا فعلَت يف الذي أرسلُتك له؟ فإنه مل مينعين أن أكلمك إال أين كنت ُأصلي«. أمسعه يقرأ، يومئ برأسه، فلما فرغ قال: »م

وأخرج أبو داود أيضاً رواية مسلم هذه اآلخرة، ومل يذكر قول زهري، وأخرج النسائي أيضاً رواية مسلم األوىل، وله يف  
، فسلمت عليه، فأشار بيده فانصرفُت،  وهو يسري ُمَشرِّقاً وُمغرِّابً   -صلى هللا عليه وسلم  -أخرى قال: »بعثين النيبُّ  

، فقال: إين كنت أصلي«. ويف رواية ذكرها   فناداين: اي جابر، فأتيته فقلت: اي رسول هللا، سلمُت عليك، فلم ترد عليَّ
أبطأُت، مث سلمت    -صلى هللا عليه وسلم  -رزين بنحو ما سبق، وفيه: »فقلت يف نفسي: لعل النيب   وجد عليَّ أن 

   « ...فردَّ عليَّ يردَّ عليَّ، فوقع يف قليب أشد من األول، مث سلمت عليه، عليه، فلم 
ًها إِّىَل تـَُبوَك. ويف رواية عند ابن خزمية،  َلتِّهِّ ُمتَـَوجِّّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي َعَلى رَاحِّ َّ َصلَّى اَّللَّ  قَاَل: رَأَْيُت النَّيبِّ

 وذكر احلديث 
 ]صحيح[   [1266]خزيمة: [ 3677]جامع: 

يصلي على    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »رأيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( عامر بن ربيعة    -[  918] 
وهو على الراحلة ُيَسبُِّّح، يومُئ    -صلى هللا عليه وسلم  -راحلته حيث توجهت به«. ويف أخرى قال: »رأيُت رسوَل هللا 

رسوُل هللا   يكن  ومل  توجَّه،  وجه  أيِّّ  قَِّبَل  وسلمصلى هللا  -برأسه  عليه  أخرجه    -  املكتوبة«.  الصالة  يف  ذلك  يصنع 
 البخاري ومسلم  

 [ ]صحيح[ 3678]جامع: 
ص    -[  919]  ؟ قالت: مل يُرخَّص هلنَّ   للنساء أن)د( عطاء بن أيب رابح: »سأل عائشة: هل رُخِّّ ُيَصلِّّني على الدوابِّّ

 أخرجه أبو داود. هذا يف املكتوبة.  -شابور[ ]وهو ابن شعيب بن   -ذلك، يف شدَّة وال رخاء« قال حممد: 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  3680]جامع: 
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َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   -[  920]  َّ َصلَّى هللاُ    -رضي هللا عنه    -)حم( ُشْقَران، َمْوىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُتُه، يـَْعينِّ النَّيبِّ قَاَل: رَأَيـْ
َاٍر، ُيَصلِّّي َعَلْيهِّ يُومُِّئ إِّميَاًء " ًها إِّىَل َخْيَبَ َعَلى محِّ  أمحد. َأخرجه مسند  .َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُمتَـَوجِّّ

[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"األوسط"، وفيه مسلم  16041]مسند: 
 [ بن خالد الزنجي، ضعفه أحمد وغيره، ووثقه الشافعي وابن حبان وأبو أحمد بن عدي

 ]النوع[ الرابع: يف أحاديث متفرقة   
: »ُجعِّلت يل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -)س( جابر بن عبد هللا    -[  921]

 أخرجه النسائي.  «.األرُض مسجدًا وطهورًا، أينما أدرك رجل من أميت الصالة صلَّى
 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 3681]جامع: 

السجدة  )خ م س(    -[  922]  قرأُت  فإذا  السُّدَّة،  القرآن يف  أيب  على  أقرأُ  قال: »كنت  التيمي:  يزيد  بن  إبراهيم 
 -صلى هللا عليه وسلم  -سجد، فقلت له: اي أبتِّ أتسجد يف الطريق؟ قال: إين مسعت أاب ذر يقول: سألت رسوَل هللا  

املسجد األقصى، قلت: كم بينهما؟ قال:  عن أول مسجد وضع يف األرض؟ قال: املسجد احلرام، قلت: مث أيُّ؟ قال:  
فيه« وأول   الفضل  البخاري »فإن  زاد يف رواية   .» الصالُة فصلِّّ أدركتك  فأينما  أربعون عاماً، مث األرض لك مسجد، 

 البخاري ومسلم والنسائي « أخرجه  ..ض أوَُّل؟.حديثه: »قلنا: اي رسوَل هللا أيُّ مسجد وضع يف األر 
   ]صحيح[[ 3682]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ م س ت د( عبد هللا بن عمر   -[ 923] 
 »اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم، وال تتخذوها قبورًا« أخرجه اجلماعة إال املوطأ«  

 [ ]صحيح[ 3683]جامع: 
: »إذا قضى  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( جابر بن عبد هللا    -[  924] 

 أخرجه مسلم. أحدُكم الصالَة يف مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صالته، فإن هللا جاعِّل يف بيته من صالته خريًا«. 
 [ ]صحيح[ 3684]جامع: 

قال: »اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم«.    -صلى هللا عليه وسلم  -)ط( عروة بن الزبري: أن رسوَل هللا    -[  925] 
 أخرجه املوطأ  

مرسل عند جميع الرواة، وقد  ]الزرقاني: من حديث ابن عمر[    ومسلم: مرسل وهو موصول عند البخاري رعبد القاد [ ] 3685]جامع: 
 [ طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد هللا بن عمر عن نافع، فذكرهأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من 

)خ م ط س( حممود بن الربيع األنصاري »أن عِّتبان بن مالك كان يؤمُّ قوَمه وهو ْأعمى، وأنه قال لرسول    -[  926] 
ا تكون الظُّلمُة واملطر والسَّيل، وأان رجل ضرير البصر، فصلِّّ اي رسول هللا يف بييت  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا   : إَّنَّ

رسوُل هللا   فجاءه  مصلَّى  أختذُه  وسلمصلى هللا-مكاانً  عليه  من  -  مكان  إىل  له  فأشار  ُأصلِّّي؟  أن  أين حتب  فقال   ،
« أخرجه املوطأ والنسائي وأخرجه البخاري ومسلم أبطول من  -صلى هللا عليه وسلم  -البيت، فصلَّى فيه رسوُل هللا  

 هذا، وهو مذكور يف »ابب فضل اإلميان« من »كتاب الفضائل«. من حرف الفاء  
 [ ]صحيح[ 3686]جامع: 
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ُذوا بـُُيوَتُكْم    -رضي هللا عنه    -)حم( زَْيد ْبنِّ َخالٍِّد اجْلَُهينِِّّّ   -[  927]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل تـَتَّخِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . قـُُبورًا، َصلُّوا فِّيَها«

َوالطََّبرِ 21677  ،17030]مسند:   َواْلَبزَّاُر  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف النقطاعه[  لغيره، وهذا  اْلَكِبيِر  ان[ ]شعيب: صحيح  ِفي  يُّ 
ِحيحِ   [ َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

َسلََّم َبينِّ َعْبدِّ اأْلَْشَهلِّ َفَصلَّى هبُِِّّم اْلَمْغرَِّب فـََلمَّا  )حم( حَمُْمود ْبنِّ لَبِّيٍد، قَاَل: أََتى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ   -[  928] 
: إِّنَّ رَ  َيبِّ ُجاًل قَاَل: َمْن َصلَّى رَْكَعَتنْيِّ بـَْعَد  َسلََّم قَاَل: »ارَْكُعوا َهاَتنْيِّ الرَّْكَعَتنْيِّ يفِّ بـُُيوتُِّكْم« قَاَل أَبُو َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ: قـُْلُت ألِّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: » اْلَمْغرِّبِّ يفِّ   َنَّ النَّيبِّ دِّ مَلْ جُتْزِّهِّ إِّالَّ َأْن ُيَصلِّّيَـُهَما يفِّ بـَْيتِّهِّ ألِّ «  اْلَمْسجِّ َهذِّهِّ مِّْن َصَلَواتِّ اْلبـُُيوتِّ
 .َأْو َما َأْحَسَن َما انـْتَـزَعَ  قَاَل: َمْن قَاَل َهَذا؟ قـُْلُت: حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ قَاَل: َما َأْحَسَن َما قَاَل: 

أخرى، رواية  مِّ   ويف  َسلََّم  فـََلمَّا  دِّاَن  َمْسجِّ يفِّ  اْلَمْغرَِّب  بَِّنا  َفَصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َأاَتاَن  قَاَل:  قَاَل:  َها  نـْ
 . »ارَْكُعوا َهاَتنْيِّ الرَّْكَعَتنْيِّ يفِّ بـُُيوتُِّكْم« لِّلسُّْبَحةِّ بـَْعَد اْلَمْغرِّبِّ 

 َأخرجه مسند أمحد.  
[ َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه  ]الهيثمي:  [[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق23624 ،23628]مسند:   ِثَقات 

 الفرع اخلامس: يف ترك الكالم 
قد تقدَّم يف الفرع الرابع يف أحاديث الصالة على الدابة شيء ُما خيتص هبذا الفرع، حيث كان مشرتكاً، ونذكر يف هذا  

 به. الفرع ما خيتص 
 
قال: »كنا نتكلَّم يف الصالة، يكلُِّّم الرجُل صاحَبه وهو    -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س( زيد بن أرقم    -[  929]

]البقرة:   قَانِّتنَي{  َّللَِِّّّ  }َوُقوموا  نزلت  حَّت  جنبه،  البخاري  238إىل  أخرجه  الكالم«.  عن  وَُّنيَنا  ابلسكوت،  فأُمِّْران   ]
وذكر احلديث.    «...ن أحُدان يكلِّّم الرجَل إىل جنبه يف الصالة، فنزلتومسلم والنسائي، ويف رواية أيب داود قال: »كا
 يف الصالة..« وذكر احلديث   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي: »كنا نتكلَّم خلف رسولِّ هللا 

 [ ]صحيح[ 3688]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم -نسلِّّم على النيبِّّ قال: »كنا  -رضي هللا عنه  -)خ م د س( عبد هللا بن مسعود   -[ 930] 

ي سلَّمنا عليه، فلم يردَّ علينا، فقلنا: اي رسوَل هللا كنا نسلِّّم   وهو يف الصالة، فريدُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشِّ
ية أليب داود  عليك يف الصالة فرتدُّ علينا؟ فقال: إن يف الصالة لُشغاًل«. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، ويف روا

وهو يصلي، فسلمت    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كنا نسلِّّم يف الصالة، وأنمر حباجتنا، فقدمُت على رسولِّ هللا  
الصالة قال:    -صلى هللا عليه وسلم-عليه، فلم يـَُردَّ عليَّ السالَم، فأخذين ما قُدم وما حُدث، فلما قضى رسوُل هللا  

 ء، وإن ُما أحدث: أن ال َتَكلَّموا يف الصالة، فرد عليَّ السالم«.أن هللا حُيدِّث من أمره ما يشا
وهو يصلي، فأسلم عليه، فريدُّ عليَّ فأتيته فسلمت    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية للنسائي قال: »كنت آِت النيبَّ  

، فلما سلَّم أشار إىل القوم: إن هللا تبارك   وتعاىل أحدث يف الصالة: أن ال تكّلموا إال  عليه وهو يصلي، فلم يردَّ عليَّ
-صلى هللا عليه وسلم-بذكر هللا وما ينبغي لكم، وأن تقوموا هلل قانتني« ويف أخرى له قال: »كنا نسلِّّم على رسولِّ هللا 
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الصالة،    ، فريُّد علينا السالم، حَّت أتينا من احلبشة، فسلمت عليه فلم يردَّ عليَّ فأخذين ما قُرب وما بُعد، حَّت قضى
 فقال: إن هللا حُيدث من أمره ما يشاء، وإنه قد حدث من أمره: أن ال نتكلَّم يف الصالة« 

   قَاَل: " ُكنَّا ُنَسلُِّّم يفِّ الصَّاَلةِّ، َفقِّيَل لََنا: إِّنَّ يفِّ الصَّاَلةِّ َلُشْغاًل ".ويف رواية عند ابن ماجه، 
 ]صحيح[ [ 1019 ]ماجه:[ 3689]جامع: 

صلى هللا    -قال: بينا أان ُأصلي مع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)م د س( معاوية بن احلكم السلمي    -[  931] 
ما شأنكم    -عليه وسلم ياه،  أُمِّّ واثُكَل  فقلت:  القوُم أببصارهم،  فرماين  يرمحك هللا،  القوم فقلت:  رُجل من  إْذ عَطس 

تونين، لكين سكتُّ فلما صلى رسول هللا  تنظرون إيلَّ؟ فجعلوا يضربون أبيديهم على أفخاذهم. فلما   صلى  -رأيتهم ُيَصمِّّ
منه، فوهللا ما َكهَرين، وال ضربين، وال  -هللا عليه وسلم قبله وال بعده أحسَن تعليماً  ، فبأيب هو وأُمِّّي، ما رأيت معلِّّماً 

أو كما   - وقراءة القرآن  شتمين، قال: إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس، إَّنا هي التسبيح والتكبري
قلت: اي رسول هللا إين حديث عهد جباهلية، وقد جاء هللا ابإلسالم، وإن منا    -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسوُل هللا  

م   ون؟ قال: ذاك شيء جيدونه يف صدورهم، فال َيُصدَّنَّ   -رجااًل أيتون الُكهَّان؟ قال: فال أتْتم. قال: ومنا رجال يتطريَّ
قال: قلت: ومنا رجال خيُطُّون؟ قال: كان نيب من األنبياء خيطُّ، فمن وافق خطَّه:    -لصبَّاح: فال يصدَّنكم  قال ابن ا

فذاك، قال: وكانت يل جارية ترعى غنماً يل قَِّبَل ُأُحد واجلَوَّانِّيَّة، فاطَّلْعت ذات يوم، فإذا الذئُب قد ذهب بشاة من  
  -صلى هللا عليه وسلم   -سفون، لكينِّّ صَكْكُتها َصكَّة، فأتيت رسول هللا  غنمها، وأان رجل من بين آدم، آسُف كما أي

، قلت: اي رسول هللا، أفال ُأعتِّقها؟ قال: ائتين هبا، فقال هلا: أين هللا؟ قالت: يف السماء، قال: من أان؟   فعظُم ذلك عليَّ
 داود.قالت: أنت رسول هللا، قال: »أعتِّقها فإَّنا مؤمنة«. هذه رواية مسلم وأيب 

، وثينَّ ابلكالم يف الصالة، وثلَّث بذكر اجلارية، وأليب داود أيضاً خمتصراً   وأخرج النسائي، وقدَّم فيه ذكر الكهانة والتطريُّ
قال: قلت: اي رسول هللا، فينا رجال خيطُّون، قال: كان نيب من األنبياء خيط، فمن وافق خطَّه فذاك، وأخرج املوطأ من  

لغنم إىل آخره، وحيث اقتصر على هذا القدر منه مل نُعلم عليه هاهنا عالمته، وقد ذكران ما  هذا احلديث ذكر اجلارية وا
 أخرجه يف: »كتاب اإلميان« من حرف اهلمزة  

 [ ]صحيح[ 3690]جامع:  
يصلي، فسمعناه    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »قام رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م س( أبو الدرداء    -[  932] 

ثالًثً وبسط يده ]كأنه[ يتناول شيئاً فلما فرغ من الصالة قلنا: اي    -يقول: أعوذ ابهلل منك، مث قال: ألعُنك بلعنة هللا  
ْعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك؟ قال: إن عدوَّ هللا إبليس  رسوَل هللا، قد مسعناك تقول يف الصالة شيئاً مل نسم

َهاب من انر ليجعله يف وجهي، فقلت: أعوذ ابهلل منك   مث قلت: ألعنك بلعنة هللا التامة، فلم    -ثالث مرات  -جاء بشِّ
ْلَداُن أهل املدينة«  مث أردت أخذه، وهللا لوال دعوة أخينا سليمان ألصبح ُموثَقاً يلعب به وِّ   -ثالث مرات    -يستأخر  

 أخرجه مسلم والنسائي  
 [ ]صحيح[ 3692]جامع: 

وهو    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »إنه سلَّم على رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)س( عمار بن ايسر    -[  933] 
 .. أخرجه النسائي«عليهيصلي، فردَّ 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 3693]جامع: 
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 الفرع السادس: يف ترك األفعال، وفيه ثالثة أنواع 

 مس احلصباء وتسوية الرتاب ]النوع[ األول: يف  
يف الرجل ُيَسوِّي الرتاب    -صلى هللا عليه وسلم  -: عن النيب  -رضي هللا عنه    -)خ م ت د س( معيقيب    -[  934]

صلى هللا عليه    -حيث يسجد، قال: »إن كنت فاعاًل فواحدة«. أخرجه البخاري ومسلم. وملسلم قال: »ذكر النيبُّ  
  فواحدة«. قال: إن كنت البد فاعالً  -يعين احلصباء  -املسح يف املسجد  -وسلم

عن املسح يف الصالة؟ فقال: واحدة«. ويف رواية الرتمذي    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى له: »أَّنم سألوا النيب  
رسول هللا   سألت  وسلم  -قال:  عليه  فمرة    -صلى هللا  فاعالً  البد  إن كنَت  فقال:  الصالة؟  يف  احلصباء  مسح  عن 

 واحدة«. 
وأنت تصلي، فإن كنت    -يعين األرض    -قال: »ال متسح    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود: »أن النيبَّ  

 البدَّ فاعاًل فواحدة، تسوية احلصى«. وأخرج النسائي: »إن كنت البدَّ فاعاًل فواحدة«  
 [ ]صحيح[ 3694]جامع: 

صلى هللا    -رسولِّ هللا  : قال: »كنُت أصلي الظهَر مع  -رضي هللا عنهما    -)د س( جابر بن عبد هللا    -[  935] 
 ، فآخُذ قبضة من احلصى لتبد يف كفِّي أضعها جلبهيت، أسجد عليها لشدة احلرِّ«. أخرجه أبو داود. -عليه وسلم

الظهر، فآخذ قبضة من حصى يف كفِّي    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي قال: »كنا نصلي مع رسولِّ هللا  
 اآلخر، فإذا سجدُت وضعته جلبهيت«   أُبرُِّده، مث ُأحوِّلُه يف كفي

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حسن[  3698]جامع:  

أبو   -[  936]  َسأَْلُتُه َعْن    -  رضي هللا عنه  -َذرّ   )حم(  َشْيٍء َحَّتَّ  َوَسلََّم َعْن ُكلِّّ  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َسأَْلُت  قَاَل: 
. َدًة َأْو دَْع« قَاَل ُمَؤمٌَّل: َعْن َتْسوِّيَةِّ احلََْصى، َأْو َمْسحِّ  َأخرجه مسند أمحد.  َمْسحِّ احلََْصى؟ فـََقاَل: »َواحِّ

 [ َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َلْيَلى َوِفيِه َكاَلم   هذا اإلسناد ضعيف[ ]الهيثمي:[ ]شعيب: حديث صحيح، و 21446]مسند: 
ُحَذيـَْفة    -[  937]  عنه  -)حم(  َمْسحِّ   -  رضي هللا  َحَّتَّ  َشْيٍء  َعْن ُكلِّّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   َّ النَّيبِّ َسأَْلُت  قَاَل: 

َدًة، َأْو دَْع«.احلََْصى،   َأخرجه مسند أمحد.  فـََقاَل: »َواحِّ
ُد ْبُن َأِبي َلْيَلى َوِفيِه َكاَلم   [[ ]شعيب: حديث صحيح لكن من حديث أبي ذرٍّ الِغفاري 23275]مسند:   [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه ُمَحمَّ

 ]النوع[ الثاني: االلتفات   
: »ال يزال هللا عز  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)د س( أبو ذر الغفاري    -[  938]

 وجل ُمْقبِّاًل على العبد وهو يف صالته، ما مل يلتفت فإذا التفت انصرف عنه«. أخرجه أبو داود، والنسائي  
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين[ ]األلباني: ضعيف[  3699]جامع: 

عن االلتفات يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »سألُت النيبَّ  -رضي هللا عنها    -)خ د س( عائشة    -[  939] 
 الصالة؟ فقالت: هو االختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد« أخرجه البخاري ومسلم والنسائي  

 [ ]صحيح[ 3700]جامع: 



237 
 

: ما ابُل أقوام  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »قال النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)خ د س( أنس بن مالك    -[  940] 
أبصارُهم«   لُتخطََفنَّ  أو  تَـُهنَّ عن ذلك،  لَيَـنـْ قال:  قوله يف ذلك، حَّت  فاشتدَّ  الصالة،  السماء يف  أبصارهم إىل  يرفعوَن 

 داود والنسائي   البخاري وأبوأخرجه 
 ]صحيح[ [ 3701]جامع: 

قال: »لينتهنيَّ أقوام عن    -صلى هللا عليه وسلم   -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)م س( أبو هريرة    -[  941] 
 رفعهم أبصارهم عند الدعاء يف الصالة إىل السماء، أو لََتْخطََفنَّ أبصارُهم«. أخرجه مسلم والنسائي  

 [ ]صحيح[ 3702]جامع: 
قال: لينتهنيَّ أقوام يرفعون   -صلى هللا عليه وسلم   -: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)م د( جابر بن مسرة    -[  942] 

  -أبصارهم إىل السماء يف الصالة، أو ال ترجُع إليهم«. أخرجه مسلم وأبو داود، وأليب داود قال: »دخل رسوُل هللا  
 وذكر احلديث   «...لينتهنيَّ افعي أيديَهم إىل السماء، فقال: املسجَد فرأى فيه انساً يصلون، ر  -صلى هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 3703]جامع: 
صلى هللا عليه    -أن رجاًل من أصحاب النيبِّّ    [:)س( عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ]بن مسعود اهلذيل  -[  943] 

أنه مسع رسوَل هللا    -وسلم بَصره إىل    -صلى هللا عليه وسلم   -حدَّثه:  يرفع  الصالة فال  يقول: »إذا كان أحدُكم يف 
 أخرجه النسائي. السماء: ]أن[ يُلَتَمُع َبَصُره«. 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  3704]جامع:  

كان يَلَحُظ يف    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسوَل هللا -رضي هللا عنهما   -)ت س( عبد هللا بن عباس   -[ 944] 
ااًل، وال يـَْلوِّي ُعنـَُقه خلَف ظهرِّهِّ«. أخرجه الرتمذي والنسائي    الصالة مييناً وِشِّ

 [  صحيح [ ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: 3706]جامع: 
فجعل رسول    -يعين: صالة الصبح    -قال: »ثـُوَِّب ابلصالة    -رضي هللا عنه    -)د( سهل بن احلنظلية    -[  945] 

عب    -صلى هللا عليه وسلم-هللا   ْعب«. أخرجه أبو داود، وقال: »وكان أرسل فارساً إىل الشِّّ يصلي وهو يلتفت إىل الشِّّ
 من الليل حيرُس«  

  [ عيب: إسناده صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]ش3708]جامع: 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل تـَْرفـَُعوا أَْبَصارَُكْم إِّىَل  -مارضي هللا عنه - اْبن ُعَمرَ  )جه( -[ 946] 
 أخرجه ابن ماجه. . السََّماءِّ َأْن تـَْلَتمَِّع« يـَْعينِّ يفِّ الصَّاَلةِّ 

]األلباني:  [من حديث أنس  الصغرى وقد رواه النسائي في   ،في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات  [ ]عبد الباقي:1043 ]ماجه:
 []شعيب: حديث صحيح. طلحة بن يحيى وإن كان ضعيًفا، قد توبع صحيح[

 ]النوع[ الثالث: يف أفعال متفرقة   
وهو يصلِّّي،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »مَرْرت برسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت د س( صهيب    -[  947]

 وقال: ال أعلم إال أنه قال: إشارة إبصبعه« أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي   -فسلَّمُت عليه، فردَّ إِّيلَّ إشارة  
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[  3709]جامع: 
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إىل مسجد قُباء    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »خرج رسوُل  -رضي هللا عنهما    -)د ت س( ابن عمر    -[  948] 
صلى هللا    -يصلي فيه، فجاءته األنصار، فسلموا عليه وهو يصلِّّي، قال ابُن عمر: فقلت لبِّالل: كيف رأيَت رسول هللا  

وبسط كفَّه، وجعل بطَنه أسفل، وظهَره   -يردُّ عليهم حني كانوا يسلِّّمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا    -عليه وسلم
  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل فوق«. أخرجه أبو داود، وأخرجه الرتمذي: قال: ابُن عمر: »قلُت لبالل: كيف كان النيبُّ 

 ليه وهو يف الصالة؟ قال: كان ُيشرُي بيده«. يردُّ عليهم حني كانوا يسلِّّمون ع
النيبُّ   لبالل: كيف كان  قال: »قلت  له  أخرى  عليه وسلم  -ويف  عليه يف    -صلى هللا  يسلمون  عليم حني كانوا  يردُّ 

»بالل النسائي عَوض  رواية  إشارة، ويف  يرد  قال: كان  بن عوف؟«  عمرو  بين  آخره:    «: مسجد  وقال يف  »صهيب« 
 يصنع إذا ُسلِّّم عليه؟ قال: كان يشري بيده«   -صلى هللا عليه وسلم-»كيف كان النيب 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[  3710]جامع: 

أبو هريرة    -[  949]  م د ت س(  عنه    -)خ  النيبُّ قال:    -رضي هللا  »التسبيُح  -صلى هللا عليه وسلم  -  قال   :
الصالة    -للرجال   إذا    -يعين يف  »كنُت  علي:  قال  الرتمذي:  وقال  املوطأ.  إال  اجلماعة  أخرجه  للنساء«  والتُّصفيُق 

 ضاً إىل قوله: »للرجال«  وللنسائي أي «.سبَّح -صلى هللا عليه وسلم -استأذنُت على النيبِّّ 
 [ ]صحيح[ 3711]جامع: 

بن سعد    -[  950]  م( سهل  عنه    -)خ  قال رسوُل هللا    -رضي هللا  »التسبيح  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:   :
 للرجال، والتصفيق للنساء« أخرجه البخاري ومسلم  

 [ ]صحيح[ 3712]جامع: 
  -وسلم صلى هللا عليه  -: قال: »صلَّيُت مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)م د س( عبد هللا بن الشخري    -[  951] 

  -صلى هللا عليه وسلم-أخرجه مسلم ويف رواية أيب داود قال: »أتيُت رسوَل هللا    «.فرأيُته تـََنخَّع فَدلكها بنعله اليسرى
صلى هللا    -ويف رواية النسائي »رأيُت رسوَل هللا    «. وهو يصلِّّي فبَزَق حتت قدمه اليسرى« زاد يف أخرى »مث َدَلَكُه بنعله

 تـََنخََّع فَدلَكُه برجلِّه اليسرى«   -عليه وسلم
 [ ]صحيح[ 3713]جامع: 

يف ثوبه، َوَحكَّ بعضه    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »بـََزَق رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( أبو بصرة    -[  952] 
 أخرجه أبو داود. وعن أنس مثله.  «.ببعض

 : حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد [ ] 3714]جامع: 

عنها    -)د ت س( عائشة    -[  953]  قالت:  -رضي هللا  من خارج ورسوُل هللا  :  يوماً  عليه    -»جئت  صلى هللا 
  «. يصلي يف البيت والباب عليه ُمْغلق، فاْستَـْفَتْحُت فتقدَّم وفتح يل، مث رجع الَقْهَقرى إىل مصاله، فأمتَّ صالَته  -وسلم

لت: »استفتحُت  قا  رواية النسائيويف    «.أخرجه أبو داود والرتمذي، قال الرتمذي: »ووصْفت: أن الباب كان يف القبلة
ففتح    -أو عن يساره    -يصلي تطوعاً، والباب على القِّبلة، فمشى عن ميينه  -صلى هللا عليه وسلم-الباب ورسوُل هللا  

 الباب، مث رجع إىل مصاله«  
 ]األلباني: حسن[    []شعيب: إسناده صحيح حسن[[ ]عبد القادر: حديث 3715]جامع:  
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قال: »اقْـتـُُلوا اأَلْسَوَدْينِّ    -صلى هللا عليه وسلم   -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)د ت س( أبو هريرة   -[ 954] 
  -صلى هللا عليه وسلم  -يف الصالة: احليََّة والعقرب«. أخرجه أبو داود والرتمذي، ويف رواية النسائي: »أن رسوَل هللا  

 أمر بقتل األسودين يف الصالة« 
]شعيب:   [وصححه ووافقه الذهبي  في المستدرك[ ]عبد القادر: قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أيضًا الحاكم  3716]جامع:  

 ]األلباني: صحيح[   [إسناده صحيح 

أبو هريرة    -[  955]  د(  عنه    -)ت  »أن رسوَل هللا  -رضي هللا  السَّْدل يف    -صلى هللا عليه وسلم  -:  َّنى عن 
 الصالة، وأن يـَُغطَِّّي الرُجل فاُه« أخرجه الرتمذي وأبو داود  

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[  3718]جامع:  

إْذ جاَء رجل، فقام  )خ( األزرق بن قيس قال: »كنا    -[  956]  فبينا أان على ُجُرفِّ َّنر،  نُقاتل احلَُروريََّة،  ابألهواز 
َبعها   اُم دابته بيده، فجعلت الدابُة تنازعه، وجعل يـَتـْ فجعل الرجل    -األسلميُّ    قال شعبة: هو أبو بـَْرزةَ   -يصلي، وإذا جلِّ

 -ين مسعُت قوَلكم، وإِّين غزوُت مع رسولِّ هللا  يقول: اللهم افعل هبذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إ  من اخلوارج
وشهدُت تيسريه، وإِّين ]إن[ كنُت أرجع مع دابَّيت   -أو سْبَع َغَزوات، أو ْثان    -ستَّ غَزَوات    -صلى هللا عليه وسلم

 أحبُّ إيلَّ من أن َأَدَعها ترجع إىل مْأَلفِّها، فَيُشقُّ عليَّ«. 
ابأل النهر  شاطئ  على  »كنا  قال:  أخرى  وخلَّى  ويف  فصلى،  فرس،  على  بَرزَة  أبو  فجاء  املاُء،  عنه  َنضب  وقد  هواز، 

فأقبل   رْأي  له  فأخذها، مث جاء فقضى صالته، وفينا رجل  أدركها  الفرُس، فرتك صالَته وتَبِّعها، حَّت  فانطلقتِّ  فرسه، 
صلى    -رقُت رسوَل هللا  يقول: انظروا إىل هذا الشيخ؟ ترك صالته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنَّفين أحد منذ فا

  -، قال: وقال: إن منزيل ُمرَتاٍخ، فلو صليَُّت وتركته مل آتِّ أهلي إىل الليل، وذكر أنه قد صحب النيبَّ  -هللا عليه وسلم
 . ، فرأى من تيسريه«. أخرجه البخاري-صلى هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 3719]جامع: 
ُزْق َبنْيَ   -رضي هللا عنه  -ُحَذيـَْفة   )جه( -[ 957]  أَنَُّه رََأى َشَبَث ْبَن رِّْبعِّيٍّ بـََزَق َبنْيَ َيَدْيهِّ، فـََقاَل: اَي َشَبُث اَل تـَبـْ

َهى َعْن َذلَِّك، َوقَاَل: »إِّنَّ الرَُّجَل إَِّذا  ُ َعَلْيهِّ   قَامَ َيَدْيَك، فَإِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَنـْ ُيَصلِّّي َأقْـَبَل اَّللَّ
َقلَِّب َأْو حُيْدَِّث َحَدَث ُسوٍء«.   أخرجه ابن ماجه.بَِّوْجهِّهِّ، َحَّتَّ يـَنـْ

 ]األلباني: حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال إسناده ثقات 1023 ]ماجه:

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »بـََزَق يفِّ ثـَْوبِّهِّ َوُهَو يفِّ الصَّاَلةِّ   -رضي هللا عنه  -أََنس ْبنِّ َمالٍِّك  )جه( -[ 958] 
 أخرجه ابن ماجه. مثَّ َدَلَكُه«. 

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح دون قوله: "وهو في الصالة" فإنه شاذ،[ 1024 ]ماجه:

،   -رضي هللا عنهما -اْبُن ُعَمرَ  )جه( -[ 959]  قال: رَخََّص َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم لِّلنَِّّساءِّ يفِّ التَّْصفِّيقِّ
 ابن ماجه. أخرجه . َولِّلرَِّجالِّ يفِّ التَّْسبِّيحِّ 

]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن 1036 ]ماجه:
 [ المتابعات والشواهد
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أبو   -[  960]  َعَليْ   )حم(  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ ْعُت  َجابٌِّر: مسِّ قَاَل   ، َوالتَّْسبِّيحِّ التَّْصفِّيقِّ  َعنِّ  َجابًِّرا  َسَأَل  أَنَُّه  َوَسلََّم  الزَُّبرْيِّ،  هِّ 
»  . يـَُقوُل: »التَّْصفِّيُق لِّلنَِّّساءِّ يفِّ الصَّاَلةِّ، َوالتَّْسبِّيُح لِّلرَِّجالِّ

أخرى،   رواية  النَّ ويف  ْعُت  مسِّ فـَْلُيَسبِّّحِّ  قَاَل:   ، َصاَلِتِّ مِّْن  ًئا  َشيـْ الشَّْيطَاُن  أَْنَساينِّ  »إَِّذا  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   َّ يبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . الرَِّجاُل، َوْلُتَصفِّقِّ النَِّّساُء«

   [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة 14654 ،14859 ،14750]مسند: 

، َوالتَّ   -[  961]  ْصفِّيُق لِّلنَِّّساءِّ  )حم( احلََْسن، قَاَل: بـََلَغينِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »التَّْسبِّيُح لِّلرَِّجالِّ
 َأخرجه مسند أمحد. .يفِّ الصَّاَلةِّ«

 [ ]شاكر: إسناده ضعيف؛ ألنه مرسل [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل، رجاله ثقات رجال الشيخين 7894 ،10388]مسند: 

 الفرع السابع: يف قِبلة املصلِّي وما يتعلق هبا، وفيه نوعان 

 ]النوع[ األول: يف املعرتض بي يدي املصلي 
كان يصلي وأان معرتضة   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنها    -)خ م ط د س( عائشة    -[  962]

 بينه وبني القبلة كاعرتاض اجلنازة«. 
يصلي صالَته من الليل كلَّها، وأان معرتضة بينه وبني القبلة، فإذا    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: »كان النيبُّ 

  -صلى هللا عليه وسلم  -عن عروة »أن النيبَّ    وللبخاري مرسالً أيقظين فأوترُت« هذه للبخاري ومسلم،  أراد أن يوتَِّر  
  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يصلي وعائشة بينه وبني القبلة على الفِّراش الذي ينامان عليه«. وملسلم »أن رسوَل هللا  

 وتر أيقظها فأوترت«.كان يصلي صالَته ابلليل وهي معرتضة بني يديه، فإذا بقي ال
قالت: »كان رسوُل هللا   له  أخرى  اي    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف  فأوتري  قومي  قال:  أوتر  فإذا  الليل،  من  يصلي 

عائشة«. وله يف أخرى قالت عائشة: »ما يقطع الصالة؟« قال عروة: »فقلنا: املرأة واحلمار، فقالت: إن املرأة لدابَّة  
معرتضة كاعرتاض اجلِّنازة وهو يصلي«. ويف أخرى هلما    -صلى هللا عليه وسلم   -رسول هللا  َسوء؟ لقد رأيُتين بني يدي  

»أن عائشة ذُكر عندها ما يقطع الصالة، فذُكر الكلُب واحلمار واملرأة، فقالت: لقد شبهتموان ابحلُُمر والكِّالب، وهللا 
نه وبني القبلة مضطجعة، فتبدو يل احلاجة، فأكره  يصلي على السرير وأان بي  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد رأيُت النيبَّ  

 ، فأنَسلُّ من قَِّبل رجليه«. -صلى هللا عليه وسلم -أن أجلس فأوذَي النيبَّ  
صلى هللا    -ويف أخرى هلما، قالت: »َعَدلُتموان ابلكالب واحلُُمر؟ لقد رأيُتين مضطجعة على السرير، فيجيء رسول هللا  

 لي، فأكره أن َأْسَنَحه، فأنسلُّ من قَِّبل رِّْجَليِّ السَّرير، حَّت أنسلَّ من حلايف«. فيتوسط السرير فيص -عليه وسلم
قالت: »كان رسوُل هللا   بينه وبني    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى هلما  السرير، وأان مضطجعة  يصلي يف وسط 

  -رى هلما قالت: »كنت أانم بني يدي النيب  ويف أخ «،القبلة، تكون يل احلاجة فأكره أن أقوَم فأستقبَله، فأنسلُّ انسالالً 
قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ    رجليَّ، وإذا ورجالي يف قبلته، فإذا سجد غمزين فقبضت    -صلى هللا عليه وسلم

ليس فيها مصابيح«. وأخرج املوطأ هذه الرواية اآلخرة، وأخرج أبو داود الرواية الثانية، وله يف أخرى، قالت: »كنت  
وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجليَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -انئمة ورجالي بني يدي النيب  أكون  

، فيصلي وأان -صلى هللا عليه وسلم  -فقبضتهما فسجد«. وله يف أخرى قالت: »كنت أانم وأان معرتضة يف قبلة النيبِّّ  
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ي«. وأخر  تـََنحِّّ الثانية واألخرية اليت قبلها، وله يف أخرى حنو  أماَمه، فإذا أراد أن يوتر غمزين فقال:  النسائي الرواية  ج 
عَدْلتموان   »بئسما  قالت:  أخرى  داود يف  برجله« وأليب  مسَّين  يوتر  أن  أراد  إذا  وقال: »حَّت  اآلخرة،  داود  أيب  رواية 

النيب   رأيُت  لقد  فإذا  -صلى هللا عليه وسلم  -ابحلمار والكلب،  يديه،  أراد أن يسجد غمز   يصلي وأان معرتضة بني 
وبني القبلة، قال    -صلى هللا عليه وسلم  -رجليَّ، فضممتهما إيلَّ، مث سجد«. وله يف ُأخرى قالت: »كنت بني النيبِّّ  

   شعبة: وأحسبها قالت: وأان حائض« قال أبو داود: رواه مجاعة عن مجاعة ومل يذكروا »حائضًا«
 [ ]صحيح[ 3720]جامع:  
: »إذا  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -أبو ذر الغفاري  )م ت د س(    -[  963] 

قام أحدكم يصلِّّي، فإِّنه يسرته إذا كان بني يديه مثُل آخرة الرَّحل، فإذا مل يكن بني يديه مثُل آخرة الرحَّل، فإنه يقطع 
األسودُ  والكلب  واملرأة،  احلماُر،  الكلب    «،صالَته  من  األمحر،  الكلب  من  األسود،  الكلب  ما  ذر:  أاب  اي  قلت: 

كما سألتين، فقال: »الكلب األسود شيطان«.    -صلى هللا عليه وسلم  -األصفر؟ قال: اي ابن أخي، سألُت رسوَل هللا  
جه أبو داود،  وزاد الرتمذي بعد قوله: كآخرة الرَّْحل »أو كواسطة الرَّْحل«. وجعل عوض »األصفر« »األبيض«. وأخر 

رة الرَّْحل  أخرجه النسائي. احلديث، و  «...وأول روايته قال: »يقطع صالة الرجل إذا مل يكن بني يديه َكَقدرِّ آخِّ
 [ ]صحيح[ 3721]جامع: 

: قال أبو الصهباء: تذاكران ما يقَطُع الصالة -رضي هللا عنهما    -)خ م ط د ت س( عبد هللا بن عباس    -[  964] 
يصلي،    -صلى هللا عليه وسلم  -عند ابن عباس، فقال: جئُت أان وغالم من بين عبد املطلب على محار، ورسوُل هللا  

تان من بين عبد املطلب فدخلتا بني الصف، فما ابىل  فنزل ونزلُت، فرتكنا احلماَر أمام الصف، فما اباله، وجاءت جاري
ذلك، ويف رواية هبذا احلديث وقال: جاءت جاريتان من بين عبد املطلب اقتتلتا، فأخذمها ففرََع بينهما. ويف أخرى:  

رسوَل هللا   أن  أخرى:  ذلك«. ويف  ابىَل  فما  األخرى،  من  إحدامها  عليه وسلم  -فنزع  »إذا صلى    -صلى هللا  قال: 
، واملرأُة، وجتزئ عنه: إذا َمرُّوا بني يدي أح ه  دكم إىل غريِّ السُّرْتة فإنه يقطع صالَته: احلماُر، واخلنزيُر، واليهوديُّ، واجملوسيُّ

 على َقْذَفٍة حبجر«  
 . ويف أخرى قال: »يقطع الصالة: املرأة احلائض، والكلب«

 وقال يف الثاين: رفعه شعبة.   -صلى هللا عليه وسلم -قال أبو داود يف األول: عن ابن عباس، أحسبه عن رسول هللا 
 أراد ابلثاين: هذه الرواية اآلخرة، وابألول: اليت قبلها. 

، وأان يومئذ قد انهزُت االحتالم والنيبُّ   يصلي ابلناس    -سلمصلى هللا عليه و   -ويف أخرى قال: »أقبلُت راكباً على أاتنِّ
ِبىن إىل غري جدار، فمررُت بني يدي الصفِّّ فنزلُت، وأرسلُت األاتَن تْرتُع، ودخلُت يف الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ  

 أحد«. زاد يف رواية: »ِبىن يف حجة الَوَداع«. هذه رواايت أيب داود«.
 وأخرج البخاري ومسلم واملوطأ الرواية اآلخرة.

ُيصلِّّي أبصحابه ِبىن،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كنُت رديَف الفضل على أاتن: فجئنا والنيبُّ  وأخرج الرتمذي  
، فمرَّْت بني أيديهم، فلم تقطع صالَْتم«.  فنزلنا عنها، فوصلنا الصفَّ

ورسوُل هللا   لنا،  َأاتن  على  والفضُل  أان  »جئُت  قال:  أخرى  وله يف  الثانية،  الرواية  النسائي  عليه  صل  -وأخرج  ى هللا 
فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسوُل   -يصلِّّي ابلناس بعرفة.. مث ذََكَر كلمة معناها، فمرران على بعض الصفِّّ  -وسلم
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شيئاً. وله يف أخرى: قال قتادة: »قلُت جلابرِّ بن زيد: ما يقطُع الصالة؟ فقال: كان ابن    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  
ا املرأة  يقول:  ابن عباس  يقطع الصالة عند  ما  قال: »تذاكران  حلائض والكلب«. ورفعه شعبة، ويف رواية ذكرها رزين 

، فما اباله رسوُل هللا   صلى هللا عليه    -عباس، فقال: جئُت على أاتن والناُس يف الصالة، فرتكُتها ترتع بني يدي الصفِّّ
بينهما و -وسلم ففرع  يديه،  بني  تقتتالن  قال: »وجاءات جاريتان  ابىَل  ،  فما   ، الصفِّّ يدي  فدخلتا بني  الصالة،  هو يف 

 . يديه، فما ابىَل ذلك«  بني تعبثانذلك، قال: ولقد رأيُته يصلِّّي يف صحراء، وليس بني يديه ُسرْتة، وأاتن لنا وكلبة 
 [ ]صحيح[ 3722]جامع: 

قال: »ال    -صلى هللا عليه وسلم-هللا    أن رسولَ :  -رضي هللا عنه    -)خ م ط د س( أبو سعيد اخلدري    -[  965] 
واْدَرؤوا ما استطعتم فإَّنا هو شيطان« ويف أخرى »أن حاجب بن سليمان قال: رأيت عطاء بن    ، يْقَطُع الصالة شيء

صلى هللا    -حدَّثين أبو سعيد اخلدري: أن رسوَل هللا    يزيد الليثي قائماً يصلي، فذهبت أمرُّ بني يديه، فردَّين، مث قال:
 قال: من استطاع منكم أن ال حيوَل بينه وبني قِّبلتِّهِّ أحد فليفعل«.  -عليه وسلم

ويف رواية: قال أبو صاحل السمان: »رأيت أاب سعيد اخلدري يف يوم مجعة يصلي إىل شيء يسرته من الناس، فأراد شاب  
جيت أن  ُمَعْيط  أيب  بين  فعاد  من  يديه،  بني  إال  َمساغاً  فلم جيد  الشاب  فنظر  سعيد يف صدره،  أبو  فدفعه  يديه،  بني  از 

ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشدَّ من األوىل فنال من أيب سعيد، مث دخل على َمروان، فشكى إليه ما لقَي من أيب سعيد،  
يَك اي أاب سعي صلى هللا عليه    -د؟ قال: مسعُت رسوَل هللا  ودخل أبو سعيد خلفه على َمروان، فقال: مالَك والبن أخِّ

يقول: إذا صلى أحدُكم إىل شيء يسرُته من الناس، فأراد أحد أن جيتاز بني يديه، فليدفعه، فإن أىب فليقاتله،    -وسلم
هللا  فإَّنا هو شيطان«. أخرج األوىل أبو داود والثانية، وأخرج البخاري الثالثة وأخرج مسلم منه املسند، قال: إن رسوَل  

صلى هللا عليه وسلم قال: »إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدًا ميرُّ بني يديه، ولَيْدرَْأُه ما استطاع، فإن أىب فليقاتله،  
ُسرتة،   إىل  فلُيصلِّّ  أحدكم  »إذا صلى  أخرى:  داود يف  أبو  فقط، وأخرج  منه  املسند  املوطأ  فإَّنا هو شيطان« وأخرج 

صلى هللا    -احلديث، وله يف أخرى قال: دخل أبو سعيد على َمْروان فقال: »مسعُت رسوَل هللا  « وساق    ..وليدُن منها.
« وذكره. وله يف أخرى قال: »مرَّ شاب من قريش بني يدي َأيب سعيد وهو    ..يقول: إذا صلى أحدكم.  -عليه وسلم

قطعها شيء، ولكن قال رسول هللا  فلما انصرف قال: إن الصالة ال ي  -ثالث مرات    -يصلي، فدفعه، مث عاد، فدفعه  
صلى هللا عليه وسلم: اْدرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان«. وأخرج النسائي رواية مسلم، وله يف أخرى عن عطاء بن يسار:  
أنه كان يصلي، فأراد ابن ملروان ]أن[ مير بني يديه، فدرأه، فلم يرجع، فضربه، فخرج الغالم يبكي، حَّت أتى مروان 

مرواُن أليب سعيد: ملَ ضربت ابَن أخيك؟ قال: »ما ضربُته، إَّنا ضربت الشيطان، مسعُت رسوَل هللا صلى  فأخبه، فقال  
هللا عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يف الصالة، فأراد إنسان أن ميرَّ بني يديه فلْيْدرْأُه ما استطاع، فإن أىب فليقاَتله،  

 .فإنه شيطان«
 [ ]صحيح[  3725]جامع: 

: »إذا كان -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)م( عبد هللا بن عمر    -[  966] 
 أخرجه مسلم.أحدكم يصلي فال َيدَْع أحدًا ميرُّ بني يديه، فإن أىب فليقاتله، فإنه معه القريَن«. 

 [ ]صحيح[ 3726]جامع: 
  -)خ م ط ت د س( بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إىل أيب ُجَهيم يسألُه: ماذا مسع من رسولِّ هللا    -[  967] 
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: »لو يعلم  -صلى هللا عليه وسلم  -يف املارِّ بني يدي املصلِّّي؟ قال أَبو ُجهْيم: قال رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم
قال أبو النضر: ال أدري قال:    -أربعني خريًا له من َأن مير بني يديه    املارُّ بني يدي املصلِّّي ماذا عليه؟ لكان أن يقفَ 
 أربعني يوماً، أو شهرًا، أو سنة؟« أخرجه اجلماعة.  

أَنه قال: »ألن يقف أحدُكم مائة عام خري له من أن مير    -صلى هللا عليه وسلم  -وقال الرتمذي: وقد روي عن النيبِّّ  
 بني يدي َأخيه وهو يصلِّّي«  

 [ ]صحيح[ 3730]جامع: 
كان يصلِّّي،    -صلى هللا عليه وسلم    -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  968] 

 .( 1) أخرجه أبو داودفذهب جْدي ميرُّ بني َيَدْيهِّ، فجعل يتَّقيه«. 

ِّّ ويف رواية عند ابن ماجه عن   يـَْقَطُع الصَّاَلَة، َفذََكُروا اْلَكْلَب،    قَاَل ذُكَِّر عِّْنَد اْبنِّ َعبَّاٍس، َما   -رمحه هللا  -احلََْسنِّ اْلُعَرينِّ
؟ إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »كَ  اَن ُيَصلِّّي يـَْوًما، َفَذَهَب َجْدٌي مَيُرُّ  َواحلَِّماَر، َواْلَمْرَأَة، فـََقاَل: َما تـَُقوُلوَن يفِّ اجْلَْديِّ

َلَة« َبنْيَ َيَدْيهِّ، فـََباَدرَُه َرُسوُل اَّللَِّّ     .(2)  أخرجه ابن ماجه َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلقِّبـْ
  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[3733( ]جامع: 1)
]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد    ]األلباني: صحيح[ [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح إال أنه منقطع953 ]ماجه:( 2)

   [منقطع

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »هبطنا مع النيبِّّ  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  969] 
َر، فحضرتِّ الصالُة   ذه قِّبلة وحنن خلفه، فجاءت هَبْمة مترُّ    -أو جْدر    -يعين ]فصلَّى[ إىل جَدار    -من ثَنية أَذاخِّ فاختَّ

 أخرجه أبو داود.أو كما قال مسدَّد«  -ابجلِّدار، ومرَّت من ورائه بني يديه، فما زال يُدارِّئُها حَّت ألَصق بطنه 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  3734]جامع: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »يـَْقَطُع الصَّاَلَة اْلَمْرَأُة، َواْلَكْلُب،   -رضي هللا عنه  -أبو هريرة )جه( -[ 970]  َعنِّ النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه. َواحلَِّماُر« 

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح فقد احتج البخاري بجميع رواته950 ]ماجه:
 على اختالف كبير فيه على قتادة[ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »يـَْقَطُع الصَّاَلَة اْلَمْرَأُة،  -رضي هللا عنه  -َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن ُمَغفٍَّل  )جه( -[ 971]  َعنِّ النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه. َواْلَكْلُب، َواحلَِّماُر« 

]شعيب: صحيح لغيره، رجاله ثقات غير جميل بن الحسن    ]األلباني: صحيح[ [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مقال 951 ]ماجه:
 [ وقد توبع، وفيه عنعنة الحسن البصري  -وهو العتكي الجهضمي -

َوقَاَل:    -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  972]  َيَدْيهِّ،  َبنْيَ  ُمْعرَتَِّضٌة  َوهَِّي  َوَسلََّم َصلَّى  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ 
  نَّ أُمََّهاتُِّكْم، َوَأَخَواتُِّكْم، َوَعمَّاتُِّكْم«.»أَلَْيَس هُ 

ْعُت أَنَُّه: يـَْقَطُع الصَّاَلَة اْلَكْلُب اأْلَْسَوُد َواْلَمْرَأُة احْلَائُِّض، قَاَل َعطَاٌء: َحدََّثينِّ ويف رواية مطوله عن    ُعْرَوُة  َعطَاٍء، قَاَل: مسِّ
َعائَِّشَة   َأنَّ  الزَُّبرْيِّ:  »أَلَ ْبُن  َوقَاَل:  َيَدْيهِّ،  َبنْيَ  ُمْعرَتَِّضٌة  َوهَِّي  َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ  ُهنَّ  َأْخَبَْتُه  ْيَس 

 َأخرجه مسند أمحد.  أُمََّهاتُِّكْم َوَأَخَواتُِّكْم َوَعمَّاتُِّكْم؟«.
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ِه َوَسلََّم وهي معترضة  بين يديه صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه [ ]شعيب: صالته َصلَّى هللُا َعَليْ 25207  ،24359]مسند:  
 ]  َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات 

 ]النوع[ الثاني: يف سرتة املصلي   
: »إذا  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م ت د( طلحة بن عبيد هللا    -[  973]

، وال يبايل من مرَّ وراء ذلك«. أخرجه مسلم والرتمذي.وضع أحدكم بني  رةِّ الرَّْحل فلُيصلِّّ  يديه مثَل ُمؤخِّ
رُة الرَّحل: ذِّراع فما فوقه   «، ويف رواية أيب داود: »فال يضرُّه ما مير بني يديه  وقال: قال عطاء: آخِّ

 [ ]صحيح[ 3740]جامع: 
سئل يف غزوة تُبوك عن    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنها    -)م س( عائشة    -[  974] 

«. أخرجه مسلم والنسائي   ُسرتة املصلِّّي؟ فقال: كمؤخرة الرَّحلِّ
 [ ]صحيح[ 3741]جامع: 

: »يقطُع الصالة: الكلُب،  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  975] 
رة الرَّْحل«.   أخرجه مسلم. املرأُة، واحلماُر، ويقي من ذلك مثُل ُمْؤخِّ

 [ ]صحيح[ 3742]جامع: 
كان إذا خرج   -صلى هللا عليه وسلم  -النيبَّ  : »أن  -رضي هللا عنهما    -)خ م د س( عبد هللا بن عمر    -[  976] 

ذها   اختَّ مثَّ  فمن  السََّفرِّ،  يف  ذلك  يفعل  وكان  وراءه،  والنَّاُس  إليها  فيصلِّّي  يديه،  بني  فتوَضُع  ابحلْربَة،  أمر  العيد  يوم 
 األُمراء«.

 ويف أخرى: »كان يـَرُْكُز احلْربَة ُقدَّاَمه يوم الفطر والنَّحر، مث يصلِّّي«.
يغدو إىل املصلِّّى والعنَـَزُة بني    -صلى هللا عليه وسلم  -لبخاري ومسلم. ويف رواية البخاري قال: »كان النيبُّ  أخرجه ا

صلى    -يديه حُتَمل، وتـُْنصب ابملصلَّى بني يديه، فيصلِّّي إليها«. وأخرج أبو داود األوىل، ويف رواية النسائي: »أن النيبَّ  
 ، مث يصلي إليها«  كان يَرُكُز احلربةَ   -هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 3743]جامع: 
كان   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ م ط د ت( عبد هللا بن عمر    -[  977] 

لَتُه ويصلِّّي إليها«. ويف رواية: أن النيبَّ   »صلَّى إىل بعريه« أخرجه البخاري ومسلم،    -صلى هللا عليه وسلم  -يـَْعرِّض راحِّ
يصلي   راحلته، وكان  الثانية: »أو  هذه  الرتمذي يف  به«.  زاد  َتوّجَهْت  َلتِّهِّ حيثما  راحِّ روايةعلى  موقوفاً    ويف  داود  أليب 

َلتِّهِّ إذا صلَّى«    عليه: »أنه كان يصلي إىل بعريه«. وكذلك أخرجه املوطأ موقوفاً عليه »أنه كان َيسَترتِّ براحِّ
 [ ]صحيح[ 3744]جامع: 

  -ابلَبْطحاءِّ  صلَّى هبم    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو جحيفة    -[  978] 
 ويف رواية: بني يدي الَعنَزةِّ: املرأُة واحلماُر«.  -الظهَر ركعتني، والعصَر ركعتني، ميرُّ بني يديه   -وبني يديه َعنَزة 
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يف ُحلَّة مْحراَء، فرََكَز َعنَزة يصلِّّي إليها، ميرُّ من ورائها الكلُب    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »خرج رسوُل هللا  
واحلمار«. هذا حديث له طرق عِّدَّة، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، ويرد يف مواضع أخرى من    واملرأة

 الكتاب  
 [ ]صحيح[ 3745]جامع: 

قال: »إذا صلَّى    -صلى هللا عليه وسلم  -: يبُلُغ به النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)د س( سهل بن أيب حثمة    -[  979] 
 أخرجه أبو داود. أحدكم إىل ُسرْتة فلَيْدُن منها، ال يقطع الشيطاُن عليه صالته«. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 3747]جامع: 

وبني   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان بني مصلَّى رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -سعد  )خ م د( سهل    -[  980] 
 اجلدار َُمَرُّ الشَّاة«. 

وبني القبلة َُمَرُّ    -صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ويف رواية أيب داود: »كان بني مقام النيبِّّ  
 عنز«  

 [ ]صحيح[ 3738]جامع: 
َفَضاٍء لَْيَس َبنْيَ َيَدْيهِّ  : »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى يفِّ  -  مارضي هللا عنه  -ابن عباس)حم(    -[  981] 

 َأخرجه مسند أمحد.  .َشْيٌء«
ْبنُ 1965]مسند:   اُج  اْلَحجَّ َوِفيِه:  َيْعَلى،  َوَأُبو  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  أبو داود[  إسناده صحيح، ورواه  لغيره[ ]شاكر:    [ ]شعيب: حسن 

   [َأْرَطاَة َوِفيِه َضْعف  

ُب ُسَلْيَماَن قَاَل رَأَْيُت َعطَاَء ْبَن يَزِّيَد اللَّْيثِّيَّ قَائًِّما ُيَصلِّّي، ُمْعَتمًّا بِّعِّمَ   -[  982]  اَمٍة َسْوَداَء، ُمْرٍخ  )حم( أَبُو ُعبَـْيٍد، َحاجِّ
: مثَّ قَا َل: َحدََّثينِّ أَبُو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيُّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى  َطَرفـََها مِّْن َخْلفِّهِّ، ُمْصَفرَّ اللِّّْحَيةِّ، َفَذَهْبُت َأُمرُّ َبنْيَ َيَدْيهِّ، فـََردَّينِّ

فَـ  اْلقَِّراَءُة،  َعَلْيهِّ  فَاْلتَـَبَسْت  فـََقَرَأ،  َخْلَفُه،  َوُهَو   ، َفَصلَّى َصاَلَة الصُّْبحِّ قَاَم  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  قَاَل: »َلْو  هللاُ  فـَرََغ مِّْن َصاَلتِّهِّ  َلمَّا 
هْبَامِّ َوالَّيتِّ َتلِّيَها    -إِّْبلِّيَس، فََأْهَوْيُت بَِّيدِّي، َفَما زِّْلُت َأْخنـُُقُه َحَّتَّ َوَجْدُت بـَْرَد لَُعابِّهِّ َبنْيَ إِّْصبَـَعيَّ َهاَتنْيِّ  رَأَيـُْتُموينِّ وَ  )حم( اإْلِّ

دِّ   - َمْربُوطًا بَِّسارِّيٍَة مِّْن َسَوارِّي اْلَمْسجِّ ي ُسَلْيَماَن، أَلَْصَبَح  َفَمْن اْسَتطَاَع  َوَلْواَل َدْعَوُة َأخِّ َياُن اْلَمدِّيَنةِّ،  بـْ يـََتاَلَعُب بِّهِّ صِّ  ،
ْليَـْفَعْل« َلةِّ َأَحٌد فـَ َنُه َوَبنْيَ اْلقِّبـْ ْنُكْم َأْن اَل حَيُوَل بـَيـْ  َأخرجه مسند أمحد.  . مِّ

 [ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات 11780]مسند: 

،    -رضي هللا عنه    -)حم( َعلِّّي ْبَن َأيبِّ طَالِّبٍ   -[  983]  قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَسبُِّّح مَِّن اللَّْيلِّ
َلةِّ« َنُه َوَبنْيَ اْلقِّبـْ  َأخرجه مسند أمحد. .َوَعائَِّشُة ُمْعرَتَِّضٌة بـَيـْ

 [ َجاُلُه ُمَوثَُّقونَ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َورِ  []شاكر: إسناده صحيح الشواهد[[ ]شعيب: إسناده حسن في 772]مسند: 

رٍي اأْلَْنَصارِّيِّّ   -[  984]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -  مارضي هللا عنه  -)حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ زَْيٍد، َوَأيبِّ َبشِّ »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َوسَ  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َها  إِّلَيـْ فََأَشاَر  ْلَبْطَحاءِّ،  ابِّ اْمَرَأٌة  َفَمرَّْت  يـَْوٍم،  َذاَت  هبِِّّْم  َحَّتَّ  َصلَّى  فـََرَجَعْت  أتََخَّرِّي،  َأْن  لََّم 

 ند أمحد.َأخرجه مس َصلَّى، مثَّ َمرَّْت«. 
َف، رواية عبد هللا   -وهو عبد هللا بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري -[ ]شعيب: إسناده حسن، ابن لهيعة 21888]مسند:  وإن ُضعِّ

 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه: اْبُن َلِهيَعَة َوِفيِه َكاَلم   [بن المبارك عنه مقبولة 
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ْ  ُكْم، فـَْلَيْستَ )حم( الرَّبِّيع ْبنِّ َسْبََة، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا َصلَّى َأَحدُ   -[  985]  رتِّ
  «.لَِّصاَلتِّهِّ 

َأَحدُُكمْ ويف رواية أخرى،   الرَُّجلِّ يفِّ الصَّاَلةِّ السَّْهُم، َوإَِّذا َصلَّى  َوَسلََّم: »ُسرْتَُة  َعَلْيهِّ  ْ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـَْلَيْسَترتِّ  
 .بَِّسْهٍم«

 َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيحِ ]الهيثمي: [ ]شعيب: إسناده حسن[ 15342 ،15340]مسند:   [ َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 الفرع الثامن: يف أحاديث متفرقة 

 محل الصغري 
كان يصلِّّي وهو   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط د س( أبو قتادة    -[  986]

بنَت زينب بنتِّ رسولِّ هللا   أُمامَة  العاص بن ربيعة بن عبد ِشس    -صلى هللا عليه وسلم  -حامل  فإذا سجد    -أليب 
 وضعها، وإذا قام محلها«. 

يُؤمَّ الناَس وأُمامُة بنُت َأيب العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها   - عليه وسلمصلى هللا  -ويف رواية: »رأيُت رسوَل هللا  
 وإذا رفع من السجود أعادها«. أخرجه البخاري ومسلم. 

وأخرج املوطأ وأبو داود والنسائي األوىل. ويف أخرى أليب داود ومسلم: قال: »بينا حنن جلوس يف املسجد، إذ خرج  
صلى  -حيمل أُمامَة بنت أيب العاص بن الربيع، وأمُّها زينب بنُت رسول هللا    - عليه وسلمصلى هللا   -علينا رسول هللا  

، وهي َصبيَّة، فحملها على عاتقه، فصلى رسول هللا وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع، ويُعِّيُدها إذا قام  -هللا عليه وسلم
يف الظهر    -صلى هللا عليه وسلم  -نظر رسوُل هللا  حَّت قضى صالَته، يفعل ذلك هبا«. ويف أخرى له قال: »بينا حنن ن

  -أو العصر، وقد دعاه بالل إىل الصالة إْذ خرج إلينا وأُمامُة بنُت أيب العاص بنُت بِّْنتِّه على ُعُنقِّهِّ، فقام رسوُل هللا  
قال: فكبَّ َفكّبان، حَّت إذا أراد رسوُل    يف ُمَصالُه، وقمنا خلفه، وهي يف مكاَّنا الذي هي فيه  -صلى هللا عليه وسلم

أن يركَع أخذها فوضعها، مث ركع وسجد، حَّت إذا فرغ من سجوده وقام، أخذها فردَّها يف  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
ي يصنع هبا ذلك يف ُكلِّّ ركعة حَّت فرغ من صالته«. وأخرج النسائ -صلى هللا عليه وسلم -مكاَّنا، فما زال رسوُل هللا 

 أيضاً الرواية اليت أليب داود قبل هذه  
 [ ]صحيح[ 3749]جامع: 

 من نعس وهو يصلي 
قال: »إذا نعَس   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنها    -)خ م ط ت د س( عائشة    -[  987]

لعله يذهب يستغفُر   َصّلى وهو انعس ال يدري:  إذا  أَحدَكم  فإنَّ  النـَّْوُم،  يذهَب عنه  فـَْلريُْقد حَّت  أحدُكم وهو يصلي 
فَـ  نـََعس أحدكم وهو يصلي  ْليْنَصرِّْف، فلعله يدعو على نفسه وهو ال يدري« أخرج  فيُسبُّ نفسه«. ويف رواية: »إذا 

 الثانية النسائي، وأخرج الباقون األوىل  
 [ ]صحيح[ 3750]جامع: 
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يف الصَّالة  قال: »إَِّذا نَعسَ   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه  -)خ س( أنس بن مالك  -[ 988] 
ْليَـَنْم، حَّت يَعلم، ما   . يقرأ«. أخرجه البخاري، ويف رواية النسائي، »إذا نعَس أحدكم يف صالته فـَْليَـْنَصرِّْف، َولرَيُْقْد«فـَ

 [ ]صحيح[ 3751]جامع: 

 عقص الشعر 
: أنه رأى عبد هللا بن احلارث ورأُسه َمعُقوص من ورائه،  -رضي هللا عنهما    -)م د س( عبد هللا بن عباس    -[  989]

ي؟ فقال: إِّين مسعُت رسوَل هللا   صلى هللا    -فقام وراءه فجعل حَيُلُُّه، فلما انصرف أقبل إىل ابن عباس، فقال: ماَلَك ورْأسِّ
الذي يصلِّّي، وهو َمْكُتوف«. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وزاد أبو داود   يقول: »إَّنا َمَثُل هذا َمَثلُ   -عليه وسلم

 بعد قوله فجعل حيله: »فأقرَّ له اآلخر«  
 [ ]صحيح[ 3752]جامع:  
مرَّ ابحلسن بن علي وهو    -)د ت( أبو سعيد املقبي »أن أاب رافع موىل رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم   -[  990] 

يصلِّّي قائماً، وقد غرَز ُضْفر رأسه«. وعند الرتمذي: وقد عَقَص َضْفَرُه يف قفاه، فحلَّها أبو رافع، فالتفت َحَسن إليه  
يقول: »ذلك    -صلى هللا عليه وسلم  -تغضب، فإين مسعُت رسوَل هللا    ُمْغَضباً، فقال أبو رافع: أقبِّْل إىل صالتك وال

   أخرجه أبو داود والرتمذي. كِّْفُل الشَّْيطان، يعين: َمْقَعد الشيطان، يعين مْغرَِّز ضفره«. 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[  3753]جامع:  

 مدافعة األخبثي 
أصحابَه، فحضرت الصالُة يوماً، فذهب    كان يؤمُّ : »-رضي هللا عنه    -)ط س ت د( عبد هللا بن األرقم    -[  991]

إِّين مسعُت رسوَل هللا   فقال:  قبل    -صلى هللا عليه وسلم  -حلاجَته، مث رجع  به  فليبدْأ  الغَائِّط  أراد أحدكم  إذا  يقول: 
  -وكان إماَم القوم    -قيمت الصالُة، فأخذ بيد رجل فقدَّمه  الصالة« أخرجه املوطأ والنسائي، وعند الرتمذي قال: »أُ 

فـَْليَـْبَدْأ ابخَلالءِّ«.    -صلى هللا عليه وسلم  -وقال: مسعُت رسوَل هللا   اخلالء  أحدكم  الصالُة ووجد  أقيمت  إذا  يقول: 
ذاَت يوم أقام الصالة: صالة الصبح،  وعند أيب داود: »أنه خرج حاجاً أو ُمْعَتمِّرًا، وَمَعُه الناُس، وكان يـَُؤمُّهم، فلما كان  

يقوُل: إذا َأراَد أحدُكم   -صلى هللا عليه وسلم  -فإين مسعُت رسوَل هللا    -وذهَب إىل اخلالء    -مث قال: ليتقدَّْم أحدُكم  
 أن يذهَب إِّىل اخلالء، وقامتِّ الصالُة، فليْبدْأ ابخَلالءِّ«  

 ]األلباني: صحيح[   صحيح[[ ]عبد القادر: 3754]جامع: 

عائشة    -[  992]  د(  عنها    -)م  رُسوَل هللا  -رضي هللا  َأنَّ  وسلم  -:  عليه  »ال صالَة حبضرةِّ    -صلى هللا  قال: 
«. أخرجه مسلم. ويف رواية أيب داود قال عبد هللا بن حممد بن أيب بكر: »ُكنَّا عنَد   يَدافُِّعُه األْخبَـثَانِّ الطعام، وال ملن 

ُم بن حممد يصلِّّي، فقالت: مسعُت رسوَل هللا  عائشَة، فجيَء ب وذكر    «...-صلى هللا عليه وسلم  -طعامِّها، فقام القاسِّ
 احلديث.

عائشَة حديثاً   عنَد  والقاُسم  أان  قال: »حتدَّْثُت  عتيق  أيب  ابن  ولدِّ،    -وملسلم عن  رجاًل حلَّاانً، وكان ألم  القاسم  وكان 
أُمُّ  َأدَّبـَْتُه  أُتِّيَت؟ هذا  أين  َعلِّْمُت من  أما إين ]قد[  َأخي هذا؟  ابُن  يتحدَُّث  حَتَدَُّث كما  ماََلَك ال  له عائشُة:  ه،  فقالت 
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أدَّبت قال:  وأنَت  أَين؟  قالت:  قام،  هبا  ُأِتَ  قد  عائشَة  مائدة  رأى  فلما  عليها،  وأضبَّ  القاسم  فغضب  قال:  أُمَُّك،  َك 
يقول: ال    -صلى هللا عليه وسلم  -أصلي، قالت: اْجلِّْس، قال: إين أصلِّّي. قالت: اجلس ُغَدُر، إين مسعُت رسوَل هللا  

« صالة حبضرةِّ الطعام، وال وهو يَُدافُِّعُه اأْلخبَ  هذه الرواية مل يذكرها احلميدي. قال رزين: قال أبو عيسى يف كتاب    ثانِّ
هللا   رسوُل  عنه  َّنى  وُما  له:  وسلم-»الشرح«  عليه  هللا  ،  -صلى  واملُْسبِّلِّ واحلازِّق،   ، واحلاقِّبِّ احلاقِّنِّ،  »صالُة   :

واملُْلتَ   ، والَواصِّلِّ والكافِّت،  والصَّافِّدِّ،  والصَّافِّنِّ،  واملصلِّّب،  رِّ،  ،واملختصِّ مسح    فِّتِّ وعن  واملُْسدِّل،  ابليد،  والعابث 
 . احلصباء من اجلبهة قبل الفراغ من الصالة، وأن يصلَِّّي بطريق َمْن مَيُرُّ بني يديه«

 [ ]صحيح[ 3756]جامع: 
  َحاقٌِّن«   َأْن ُيَصلَِّّي الرَُّجُل َوُهوَ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ََّنَى    -رضي هللا عنه    -  أَُماَمة  و أَب  )جه( -[ 993] 

 أخرجه ابن ماجه. 
]شعيب: صحيح لغيره،   ]األلباني: صحيح[  [في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف السفر وكذا بشر بن آدم   [ ]عبد الباقي:617  ]ماجه:

 وهذا إسناد ضعيف لضعف السفر بن نسير[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَُقوُم َأَحدُُكْم إِّىَل   -رضي هللا عنه  -  أبو هريرة )جه( -[ 994] 
 . (1) أخرجه ابن ماجه الصَّاَلةِّ َوبِّهِّ َأًذى«

«.» ورواه ابن حبان بلفظ  . (2)أخرجه ابن حبان  اَل ُيَصلِّّ َأَحدُُكْم َوُهَو يَُدافُِّعُه اأْلَْخبَـثَانِّ
  []شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن   ]األلباني: صحيح[ [في الزوائد: رجال إسناده ثقات  [ ]عبد الباقي:618 ]ماجه:( 1)
 قوي[  إسناده [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: 2072( ]حبان:2)

 الفصل السابع: يف السجدات، وفيه ثالثة فروع 

 السهو، وفيه ثالثة أقسام الفرع األول: يف سجود  
 

 ]القسم[ األول: يف السجود قبل التسليم 
قام من اثنتني من    -صلى هللا عليه وسلم  -)خ م ط د ت س( عبد هللا بن مالك بن حبينة »أنَّ رسوَل هللا    -[  995]

 الظهر، مل جيلْس بينهما، فلما قضى صالَته سجَد سجدتني، مث سلَّم بعد ذلك«. 
فلم جيلْس، فقام الناُس  ركعتني من بعض الصلوات، مث قام    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية »صلَّى لنا رسوُل هللا  

 معه، فلما قضى صالَتُه، وَنَظراَن تسليَمُه، كبََّ قـَْبَل التسليم، فسجَد سجدتني، وهو جالس«. 
رأَسُه مث كبََّ   رفَع  مث  يسلَِّّم،  أن  قبل  فسجَد  تسليَمُه: كبَّ  الناُس  وانتظر  قضى صالَتُه،  »فلما  وفيه:  أخرى حنوه،  ويف 

 سلَّم«. فسجَد، مث رفَع رْأَسُه، و 
ُ يف كلِّّ سجدة وهو جالس قبل  ويف أخرى: »قام يف صالة الظهر، وعليه جلوس، فلما أمتَّ صالَتُه، سجد سجدتني، يَُكبِّّ
َي من اجللوس«. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج املوطأ األوىل والثانية،   أن يسلَِّّم، وسجدمها الناُس، معه، مكاَن ما َنسِّ

 واية األوىل، إال أنه مل ُيسمِّّ الظهر.ويف رواية أيب داود مثل الر 
ُد يف قيامه: من نسَي أن يتشهََّد وهو جالس«.  ويف أخرى له ِبعناه، وزاد: »وكان منَّا املتشهِّّ
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النيبَّ   »أن  الرتمذي:  رواية  عليه وسلم  -ويف  أمتَّ صالَتُه سجد    -صلى هللا  فلما  وعليه جلوس،  الظُّهرِّ  قام يف صالةِّ 
ُ يف كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلِّّم،« وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية الرتمذي، وللنسائي    سجدتني يُكبِّّ

قام من الشَّْفع الذي يريُد أن جيلَس فيه، فمضى يف صالته، حَّت إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -أيضاً: »أن رسوَل هللا  
صلى،    -صلى هللا عليه وسلم  - أخرى: »أن النيبَّ  كان يف آخر صالته سجد سجدتني قبل أن يسلِّّم، مث سلَّم« ، ويف

 فقام يف الركعتني، فَسبَُّحوا، فمضى، فلما فرغ من صالَته سجد سجدتني، مث سلَّم«  
 [ ]صحيح[ 3757]جامع: 

»صلَّى    -[  996]  عِّالقة:  بن  زيد  قال  شعبة:  بن  املغرية  املغريةُ )د ت(  فقلنا:    بنا  الركعتني،  يف  فنهَض  شعبَة،  بُن 
سبحان هللا! فقال: سبحان هللا! ومضى فلما أمتَّ صالته سجد سجدة قبل السالم مث سلَّم«. ويف رواية: »فلما أمتَّ صالَتُه  

َيْصَنُع كما صنعُت«. قال أبو    -صلى هللا عليه وسلم  -وسلَّم، سجد سجدِت السهو، فلما انصرف قال: رأيُت النيب  
داود: َوفـََعَل َكفِّْعلِّ املغريةِّ: سعُد ابن أيب وقاص، وعمراُن بُن ُحَصني، والضَّحاُك، ومعاويُة، وأفَّت به ابُن عباس، وعمر بن  

 عبد العزيز.
النيبُّ   قال  قال:  أخرى،  عليه وسلم-ويف  قائماً  -صلى هللا  يستوَي  أن  قبل  ذََكَر  فإن  الركعتني:  يف  اإلمام  قام  »إذا   :

 ، وإذا استوى قائماً فال جيلْس، ويسجد سجدِت السهو«. أخرجه أبو داود، وأخرج الرتمذي حنو الثانية  فـَْلَيجلِّسْ 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  3758]جامع: 

النيبَّ    -[  997]  »أن  بن حصني  د( عمران  صلى هبم فسها، فسجد سجدتني، مث    -صلى هللا عليه وسلم  -)ت 
 أخرجه الرتمذي. تشهَّد، مث سلَّم«. 

 ]األلباني: شاذ[   [[ ]شعيب: إسناده صحيح المحفوظ ليس فيه ذكر التشهد [ ]عبد القادر: 3759]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م ط د ت س( أبو سعيد اخلدري    -[  998] 
، ولينْبِّ على ما استِّيقن، مث يسجد   »إذا شكَّ أحدكم يف صالته، فلم يدرِّ: كم صلى: ثالًثً، أو أربعاً؟ فليطرح الشَّكَّ

الته، وإن كان صلى إمْتاماً ألربع، كانتا تْرغيماً للشيطان«.  سجدتني قبل أن ُيَسلَِّّم، فإن كان صلى مخساً، شَفْعن له ص 
قال: »إذا    -صلى هللا عليه وسلم-أخرجه مسلم وأخرجه املوطأ مرساًل عن عطاء بن يسار، وهذا لفظه: أن رسوَل هللا  

جالس قبل التسليم،    ، فلم يَْدرِّ كم صلى: ثالًثً، أم أربعاً؟ فلُيَصلِّّ ركعة، ويسجد سجدتني وهو يف صالتهشكَّ أحدُكم  
 فإن كانت الركعة اليت صلَّى خامسة، شفَعها هباتني السجدتني، وإن كانت رابعة، فالسجداتن ترغيم للشيطان«.

النيبَّ   أن  لفظه:  داود مسندًا، وهذا  أبو  فلُيلِّقِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرجه  أحدُكم يف صالته  »إذا شكَّ  قال: 
، ولَينْبِّ على اليقني َقَن التَّمام سجَد سجدتني، فإن كانت صالتُُه اَتمَّة، كانت الركعُة انفلة والسجداتن،  الشَّكَّ ، فإذا اْستَـيـْ

الركعة متاماً لصالته، وكانت السجداتن ُمرغِّميت الشيطان«. وأخرجه أيضا مرساًل عن عطاء  وإن كانت انقصة، كانت 
َقن   - عليه وسلمصلى هللا -ابن يسار ِبثل املوطأ، وله يف أخرى: أن النيبَّ  قال: »إذا شكَّ أحدُكم يف صالته، فإن اْستَـيـْ

أْن قد صلَّى ثالًثً، فْليَـُقم فليُتِّمَّ ركعة بسجودها، مث جيلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يْبَق إال أن ُيَسلَِّّم، فليسجد سجدتني  
، ومل يذكر فيها »قبل التسليم«.  وهو جالس، مث يسلم«. مث ذكر معىن ذلك، وأخرجه النسائي مسندًا مثل رواية املوطأ

فليسجد   ابلتمام،  استيقَن  فإذا  اليقني،  على  وْلَينْبِّ   ، الشَّكَّ فليـُْلغِّ  صالته  يف  أحدُكم  شك  »إذا  قال:  أخرى  يف  وله 
 سجدتني، وهو قاعد«. 
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ق فقال:  يدري كيف صلى؟  فال  يصلِّّي،  أحُدان  »قلت أليب سعيد:  قال:  بن هالل  عياض  الرتمذي عن  رواية  ال  ويف 
إذا صلى أحدُكم فلم َيْدرِّ: أزاد، أم نقص؟ فليسجد سجدتني وهو قاعد« وأخرج    -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا  

، فقال له: إنك أحدثَت، فليقل له: كذبَت، إال ما وجد رحياً أبنفه  أاته الشيطانأبو داود هذه الرواية، وزاد فيها: »فإذا  
 أو صواتً أُبذنه«  

 ]صحيح[ [ 3761]جامع: 
يقول:    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( عبد الرمحن بن عوف    -[  999] 

»إذا َسها أحدُكم يف صالته، فلم َيْدرِّ: واحدًة صلى، َأو ثْنتني؟ فْلَينْبِّ على واحدة، فإن مل َيْدرِّ: ثنتني صلَّى، أو ثالًثً؟ 
مل فإن  ثنتني،  على  ُيَسلِّّم«    فلَينْبِّ  أن  قبل  سجدتني  وليسجد  ثالث،  على  فلَينْبِّ  أربعاً؟  أو  صلى،  ثالًثً  أخرجه  يدر: 

 الرتمذي. 
 ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  ]الترمذي: حديث حسن صحيح[  [ 3762]جامع: 

 ]القسم[ الثاني: يف السجود بعد التسليم   
انصرف من    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط د ت س( أبو هريرة    -[  1000]

رسوُل هللا   فقال  رسول هللا؟  اي  َنسيِّت  أو  الصالُة،  أُقصَرت  اليدين:  ذو  له  فقال  عليه وسلم  -اثنتني،  :  -صلى هللا 
، - عليه وسلمصلى هللا  -أصَدَق ذو اليدين؟ فقال الناُس: نعم، فقام رسوُل هللا   ، فصلَّى اثنتني ُأخَرَينْي، مث سلَّم، مث كبَّ

: يف سجدِت  -يعين ابن سريين    -مث سجد مثل سجوده أو أطوَل، مث رفع«. ويف رواية سلمة بن علقمة »قلت حملمد  
 السهو تشهُّد؟ قال: ليس يف حديث أيب هريرة«. 

يِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »صلى رسوُل هللا     -قال حممد: وأكثر ظين: العصر    -إحَدى صالِت الَعشِّ
ركعتني، مث سلَّم، مث قام إىل خشبة يف مقدَّم املسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمُر، فهاابه أن ُيكلِّّماه، وخرج  

النيب   يدعوه  ورجٌل  الصالة؟  َرت  أُقصِّ فقالوا:  الناسِّ  عليه وسلم  -َسرَعاُن  الي  -صلى هللا  نيبَّ هللا،  ذو  اي  فقال:  دين 
َرْت؟ فقال: مل أنَس ومل تـَْقُصْر، قال: بلى، قد نسيَت، قال: صدق ذو اليدين، فقام فصلَّى ركعتني، مث   أنسيَت، أم ُقصِّ
ذعاً يف قبلة املسجد   «. ويف أخرى حنوه، وفيه: »مث أتى جِّ سلَّم، مث كبَّ فسجد مثَل سجودِّه أو أطوَل، مث رفع رأسه وكبَّ

َرت الصالُة، أم َنسيَت؟ فنظر النيبُّ  فاسْ  صلى    -تَـَنَد إليه مغضبًا«. وفيه: »فقام ذو اليدين، فقال: اي رسوَل هللا، أُقصِّ
ركعتني، فصلَّى ركعتني مث سلَّم، مث    ُتَصلِّّ إال مييناً وِشاالً، فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق، مل    -هللا عليه وسلم

، مث سجد، مث كبَّ  أنه قال: وسلَّم«.    -فرفع، مث كبَّ وسجد، مث كبَّ ورفع    كبَّ ُت عن عمران بن حصني  قال: وُأخبِّ
الظْهَر ركعتني، فقيل:    -صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه البخاري ومسلم، ويف أخرى للبخاري قال: »صلَّى رسوُل هللا  

 َصلَّيَت ركعتني، فصلَّى ركعتني مث سلَّم، مث سجد سجدتني«. 
الظهر أو العصر ركعتني فسلَّم، فقال له ذو اليدين: الصالَة اي    -صلى هللا عليه وسلم  -رى له: »صلى بنا النيبُّ ويف أخ

ألصحابه: أحقٌّ ما يقول: قالوا: نعم، فصلَّى ركعتني ُأخَرينيِّ،    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا، أنَقَصْت؟ فقال النيبُّ  
ورأيُت ُعْروَة بن الزُّبريِّ صلَّى من املغرب   -عوف[ هيم بن عبد الرمحن بن ان إبر ]هو اب -مث سجد سجدتني، قال سعد: 

 «. -صلى هللا عليه وسلم -ركعتني فسلم، وتكلَّم، مث صلَّى ما بقي، وسجد سجدتني، وقال: هكذا فعل النيبُّ 
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صالَة الَعْصرِّ، فسلم يف ركعتني،    -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم قال راويه: مسعُت أاب هريرَة يقول: »صلى لنا النيبُّ  
يَت؟ فقال: رسوُل هللا   َرتِّ الصالُة اي رسوَل هللا، أم نسِّ : ُكلُّ ذلك -صلى هللا عليه وسلم    -فقام ذو اليدين فقال: أُقصِّ

فأقبل رسوُل هللا   بعُض ذلك اي رسوَل هللا،  قد كان  فقال:  اليدين  ذو  فقام  يكن،  على    -صلى هللا عليه وسلم  -مل 
، فقال أصَدَق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم اي رسوَل هللا، فأمت النيبُّ  النَّ  ما بقي من الصالة، مث    -صلى هللا عليه وسلم  -اسِّ

صلَّى ركعتني من صالةِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -سجد سجدتني هو جالس بعد التسليم« وله يف أخرى »أن رسوَل هللا  
َرتِّ    الظهر، مث سلَّم، فأاته رُجل من بين ُسَليم، يَت؟«  الصالُة، أمفقال: اي رسوَل هللا، أُقصِّ وساق احلديث. وأخرج   َنسِّ

 واألوىل من أفراد مسلم. [، املوطأ الرواية األوىل من املتفق ]عليه
: الظهر، أو العصر، قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرجه أبو داود قال: صلَّى بنا رسوُل هللا   يِّ إحدى صالِت الَعشِّ

ر  بنا  يـُْعَرف يف  فصلَّى  يديه عليها، إحدامها على األخرى،  كعتني مث سلَّم، مث قام إىل خشبة يف مقدَّم املسجد، فوضع 
وُعمُر،  بكرِّ  أبو  الناس  ويف  الصالُة،  ُقصِّرتِّ  الصالُة،  ُقصِّرتِّ  يقولون:  وهم  الناس،  َسرعاُن  الغضُب، مث خرج  وجهه 

يه ذا اليدين، فقال: اي رسوَل هللا، أنسيَت،    -هللا عليه وسلمصلى    -فهاابه أن يكلِّّماه، وقام رجل كان رسوُل هللا   يَسمِّّ
صلى هللا عليه  -أم ُقصِّرتِّ الصالُة؟ فقال: مل أنَس، ومل تـُْقَصْر الصالة، قال: بل نسيَت اي رسوَل هللا، فأقبل رسوُل هللا  

إىل مقامه،    -صلى هللا عليه وسلم  -  على القومِّ فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأْوَمُؤوا: أي نعم، فرجع رسوُل هللا  -وسلم
فصلَّى الركعتني الباقيتني، مث سلَّم، مث كبَّ وسجد مثل سجوده أو أطوَل، مث رفع وكبََّ، مث كبَّ وسجد مِّْثَل سجوده أو  

نـُبِّّئُت أن عم بَن  أطوَل، مث رفع وكّبَ، قال: فقيل حملمد: »سلََّم يف السهو؟ فقال: مل أحفظه من أيب هريرة، ولكن  ران 
 حصني قال: مث سلَّم«. 

« ومل يقل:  ....-صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى هبذا، قال أبو داود: وحديث محَّاد أمتُّ: »قال: صلَّى رسوُل هللا  
[ وسجد مثل سجوده أو أطوَل، مث رفع«  »فأْوَمُؤوا «. قال: فقال الناس: نعم، وقال: »مث رفع« ومل يقل: »وكبََّ ]مث كبَّ

« ومل يذكر »فأْوَمُؤوا«. إال    وكلُّ َمنْ ومل يذكر ما بعده. قال أبو داود:    -ومت حديثه   روى هذا احلديَث مل يقل: »فكبَّ
رواايته، إىل قوله: »نـُبِّّْئُت أن عِّْمران بَن حصني، قال: مث سلَّم، قال: قلت:    محاد بن زيد، وله يف أخرى ِبعىن األول من

فالتشهد؟ قال: مل أمسع يف التشهد، وأحبُّ إيلَّ أْن يـََتَشهََّد«. ومل َيْذُكْر »كان يسميه ذا اليدين« وال ذكر »فأْوَمُؤوا« وال 
 السهو حَّت يـَقََّنه هللا ذلك« وله يف أخرى ذكر ذكر »الغضب« وله يف أخرى هبذا احلديث قال: »ومل يسجد سجدِت

 »أنه سجد سجدِت السهو، ويف أخرى قال: مث سجد سجدِت السهو بعد السالم«. 
 كل هذه رواايت أيب داود. وهذا لفظه.

النيبَّ   »أن  أخرى خمتصرًا  البخاري ومسلم، وله يف  متفق  من  األوىل  الرواية  الرتمذي    -وسلمصلى هللا عليه  -وأخرج 
سجدمها بعد السالم« وأخرج النسائي األوىل وحنو الثانية، وأخرج رواية البخاري الثانية، ورواية مسلم األوىل، وأخرج  

رسوَل هللا   »أن  أخرى  وله يف  األوىل،  داود  أيب  عليه وسلم  -رواية  بعد    -صلى هللا  اليدين سجدتني  ذي  يوم  سجد 
سجد يف َومهِّهِّ بعد التسليم« ويف أخرى: »أن رسول هللا    -هللا عليه وسلم   صلى   -السالم«. ويف أخرى »أنَّ رسوَل هللا  

صلى هللا  -سلَّم مث سجد سجدِت السهو وهو جالس، مث سلَّم«. ويف أخرى »أنَّ رسوَل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -
   مل يسجْد يومئٍذ قبل السالم وال بعده«  -عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 3764]جامع: 
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، فسلَّم يف ركعتني..«  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صلى النيبُّ  -رضي هللا عنهما    -)د( ابن عمر    -[  1001] 
فذكر حنو حديث ابن سريين عن أيب هريرة، قال: »مث سلم، مث سجد سجدِت السهو«. هكذا أخرجه أبو داود، ورواية 

 ابن سريين عن أيب هريرة هي األوىل اليت أليب داود  
  []عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح  [3765]جامع: 

، فزاد أو  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صلَّى النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)خ م د س ت( ابن مسعود    -[  1002] 
قال: وما  فلمَّا سلم قيل له: اي رسوَل هللا، أحَدَث يف الصالة شيء؟    -والصحيُح: أنه زاد    -َشكَّ بعُض الرُّواةِّ    -نقص  

َلةِّ، وسجد سجدتني، القِّبـْ واستقبَل  رِّْجَلْيه  فـََثىَن  قال:  وكذا،  َصلَّيَت كذا  قالوا:  بوجهه،    ذاك؟  علينا  أقبَل  مث  سلَّم،  مث 
تَنَسون، فإذا نسيُت فذكروين، وإذا   أنبأُتكم به، ولكينِّّ إَّنا أان بشر، أنسى كما  إنَّه لو حَدَث يف الصالة شيء  فقال: 

 صالته فليَتحرَّ الصواب فْلَينْبِّ عليه، مث يسجد سجدتني«. شكَّ أحدكم يف 
ويف أخرى: »أنه عليه الصالة والسالم سجد سجدِت السهو بعد السالم والكالم« ويف أخرى »قالوا: فإنك صَلْيَت  

قال: »صل البخاري ومسلم، ويف أخرى ملسلم حنوه خمتصرًا،  فانَفَتَل مث سجد سجدتني مث سلَّم« أخرجه  بنا  مخساً،  ى 
مخساً فقلنا: اي رسوَل هللا، أزيَد يف الصالة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: َصلَّْيَت مخساً،    -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا  

تـَْنسوَن، مث سجد سجدِت السهو« وله يف أخرى بنحو ما   َتْذُكُرون، وأَنسى كما  فقال: إَّنا أان بشر مثُلكم، أذْكر كما 
ذلك للصواب«. ويف أخرى: »فليَـَتحرَّ أقَرب ذلك إىل الصواب« ويف أخرى عن احلسن  سبق، وقال: »فلينظر أْحرى  

ْبل، قد صلَّْيَت   بن عبيد هللا عن إبراهيم بن ُسوَيد قال: »صلى بنا علقمُة الظهَر مخساً، فلما سلَّم قال القوم: اي أاب شِّ
وأان غالم، فقلت: بلى صلَّيَت مخساً، قال يل: وأنَت  مخساً، قال كال، ما فعلُت، قالوا: بلى. قال: وكنُت يف انحية القوم 

]أيضًا[ اي أعوُر تقول ذلك؟ قال: قلت: نعم، قال: فانفتل فسجد سجدتني، مث سلَّم، مث قال: قال عبد هللا: صلى بنا  
 رسوَل هللا، هل  مخساً، فما انفتَل تَوْشَوَش القوم بينهم، فقال: ما شأنُكم؟ قالوا: اي  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  

بشر   أان  إَّنا  قال:  فانفتل، مث سجد سجدتني، مث سلَّم، مث  قد صلَّْيَت مخساً،  فإنك  قالوا:  قال: ال،  الصالة؟  زيَد يف 
َي أحدُكم فليسجد سجدتني، وله يف أخرى قال: صلَّى رسوُل هللا     -مثُلكم، أَْنَسى كما تـَْنَسْوَن زاد يف رواية: فإذا َنسِّ

، فقيل: اي رسوَل هللا، أزيد يف الصالة شيء؟ فقال: إَّنا  -وسلمصلى هللا عليه   ، فزاد أو نقص، قال إبراهيم: والوهم مينِّّ
صلى هللا    -مث حتوََّل رسوُل هللا    -أان بشر مثلكم أنسى كما تنسْون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني وهو جالس  

وأخرج النسائي الرواية   [،اية األوىل من املتفق ]عليهفسجد سجدتني«. وأخرج أبو داود والنسائي الرو   -عليه وسلم
األوىل من أفراد مسلم، ويف أخرى أليب داود احلديث األول، وقال: »فإذا نسَي أحدكم فليسجد سجدتني، مث حتوَّل  

  -فسجد سجدتني«. ويف أخرى للنسائي حنو األوىل، وقال فيه: »صلى صالة الظهر« ويف رواية الرتمذي: »أن النيبَّ  
صلى الظُّْهَر مخساً، فقيل له: أزيَد يف الصالة؟ فسجد سجدتني بعد ما سلَّم«. ويف أخرى له: أن    -صلى هللا عليه وسلم

 : »سجد سجدِت السهو بعد الكالم«. وأخرج أبو داود والنسائي رواية الرتمذي األوىل  -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ 
 [ ]صحيح[ 3766]جامع: 

صلَّى الَعْصَر    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)م د س( عمران بن حصني    -[  1003] 
  .. فقال: اي رسوَل هللا.  -وكان يف يديه طول    -فسلََّم يف ثالث ركعات، مث دخل منزِّله، فقام إليه رجل يقال له: اخلِّْراَبق  
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رِّداَءهُ  جُيرُّ  َصنيَعه وخرج غضباَن  ]له[  ركعة مث  فذكَر  نعم، فصلى  قالوا:  أصدَق هذا؟  فقال:  الناس،  إىل  انتهى  ، حَّت 
من ثالث ركعات من    -صلى هللا عليه وسلم  -سلَّم، مث سجد سجدتني، مث سلَّم« ويف أخرى قال: »سلَّم رسوُل هللا  

فخرج ُمْغضباً، فصلى    العصر، مث قام فدخل احلُْجرَة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصَرتِّ الصالُة اي رسوَل هللا؟
الركعة اليت كان ترك، مث سلَّم، مث سجد سجدِت السهو مث سلَّم« أخرجه مسلم، وعند أيب داود: »فصلى تلك الركعة مث 

صلَّى هبم فسها، فسجد    -صلى هللا عليه وسلم -سلَّم، مث سجد سجدتيها، مث سلم«. وله يف أخرى: »أن رسوَل هللا  
   .لم«. وأخرج النسائي رواييت أيب داود سجدتني، مث َتَشهََّد، مث س

 [ ]صحيح[ 3767]جامع: 
قال: »لكلِّّ َسهو سجداتن بعد   -صلى هللا عليه وسلم-: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( ثوابن    -[ 1004] 

   أخرجه أبو داود.السالم« 
 [  حسن]عبد القادر: في إسناده مقال[ ]شعيب: حديث حسن لغيره وهذا إسناده ضعيف[ ]األلباني: [ 3768]جامع: 

بنا املغريُة بن شعبة، فنهض يف الركعتني، فسبَّح به القوم وسبَّح هبم،  )ت( عامر الشعيب: قال: »صلى    -[  1005] 
فعل    -صلى هللا عليه وسلم  -فلما صلَّى بقية صالته: سلَّم، مث سجد سجدِت السهو وهو جالس، مث حدَّثهم: أن النيبَّ  
   . احلديث عن أيب داود هبم مثل الذي فعل« أخرجه الرتمذي: وقد تقدم يف القسم األول من هذا الفرع رواية هلذا

 : حديث حسن بشواهده[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 3770]جامع: 
ثـََنا ُشَعْيُث ْبُن ُمَطرْيٍ، َعْن أَبِّيهِّ ُمَطرْيٍ  -[ 1006]  ٌر ُيَصدِّقُُه َمَقالََتُه  -)حم( َمْعدِّيُّ ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ -وُمَطرْيٌ َحاضِّ

ُشٍب، فََأْخَبََك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ، قَاَل: َكْيَف ُكْنُت َأْخَبُْتَك؟ قَاَل: اَي أَبـََتاُه َأْخَبَْتينِّ أَنََّك َلقَِّيَك ُذو اْلَيَدْينِّ، بِّذِّي خُ 
يِّ   اْلَعشِّ َصاَلِتَِّ  إِّْحَدى  هبِِّّْم  َصلَّى  َوَسلََّم  اْلَعْصُر    -َعَلْيهِّ  يـَُقوُلوَن:   -َوهَِّي  َوُهْم  النَّاسِّ  َسَرَعاُن  َوَخَرَج  رَْكَعَتنْيِّ،  َفَصلَّى 

َأَقُصَرتِّ الصَّاَلُة؟ فـَقَ  ُهَما َومُهَا َأَقُصَرتِّ الصَّاَلُة  َعنـْ  ُ َي اَّللَّ َبْكٍر َوُعَمُر َرضِّ أَبُو  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َواتَـّبَـَعُه  اَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
يتَ  َنسِّ َأْم  الصَّاَلُة  َأَقُصَرتِّ  الصَّاَلُة  َأَقُصَرتِّ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  اَي  فـََقاَل:  اْلَيَدْينِّ،  ُذو  َقُه  فـََلحِّ َتديِّه،  فـََقاَل: ُمبـْ َقُصَرْت    ؟  »َما 
اْليَ  ُذو  يـَُقوُل  »َما  فـََقاَل:  ُهَما  َعنـْ  ُ اَّللَّ َي  َرضِّ َوُعَمَر  َبْكٍر  َأيبِّ  َعَلى  َأقْـَبَل  يُت« مثَّ  َنسِّ َواَل  اَي  الصَّاَلُة،  َصَدَق  فـََقااَل:  َدْينِّ؟« 

 نَّاُس، َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ َسلََّم، مثَّ َسَجَد َسْجَدِتَِّ السَّْهوِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ، فـََرَجَع َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوًَثَب ال
فْ  نِّنَي: مثَّ َسلََّم، َوَشَكْكُت فِّيهِّ، َوُهَو َأْكثـَُر حِّ نِّنَي َأْو َسْبَع سِّ تَّ سِّ  ظِّي ".قَاَل أَبُو ُسَلْيَماَن: " َحدَّْثُت سِّ

ُتُه َفَسأَْلُتُه فَإَِّذا ُهَو َشْيٌخ َكبِّرٌي اَل يـُْنفُِّذ احْلَدِّيَث    ، قَاَل: أَتـَْيُت ُمَطرْيًاويف رواية أخرى،   َْسأََلُه َعْن َحدِّيثِّ ذِّي اْلَيَدْينِّ، فَأَتـَيـْ ألِّ
اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    َرُسولَ   َك َأنَّ مَِّن اْلكَِّبِّ فـََقاَل ابـُْنُه ُشَعْيٌث: بـََلى اَي أَبِّه، َحدَّثـَْتينِّ َأنَّ َذا اْلَيَدْينِّ، َلقَِّيَك بِّذِّي َخَشٍب، َفَحدَّثَ 

يِّ   ، فـََقاَل: َأَقُصَرتِّ   -َوهَِّي اْلَعْصُر    -َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى هبِِّّْم إِّْحَدى َصاَلِتَِّ اْلَعشِّ رَْكَعَتنْيِّ مثَّ َسلََّم، َفَخَرَج َسَرَعاُن النَّاسِّ
يُت«  الصَّاَلُة؟ َويفِّ اْلَقْومِّ أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر، فـََقاَل ُذو الْ  يَت؟ قَاَل: »َما َقُصَرتِّ الصَّاَلُة َواَل َنسِّ : َأَقُصَرتِّ الصَّاَلُة َأْم َنسِّ َيَدْينِّ

ُهَما، فـََقاَل: »َما يـَُقوُل ُذو اْلَيَدْينِّ؟« فـََقااَل: َصَدقَ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ   اَي َرُسوَل اَّللَِّّ. فـََرَجَع َرُسولُ   مثَّ َأقْـَبَل َعَلى َأيبِّ َبْكٍر َوُعَمَر َرضِّ
 َأخرجه مسند أمحد.   السَّْهوِّ.اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوًَثَب النَّاُس، َوَصلَّى هبِِّّْم رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ َسلََّم، مثَّ َسَجَد َسْجَدِتَِّ 

إسناد ضعيف16708  ،16707]مسند:   وهذا  لغيره،  صحيح  حديث  ]شعيب:  على   [[  زاده  مما  أحمد  بن  هللا  عبد  رواهما  ]الهيثمي: 
 المسند، وفيه معدي بن سليمان، قال أبو حاتم: شيخ، وضعفه النسائي[ 

َاَسَة، قَاَل: َصلَّى بَِّنا ُعْقَبُة ْبُن َعامٍِّر، فـََقاَم َوَعَلْيهِّ ُجُلوٌس، فـََقاَل النَّاُس َورَ   )حب(  -[  1007]  اَءُه:  َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ ِشِّ



254 
 

ْعُتُكْم تـَُقوُلوَن: ُسْبَحاَن اَّللَِّّ ُسْبَحاَن اَّللَِّّ، فـََلْم جَيْلِّْس فـََلمَّا فـَرََغ مِّْن َصاَلتِّهِّ، َسَجَد َسْجَدَتنْيِّ َوُهَو َجالٌِّس، فـََقاَل: »إِّيّنِّ مسِِّّ 
َا السُّنَُّة الَّيتِّ َصنَـْعُتُه«. أخرجه ابن حبان  . َكْيَما َأْجلَِّس، َولَْيَس تِّْلَك ُسنًَّة، إَِّّنَّ

 [  إسناده صحيح على شرط مسلم]االلباني: صحيح[ ]شعيب:  [1940]حبان: 

 ]القسم[ الثالث: يف أحاديث متفرقة   
قال: »إن    -صلى هللا عليه وسلم  -: أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط د ت س( أبو هريرة    -[  1008]

أحدَكم إذا قام يصلي جاَءه الشيطان، فَلبَّس عليه: حَّت ال يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك َأحدُكم فليسجد سجدتني  
َي األذاُن ويف رواية قال: »إذا نُودَِّي ابلصالة أْدبَر الشيطان    «.وهو جالس له ُضراط، حَّت ال يسمع اأَلذاَن، فإذا ُقضِّ

أقبل، فإذا ثـُوَِّب هبا أدبر، فإذا ُقضَي التثويُب، أقبل حَّت خَيْطُِّر بني املرءِّ ونفسه، ويقول: اذكر كذا، اذكر كذا، ملا مل  
صلى أو أربعاً؟ فليسجد سجدتني وهو  ]يكن[ يذكر، حَّت َيَظلَّ الرَّجُل إْن َيْدرِّي: كم صلى؟ فإذا مل َيْدرِّ أحدُكم: ثالًثً  

ُضراط.  «.جالس وله  وىلَّ  ابلصالة  ثـُوَِّب  إذا  الشيطان  »إن  وملسلم:  ومسلم،  البخاري  وزاد:    «..أخرجه  حنوه  فذكر 
 »فـََهنَّاه وَمنَّاه، وذكَّره من حاجاته ما مل يكن يذكر«. 

أبو   وزاد  األوىل،  الرواية  والرتمذي  داود  وأبو  املوطأ  جالسوأخرج  »وهو  قوله:  بعد  أخرى  رواية  يف  »قبل  «.داود   :
ويف رواية النسائي: »إذا نُودَِّي ابلصالة أدبر   «،التسليم«. وله يف أخرى: »فليسجد سجدتني قبل أن ُيسلِّّم مث يسلِّّمُ 

َي التثويُب، أقبل حَّت خيطر بني املرءِّ وقلبه: حَّت ال يدري: كم صلى؟ فإذا رأى أحدكم    الشيطان لُه ُضراط، فإذا ُقضِّ
  .ذلك فليسجْد سجدتني« 

 [ ]صحيح[ 3772]جامع: 
صلَّى يوماً فسلَّم   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)د س( معاوية بن حديج  -[ 1009] 

وقد بقيْت من صالته ركعة، وخرج فأدرَكُه رَجل، فقال: نسيَت من الصالة ركعة، فرجع فدخل املسجد وأمر بالاًل فأقام  
تـَْعرُِّف الرَُّجَل؟ قلت: ال، إال أن أراه، فمرَّ يب رَُجل، فقلت:    الصالة، فصلى للناس ركعة، فأخبُت بذلك الناَس، فقالوا:

 أخرجه أبو داود والنسائي. هذا هو، فقالوا: هذا هو طلحُة بُن عبيد هللا« 
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 3775]جامع: 

أْوَهم يف صالته فْليَـَتحرَّ الصواَب، مث يسجُد  : قال: »من  -رضي هللا عنه    -)س( عبد هللا بن مسعود    -[  1010] 
 سجدتني بعد ما يْفرُُغ وهو جالس«.

، مث ليْسُجْد سجدتني«. ويف أخرى »أن رسوَل هللا     -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: »من شك أو ]أ[ ْوَهَم فليتحرَّ
 أخرجه النسائي. تكلَّم، مث سجد سجدِت السهو«. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 3777]جامع: 

مسَّى سجدِت السهو:    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس   -[  1011] 
 أخرجه أبو داود.  «.املُْرَغَمَتنْيِّ 

 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 3778]جامع: 

ْبنِّ َعفَّانَ   -[  1012]  ُعْثَمان  اَي    -رضي هللا عنه    -  )حم(  فـََقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ إِّىَل  َجاَء رَُجٌل  قَاَل: 
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َأْم   َأَشَفْعُت  َأْدرِّ  فـََلْم  إِّيّنِّ َصلَّْيُت  بُِّكُم  َرُسوَل اَّللَِّّ،  يـَتَـَلعََّب  َوَأْن  َي  َوَسلََّم: »إِّايَّ َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََقاَل  َأْوتـَْرُت؟ 
ُمَ  ْنُكْم فـََلْم َيْدرِّ َأَشَفَع َأْو َأْوتـََر، فـَْلَيْسُجْد َسْجَدَتنْيِّ، فَإَِّّنَّ جه مسند  َأخر   .ا مَتَاُم َصالتِّهِّ«الشَّْيطَاُن يفِّ َصالتُِّكْم، َمْن َصلَّى مِّ

 أمحد.
 ُعْثَماَن َوَرَواُه اْبُنُه  [ ]شعيب: حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد ِمْن َطِريِق َيِزيَد ْبِن َأِبي َكْبَشَة َعْن ُعْثَماَن، َوَيِزيُد َلْم َيْسَمْع ِمنْ 450]مسند:  

ِ َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َكْبَشَة َعْن َمْرَواَن َعْن   [ ُعْثَماَن َقاَل ِمْثَلُه َأْو َنْحَوُه َوِرَجاُل الطَِّريَقْيِن ِثَقات  َعْبُد َّللاَّ

َنا بـَْعَد َصالتِّهِّ   -[  1013]  فـََقاَل: إِّيّنِّ    )حم( َمَسرَّة ْبنِّ َمْعَبٍد، قَاَل: َصلَّى بَِّنا يَزِّيُد ْبُن َأيبِّ َكْبَشَة اْلَعْصَر، فَاْنَصَرَف إِّلَيـْ
َنا فََأْعَلَمَنا أَنَُّه َصلَّى مَ َصلَّْيُت َمَع   ْثَل َهاَتنْيِّ السَّْجَدَتنْيِّ، مثَّ اْنَصَرَف إِّلَيـْ َع ُعْثَماَن، َوَحدََّث َعنِّ  َمْرَواَن ْبنِّ احْلََكمِّ َفَسَجَد مِّ

ثْـَلُه حَنَْوهُ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفذََكَر مِّ  َأخرجه مسند أمحد. . النَّيبِّ
ِمْن ُعْثَماَن َوَرَواُه   شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد ِمْن َطِريِق َيِزيَد ْبِن َأِبي َكْبَشَة َعْن ُعْثَماَن، َوَيِزيُد َلْم َيْسَمعْ [ ]451]مسند: 

ِ َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َكْبَشَة َعْن َمْرَواَن َعْن ُعْثَماَن َقاَل ِمْثَلُه َأوْ   [ َنْحَوُه َوِرَجاُل الطَِّريَقْيِن ِثَقات   اْبُنُه َعْبُد َّللاَّ

لَِّيْسَتلَِّم احلَْ   -[  1014]  َوََّنََض  رَْكَعَتنْيِّ،  َفَسلََّم يفِّ  اْلَمْغرَِّب  الزَُّبرْيِّ، َصلَّى  اْبَن  َأنَّ  َعْن َعطَاٍء،  َمَطر،  َفَسبََّح  )حم(  َجَر، 
ْبنِّ َعبَّاٍس فـََقاَل: »َما َأَماَط َعْن  اْلَقْوُم، فـََقاَل: َما َشْأنُُكْم؟ قَاَل: »َفَصلَّى َما بَقَِّي، َوَسَجَد َسْجَدَتنْيِّ«، قَاَل: َفذُكَِّر َذلَِّك الِّ 

 َأخرجه مسند أمحد.  .ُسنَّةِّ نَبِّيِّّهِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« 
َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر  ]الهيثمي:  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده حسن[  3285]مسند:  

ِحيحِ َوا  [أْلَْوَسِط َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

ِّّ َصلَّى    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  1015]  أَنَُّه قَاَل: »يفِّ اْلَوْهمِّ يـُتَـَوخَّى« قَاَل َلُه رَُجٌل: َعنِّ النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل: فِّيَما َأْعَلمُ 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح[  11420 ،11349]مسند: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  َساملِّ   )خز(  -[  1016]   ُ "إَِّذا َصلَّى َأَحدُُكْم َفاَل    ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ، َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ؛ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ُن رُُكوَعَها َوُسُجوَدَها َوَيْسُجْد َسْجَدتَ  "َيْدرِّي َكْم َصلَّى، َثاَلًًث َأْم َأْربـًَعا، فـَْلرَيَْكْع رَْكَعًة حُيْسِّ  . أخرجه ابن خزمية . نْيِّ

 [ (ناصر –]ياسين: إسناده صحيح[ ]االعظمي: )إسناده صحيح   [1026]خزيمة: 

مثَّ َسَجَد َسْجَدِتَِّ    فَاْستَـَتمَّ، أَنَُّه ََّنََض يفِّ الرَّْكَعَتنْيِّ َفَسبَُّحوا بِّهِّ،    -  رضي هللا عنه   -َسْعد ْبنِّ َأيبِّ َوقَّاصٍ   )خز(  -[  1017] 
َصلَّ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  رَأَْيُت  َصنَـْعُت َكَما  َا  إَِّّنَّ َأْجلُِّس،  تـََرْوينِّ  ُتْم  َأُكنـْ قَاَل:  مثَّ  اْنَصَرَف.  نَي  حِّ َيْصَنعُ السَّْهوِّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ   . ى 

 . أخرجه ابن خزمية
 صحيح[ ]االعظمي: إسناده   ]ياسين: صحيح[  [1032]خزيمة: 

 أنواع   أربعة الفرع الثاني: يف سجود القرآن، وفيه  

 ]النوع[ األول: يف وجوب السجود   
يقرأُ    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ م د( عبد هللا بن عمر    -[  1018]

أخرجه   وقتِّ صالة«.  غري  يف  َجبهته  ملوضع  مكاانً  أحُدان  جيُد  ما  حَّت  ونسجد،  فيسجد  السجدة  فيها  اليت  السورة 
يقرأُ علينا القرآَن،    -صلى هللا عليه وسلم  -  البخاري ومسلم وأبو داود، ويف أخرى أليب داود قال: »كان رسوُل هللا
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رسوَل هللا   »أن  له:  أخرى  ويف  وسجدان«.  وسجَد   ، ابلسجدة كبَّ مرَّ  وسلم  -فإذا  عليه  الفتح    -صلى هللا  عام  قرأ 
 سجدة، فسجد النَّاُس ُكلُّهم، منهم الرَّاكُب والساجُد يف األرض، حَّت إن الرَّاكَِّب ليسجُد على يده«  

 [ ]صحيح[ 3780]جامع: 

 ]النوع[ الثاني: يف كونه سنة   
: »إذا قرأ ابُن آَدم  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  1019]

يقول يبكي،  الشيطاُن  اعتزَل  فسجد،  وأُمِّرُت    «:السجدَة  اجلنُة،  فله  فسجَد،  ابلسجودِّ  آدم  ابُن  أُمِّر  ويَلَّت،  »اي 
 أخرجه مسلم. ابلسجود فأبيُت فلَي الناُر«. 

 [ ]صحيح[ 3783]جامع: 

 : يف تفصيل السجدات لثالث ]النوع[ ا   

 سورة احلج 
: قال: »قلُت: اي رسوَل هللا أيف )احلج( سجداتن؟ قال: نعم،  -رضي هللا عنه    -)ت د( عقبة بن عامر    -[  1020]

 ومن مل يسجْدمها فال يقرأمها«. أخرجه الرتمذي وأبو داود  
   [[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: حسن بطرقه وشواهده. دون قوله: "ومن لم يسجدها فال يقرأهما"3788]جامع: 

 ص   سورة 
قال: جماهد: قلُت البن عباس أََأسجُد يف )ص(    -رضي هللا عنهما    -)خ ت د س( عبد هللا بن عباس    -[  1021]

صلى هللا    -[ فقال: »نبيُّكم  90  -  84}فَبُِّهَداُهُم اقْـَتدِّْه{ ]األنعام:    -حَّت أتى    -فقرأ: }َومِّْن ُذرِّيَّتِّهِّ َداُوَد َوُسَلْيَماَن{  
أن يْقَتدَي هبم«. ويف رواية عكرمة عن ابن عباس قال: »ليست )ص( من عزائم السجود، وقد  ُمَّن أُمر    -عليه وسلم
 يسجُد فيها«. أخرجه البخاري وأخرج الرتمذي وأبو داود الثانية.  -صلى هللا عليه وسلم -رأيت النيبَّ 

النيبَّ   »إن  قال:  النسائي  رواية  عليه وسلم   -ويف  وقال سجدها  -صلى هللا  ونسجدها    سجد يف )ص(،  توبة،  داوُد 
 شكرًا«  
 [ ]صحيح[ 3791]جامع: 

سورة )ص( وهو   -هللا عليه وسلم هللا صلى: قال: »قرأ رسوُل -رضي هللا عنه   -)د( أبو سعيد اخلدري  -[ 1022] 
َتَشزَّن   الناُس معه، فلما كان يوم آخُر قرأها، فلما بلغ السجدَة  على املنب، فلما بلغ السجدة نزل، فسجد، وسجد 

فقال رسوُل هللا   للسجود،  فنزل فسجد  -صلى هللا عليه وسلم  -الناُس  تشزَّنتم،  رأَيُتكم  نيّب، ولكين  توبة  إَّنا هي   :
 جه أبو داود.أخر وسجدوا« 

   [[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح3792]جامع: 

 سورة النجم 
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قرأ }َوالنَّجم{   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( عبد هللا بن مسعود    -[  1023]
إىل جبهته، وقال:   فرفعه  تراب  أو  من حصى  أخذ كفاً  قريش  من  أن شيخاً  َمَعُه، غري  َمْن كان  فيها، وسجد  فسجد 

خرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وأخرجه النسائي خمتصرًا قال:  يكفيين هذا. قال عبد هللا: فلقد رأيُته بعد قُتَِّل كافرًا« أ
»قرأ )النجم( فسجد فيها«. ويف رواية للبخاري قال: »أوُل سورة أُنزلت فيها سجدة )النجُم( قال: فسجد رسوُل هللا  

د ذلك قُتَِّل كافراً،  وسجَد من خلَفه، إال رجاًل رأيُته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه، فرأيُته بع  -صلى هللا عليه وسلم-
 وهو أُميَُّة بن َخَلف«  

 [ ]صحيح[ 3793]جامع: 
َسَجَد بـ    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ ت( عبد هللا بن عباس    -[  1024] 

 )النجم( وسجد معه املسلمون واملشركون، واجلنُّ واإلنُس«. أخرجه البخاري والرتمذي  
 [ ]صحيح[ 3794]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -»قرأ رسوُل هللا  : قال:  -رضي هللا عنه    -( املطلب بن ]أيب[ وداعة  حم  )س  -[  1025] 
 وسجَد َمْن عنده، فرفعُت رأسي وأَبـَْيُت أن َأسجَد، ومل يكن يومئذ أسَلَم املطلُب« أخرجه النسائي   (،ِبكة سورة )النجم

، َوَسَجَد النَّاُس َمَعُه« قَاَل اْلُمطَّلُِّب:  قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسَجَد يفِّ النَّْجمِّ ويف رواية عند أمحد،  
   «.»َومَلْ َأْسُجْد َمَعُهْم، َوُهَو يـَْوَمئٍِّذ ُمْشرٌِّك«، فـََقاَل اْلُمطَّلُِّب: »َفاَل َأدَُع السُُّجوَد فِّيَها أََبًدا

ابن حبان17892  ، 15464[ ]مسند:  3795]جامع:   يوثقه غير  لم  المطلب،  بن  القادر: في سنده جعفر  معاني  [ ]عبد  له  ويشهد   ،
 ]شعيب: صحيح لغيره[ [ ]األلباني: حسن اإلسناد[ األحاديث قبله

قرأ )النجم( فسجد   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)خ( عبد هللا بن عمر   -[ 1026] 
 أخرجه البخاري فيها«. 

 أخرجه البخاري يف سجود القرآن: قال: ومل أجده فيما عندان من النسخ   [: قال احلميدي: قال أبو مسعود ]الدمشقي
 [ ]صحيح[ 3796]جامع: 

ًثبت    -[  1027]  بن  زيد  د س(  م ت  عنه    -)خ  رسولِّ هللا  -رضي هللا  على  »قرأُت  قال:  عليه -:  صلى هللا 
فلم يسجد فيها«. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وأبو داود، وقال أبو داود: »وكان زيد اإلماَم،    (،)النجم  -وسلم

فلم يسجد فيها. ويف رواية النسائي عن عطاء بن يسار: أنه سأل زيد بن ًثبت عن القراءة مع اإلمام؟ فقال: ال قراءة  
 }َوالنَّجمِّ إِّذا َهَوى{ فلم يسجد«   -سلمصلى هللا عليه و  -مع اإلمام يف شيء، وزعم أنه قرأ على رسولِّ  

 [ ]صحيح[ 3798]جامع: 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم »قـََرَأ النَّْجَم، َفَسَجَد َوَسَجَد النَّاُس    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1028]  َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  . َمَعُه، إِّالَّ رَُجَلنْيِّ َأرَاَدا الشُّْهَرَة«
 [ ]شعيب: إسناده قوي[ ]الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وأحمد. ورجاله ثقات[ 9712 ،8034]مسند: 

 سورة انشقَّت 
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هريرة    -[  1029] أبو  د س(  م ط  عنه    -)خ  السََّماُء  -رضي هللا  }إَذا  قرأ:  هريرة  أاب  »رأيت  سلمَة:  أبو  قال   :
أاب   فقلت: اي  هبا،  أملاْنَشقَّْت{ فسجد  النيبَّ    هريرَة،  أر  مل  لو  قال:  تسجُد؟  مل    -صلى هللا عليه وسلم  -َأَرك  يسجُد 

أسجد«. ويف حديث أيب رافع الصايغ قال: »صليُت مع أيب هريرة الَعَتمَة، فقرَأ }إذا السَّماُء انشقَّْت{ فسجَد، فقلُت:  
ال أسجُد هبا حَّت ألقاه«.  ، فال أز -صلى هللا عليه وسلم  -قال: سجدُت هبا خلف أيب القاسم    [؟ما هذه ]السجدة 

أخرجه البخاري ومسلم، وملسلم: »أن أاب هريرة قرأ هلم: }إَِّذا السَّماُء انشقَّْت{ فسجَد فيها، فلما انصرف أخبهم: أنَّ  
 سجد فيها«.  -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا 

ي األوىل والثانية والثالثة، وله يف أخرى قال:  وأخرج املوطأ الرواية األوىل، وأخرج أبو داود رواية أيب رافع، وأخرج النسائ
 »سجَد أبو بكر وعمُر يف }إذا السَّماُء انشقَّْت{ َوَمْن هو خري منهما«  

 [ ]صحيح[ 3799]جامع: 

 سورة اقرأ باسم ربك 
يف }إذا   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: سجْدان َمَع النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)م د ت س( أبو هريرة    -[  1030]

يف }إذا السَّماُء    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قال: سجَد رسوُل هللا    {، السَّماُء انشقَّْت{ و }اقرأ ابسم ربك
 انشقَّْت{ و }اقرأ ابسم ربك{. 

لرتمذي والنسائي، وللنسائي قال: سجَد أبو بكر وعمُر، وَمْن هو خري منهما يف }إذا السَّماُء  أخرجه مسلم وأبو داود وا
 انشقَّْت{ و }اقرأ ابسم ربِّّك{  

 [ ]صحيح[ 3800]جامع: 

 ]النوع[ السادس: يف دعاء السجود   
يقول يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنها    -)ت د س( عائشة    -[  1031]

ْولِّهِّ َوقـُوَّتِّهِّ«. أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائ  ي  سجود القرآن ابلليل: سجَد وجهَِّي للذي َخَلَقُه، وشقَّ مَسَعه وبَصَرُه، حبِّ
، واجعلها يل عندك ُذْخرًا، وتقبَّلها مينِّّ كما تقبلتها  هبا وزراً جرًا، وُحطَّ عينِّّ  وزاد رزين: »وكان يقول: اللهم اكتب يل هبا أ

 . من داوَد عبدَِّك ورسولَِّك«
 [  صحيح]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الرجل بين خالد وبين أبي العالية[ ]األلباني:  [3802]جامع: 

، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: جاء رجل إىل رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت( ابن عباس    -[  1032] 
فسمعُتها   لسجودي،  الشجرُة  فسجدْت  فسجدُت،  شجَرة،  خلَف  ُأصلِّّي  انئم، كأين  وأان  الليلَة  رأيُتين  هللا،  رسوَل  اي 

علها يل عندك ُذخرًا، وتقبَّلها مين كما تقبـَّْلَتها من عبدك داود،  تقول: »اللهم اكتْب يل هبا أجرًا، وُحطَّ عين هبا وْزرًا، واج
قرأ سجدة، مث سجد، فقال مثل ما أخبه الرَّجُل عن قول    -صلى هللا عليه وسلم-قال ابن عباس: فسمعُت رسوَل هللا  

 أخرجه الرتمذي. الشجرة«. 
 : حديث حسن[ ]األلباني: حسن[  رعبد القاد]]الترمذي: حديث غريب[ [ 3803]جامع: 

 الفرع الثالث: يف سجود الشكر 
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إذا جاءه أمر ُسرورًا،    -هللا عليه وسلم  هللا صلى: قال: »كان رسوُل  -رضي هللا عنه   -)د ت( أبو بكرة    -[  1033]
َر به، خرَّ ساجدًا، شاكراً هلل تعاىل« أخرجه أبو داود، ويف رواية الرتمذي: »أن النيبَّ   أاته    -صلى هللا عليه وسلم-أو ُبشِّّ

 أمر فُسرَّ به، فخرَّ ساجدًا«  
حسن  ]األلباني:    [ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد  3804]جامع:  

 [ عند الترمذي 

ًدا« -رضي هللا عنه–أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ  )جه(  -[ 1034]  َاَجٍة َفَخرَّ َساجِّ َر حبِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُبشِّّ أخرجه   َأنَّ النَّيبِّ
 ابن ماجه. 

]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد   ]األلباني: حسن[ [في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف [ ]عبد الباقي:1392 ]ماجه:
 [ ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 
 

 الباب الثاني: يف صالة اجلماعة، وفيه مخسة فصول 
 

 الفصل األول: يف وجوهبا واحملافظة عليها 
رجل أعمى، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أتى رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م س( أبو هريرة    -[  1035]

َص له؟ فرَّخص    -صلى هللا عليه وسلم  -اي رسوَل هللا، إنه ليس يل قائد يقوُدين إىل املسجد، فسأل رسوَل هللا   أن يـَُرخِّّ
ْب« أخرجه مسلم والنسائي   [؟الةله، فلما َوىلَّ دعاه، فقال: ]هل[ تسمع النداء ]ابلص  قال: نعم، قال فأجِّ

 [ ]صحيح[ 3806]جامع: 
: »إِّين َضرِّيُر  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال لرسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)د س( عمرو بن أم مكتوم    -[  1036] 

ُع الدار، ويل قائد ال يالومين، فهل يل رخصة أن ُأصلِّّي يف بييت؟ قال: هل تسمع النداَء؟ قال: نعم، قال:   البصر، شاسِّ
ب، فإين ال أجُد لك رُْخصة«   . (1)فأجِّ

: اي رسوَل هللا، إن املدينة كثرية اهلوامِّّ والسباع، وأان ضريُر البصر، فهل جتد يل من رخصة؟ قال: تسمع  ويف رواية: »قال
ص« أخرجه أبو داود والنسائي  (.2) حي على الصالة، حي على الفالح؟ قال: نعم، فقال: َفَحيَّ َهال، ومل يـَُرخِّّ

 صحيح[ : إسناده حسن[ ]األلباني: حسن رعبد القاد[ ]3807جامع: ]( 1)
 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد[ ]3807]جامع: ( 2)

»من مسع    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  1037] 
أخرجه  مل تُقبل منه الصالُة اليت صلَّى«.    -قال: وما الُعْذر؟ قال: خوف أو مرض    -املنادي فلم ميْنعُه من اتِّباعه عذر  

 أبو داود.
: في إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حية، ضعفوه لكثرة تدليسه وللحديث شاهد صحيح[ ]شعيب: ضعيف رعبد القاد [ ]3808]جامع:  

 لفظه[ ]األلباني: صحيح دون جملة العذر وبلفظ وال صالة[    فيبهذا السياق، أبو جناب ضعيف ومدلس، وقد اختلف عليه 

: »أثقُل  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  رضي هللا عنه قال: قال    -)خ م ط د س ت( أبو هريرة    -[  1038] 
آمَر   أن  مَهْمُت  ولقد  َحْبوًا،  ولو  ألتومها  فيهما  ما  يْعَلُموَن  ولو  الفجرِّ،  وصالُة  العِّشاء،  صالُة  املنافقني:  على  صالة 

ون الصالة،  ابلصالة فتقاَم، مث آمَر رجالً فيصلِّّي ابلناس، مث أنطلَق معي برجال معهم ُحَزم من حطب إىل قوم ال يشهد
 فُأحرِّق عليهم بيوَْتم ابلنَّار«. 

. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج البخاري  يـَْقدُِّر«ويف رواية حنوه، وقال يف آخره: »فأُحرِّق على من ال خيرج إىل الصالة 
ابلصالة َر قال: »والذي نفسي بيده، لقد مهمُت أن آمَر حَبَطب فُيْحطَب، مث آم  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا 

هلا، مث آمَر رجاًل فيؤمَّ الناس، مث ُأخالِّف إىل رجال، فأحرَِّق عليهم بُيوَْتم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحُدهم أنه   فُيؤذَّنَ 
النيبَّ   أن  له،  أخرى  ويف  العشاَء«  لشهَد  َحسنَـَتنْيِّ  َمْرماتنْيِّ  أو  يناً،  مسِّ َعْرقاً  وسلم  -جيد  عليه  »لقد    -صلى هللا  قال: 

»أن   مسلم:  وأخرجه  عليهم«.  فُأحرَِّق  الصالة  يشهدون  ال  قوم  منازلِّ  إىل  ُأخالَف  مث  فتقاَم،  ابلصالة  آمَر  أن  مهْمُت 
فقَد انساً يف بعض الصلوات، فقال: لقد مهمُت أن آمر رجاًل يصلي ابلناس، مث   -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  
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أنه جيد عظماً مسيناً  أخالَف إىل رجال يتخلَّفون عنها، فآمَر هبم   بُيوْتم، ولو علم أحُدهم  فُيحرِّقوا عليهم حُبَزمِّ احلطب 
 «.-يعين: صالَة العشاء -لشهدها 

فِّتياين أن يستعدُّوا يل حُبزٍم من حطب، مث آمَر رجاًل يصلي ابلناس مث حُترََّق  آُمَر  وله يف أخرى قال: »لقد مهمُت أن 
 بيوٌت على من فيها«. 

صلى هللا    -بو داود والنسائي رواية البخاري األوىل، ويف أخرى ملسلم وأيب داود قال: »قال رسوُل هللا  وأخرج املوطأ وأ
يصلُّوَن يف بيوْتم ليسْت هبم عِّلَّة،    -عليه وسلم من َحطب، مث آَِت قوماً  ُحَزماً  لقد مهمُت أن آمَر فتييت فيجمعوا يل 

اجلمعَة َعىن، أو غريَها؟ قال: ُصمَّتا ُأُذانَي إن مل أكن    [:]اي أاب َعْوف  -هو ابن األصم    -فأحرَِّقها عليهم«. قيل ليزيد  
، ومل يْذكر مُجُعة، وال غريَها، وأخرجه الرتمذي خمتصرًا قال: قال  -صلى هللا عليه وسلم -مسعُت أاب هريرَة أْيثـُُره عن النيبِّّ  

معوا ُحَزَم احلطب مث آمَر ابلصالة فتقاَم، مث أحرَِّق على  : »لقد مهمُت أن آمَر فتييت أن جي-صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ 
 أقوام ال يشهدون الصالة«  

أمحد،   عند  رواية  عُِّزو ويف  ُهْم  فَإَِّذا  َرةِّ،  اآْلخِّ اْلعَِّشاءِّ  لَِّصاَلةِّ  َد  اْلَمْسجِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َدَخَل  َن قَاَل: 
َب غَ  ْنُه، مثَّ قَاَل: »َلْو َأنَّ رَُجاًل اَنَدى النَّاَس إِّىَل َعْرٍق َأوْ ُمتَـَفرُِّقوَن، فـََغضِّ َب َغَضًبا َقطُّ َأَشدَّ مِّ ْرَماَتنْيِّ   َضًبا َما رَأَيـُْتُه َغضِّ مِّ

لنَّاسِّ  ابِّ فـَْلُيَصلِّّ  رَُجاًل  آُمَر  َأْن  مَهَْمُت  َلَقْد  الصَّاَلةِّ،  َعنِّ  يـََتَخلَُّفوَن  َوُهْم  لَِّذلَِّك،  الَّيتِّ  أَلَتـَْوُه  الدُّورِّ  َهذِّهِّ  َأْهَل  أَتْـَبَع  مثَّ   ،
.» لنِّّريَانِّ    يـََتَخلَُّف َأْهُلَها َعْن َهذِّهِّ الصَّاَلةِّ، فَُأْضرَِّمَها َعَلْيهِّْم ابِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصاَلَة اْلعَِّشاءِّ، َحَّتَّ  ًثنيةويف رواية   َْتَوََّر اللَّْيُل، َفَذَهَب ثـُلُثُُه َأْو قـََرابـَُتُه، مثَّ  ، قَاَل: َأخََّر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َب َغَضًبا َما َأْعَلُم َأيّنِّ رَأَيـْتُ  دِّ، فَإَِّذا النَّاُس عُِّزوَن، َوإَِّذا ُهْم َقلِّيٌل قَاَل: فـََغضِّ ْنُه،  َخَرَج إِّىَل اْلَمْسجِّ َب َغَضًبا َقطُّ َأَشدَّ مِّ ُه َغضِّ

يـََتَخلَُّفوا، َوُهْم يـََتَخلَُّفوَن َعْن َهذِّهِّ مثَّ قَاَل: »َلْو َأنَّ رَجُ  ْرَماَتنْيِّ أَتـَْوُه لَِّذلَِّك، َومَلْ   الصَّاَلةِّ، َلَقْد  اًل َدَعا النَّاَس إِّىَل َعْرٍق َأْو مِّ
، َوأَتَـّتَـبََّع َهذِّهِّ الدُّوَر الَّيتِّ خَتَلََّف َأْهُلوَها عَ  لنَّاسِّ «. مَهَْمُت َأْن آُمَر رَُجاًل ُيَصلِّّي ابِّ لنِّّريَانِّ  ْن َهذِّهِّ الصَّاَلةِّ فَُأْضرَِّمَها َعَلْيهِّْم ابِّ

َلٍة َحَّتَّ كَ  لَيـْ َذاَت  َرَة  اْلعَِّشاَء اآْلخِّ َأخََّر  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ  َأْو  ويف رواية ًثلثة،   ، اللَّْيلِّ ثـُُلُث  َيْذَهُب  اَد 
َب َغَضًبا َشدِّيًدا، مثَّ قَاَل: »َلْو َأنَّ رَُجاًل َنَدَب النَّاَس إِّىَل َعرْ قـَُرابُُه، قَاَل: مثَّ َجاَء وَ  ٍق، َأْو  يفِّ النَّاسِّ رِّقٌَّة، َوُهْم عُِّزوَن، فـََغضِّ

ْرَماَتنْيِّ أَلََجابُوا َلُه، َوُهْم يـََتَخلَُّفوَن َعْن َهذِّهِّ الصَّاَلةِّ، َلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر رَُجاًل، فـَيَـَتخَ  لََّف َعَلى َأْهلِّ َهذِّهِّ الدُّورِّ الَّذِّيَن  مِّ
.» لنِّّريَانِّ  يـََتَخلَُّفوَن َعْن َهذِّهِّ الصَّاَلةِّ، فَُأَحرِّقـََها َعَلْيهِّْم ابِّ

دِّ، فـََرآُهْم عِّزِّيَن ُمتَـَفرِّقِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل اْلَمْسجِّ َب َغَضًبا    نَي،ويف رواية رابعة، قَاَل: َجاَء َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: فـََغضِّ
النَّاسَ  يـَُؤمُّ  رَُجاًل  آُمَر  َأْن  مَهَْمُت  َلَقْد  »َواَّللَِّّ،  قَاَل:  ْنُه،  مِّ َأَشدَّ  َغَضًبا  َب  َغضِّ رَأَيـَْناُه  َما  الَّذِّيَن  َشدِّيًدا  َهُؤاَلءِّ  أَتـَتَـبََّع  مثَّ   ،

َا قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصاَلَة اْلعَِّشاءِّ. يـََتَخلَُّفوَن َعنِّ الصَّاَلةِّ يفِّ ُدورِّهِّْم، فَُأَحرِّقـََها َعلَ   ْيهِّْم« َوُرِبَّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 ]صحيح[ [ 8903 ،9383 ،10935 ،10803]مسند: [ 3809]جامع: 
يتخلَّف عن الصالة إال منافق قد  : قال: »لقد رأيُتنا وما  -رضي هللا عنه    -( ابن مسعود  حم  )م د س  -[  1039] 

رسوَل هللا   إن  وقال:  الصالَة،  أيِت  رَُجلنْيِّ حَّت  بني  لََيمشي  املريُض  إن كان  مريض،  أو  نفاقُه،  عليه  -ُعلَِّم  صلى هللا 
 علَّمَنا ُسَنَن اهلَُدى، وإن من سنن اهلَُدى: الصالة يف املسجد الذي يؤذَّن فيه«. أخرجه مسلم.  -وسلم



262 
 

داود قال: »حافظوا على هؤالءِّ الصلواتِّ اخلمسِّ حيث يُناَدى هبن، فإَّّنن من ُسنن اهلدى، وإن هللا تبارك    ويف رواية أيب 
ُ النفاق، ولقد رأيُتنا    -صلى هللا عليه وسلم  -وتعاىل شرع لنبيِّّه   ُسَنن اهلدى، ولقد رأيُتنا وما يتخلَّف عنها إال منافق بنيِّّ

رَجُ  بني  لَُيهاَدى  الرَُّجَل  بيوتكم،  وإنَّ  ولو صليتم يف  بيته،  وله مسجد يف  إال  أحد  منكم  وما  الصف،  يقاَم يف  لنْيِّ حَّت 
 .(1) «وتركتم مساجدكم، تركتم ُسنَّة نبيكم، ولو تركتم ُسنَّة نبيِّّكم لكفرمتُ 

، َعْن َعْبدِّ هللاِّ، قَاَل: َمْن َسرَُّه َأْن يـَْلَقى  ويف رواية عند أمحد عن أيب   هللَا َعزَّ َوَجلَّ َغًدا ُمْسلًِّما، فـَْلُيَحافِّْظ َعَلى  اأْلَْحَوصِّ
ُنَّ مِّْن ُسَننِّ اهْلَُدى، َوإِّنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ   َشرََع لَِّنبِّيُِّّكْم ُسَنَن اهْلَُدى، َوَما  َهُؤاَلءِّ الصََّلَواتِّ اْلَمْكُتواَبتِّ َحْيُث يـَُناَدى هبِِّّنَّ، فَإَِّّنَّ

ْنُكْم إِّالَّ َوَلُه َمْسجِّ  ُتْم يفِّ بـُُيوتُِّكْم، َكَما ُيَصلِّّي َهَذا اْلُمَتَخلُِّّف يفِّ بـَْيتِّهِّ، َلرَتَْكُتْم ُسنََّة  مِّ نَبِّيُِّّكْم، َوَلْو تـَرَْكُتْم  ٌد يفِّ بـَْيتِّهِّ، َوَلْو َصلَّيـْ
َها إِّالَّ ُمَنافٌِّق مَ  ْعُلوٌم نَِّفاقُُه، َوَلَقْد رَأَْيُت الرَُّجَل يـَُهاَدى َبنْيَ الرَُّجَلنْيِّ َحَّتَّ  ُسنََّة نَبِّيُِّّكْم َلَضَلْلُتْم، َوَلَقْد رَأَيـُْتينِّ َوَما يـََتَخلَُّف َعنـْ

ُن اْلُوضُ  يـَتَـَوضَّأُ، فـَُيْحسِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َما مِّْن رَُجٍل  ، َوقَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  ًدا مَِّن    وَء،يـَُقاَم يفِّ الصَّفِّّ مثَّ أيَِْتِّ َمْسجِّ
دِّ  َا َحَسَنٌة " حَ اْلَمَساجِّ َا َخطِّيَئٌة، َأْو ُكتَِّبْت َلُه هبِّ َا َدرََجًة، َأْو ُحطَّ َعْنُه هبِّ َّتَّ إِّْن ُكنَّا لَنـَُقارُِّب َبنْيَ  ، فـََيْخُطو ُخْطَوًة، إِّالَّ رُفَِّع هبِّ

َْمٍس وَ   . (2)  َأخرجه مسند أمحد .عِّْشرِّيَن َدرََجًة "اخْلَُطى، " َوإِّنَّ َفْضَل َصاَلةِّ الرَُّجلِّ يفِّ مَجَاَعٍة َعَلى َصاَلتِّهِّ َوْحَدُه، خبِّ
   [ ]صحيح[3810( ]جامع: 1)
 [ صحيح، وهذا إسناد ضعيف للين إبراهيم بن مسلم الهجري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح  [ ]شعيب:3623]مسند:  (2)

الدرداء    -[  1040]  أم  عنها    -)خ(  هللا  ما  -رضي  فقلت:  ُمْغَضب،  وهو  الدرداء  أبو  عليَّ  »دخل  قالت:   :
 أخرجه البخاري. شيئاً إال أَّنم يصلُّون مجيعًا«.  -صلى هللا عليه وسلم -أغضَبك؟ قال: وهللا، ما أعرف من أمر حممٍد 

 [ ]صحيح[ 3812]جامع: 
َتهِّنَيَّ رَِّجاٌل   -ما  رضي هللا عنه - زَْيدٍ ُأَساَمة ْبنِّ   )جه(  - [ 1041]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لَيَـنـْ

 أخرجه ابن ماجه.  َعْن تـَْركِّ اجْلََماَعةِّ، َأْو أَلَُحرَِّقنَّ بـُُيوَْتُْم«
له. والمعنى ثابت في  في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي مدلس. وعثمان ال يعرف حا  [ ]عبد الباقي:795 ]ماجه:

 [ ثم إن الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن، ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه ]األلباني: صحيح[ [الصحيحين وغيرهما 
َد    -  رضي هللا عنه  -)حم( اْبن أُمِّّ َمْكُتومٍ   -[  1042]  فـََرَأى يفِّ اْلَقْومِّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أََتى اْلَمْسجِّ

ُف َعنِّ الصَّاَلةِّ يفِّ بـَْيتِّهِّ إِّالَّ َأْحَرقْـُتُه  رِّقًَّة، فـََقاَل: »إِّيّنِّ أَلَُهمُّ َأْن َأْجَعَل لِّلنَّاسِّ إَِّماًما، مثَّ َأْخُرُج َفاَل َأْقدُِّر َعَلى إِّْنَساٍن، يـََتَخلَّ 
 َأخرجه مسند أمحد.  َعَلْيهِّ«.
ِحيحِ [ ]شعيب: 15491]مسند:   [ حديث صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ   )حم( أبو   -[  1043]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َعنِّ النَّيبِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  َلُه مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ   ُعَمرْيِّ ْبنِّ أََنٍس، َعْن ُعُموَمٍة 
َأخرجه    . ْعينِّ اَل يـَُواظُِّب َعَلْيهَِّماَعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »اَل َيْشَهُدمُهَا ُمَنافٌِّق« يـَْعينِّ َصاَلَة الصُّْبحِّ َواْلعَِّشاءِّ، قَاَل أَبُو بِّْشٍر: يَـ 

 مسند أمحد. 
ْبِن  ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه َأُبو ُعَمْيِر ْبُن َأَنٍس َوَلْم َأَر َأَحًدا َرَوى َعْنُه َغْيُر َأِبي َبِشيٍر َجْعَفِر    [[ ]شعيب: إسناده جيد20580]مسند:  

 [ ُمَوثَُّقونَ َأِبي َوْحِشيََّة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه 
َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َلْو يـَْعَلُم اْلُمَتَخلُِّّفوَن    -رضي هللا عنه    -)حم( أنس بن مالك    -[  1044] 

ًوا«.  َأخرجه مسند أمحد.  َعْن َصاَلةِّ اْلعَِّشاءِّ َوَصاَلةِّ اْلَغَداةِّ َما هَلُْم فِّيهَِّما، أَلَتـَْومُهَا َوَلْو َحبـْ
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 [ َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد[ ]الهيثمي:12533]مسند: 

آُمَر    -  رضي هللا عنه  -  َعْبد هللا  )حم(   -[  1045]  َأْن  مَهَْمُت  َلَقْد   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
اَنٍس اَل ُيَصلُّوَن َمَعَنا، فـَُتَحرََّق َعَلْيهِّْم بـُُيوُْتُْم " ، مثَّ آُمَر أبُِّ لنَّاسِّ  َأخرجه مسند أمحد. . رَُجاًل، فـَُيَصلَِّّي ابِّ

ِحيحِ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه [ ]الهيثمي: [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم 3743]مسند:   [ ِرَجاُل الصَّ

 الفصل الثاني: يف تركها للعذر 
بن مالك    -[  1045] بيين وبني  -رضي هللا عنه    -)خ م ط س( عتبان  السُّيوَل حتوُل  قال: »اي رسوَل هللا، إن   :

بُّ أن أتتيين يف مكان من بييت أختَُِّّذه مسجدًا، فقال رسوُل هللا   : سنفعل،  -صلى هللا عليه وسلم  -مسجدِّ قومي، فُأحِّ
صلى هللا عليه    -؟ فأشار إىل انحية من البيت، فقام رسوُل هللا  قال: أين تريد  -صلى هللا عليه وسلم  -فلما دخل النيبُّ  

 فصَفْفنا خلَفه، فصلَّى بنا ركعتني«.  -وسلم
  -وأبو بكر معه بعدما اشتدَّ النهار، فاستأذن النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: قال: »فغدا عليَّ رسوُل هللا  

 قال: أين حتب أن ُأصلَِّّي من بيتك؟ فأشرت له إىل املكان الذي  ، فأذنُت له فلم جيلس حَّت -صلى هللا عليه وسلم
ُأحبُّ أن ُيَصلَِّّي فيه، فقام فصلَّى بنا، فصَفْفنا خلفه، مث سلَّم وَسلَّمنا حني سلم«. أخرجه النسائي، وقد أخرجه املوطأ  

 والبخاري ومسلم ابختالف بعض األلفاظ، وقد مرَّ فيما تقدم، وسيجيء فيما أيِت  
 [ ]صحيح[ 3813مع: ]جا

: »أنه اندى للصالة يف ليلة ذات بـَْرد وريح ومطر، وقال يف  -رضي هللا عنه   -)خ م ط د س( ابن عمر  -[  1046] 
كان أيمر املؤذَِّّن   -صلى هللا عليه وسلم -آخر ندائه: أال صلُّوا يف رحالكم، أال صلُّوا يف الرِّحال، مث قال: إن رسوَل هللا 

ن يقول: أال صلُّوا يف رحالكم«. ويف رواية أذَّن ابُن عمر يف ليلة ابردة،  إذا كانت ليلة ابردة أو ذاُت مطر يف السَّفر أ
كان أيمر مؤذِّّانً يؤذِّّن، مث يقول   -صلى هللا عليه وسلم-وحنن بضجنان، مث قال: »أال صلُّوا يف رِّحالكم، وأخب أن النيبَّ  

الباردة، أو املطرية يف ا الليلة  الرِّحال، يف  إثره: أال صلُّوا يف  لسفر«. أخرجه البخاري ومسلم واملوطأ وأبو داود،  على 
يف ليلة ابردة، فأمر املنادي، فنادى: إن الصالة يف الرِّحال« وحدَّث انفع    وأليب داود أيضاً: »أن ابن عمر نزل بَضجنانَ 

ى: إن الصالة  كان إذا كانت ليلة ابردة أو مطرية، أمر املنادي فناد   -صلى هللا عليه وسلم  -عن ابن عمر: »أن النيبَّ  
النيّب   منادي  »اندى  قال:  أخرى:  وله يف  الرِّحال«  عليه    -يف  بذلك صلى هللا  املطرية،    وسلم  الليلة  يف  املدينة[  ]يف 

 والغداةِّ الَقرَّة«.
صلى    -ويف رواية النسائي: »أن ابَن عمر أذَّن ابلصالة يف ليلة ذات بردِّ وريح، فقال: أال صلُّوا يف الرِّحال، فإن النيب  

 .كان أيمر املؤذِّّن إذا كانت ليلة ابردة ذاُت مطر يقول: أال صلُّوا يف الرِّحال«  -هللا عليه وسلم
 [ ]صحيح[ 3814]جامع: 

يقول: حيَّ على الصالة، حيَّ    -صلى هللا عليه وسلم-)س( رجل من ثقيف »أنه مسع منادَي رسولِّ هللا    -[  1047] 
 أخرجه النسائي. علي الصالة، صلُّوا يف رحالكم« 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[  3815]جامع: 
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  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »خَرجَنا مع رسولِّ هللا  -عنهما رضي هللا    -)م ت د( جابر بن عبد هللا   -[  1048] 
   .يف سَفر فُمطِّْران، فقال: لُيَصلِّّ من شاَء منكم يف رَْحلِّهِّ«. أخرجه مسلم والرتمذي وأبو داود

 [ ]صحيح[ 3816]جامع: 
أسامة  -[  1049]  املليح ]بن  أبو  مَع رسولِّ هللا    [:)د س(  قال: »كنا  أبيه  حُبنني،    -صلى هللا عليه وسلم  -عن 

 أخرجه النسائي. : أن َصلُّوا يف رِّحالكْم« -صلى هللا عليه وسلم -فأصابنا مَطر، فنادى منادي رسولِّ هللا 
  [ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 3817]جامع: 

َلٍة اَبرَِّدٍة َوَأاَن    -  ه رضي هللا عن  -)حم( نـَُعْيم ْبنِّ النَّحَّامِّ  -[  1050]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ لَيـْ ْعُت ُمَؤذَِّّن النَّيبِّ قَاَل: مسِّ
، قَ  ، فـََتَمنـَّْيُت َأْن يـَُقوَل: َصلُّوا يفِّ رَِّحالُِّكْم، فـََلمَّا بـََلَغ َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِّ َايفِّ َها، يفِّ حلِّ اَل: »َصلُّوا يفِّ رَِّحالُِّكْم« مثَّ َسأَْلُت َعنـْ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقْد َأَمَرُه بَِّذلِّكَ   َأخرجه مسند أمحد. . فَإَِّذا النَّيبِّ
النحام 17933]مسند:   نعيم بن  الراوي عن  إسناد ضعيف إلبهام  َلْم    [[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا  َرُجل   َوِفيِه  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي: 

 [ ُيَسمَّ 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُمَنادِّيَُه:    -رضي هللا عنه    -)حم( مَسَُرة  -[  1051]  " َأنَّ يـَْوَم ُحَننْيٍ َكاَن يـَْوًما َمطِّريًا، فََأَمَر النَّيبِّ

 َأنَّ الصَّاَلَة يفِّ الرَِّحالِّ " 
ِّّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََناَدى: الصَّاَلُة يفِّ الرِّ ويف رواية أخرى،   َنا السََّماُء َوحَنُْن َمَع َنيبِّ َأخرجه    َحالِّ ". قَاَل: " َأَصابـَتـْ

 مسند أمحد. 
ثقات رجال  20170  ،20092  ،20153  ،20261  ،20260]مسند:   لغيره، رجاله  َأْحَمُد    [الشيخين[ ]شعيب: صحيح  َرَواُه  ]الهيثمي: 

ِحيحِ َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه َوَزاَد: "َكَراِهَيَة َأْن َيُشقَّ َعَلْيَنا" َوِرَجاُل َأْحَمَد رِ   [ َجاُل الصَّ
ٍم، أَنَُّه    -[  1052]  َمرَّ َعَلى َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ مَسَُرَة، َوُهَو َعَلى ََّنَرِّ أُمِّّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )حم( َعمَّاُر ْبُن َأيبِّ َعمَّاٍر، َمْوىَل َبينِّ َهاشِّ

يُل اْلَماُء، َمَع غِّْلَمتِّهِّ َوَمَوالِّيهِّ، فـََقاَل َلُه َعمَّاٌر: اَي َأاَب َسعِّيٍد: اجْلُُمَعَة، فـََقاَل َلُه َعْبُد ال  َصلَّى  رَّمْحَنِّ ْبُن مَسَُرَة: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َيسِّ
رَْحلِّهِّ  يفِّ  َأَحدُُكْم  فـَْلُيَصلِّّ  َوابٍِّل،  َمَطٍر  يـَْوُم  َكاَن  »إَِّذا  يـَُقوُل:  َكاَن  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  أمحد.   «.هللاُ  مسند   َأخرجه 

العالء 20621  ،20620]مسند:   بن  ناصح  أجل  من  إسناد حسن  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:  َأِبِي    [[  َعْن   ِ َّللاَّ َعْبُد  َرَواُه  ]الهيثمي: 
ْنَدُه َغْيُرُه َوُهَو ِثَقة  َوَوثََّقُه َأُبو  يَث َوَقاَل: َلْيَس عِ ِوَجاَدَة، َوِفيِه َناِصُح ْبُن اْلَعاَلِء َضعََّفُه اْبُن َمِعيٍن َواْلُبَخاِريُّ ِفي ِرَواَيٍة، َوَذَكَر َلُه َهَذا اْلَحدِ 

 [ َداُودَ 

 الفصل الثالث: يف صفة اإلمام وأحكامه، وفيه ثالثة فروع 
 

 الفرع األول: يف أوىل الناس باإلمامة 
:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م ت د س( أبو مسعود البدري    -[  1053]

  »يؤمُّ القوَم أقرُوهم لكتاب هللا، فإن كانوا يف القراءة سواء، فأعلمهم ابلسُّنَّةِّ، فإن كانوا يف السنَّةِّ سواء، فأقَدُمهم هجرة، 
  «، ال يُؤمَّنَّ الرَُّجُل الرَُّجَل يف ُسلطانِّهِّ، وال يقعْد يف بيته على َتْكرَِّمتِّهِّ إال إبِِّّذنهفإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سنَّاً، و 
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الرَُّجَل يف   الرُُّجُل  َيؤمَّنَّ  قراءة، وال  وأقَدَمُهم  لكتاب هللا،  أقرؤهم  القوَم  »يؤمُّ  رواية:  ُسلطانه«. وذكر    أهله والويف  يف 
 الباقي، هذه رواية مسلم. 

ّناً، وال يؤمُّ الرَُّجُل يف سلطانه، وال جُيَْلُس على   تْكرَِّمتِّهِّ إال إبْذنِّهِّ«. ويف رواية الرتمذي مثل األوىل وقال فيها: »فأكبُهم سِّ
ويف رواية أيب داود: »يـَُؤمُّ القوَم أقرُؤهم لكتاب هللا، وأقَدمهم قراءة، فإن كانوا يف القراءة سواء، فليؤمهم أقَدمهم هجرة،  

ّناً، وال يُؤمُّ الرَُّجُل يف بيته، وال يف سلطانه وال جُيَْلسُ   على تكرَِّمتِّهِّ إال إبِِّّذنه  فإن كانوا يف اهلجرة سواء، فليؤمَّهم أكَبُهم سِّ
»أقَدَمُهم    - فيها  يذكر  ومل  مسلم،  رواية  مثل  له  أخرى  فِّراُشُه«. ويف  قال:  َتْكرَِّمُتُه؟  ما  فقلت إلمساعيل:  شعبة:  قال 

 قراءة«. 
 ويف رواية النسائي مثل رواية أيب داود، ومل يذكر »فأقدمهم قراءة«.

قال: »ال يـَُؤمُّ الرَّجُل يف    -صلى هللا عليه وسلم   -: أن رسوَل هللا  وله يف أخرى عن أوس بن َضْمَعج عن أيب مسعود
صلى هللا    -سلطانه، وال جُيَْلُس على تْكرَِّمتِّهِّ يف بيته إال إبذنه«. وأخرج الرتمذي هذه الرواية عن أوس: »أن رسوَل هللا  

   أاب مسعود« ومل يذكر  .. قال:. -عليه وسلم
 [ ]صحيح[ 3818]جامع: 

: »إذا كانوا  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)م س( أبو سعيد اخلدري    -[  1054] 
 ثالثة فليُؤمَّهم أحُدهم، أحقُّهم ابإلمامة: أقرُؤهم«. أخرجه مسلم والنسائي  

 [ ]صحيح[ 3819]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم  -أتيَنا رسوَل هللا  قال:    -رضي هللا عنه    -)خ م س ت د( مالك بن احلويرث    -[  1055] 

رفيقاً، وظن أانَّ قد    -صلى هللا عليه وسلم  -وحنن َشبَـَبة ُمتقارِّبون، فأقمنا عنده عشريَن ليلة، وكان رسوُل هللا   رحيماً 
وعل فيهم،  فأقيموا  أهليكم،  إىل  »ارجعوا  فقال:  فأخبانه،  أهلنا؟  من  تركنا  عمَّْن  فسألنا  أهَلنا،  ومروهم اشتَـْقنا  موهم 

ولُيؤمَّكم   أحدُكم،  لكم  فليؤذِّّْن  الصالُة  حضرتِّ  وإذا  حنيِّ كذا،  يف  وصالَة كذا  حني كذا،  يف  صالَة كذا  فليصلُّوا 
صلى هللا    -أكَبكم«. أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري »وصلُّوا كما رأيتموين ُأصلِّّي« وملسلم خمتصرًا قال: أتيُت النيبَّ 

 يل، فقال لنا: »إذا حضرت الصالُة فأذِّّان، مث أقيما، وليؤمَُّكما أكبُكما«.أان وصاحب  -عليه وسلم
رواية   زاد يف  السفر«  يريدان  رجالن  »أاته  قال:  حنوه  له  أخرى  القراءةِّ   قال:   -ويف  يف  متقارَِّبني  رواية    «،»وكاان  ويف 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال مرة: أان وصاحُب يل إىل النيبِّّ    -النسائي خمتصرًا قال: قال: »أتيُت أان وابُن عّم يل  
فقال: إذا سافرمتا فأذِّّان وأقيما، وليؤمَّكما أكبُكما«. ويف رواية الرتمذي وأيب داود هذه املختصرة: قال الرتمذي: »أان  

 وابُن عم يل«.
 . أخرى أليب داود زايدة: قال: »وكنا متقارَِّبنْيِّ يف العلم«ويف 

 [ ]صحيح[ 3820]جامع: 
فحضرتِّ    -[  1056]  يتحدَُّث،  ُمصالان  إىل  أيتينا  احلَُوْيرِّثِّ  بُن  مالُك  قال: »كان  العقيلي:  عطية  أبو  )د ت س( 

لِّّه، قال لنا: قدِّموا رجاًل منكم يصلِّّي بكم، وسأحدثِّّكم   ُأصلِّّي    مل الالصالُة يوماً، قال أبو عطية: فقلنا له: تقدََّم َفصِّ
يقول: من زار قوماً فال يؤمَّهم، وليؤمَّهم رجل منهم«. أخرجه أبو داود    -سلمصلى هللا عليه و   -بكم؟ مسعُت رسوَل هللا  
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النيبَّ   قال: مسعُت  النسائي خمتصراً  رواية  عليه وسلم  -والرتمذي، ويف  فال    -صلى هللا  قوماً  أحدُكم  زاَر  »إذا  يقول: 
 ُيَصلِّّنيَّ هبم«  

نَّ رَُجل رجاًل يف سلطانه إال إبذنه، وال جيلْس على تْكرَِّمتِّهِّ إال وزاد رزين يف آخر الرواية األوىل: »ومسعُته يقول: ال يؤمَّ 
 إبذنه«.
بني  3821]جامع:   أبي عطية مولى  لجهالة  إسناد ضعيف  وهذا  لغيره،  منه حسن  المرفوع  ]شعيب:  بشواهده[  القادر: حسن  ]عبد   ]

 عقيل[ ]األلباني: صحيح[  

: قال: »ُكنَّا ِباٍء ُمرَّ الناس، ميرُّ بنا الرُّكَباُن نسأهُلم: ما  -رضي هللا عنه    -)خ د س( عمرو بن سلمة    -[  1057] 
للناس؟   إليه كذا، فكنُت أحفُظ ذلك الكالَم، فكَأَّنا  للناس، ما  يـَْزُعم أنَّ هللا أرسَلُه، أوحى  الرَّجل؟ فيقولون:  ما هذا 

يـُْغَرى يف صدري، وكانت العرُب تـَُلوِّم إبسالمهم الفتَح، فيقولون: اتركوه وقوَمه، فإنه إْن ظهَر عليهم فهو نيّب صادق،  
  -سالمهم، وبدر أيب قومي إبسالمهم، فلما َقدَِّم قال: جئُتكم وهللا من عند النيبِّّ  فلما كانت وقعُة الفتح اَبَدَر ُكلُّ قوم إب

وسلم عليه  الصالُة    -صلى هللا  فإذا حضرتِّ  يف حنيِّ كذا،  يف حنيِّ كذا، وصالَة كذا  فقال: صلوا صالَة كذا  حّقاً. 
انً مين، ملا كنُت أتلَّقى من الرُّكبان، فقدَّموين بني  فليؤذِّّْن أحدُكم وليؤمَّكم أكثرُكم قرآانً، فنظروا فلم يكن أحٌد أكثَر قرآ

: أال   أيديهم وأان ابُن ست، أو سبع سنني، وكانت عليَّ بـُْردة، كنُت إذا سجدُت تـََقلَّصْت عيّن، فقالت امرأة من احليِّ
هذه رواية البخاري،    تغطُّوا عنا اسَت قارئكم؟ فاْشرَتَْوا، فقطعوا يل قميصاً، فما فرحُت بشيء فرحي بذلك القميص«.

، فكانوا إذا رجعوا َمرُّوا بنا  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود قال: »ُكنَّا حباضرِّ ميرُّ بنا الناُس إذا أتُوا النيبَّ  
قال كذا، وقال كذا، وكنُت غالماً حافظاً، فحفظُت من ذلك قرآانً    -صلى هللا عليه وسلم  -فأخبوان أنَّ رسوَل هللا  

يف نفر من قومه، فعلَّمهم الصالة، وقال: يؤمُّكم أقرؤكم،    -صلى هللا عليه وسلم-ريًا، فانطلق أيب وافدًا إىل النيبِّّ  كث
، فقالت   وكنت أقرأهم ملا كنُت أحفُظ، فقدَُّموين، فكنُت أؤمُّهم وعليَّ بُردة صغرية، فكنُت إذا سجدُت انكشفْت عينِّّ

َة قارئكم، فاشرَتَْوا يل قميصاً ُعَمانياً، فما فرحُت بشيء بعَد اإلسالم فرحي به، فكنُت  امرأة من النساء: واُروا عنا َعْورَ 
 أؤمُّهم وأان ابُن سبع سنني، أو ْثان سنني«. 

يف بردة ُمَوصَّلة فيها فـَْتق، فكنُت إذا سجدُت خرجْت اسيت«. ويف أخرى له: »أَّنم    ويف أخرى له: »قال فكنت أؤمُّهم
، فلما أرادوا أن ينصرفوا، قالوا: اي رسوَل هللا، من يُؤمُّنا؟ فقال: َأكثرُكم مجعاً  -صلى هللا عليه وسلم  -وفدوا إىل النيب  

، قال: فقدَّموين، وأان غالم، وعليَّ َِشْلة يل، قال: فما  للقرآن، أو أخذاً للقرآن، فلم يكن أحد من القوم مجع ما مجعتُ 
 إال كنُت إماَمهم وكنت ُأصلِّّي على جنائزهم إىل يومي هذا«.  من َجْرمشهدُت جمَمعاً 

َم  ويف رواية النسائي خمتصراً قال: ملا كانت َوقْـَعُة الفتح ابَدَر كلُّ قوم إبسالمهم، فذهب َأيب إبسالم أهل ُجواًَث، فلما َقدِّ 
عند رسولِّ هللا   من  جئتكم وهللا  فقال:  عليه وسلم  -استقبلناه،  فقال: صلوا صالَة كذا يف حني كذا،  -صلى هللا   ،

وصالَة كذا يف حني كذا، فإذا حضرتِّ الصالُة فليؤذِّّْن ]لكم[ أحدُكم، وليؤمَّكم أكثرُكم قرآانً. وأخرج منه طرفاً آخر،  
النيبِّّ   عند  من  قومي  رجع  »ملا  عليه وسلم  -فقال:  فَدعوين  -صلى هللا  قال:  للقرآن،  قراءة  أكثركم  ليؤمَّكم  قال:   ،

اسَت   عنا  تغطِّّي  أال  أليب:  يقولون  فكانوا  مفتوقة،  بردة  عليَّ  وكانت  هبم،  ُأصلي  فكنُت  والسجوَد،  الركوَع  فعلَّموين 
، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-تى أيب النيبِّّ  ابَنك؟« وله يف أخرى قال: »كان ميرُّ علينا الرُّكبان فنتعلَُّم منهم القرآن، فأ

   ليؤمَّكم أكثرُكم قرآانً، فكنُت أكثَرهم قرآانً، فكنُت َأُؤمُّهم وأان ابُن ْثان سنني«
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 [ ]صحيح[ 3822]جامع: 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أََنس ْبَن َمالٍِّك    -[  1058]  َوَسلََّم قَاَل: »يـَُؤمُّ اْلَقْوَم َأقْـَرُؤُهْم  قَاَل: َعنِّ النَّيبِّ

.»  َأخرجه مسند أمحد.  لِّْلُقْرآنِّ
 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الملك شيخ ابن جريج[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ 12665]مسند: 

 جتوز الفرع الثاني: فيمن جتوز إمامته ومن ال  
موضعاً بقباَء    -: قال: »ملا َقدِّم املهاجرون األوَّلوَن نزلوا الَعَصَبة  -رضي هللا عنهما    -)خ د( ابن عمر    -[  1059]
كان يـَُؤمُّهم سامل موىل أيب حذيفَة، وكان أكثرُهم قرآاًن«. ويف رواية »ملا َقدَِّم    -صلى هللا عليه وسلم  -قبل مقَدم النيب   -

يـَُؤمُّهم سامل موىل أيب حذيفَة، وفيهم عمُر، وأبو سلمَة بُن عبد األسد« ويف أخرى حنوه    املهاجرون األوَّلون املدينَة كان 
 وفيه »وفيهم عمر، وأبو سلمَة، وزيد، وعامُر بن ربيعة« أخرجه البخاري وأبو داود  

 [ ]صحيح[ 3824]جامع: 
أخرجه ابَن أمِّّ مكتوم يـَُؤمُّ الناَس وهو أعمى«  -صلى هللا عليه وسلم -)د( أنس: قال: »استخلف النيبُّ  -[  1060] 

 أبو داود.
 : إسناده حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  رعبد القاد [ ] 3826]جامع:  

عشاَء    -صلى هللا عليه وسلم-النيبِّّ    يصلِّّي مع: »أن معاذًا كان  -رضي هللا عنه    -)خ م د ت( جابر    -[  1061] 
 اآلخرة، مث يرجع إىل قومه فيصلي هبم تلك الصالَة«.

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، ويف أخرى أليب داود والبخاري والرتمذي »أن معاَذ بن جبل كان يصلِّّي مع رسولِّ  
 مث يرجع إىل قومه فيؤمُّهم«   -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 [ ]صحيح[ 3827]جامع: 
)خ( عبيد هللا بن عدي ]بن اخليار[ »أنه دخل على عثمان وهو حمصور، فقال: إنَّك إماُم العامَّةِّ، ونزَل    -[  1062] 

بك ما ترى، ويصلِّّي لنا إماُم فتنة، ونتحرَّج من الصالَة َمَعه؟ فقال: الصالُة أحسُن ما يعَمل الناُس، فإذا أحسن الناُس  
ْن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنْب إساءْتم  «. أخرجه البخاري تعليقا  فأْحسِّ

 ]موقوف، وليس على شرط الكتاب في إيراد المرفوعات فقط[  [(695) [ ]معلق3829]جامع: 

»ثالثة ال جتاوِّز صالُْتم   -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو أمامة   -[ 1063]
ط، وإماُم قوم وهم له كارهون«     أخرجه الرتمذي. آذاَّنم: العبد اآلبق حَّت يرجَع، وامرأة ابتْت وزوُجها عليها ساخِّ

   [حسن[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 3831]جامع: 
َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلثٌَة اَل تـُْرَفُع َصاَلُْتُْم   -رضي هللا عنهما  -اْبن َعبَّاٍس  )جه(  -[ 1064] 

ٌط، وَ  َها َساخِّ ْبًا: رَُجٌل َأمَّ قـَْوًما َوُهْم َلُه َكارُِّهوَن، َواْمَرَأٌة اَبَتْت َوَزْوُجَها َعَليـْ هِّْم شِّ أخرجه ابن  َخَوانِّ ُمَتَصارَِّمانِّ " أَ فـَْوَق رُُءوسِّ
 ماجه.
]األلباني: ضعيف بهذا اللفظ وحسن بلفظ العبد اآلبق مكان   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات 971 ]ماجه:

 [ أخوان متصارمان[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل يحيى األرحبي وعبيدة بن األسود، وباقي رجاله ثقات 
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْسَتْخَلَف اْبَن أُمِّّ َمْكُتوٍم َعَلى اْلَمدِّيَنةِّ  - ارضي هللا عنه -  َعائَِّشة )حب(  -[ 1065]  َّ َصلَّى اَّللَّ »َأنَّ النَّيبِّ
«. أخرجه ابن حبان  لنَّاسِّ  ُيَصلِّّي ابِّ

 : إسناده صحيح على شرطهما[  صحيح[ ]شعيب[ ]االلباني: 2134]حبان: 

 الفرع الثالث: يف آداب اإلمام 

 ختفيف الصالة 
صلى هللا عليه  -: قال: »كان معاُذ بن َجَبل يصلِّّي مع النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -( جابر  خز   )خ م د س  -[  1066]

النيبِّّ  -وسلم مع  ليلة  فصلَّى  قوَمه،  فيؤمُّ  أيِت  عليه وسلم  -، مث  بـ    -صلى هللا  فافتتح  فأمَّهم،  قوَمه  أتى  مث  العِّشاَء، 
فاحنرف رجل فسلَّم، مث صلَّى وحَده وانصرف، فقالوا له: أانفقَت اي فالن؟ قال: ال وهللا، وآلتنيَّ رسوَل    {،}سورة البقرة

فأتى رسوَل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا   َنَُّه،  إانَّ أصحاُب  فقال: اي رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فأُلْخبِّ  
صلى هللا    -فأقبَل رسوُل هللا    {،نواضَح نعمل ابلنَّهار، وإن معاذًا صلى معك العشاَء، مث أتى فافتتح بـ }سورة البقرة

إن    [: على معاذ، فاقل: اي معاُذ، أفتَّان أنت؟ اقرْأ بكذا، واقرأ بكذا، قال سفيان: فقلت لعمرو ]بن دينار   -عليه وسلم
الزَُّبرْي حد أَنّه قال: اقرأ }والشمس وضحاها{ }والضحىأاب  }والليل إذا يغشى{ و }سبح اسم ربك    {،ثَّنا عن جابر 

األعلى{ فقال عمرو حنو هذا«. أخرجه البخاري ومسلم، وللبخاري قال: »أقبل رجل بناضحني وقد جنَح الليُل، فوافق  
يصلِّّي. }   ..معاذًا  بـ  }والشمس وضحاها{ « وذكر حنوه، وقال يف آخره: »فلوال صلَّيَت   ، األعلى{  ربك  اسم  سبح 

}والليل إذا يغشى{ فإنه يصلِّّى وراءك الكبري والضعيف وذُو احلاجة« ، أحسب يف احلديث قال البخاري: وقال عمرو  
]بن دينار[ وعبد هللا بن مِّْقسم وأبو الزبري عن جابر »قرأ معاذ يف العشاء بـ }البقرة{ « وأخرجه مسلم حنو ما تقدَّم  

له، وفيه ذْكر السُّورِّ اليت تقدَّمت، ومنهم من رواه عن عمرو ]بن دينار[ عن جابر خمتصراً »أن معاذًا كان يصلِّّي مع  بطو 
ُع إىل قومه فيصلِّّي هبم تلك الصالَة«. وقد تقّدم ذلك.  -صلى هللا عليه وسلم -النيبِّّ   عِّشاَء اآلخرة، مث يـَْرجِّ

وقال مرة: مث يرجع    -، مث يْرجُع فيؤمُّنا  -صلى هللا عليه وسلم  -ي مع النيبِّّ  ويف رواية أيب داود قال: »كان معاذ يصلَّ 
  -فصلى معاذ مع النيبِّّ    -وقال مرة: العِّشاَء    -، ليلًة الصالَة  -صلى هللا عليه وسلم  -فيصلِّّي بقومه، فأخَّر النيبُّ  

}البقرة  -صلى هللا عليه وسلم فقرأ  قَومه،  يؤمُّ  له: انفقَت اي فالن؟ فاعتزل رجل    {،مث جاَء  فقيل  القوم فصلَّى،  من 
مث يرجع فيؤمُّنا ]اي رسوَل هللا،    [،فقال: إن معاذًا يصلِّّي ]َمَعكَ   -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: ما انفقُت. فأَتى النيبَّ  

أفتَّان أنَت؟ أفتان    فقال: اي معاذ،  {، وإَّنا حنن أصحاب نَواضِّح، ونعمل أبيدينا، وإنه جاء يؤمُّنا[ فقرأ بـ }سورة البقرة
فذكران لعمرو ]بن    -والليل إذا يغشى{  {، } قال أبو الزبري: }سبح اسم ربك األعلى  -أنت؟ اقرأ بكذا، اقرأ بكذا  
 دينار[ فقال: ُأراه قد ذكَرُه«. 

 ر«. ويف رواية، قال: فقال: »اي معاذ ال تكن فتَّاانً، فإنه يصلي وراَءك الكبرُي والضعيُف وُذو احلاجة واملساف
للفَّت: كيف تصنُع اي ابن   -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »وقال النيبُّ    -ويف أخرى أليب داود، قال: وذكر قصة معاذ  
بـ )فاحتة الكتاب وأسأُل هللا اجلنة، وأعوُذ به من النار، وإين ال أدري ما َدْنَدنُتك ودنَدنُة    (،أخي إذا صليَت؟ قال أقرأُ 

: أان ومعاذ حول هاتني، أو حنو ذلك« وأخرج النسائي الرواية األوىل،  -هللا عليه وسلم  صلى   -معاذ؟ فقال رسوُل هللا  
هبم،   فطوَّل  معاذ،  خلف  فصلَّى  املسجَد  فدخَل  الصالُة،  أُقيمت  وقد  األنصار،  من  رجل  جاء  قال:  أخرى  يف  وله 
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ه: إن فالانً فعل كذا وكذا، فقال  فانصرف الرجُل فصلَّى يف انحية املسجد، مث انطلق، فلما قضى معاذ الصالة، قيل ل
،  -صلى هللا عليه وسلم  -، فأتى معاذ النيبَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -معاذ: لئن أصبحُت ألذكرنَّ ذلك لرسولِّ هللا  

إليه، فقال: ما محلك على الذي صنعَت؟ قال: اي رسوَل    -صلى هللا عليه وسلم  -فذكر ذلك له، فأرسل رسوُل هللا  
الصالَة، فقرأ سورة كذا وكذا، فطوَّل،  هللا، عمِّْلُت عل الصالة، فدخلُت معه  أُقيمت  النهار فجئُت وقد  ى انضح من 

: أفتَّان اي معاذ، أفتَّان اي معاُذ؟« وله يف  -صلى هللا عليه وسلم  -فانصرفُت، ]فصلَّيُت[ يف انحية املسجد، فقال النيبُّ  
  : أفتَّان اي معاذ؟ -صلى هللا عليه وسلم  -فطوَّل، فقال النيبُّ    أخرى خمتصرًا، قال: »قام معاذ فصلى العشاَء، اآلخرة 

األعلى ربِّّك  اسَم  }َسبِّّح  عن  أين كنَت  معاذ؟  اي  انفطرت  {،}والضحى  {،أفتَّان  السماء  قال:    {«}وإذا  أخرى  ويف 
»صلى معاذ بن جبل ألصحابه العشاَء اآلخرَة فطوَّل عليهم، فانصرف رجل منا، فُأخَب معاذ عنه، فقال: إِّنَّه منافق،  

صلى هللا عليه  -فأخبه ِبا قال معاذ، فقال له النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم-فلما بلَغ ذلك الرجَل دخل على النيبِّّ  
فتَّاانً اي معاذ؟ إذا أُمَت الناَس، فاقرأ بـ }الشمس وضحاها{ و }سبح اسم ربك األعلى{ و    : »أتريد أن تكونَ -وسلم

 ( 1) {«و }اقرأ ابسم ربك {،}الليل إذا يغشى
َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َكاَن ُمَعاٌذ ُيَصلِّّي َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ    قَاَل:ويف رواية عند ابن خزمية،    ُ ُع فـَُيَصلِّّي  اْلعَِّشاَء، مثَّ   -َصلَّى اَّللَّ  يـَْرجِّ

ْصَحابِّهِّ، فـََرَجَع َذاَت يـَْوٍم، َفَصلَّى هبِِّّْم َوَصلَّى َخْلَفُه َفًَّت مِّْن قـَْومِّهِّ، فـََلمَّا طَاَل َعَلى اْلَفََّت، صَ  لَّى َوَخَرَج، فََأَخَذ خبِِّّطَامِّ  أبَِّ
َلُه، فـَقَ  ُمَعاٌذ ذُكَِّر َذلَِّك  َنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  بَعِّريِّهِّ َواْنطََلُقوا، فـََلمَّا َصلَّى  لَنَِّفاٌق أَلُْخبِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -اَل: إِّنَّ َهَذا   ُ .  -َصلَّى اَّللَّ

لَّذِّي َصَنَع اْلَفََّت، فـََقاَل اْلَفََّت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ! يُطِّيُل اْلُمْكَث عِّْنَدَك، مثَّ يـَرْ  َنا. فـََقالَ فََأْخَبَُه ُمَعاٌذ ابِّ ُع فـَُيَطوُِّل َعَليـْ َرُسوُل    جِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -اَّللَِّّ   ي إَِّذا َصلَّْيَت؟ " قَاَل: َأقْـَرأُ    : "َأفـَتَّاٌن أَْنَت اَي ُمَعاُذ؟ " َوقَاَل لِّْلَفََّت: -َصلَّى اَّللَّ "َكْيَف َتْصَنُع اَي اْبَن َأخِّ

ُ اجْلَنََّة، َوَأُعوُذ بِّهِّ مَِّن النَّ  ، َوَأْسَأُل اَّللَّ َةِّ اْلكَِّتابِّ َصلَّى    -ارِّ، َوإِّيّنِّ اَل َأْدرِّي َما َدْنَدنـَُتَك َوَدْنَدنَُة ُمَعاٍذ. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  بَِّفاحتِّ
َوَسلََّم   َعَلْيهِّ   ُ اْلقَ -اَّللَّ َقدَِّم  إَِّذا  ُمَعاٌذ  َسيَـْعَلُم  َوَلكِّْن  اْلَفََّت:  قَاَل  قَاَل:  حَنَْو ذِّي  َأْو   " َهاَتنْيِّ َحْوَل  ُمَعاٌذ  "إِّيّنِّ ]َو[  َوَقْد  ْومُ :   

 ُّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -َخَبُوا َأن أْبعد وَقْدَدان قَاَل: فـََقدُِّموا، قَاَل: فَاْسُتْشهَِّد اْلَفََّت، فـََقاَل النَّيبِّ بـَْعَد َذلَِّك لُِّمَعاٍذ: "َما   -َصلَّى اَّللَّ
 .(2) ُت، اْسُتْشهَِّد. أخرجه ابن خزميةفـََعَل َخْصمِّي َوَخْصُمَك؟ " قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ! َصَدَق اَّللََّ، وََكَذبْ 

 [ ]صحيح[  3832( ]جامع: 1)
]االعظمي: )قلت: إسناده حسن صحيح. فقد توبع عليه ابن عجالن كما بينته في "صحيح أبي    ]ياسين: صحيح[  [1634]خزيمة:  (  2)

   [(ناصر – (612داود" )

قال: »إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  : أن  -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت د س( أبو هريرة    -[  1067] 
 صلى أحدُكم للناس فليخفِّف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبرَي، وإذا صلَّى أحدُكم لنفسه فليطوِّل ما شاَء«. 

 ويف أخرى »إذا صلَّى أحدُكم للناس فليخفِّف، فإن يف الناس الضعيَف والسَّقيَم وذا احلاجة«.
»الكبري« ويف أخرى »إذا أمَّ أحدُكم الناس فليخفِّف، فإن فيهم الصغرَي والكبرَي، والضعيَف    :«ويف أخرى بدل »السقيم

 واملريَض، وإَذا صلَّى وحده فليصلِّّ كيف شاء«. 
ويف أخرى: »إذا قام أحدُكم للناس فليخفِّف الصالة، فإن فيهم الكبرَي، وفيهم الضعيَف، وإذا قام وحَده فلُيطِّْل صالَته  

 ما شاء«  
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فيهم   »فإن  الرتمذي  رواية  ويف  مسلم،  الباقية  الرواايت  وأخرج  والنسائي،  داود  وأبو  واملوطأ،  البخاري  األوىل  أخرج 
 الصغري، والكبري والضعيف، واملريض« ويف أخرى أليب داود »فإن فيهم السقيم، والشيَخ الكبري، وذا احلاجة«  

 [ ]صحيح[ 3833]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: جاء رجل إىل رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو مسعود البدري    -[  1068] 

غضب يف    -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: »إِّين ألأتخَُّر عن صالةِّ الصُّبحِّ من أجل فالن ُما يُطيل بنا فما رأيُت النيبَّ  
ُما   أشدَّ  قطُّ  يومئذٍ موعظة  الناسُ غضب  أيُّها  اي  فقال:  ورائه  ،  من  فإن  ْز،  فليوجِّ النَّاَس  أمَّ  فأيكم  ُمنَـفِّرين،  منكم  إن   ،

الكبرَي والصغرَي وذا احلاجة«. وفيه رواية »فإن فيهم الضعيَف والكبرَي، وذا احلاجة«. ويف أخرى »فليخفِّف، فإن فيهم  
 املريَض، والضعيَف وذا احلاجة«. أخرجه البخاري ومسلم  

 [ ]صحيح[ 3834]جامع: 
قال: »إين ألقوُم يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ د س( أبو قتادة    -[  1069] 

الصالة أريُد أن أطوِّل فيها، فأمسُع بكاَء الصَّيبِّّ فأجتوَُّز يف صالِت، كراهية أن أشقَّ على أُمِّّه« أخرجه البخاري، وأبو داود  
 والنسائي 

 ]صحيح[ [ 3835]جامع: 
قال: »إين    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -( أنس بن مالك  خز  )خ م ت س  -[  1070] 

دَّة وْجدِّ أُمِّّه من بكائه«.   ألدخُل يف الصالة وأان ُأريُد أن أطيَلها، فأمسُع بكاَء الصَّيب فأجتوَُّز يف صالِت، ُما أعلُم من شِّ
يسمع بكاَء الصيب مع أمِّّه وهو يف الصالة، فيقرأُ ابلسورة    -صلى هللا عليه وسلم    -رسوُل هللا  ويف رواية قال: »كان  

صلى    -اخلفيفة، أو ابلسورة القصرية«. ويف أخرى قال: »ما صلَّيُت وراَء إمام قطُّ أخفَّ صالة وال أمتَّ صالة من النيّب  
 «. -هللا عليه وسلم

صلى    -بكاَء الصَّيبِّّ فيخفُِّف خمافَة أن تـُْفَتَْتَ أُمُّه«. ويف أخرى قال: »كان النيبُّ  زاد يف رواية أخرى »وإن كان ليسمُع  
ُز الصالَة ويكملِّّها«. ويف أخرى »كان يوجُز يف الصالة ويتمُّ«. ويف أخرى »كان من أخفِّّ الناس    -هللا عليه وسلم يُوجِّ

، وكانت  -صلى هللا عليه وسلم -ة، وال أمتَّ من رسولِّ هللا صالة يف متام«. ويف أخرى »ما صلَّيُت َخْلَف أحد أوجَز صال
صالتُه ُمتقارِّبَة، وصالُة أيب بكر متقاربة، فلما كان عمُر مدَّ يف صالة الصبح«. هذه رواايت البخاري ومسلم، وأخرجه  

ُع بكاَء الصيبَّ وأان يف قال: »إين ألمسَْ   -صلى هللا عليه وسلم  -الرتمذي الرواية السابعة، وله يف أخرى أن رسوَل هللا  
 الصالة، فأخفُف خمافَة أن تـُْفَتَْتَ أُمُّه«. وأخرج النسائي الرواية السابعة  

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ    : ويف رواية عند ابن خزمية، قَالَ  َأَخفَّ النَّاسِّ َصاَلًة يفِّ إِّمْتَاٍم، قَاَل: َصلَّْيُت َمَع    -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َرُسولِّ اَّللَِّّ   َذا َسلََّم َوَثَب َمَكانَُه َكأَنَُّه  ، َفَكاَن َساَعَة ُيَسلُِّّم يـَُقوُم، مثَّ َصلَّْيُت َمَع َأيبِّ َبْكٍر، َفَكاَن إِّ -َصلَّى اَّللَّ

 أخرجه ابن خزمية  يـَُقوُم َعْن َرْضفٍة. 
   ]صحيح[ [  1717]خزيمة: [ 3836]جامع:  
ُر ما َعهَِّد إيلَّ رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م د س( عثمان بن أيب العاص    -[  1071]  صلى هللا عليه    -: قال: آخِّ

فَّ هبم الصالَة«. ويف رواية: أن رسوَل هللا  -وسلم قال له: »أُمَّ قوَمَك،    -صلى هللا عليه وسلم  -: »إذا أُْمَت قوماً فأخِّ
الكبريَ  فيهم  فإن  فليخفِّْف،  قوماً  أمَّ  وإذا صلَّى  فمن  احلاجة،  ذا  فيهم  وإنَّ  الضعيَف،  فيهم  وإنَّ  املريَض،  فيهم  وإن   ،
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قال له:    -صلى هللا عليه وسلم-أخرجه مسلم، ويف رواية أخرى له أنَّ رسوَل هللا    «.أحدُكم وحَده فليصلِّّ كيف شاء
، فأجلسين بني يديه، مث وضع كفَّه يف صدري »أُمَّ قوَمَك، قال: قلُت: اي رسوَل هللا إين أجُد يف نفسي شيئاً، قال: اْدنُهْ 

بني ثْدييَّ، مث قال: حتوَّْل، فوضعها يف ظهري بني كتفيَّ مث قال: أُمَّ قوَمَك، فمن أمَّ قوماً فليخفِّف، فإن فيهم الكبرَي، وإن  
ء« ، هذه الرواية مل فيهم املريَض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا احلاجة، وإذا صلَّى أحدُكم وحَده فليصلِّّ كيف شا

يذكْرها احلميديُّ يف كتابه، وهي أمت رواايت هذا احلديث، ويف رواية أيب داود والنسائي، قال: »قلُت: اي رسوَل هللا،  
 ( 1)اجعلين إمام قومي، قال: أنَت إماُمهم، واقْـَتدِّ أبضَعفِّهِّم، واختَِّّْذ مؤذِّّانً ال أيخُذ على أذانه أجرًا« 

ابن   عند  رواية  الصَّاَل ماجه،  ويف  يفِّ  فََأجَتَوَُّز   ، ِّّ الصَّيبِّ بَُكاَء  أَلَمْسَُع  »إِّيّنِّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  ةِّ«  قَاَل: 
 . (2) أخرجه ابن ماجه.

 [ ]صحيح[  3837( ]جامع: 1)
   [ضعيف]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد   [ ]األلباني: صحيح لغيره[990 ]ماجه: (2)

عمر    -[  1072]  ابن  عنهما    -)س(  هللا  هللا  -رضي  رسوُل  »كان  قال:  وسلم  -:  عليه  هللا  أيمران    -صلى 
 أخرجه النسائي.  {«ابلتخفيف، ويؤمُّنا بـ }الصافَّات

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  3838]جامع: 

ٍّ يفِّ الصَّاَلةِّ، َفَخفََّف    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1073]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصْوَت َصيبِّ ُّ َصلَّى هللاُ  َع النَّيبِّ »مسِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  الصَّاَلَة«.

ِحيحِ  [[ ]شعيب: إسناده جيد، محمد بن عجالن وأبوه صدوقان 9581]مسند:   [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

قَاَل: َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل يـَُؤمُّ قـَْوَمُه، َفَدَخَل َحَراٌم َوُهَو يُرِّيُد َأْن   -رضي هللا عنه    -)حم( أََنس ْبنِّ َمالٍِّك    -[  1074] 
َد   ، فـََلمَّا رََأى ُمَعاًذا َطوََّل، جَتَوََّز يفِّ َصاَلتِّهِّ َوحلَِّق بَِّنْخلِّهِّ َيْسقِّيهِّ، فـََلمَّا  َيْسقَِّي ََنَْلُه، َفَدَخَل اْلَمْسجِّ َقَضى  لُِّيَصلَِّّي َمَع اْلَقْومِّ

َد، فـََلمَّا رَآَك َطوَّْلَت جَتَوََّز يفِّ َصاَلتِّهِّ َوحلَِّق   بَِّنْخلِّهِّ َيْسقِّيهِّ. قَاَل: إِّنَُّه َلُمَنافٌِّق،  ُمَعاٌذ الصَّاَلَة، قِّيَل َلُه: إِّنَّ َحَراًما َدَخَل اْلَمْسجِّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َّ اَّللَِّّ،  أَيـَْعَجُل َعنِّ الصَّاَلةِّ مِّْن َأْجلِّ َسْقيِّ ََنْلِّهِّ قَاَل: َفَجاَء َحَراٌم إِّىَل النَّيبِّ  َوُمَعاٌذ عِّْنَدُه، فـََقاَل: اَي َنيبِّ

، فـََلمَّا َطوََّل، جَتَوَّْزُت يفِّ َصاَلِتِّ َوحلِّْقُت بَِّنْخلِّ   إِّيّنِّ َأَرْدُت َأْن َأْسقِّيَ  َُصلَِّّي َمَع اْلَقْومِّ َد ألِّ ، َفَدَخْلُت اْلَمْسجِّ ي َأْسقِّيهِّ،  ََنْاًل يلِّ
َأفـَتَّانٌ  فـََقاَل: "  ُمَعاٍذ  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ فََأقْـَبَل  ُمَنافٌِّق.  َأيّنِّ  اقْـَرْأ:    فـََزَعَم  ُتَطوِّْل هبِِّّْم،  اَل  أَْنَت،  َأفـَتَّاٌن  أَْنَت، 

َا ".  بَِّسبِّّْح اْسَم رَبَِّّك اأْلَْعَلى َوالشَّْمسِّ َوُضَحاَها، َوحَنْوِّمهِّ
َد لُِّيَصلَِّّي َمَع  قَاَل: " َكاَن ُمَعاٌذ يـَُؤمُّ قـَْوَمُه، َفَدَخَل َحَراٌم َوُهَو يُرِّيُد َأْن َيْسقَِّي ََنَْلُه، َفدَ   -ويف رواية خمتصرة،   َخَل اْلَمْسجِّ

َصاَل  ُمَعاٌذ  َقَضى  فـََلمَّا  َيْسقِّيهِّ،  بَِّنْخلِّهِّ  َوحلَِّق  َصاَلتِّهِّ،  َطوََّل جَتَوََّز يفِّ  ُمَعاًذا  رََأى  فـََلمَّا   ، َدَخَل  اْلَقْومِّ َحَراًما  إِّنَّ  َلُه:  قِّيَل  َتُه، 
َد ".  َأخرجه مسند أمحد. اْلَمْسجِّ

ِحيحِ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين11982 ،12247]مسند:   [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

بن عبد هللا    -[  1075]  النَّاسِّ    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر  َأَشدَّ  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  »َأنَّ 
 فِّيًفا يفِّ الصَّاَلةِّ«.ختَْ 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأَخفَّ النَّاسِّ َصاَلًة يفِّ مَتَاٍم«.ويف رواية أخرى،   َأخرجه مسند أمحد.  قَاَل: »َكاَن النَّيبِّ
 [ ِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوِفيِه َكاَلم   ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمدُ   [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف14655 ،14748 ،14623]مسند: 
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ُعَمَر: »َر   -[  1076]  اْبُن  فـََقاَل  يُطِّيُل الصَّاَلَة،  إَِّماَمَنا  إِّنَّ  ُعَمَر  ْبنِّ  قَاَل: قِّيَل الِّ اْلَبارِّقِّيَّ  يـَْعينِّ  َحيَّان  ْكَعَتانِّ مِّْن )حم( 
ْثُل رَْكَعٍة مِّْن َصاَلةِّ َهَذا«.  ند أمحد.َأخرجه مس َصاَلةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأَخفُّ َأْو مِّ

[ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين غير حيان بن إياس البارقي، ويقال: األزدي، فلم يرو عنه غير شعبة، ووثقه ابن  5044]مسند:  
 معين وابن حبان[ ]الهيثمي: أورده الهيثمي في "المجمع"، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: رجاله موثقون، ولم ينسبه إلى أحمد[ 

ْلَمدِّيَنةِّ حَنًْوا مِّْن َصاَلةِّ قـَْيٍس، وََكاَن  إِّمْسَاعِّيُل ْبَن َأيبِّ َخالٍِّد، َعْن أَبِّيهِّ،  )حم(    -[  1077]  َأنَّ َأاَب ُهَريـَْرَة، َكاَن ُيَصلِّّي هبِِّّْم ابِّ
َوقَاَل يَزِّيُد: َأْو    «،ُيَصلِّّي؟ قَاَل: »نـََعْم َأْو َأْوَجزُ   قـَْيٌس اَل يَُطوُِّل، قَاَل: قـُْلُت: َهَكَذا َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

ثـََناُه وَكِّيٌع، قَاَل: نـََعْم َوَأْوَجزُ     .َأْوَجُز، َحدَّ
َعَلْيهِّ  قَاَل: رَأَْيُت َأاَب ُهَريـَْرَة َصلَّى َصاَلًة جَتَوََّز فِّيَها، فـَُقْلُت َلُه: َهَكَذا َكاَن َصاَلُة َرُسولِّ  ويف رواية أخرى،   اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 . َوَسلََّم؟ قَاَل: »نـََعْم، َوَأْوَجَز«
ْلَمدِّيَنةِّ حَنًْوا مِّْن َصاَلةِّ قـَْيسِّ ْبنِّ َأيبِّ َحازٍِّم، فـَُقْلُت َلُه: اَي َأاَب ُهَريـَْرَة، َهَكَذا    أبو هريرةقَاَل: َكاَن  ويف رواية ًثلثة،   ُيَصلِّّي ابِّ

َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى   َأْحبَـ َكاَن  إِّيّنِّ  َخرْيًا،  إِّالَّ  َواَّللَِّّ  اَل  قـُْلُت:  ؟  مِّْن َصاَلِتِّ أَْنَكْرَت  َوَما  قَاَل:  ُيَصلِّّي؟  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َأْن  هللاُ  ْبُت 
 . َأْسأََلَك. قَاَل: »نـََعْم، َوَأْجَوُز«

َيبِّ ُهَريـَْرَة: َأَهَكَذا َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ ويف رواية رابعة،    َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي بُِّكْم؟ قَاَل: َوَما أَْنَكْرَت مِّْن  قَاَل: قـُْلُت ألِّ
؟ قَاَل: قـُْلُت: َأَرْدُت َأْن َأْسأََلَك َعْن َذلَِّك؟ قَاَل: نـََعْم َوَأْوَجُز، قَاَل: »وََكاَن قَِّياُمُه َقْدَر َما يـَْنزُِّل اْلُمَؤذُِّّن مَِّن اْلَمَنارَةِّ    َصاَلِتِّ

ُل  «َوَيصِّ   .إِّىَل الصَّفِّّ
خْلَفِّيَفةِّ َواَل ابِّ   خامسة،ويف رواية   ُتُه ُيَصلِّّي َصاَلًة لَْيَسْت ابِّ ْلَمدِّيَنةِّ، قَاَل: »فـََرأَيـْ قَاَل    «، لطَّوِّيَلةِّ وََكاَن اَنزِّاًل َعَلى َأيبِّ ُهَريـَْرَة ابِّ

َأَهَكَذا   ُهَريـَْرَة:  َيبِّ  ألِّ فـَُقْلُت  قَاَل:  َحازٍِّم،  َأيبِّ  ْبنِّ  قـَْيسِّ  َصاَلةِّ  مِّْن  حَنًْوا  َوَسلََّم  إِّمْسَاعِّيُل:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َكاَن 
؟ قَاَل: قـُْلُت: َخرْيًا، َأْحبَـْبُت َأْن َأْسأََلَك، قَاَل: فـََقاَل: نـََعْم،   .َوَأْوَجزَ ُيَصلِّّي؟ قَاَل: َوَما أَْنَكْرَت مِّْن َصاَلِتِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَرَوى َأُبو  8888  ،8429  ،10443  ،10097  ،9637]مسند:  

َل، َوِرَجاُلُهَما ِثَقات    [ َيْعَلى اأْلَوَّ

َأمََّنا، فـَْلُيتِّمَّ الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد، فَإِّنَّ فِّيَنا الضَّعِّيَف،    -رضي هللا عنه    -)حم( َعدِّّي ْبنِّ َحامتٍِّ   -[  1078]  قَاَل: »َمْن 
َأخرجه مسند    َعَلْيهِّ َوَسلََّم«.   َواْلَكبِّرَي، َواْلَمرِّيَض، َواْلَعابَِّر َسبِّيٍل، َوَذا احْلَاَجةِّ، َهَكَذا ُكنَّا ُنَصلِّّي َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 أمحد.
 [ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات  18261ند: ]مس

، َعْن رَُجٍل مِّْن َبينِّ َسلَِّمَة يـَُقاُل َلُه: ُسَلْيٌم، أََتى َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّ   -[  1079]  ى هللاُ َعَلْيهِّ  )حم( ُمَعاذ ْبنِّ رِّفَاَعَة اأْلَْنَصارِّيِّّ
لصَّاَلةِّ، فـََنْخُرُج  َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل أيَْتِّيَنا بـَْعَدَما نـََناُم، َوَنُكوُن يفِّ   لنـََّهارِّ، فـَيـَُنادِّي ابِّ َأْعَمالَِّنا ابِّ

َنا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي ُمَعاُذ ْبَن َجَبٍل، اَل َتُكنْ  فـَتَّااًن، إِّمَّا َأْن ُتَصلَِّّي َمعِّي، َوإِّمَّا َأْن    إِّلَْيهِّ فـَُيَطوُِّل َعَليـْ
؟« قَاَل: إِّيّنِّ َأْسَأُل اَّللََّ اجْلَنََّة، َوَأُعو خُتَفَِّف َعلَ  ُذ بِّهِّ مَِّن النَّارِّ، َواَّللَِّّ َما  ى قـَْومَِّك« ، مثَّ قَاَل: »اَي ُسَلْيُم، َماَذا َمَعَك مَِّن اْلُقْرآنِّ

َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَل  ُمَعاٍذ،  َدْنَدنََة  َواَل  َدْنَدنـََتَك،  ُن  َأْن    ُأْحسِّ إِّالَّ  ُمَعاٍذ  َوَدْنَدنَُة   ، َدْنَدَنيتِّ رُي  َتصِّ »َوَهْل  َوَسلََّم: 
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إِّْن َشاَء اَّللَُّ«، قَاَل: َوالنَّاُس يـََتَجهَُّزوَن  َنْسَأَل اَّللََّ اجْلَنََّة، َونـَُعوَذ بِّهِّ مَِّن النَّارِّ«، مثَّ قَاَل ُسَلْيٌم: »َسرَتَْوَن َغًدا إَِّذا اْلتَـَقى اْلَقْوُم  
 َأخرجه مسند أمحد.   ُأُحٍد، َفَخَرَج وََكاَن يفِّ الشَُّهَداءِّ.إِّىَل 

ُجَل الَِّذي مِ 20699]مسند:   ْن َبِني َسَلَمَة  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوُمَعاُذ ْبُن ِرَفاَعَة َلْم ُيْدِرِك الرَّ
ُ َأْعَلُم، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات  ; أِلَنَُّه اْسُتْشِهَد   [ ِبُأُحٍد َوُمَعاذ  َتاِبِعيٌّ َوَّللاَّ

َس، قَاَل: ُعْداَن َأاَب َواقٍِّد اْلَبْكرِّيَّ، َوقَاَل اْبُن َبْكٍر: اْلَبْدرِّيَّ، يفِّ َوَجعِّهِّ الَّذِّ   -[  1080]  ي َماَت فِّيهِّ،  )حم( اَنفِّع ْبنِّ َسْرجِّ
َعُه يـَُقوُل: »َكاَن  هِّ«َفَسمِّ ، َوَأْطَوَل النَّاسِّ َصاَلًة لِّنَـْفسِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأَخفَّ النَّاسِّ َصاَلًة َعَلى النَّاسِّ  . النَّيبِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ  ويف رواية أخرى،   بِّ النَّيبِّ ، َصاحِّ هِّ الَّذِّي َماَت فِّيهِّ، فـََقاَل:  أَنَُّه َدَخَل َعَلى َأيبِّ َواقٍِّد اللَّْيثِّيِّ َمَرضِّ
، َوَأْدَوَمُه َعَلى نـَفْ  هِّ«»إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن َأَخفَّ النَّاسِّ َصاَلًة َعَلى النَّاسِّ  .سِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
ن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوَقاَل: اللَّْيِثيُّ  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حس 21912،  21909  ،21908  ،21899]مسند:  

، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ   [ َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَقاَل: اْلَبْكِريُّ
ْصَحابِّهِّ َصاَلَة اْلعَِّشاءِّ، فـََقَرَأ فِّيَها اْقرَتََبتِّ السَّاَعةُ   )حم( أبو   -[  1081]  ، فـََقاَم  بـَُرْيَدَة يـَُقوُل: إِّنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َصلَّى أبَِّ

  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فَاْعَتَذَر إِّلَْيهِّ.  رَُجٌل مِّْن قـَْبلِّ َأْن يـَْفرَُغ، َفَصلَّى َوَذَهَب فـََقاَل َلُه ُمَعاٌذ قـَْواًل َشدِّيًدا، فَأََتى الرَُّجُل النَّيبِّ
َوَسلََّم:   َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََقاَل  اْلَماءِّ.  َعَلى  ْفُت  َوخِّ ََنٍْل  َأْعَمُل يفِّ  إِّيّنِّ ُكْنُت  َوُضَحاَها فـََقاَل:  لشَّْمسِّ  »َصلِّّ ابِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .َوحَنْوَِّها مَِّن السَُّورِّ« 
ِحيحِ 23008]مسند:   [ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

قَاَل: »َأاَل ُأَصلِّّي َلُكْم َصاَلَة َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    -رضي هللا عنه    -  )حم( أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ   -[  1082] 
 َأخرجه مسند أمحد. َفَصلَّى هبِِّّْم َصاَلًة َحَسَنًة مَلْ يَُطوِّْل فِّيَها«. 

   [[ ]شعيب: إسناده صحيح13037]مسند: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي بَِّنا الصَّاَلَة    -رضي هللا عنه    -)حم( َجابِّر ْبنِّ مَسَُرةَ   -[  1083]  قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ُر اْلَعَتَمَة«. ، َوَسطًا مِّْن َذلَِّك، وََكاَن يـَُؤخِّّ  َأخرجه مسند أمحد. اْلَمْكُتوبََة، َواَل يُطِّيُل فِّيَها، َواَل خيِّفُّ

 . مختصرا (643)أخرجه مسلم  @  [.إسناد ضعيف[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا 20826]مسند: 

قَاَل:  )خز(   -[  1084]  التـَّْيمِّيِّ  إِّنَُّكْم    إِّبـَْراهِّيم  قَاَل:  َمَعَنا؟  ُتَصلِّّي  اَل  َلَك  َما  قـُْلُت:  َمَعَنا.  الصَّاَلَة  تـََرَك  َقْد  َأيبِّ  َكاَن 
ِّّ  خُتَفُِّفوَن الصَّاَلَة، قـُْلُت، فَأَْيَن قـَْوُل   ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -النَّيبِّ : "إِّنَّ فِّيُكُم الضَّعِّيَف َواْلَكبِّرَي، َوَذا احْلَاَجةِّ؟ " قَاَل:  -َصلَّى اَّللَّ

ْعُت َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َمْسُعوٍد يـَُقوُل َذلَِّك، مثَّ َصلَّى بَِّنا َثاَلثََة َأْضَعافِّ َما ُتَصلُّوَن. أخرجه ابن    خزميةَقْد مسِّ
]االعظمي: )قلت: إسناده صحيح. ورجاله ثقات رجال البخاري غير عبد الجبار بن العباس وهو ثقة   ]ياسين: صحيح[ [1607]خزيمة:  

 [ (ناصر –وال اعتداد بما تكلم فيه 

 آداب متفرقة 
ميكُث يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنها    -)خ س د( أم سلمة    -[  1085]

فـَُنرى  النساُء قبل أن يدرِّكهنَّ الرجالُ   -وهللا أعلم    -مكانه يسريًا، قالت:  النِّّساَء يف    «.لكي ينصرَف  ويف رواية »أنَّ 
وسلم  صلى هللا عليه    -كنَّ إذا سلَّْمَن من املكتوبة ُقْمَن، وثبَت رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -عهد رسولِّ هللا  
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قاَم الرجال«. أخرجه البخاري، وأخرج    -صلى هللا عليه وسلم  -صلَّى مَِّن الرِّجالِّ ما شاَء هللا، فإذا قام رسوُل هللا    ومن
إذا سلَّم مكث قلياًل، وكانوا يرْوَن  -صلى هللا عليه وسلم -النسائي الثانية، ويف رواية أيب داود قالت: »كان رسوُل هللا 

 بل الرجال«  أن ذلك كيما ينُفذ النساُء ق
 [ ]صحيح[ 3846]جامع: 

»ثالث ال حيلُّ ألحد    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت( ثوابن    -[  1086] 
أن   قبل  بيت  قعر  ينظْر يف  وال  َخاََّنم،  فقد  فعل  فإن  ُدوََّنم،  ابلدُّعاءِّ  نفسه  فيخصَّ  قوماً  رجل  يُؤمَّنَّ  ال  يْفَعَلهن:  أن 

 يستأذَِّن، فإن فعل فقد خاَّنم، وال يصلِّّي وهو َحقٌِّن، حَّت يتخفََّف« أخرجه أبو داود. 
وعند الرتمذي قال: »ال حيلُّ المرئ أن ينظَر يف جوف بيتِّ امرٍئ حَّت يستأذن، فإن نظَر فيه فقد دخل، وال يؤمَّ قوماً  

 وهو َحقِّن«  فيخصَّ نفسه بدعوة دوَّنم فإن فعل فقد خاَّنم، وال يقوم إىل الصالة 
القاد [ ]3847]جامع:   لغيره دون قوله: "ال يؤم رجل  رعبد  : حديث حسن بشواهده، سوى تخصيص نفسه بالدعاء[ ]شعيب: صحيح 

 قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم"، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  

قال: »ال حيلُّ لِّرجل يؤمن ابهلل    -عليه وسلمصلى هللا  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  1087] 
قال: »وال حيلُّ لرجل يؤمُن ابهلل    -مث ساق حنوه على هذا اللفظ    «...واليوم اآلخر أن يصلَِّّي وهو َحقٌِّن حَّت يتخفَّفَ 

 أخرجه أبو داود. واليوم اآلخر أن يؤمَّ قوماً إال إبذَّنم، وال خيصَّ نفسه بدعوٍة دوَّنم، فإن فعل فقد خاَّنم« 
 ]األلباني: صحيح إال جملة الدعوة[    [[ ]شعيب: صحيح لغيره دون القطعة األخيرة منه، وهذا إسناد ضعيف كسابقه3848]جامع: 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل أيَْتِّ َأَحدُُكُم  -رضي هللا عنه    -أَُماَمَة    )حم( أبو   -[  1088]  قَاَل: مسِّ
ًتا إِّالَّ إبِِّّْذٍن، َواَل   َأخرجه مسند أمحد.  .يـَُؤمَّنَّ إَِّماٌم قـَْوًما فـََيُخصَّ نـَْفَسُه بَِّدْعَوٍة ُدوََّنُْم«الصَّاَلَة َوُهَو َحاقٌِّن، َواَل َيْدُخْل بـَيـْ

أخرى،   رواية  يـَُؤمَّ ويف  َواَل  َحاقٌِّن،  َوُهَو  الصَّاَلَة  َأَحدُُكُم  أيَِْتِّ  »اَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأَحدُُكْم  َأنَّ  نَّ 
لدَُّعاءِّ ُدوََّنُْم، َفَمْن فـََعَل فـََقْد َخاََّنُْم«  . فـََيُخصَّ نـَْفَسُه ابِّ

نـَْفَسُه بَِّشْيٍء  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل أيَْتِّ َأَحدُُكُم الصَّاَلَة َوُهَو َحاقٌِّن، َواَل خَيُصَّ  ويف رواية ًثلثة،  
ًتا َحَّتَّ َيْسَتْأذَِّن«ُدوَن َأْصَحابِّهِّ، وَ  نَـْيهِّ بـَيـْ ْل َعيـْ  . اَل يُْدخِّ

بن  22255  ،22241  ،22152]مسند:   ْفر  السَّ إسناد ضعيف لضعف  وهذا  إلخ"،   ... َيُؤمَّن  "وال  قوله:  لغيره دون  [ ]شعيب: صحيح 
ْفُر ْبُن ُنَسْيٍر َوُهَو َضِعيف  َوَقْد َوثَّ   َقُه اْبُن ِحبَّاَن[ ُنَسير اأَلزدي الحمصي[ ]الهيثمي: ِفيِه السَّ

 الفصل الرابع: يف أحكام املأموم، وفيه مخسة فروع 
 

 الفرع األول: يف الصفوف، وفيه ثالثة أنواع 
 

 ]النوع[ األول: يف ترتيبها 
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ميسح    -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م س د( أبو مسعود البدري    -[  1089]
مناكبنا يف الصالة، ويقول: استووا، وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم، لَيلينِّ منكم ُأولوا األحالم والنُّهى، مث الذين يـَُلوَّنم، مث  

، وأخرجه أبو داود، وأوَّل حديثه قال:  مسلم والنسائيدُّ اختالفًا« أخرجه  الذين يلوَّنم، قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أش
  »لَِّيلِّين منكم أولو األحالم« وحذف ما قبله

 [ ]صحيح[ 3849]جامع: 
  قال: »ليلين   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)م ت د( عبد هللا بن مسعود    -[  1090] 

وإايكم وَهْيشاتِّ األسواق« أخرجه مسلم، وزاد الرتمذي وأبو    -ثالًثً    -منكم أولو األحالم، والنُّهى، مث الذين يلوَّنم  
  -صلى هللا عليه وسلم  -داود »وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم« قبل قوله: »وإايكم« قال الرتمذي: وقد روي عن النيبِّّ  

ُبه أن يلَيُه املهاجرو   ن واألنصار ليحفظوا عنه«  »أنه كان يـُْعجِّ
 [ ]صحيح[ 3850]جامع: 

رجل من    قال: »بينا أان يف املسجد يف الصَّفِّّ املقدَّم فجَبَذين  [:)س( قيس بن عباد ]القيسي الضبعي  -[  1091] 
خلفي َجْبذة فنحَّاين، وقام مقامي، فوهللا ما عَقْلُت صالِت، فلما انصرف، فإذا هو ُأيبُّ بُن كعب، فقال: اي فَّت ال َيُسْؤَك  

النيبِّّ   العقد وربِّّ    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا، إنَّ هذا عهٌد من  القْبلَة، فقال: هلك أهُل  نَلَِّيه، مث استقبل  إلينا أن 
مث قال: وهللا ما عليهم آَسى، ولكن آَسى على من أضلُّوا، قلت: اي أاب يعقوب، ما تعين أبهل العقد؟    -الًثً  ث  -الكعبة  

 أخرجه النسائي. قال األمراُء«. 
 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[  رعبد القاد [ ] 3851]جامع: 

صلى هللا عليه  -قال: »صلَّيُت مع رسولِّ هللا  :  -رضي هللا عنهما    -)خ م ط ت د س( ابن عباس    -[  1092] 
ويف رواية قال: »بِّتُّ عند خاليت ميمونَة، فقام    «،ذاَت ليلة، فقمُت عن يساره، فأخذ بُذَؤابيت فجعلين عن ميينه  -وسلم

 يصلي من الليل، فقمت..« وذكر احلديث.  -رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم 
»بيدي«  أخرى  ويف  »برأسي«  رواية:  »بعثين    ويف  قال:  ملسلم  أخرى  ويف  اجلماعة،  أخرجه  »بَعُضدِّي«  أخرى:  ويف 

النيبِّّ   إىل  وسلم  -العباُس  عليه  يساره،    -صلى هللا  عن  فقمُت  الليلَة،  تلك  معه  فبِّتُّ  ميمونَة،  خاليت  بيت  يف  وهو 
 فتناولين من َخلفي ظهري، فجعلين عن ميينه«. 

 ت كثرية، وطرق عِّدَّة، قد أخرجه اجلماعة، ويرد يف »صالة الليل«  وهذه الرواايت أطراف من حديث طويل، له روااي
 [ ]صحيح[ 3852]جامع: 

قال األسود: وقد كنا أطلنا القعود    -)م د س( األسود ]بن يزيد[ وعلقمة: »استأذان على ابن مسعود    -[  1093] 
  -بيين وبينه، مث قال: هكذا رأيُت رسوَل هللا  فخرجت اجلاريُة، فاستأذنت هلما، فأذن هلما، مث قام فصلى    -على اببه  

فعل«. أخرجه أبو داود، ويف رواية النسائي قال: »دخلُت أان وعلقمُة على عبد هللا بن مسعود،    -صلى هللا عليه وسلم
اله، فصلى  فقال: صلَّى هؤالء؟ قلنا: ال، قال: قوموا فصلُّوا، فذهبنا لنقوَم خلَفُه، فجعل أحَدان عن ميينه، واآلخَر عن ِشِّ 

صلى   -بغري أذان، وال إقامة، فجعل إذا ركع ُيَشبُِّّك بني أصابعه، وجعلها فيما بني رُْكبتيه، وقال: هكذا رأيُت رسول هللا 
ويف أخرى له »بغري أذان وال إقامة: وقال: إذا كنتم ثالثة فاصنعوا هكذا، وإذا كنتم أكثَر من    يفعل«   -هللا عليه وسلم
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«  -صلى هللا عليه وسلم-ذلك فليؤمَّكم أحدكم، وليفرِّْش كفَّيه على فخذيه، فكأَّنا أنظُر إىل اختالف أصابعِّ رسولِّ هللا 
 ضعه  وقد أخرج مسلم هذا املعىن أبطول من هذا اللفظ، وجييء يف مو 

 [ ]صحيح[ 3853]جامع: 
صلى هللا عليه    -: قال: »صلَّيُت إىل جنبِّ رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما    -)س( عبد هللا بن عباس    -[  1094] 

 أخرجه النسائي. أصلِّّي معه«.  -صلى هللا عليه وسلم -وعائشُة خْلَفنا تصلِّّي معنا، وأان إىل جنبِّ النيبِّّ  -وسلم
القيس، وف 3856]جامع:   لعبد  القادر: في سنده قزعة مولى  بعده[ ]عبد  الذي  الحديث  له  ]األلباني: صحيح[    [ي كالم، ولكن يشهد 

 ]الرسالة: صحيح لغيره[ 

صلى    -يف بيتنا خلَف رسولِّ هللا    : قال »صلَّيُت أان ويتيم -رضي هللا عنه    -)م س د( أنس بن مالك    -[  1095] 
ُسَليم خْلَفنا-هللا عليه وسلم وأُمُّ  املرأَة    «.،  وأقام  ميينه،  فأقامين عن  قال:  أو خالته،  وأبُمِّّه  بِّه  »أنه صلَّى  رواية:  ويف 

 َخْلفنا«. أخرجه مسلم والنسائي.
دخل على أُمِّّ حرام، فأتـَْوُه بسمٍن ومتٍر، فقال: رُدُّوا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود قال: »إنَّ رسوَل هللا  

قال  هذا يف وَِّعائِّهِّ، وهذا   َحَرام خْلَفنا،  ُسَلْيم وأمُّ  أمُّ  فقامت  بنا ركعتني تطوعاً،  قال فصلَّى  فإين صائم، مث  َقائِّهِّ،  يف سِّ
أمَّه وامرأة  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى »أنَّ رسوَل هللا  «.ًثبت: وال أعلمه إال قال: أقامين عن ميينه على بساط

 «. منهم، فجعله عن ميينه، واملرأَة خلف ذلك
هو إال أان وأُمي وأمُّ حَرام خاليت، فقال:    وسلم وماصلى هللا عليه    -ويف أخرى للنسائي قال: »دخل علينا رسوُل هللا  

وقد تقدَّم هلذا احلديث رواايت أخرجها اجلماعة،    «.قوموا فأُلَصلِّّ لكم، قال: يف غري وقت الصالة، قال: فصلى بنا
 عليه«   وهو مذكور يف الباب األول »فيما يصلَّى

 [ ]صحيح[  3857]جامع: 
النيب    -[  1096]  قال: »أمران  بن جندب  يتقدَّمنا أحُدان«.    -صلى هللا عليه وسلم  -)ت( مسرة  أن  إذا كنا ثالثة 

 أخرجه الرتمذي. 
 ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[  ]الترمذي: حديث حسن غريب[ [ 3858]جامع: 

أحببُت أن أكوَن عن   -صلى هللا عليه وسلم  -)س( الباء بن عازب قال: »كنُّا إذا صلَّينا خْلَف النيبِّّ    -[  1097] 
   أخرجه النسائي. «. ميينه

 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 3861]جامع: 

أبو هريرة    -[  1098]  قال: »قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م د ت س(  : خرُي  -صلى هللا عليه وسلم  -: 
والرتمذي   داود  وأبو  أخرجه مسلم  أوَّهُلا«  وَشرُّها  ُرها،  آخِّ النِّّساءِّ  ُرها، وخرُي صُفوفِّ  آخِّ أوَّهُلا، وشرُّها  الرِّجالِّ  صفوفِّ 

 والنسائي 
 [ ]صحيح[ 3862]جامع: 

ْئُت    -رضي هللا عنه  - َجابِّر ْبُن َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه(  -[ 1099]  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي اْلَمْغرَِّب، َفجِّ
 أخرجه ابن ماجه.  فـَُقْمُت َعْن َيَسارِّهِّ، فََأقَاَمينِّ َعْن ميِّينِّهِّ«

 وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل[ ]شعيب: حديث صحيح،  [ ]األلباني: صحيح[974 ]ماجه:
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ُروَن  -رضي هللا عنه - أََنس )جه(  -[ 1100]  قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »حيِّبُّ َأْن يَلَِّيُه اْلُمَهاجِّ
 أخرجه ابن ماجه.  َواأْلَْنَصاُر لَِّيْأُخُذوا َعْنُه«

 [ ]شعيب: إسناده صحيح ]األلباني: صحيح[[  في الزوائد: رجال إسناده ثقات [ ]عبد الباقي:977 ]ماجه:

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َخرْيُ ُصُفوفِّ   -رضي هللا عنه  -َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه(  -[ 1101] 
 جه.أخرجه ابن ماالرَِّجالِّ ُمَقدَُّمَها، َوَشرَُّها ُمَؤخَُّرَها، َوَخرْيُ ُصُفوفِّ النَِّّساءِّ ُمَؤخَُّرَها، َوَشرَُّها ُمَقدَُّمَها« 

]شعيب: صحيح بما قبله، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد هللا ابن   [ ]األلباني: حسن صحيح[1001 ]ماجه:
 [ محمَّد بن عقيل 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  1102] 
؟« قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، قَاَل: " إِّْسبَ  ُ بِّهِّ اخْلَطَااَي، َويَزِّيُد بِّهِّ يفِّ احلََْسَناتِّ ُوُضوءِّ َعَلى اْلَمَكارِّهِّ، وََكثْـَرُة  اُغ الْ َما يَُكفُِّر اَّللَّ

دِّ، َواْنتِّظَاُر الصَّاَلةِّ بـَْعَد الصَّاَلةِّ، َما مِّْنُكْم مِّْن رَُجٍل خَيُْرُج مِّْن بـَْيتِّهِّ  ًرا فـَُيَصلِّّي َمَع اْلُمْسلِّمِّنَي  اخْلُطَا إِّىَل َهذِّهِّ اْلَمَساجِّ  ُمَتَطهِّّ
َتظُِّر الصَّاَلَة اأْلُْخَرى، إِّنَّ اْلَماَلئَِّكَة تـَُقوُل: اللَُّهمَّ اْغفِّْر َلُه اللَُّهمَّ اْرمَحُْه، فَإَِّذا ُقْمُتْم  الصَّاَلَة، مثَّ جَيْلُِّس يفِّ اْلَمْجلِّسِّ يَـ  إِّىَل  نـْ

ُ  الصَّاَلةِّ فَاْعدُِّلوا ُصُفوَفُكْم، َوَأقِّيُموَها َوُسدُّوا اْلُفَرَج، فَإِّيّنِّ َأرَاُكْم مِّْن َورَاءِّ َظْهرِّي، فَإَِّذا قَالَ  ُ َأْكَبُ، فـَُقوُلوا: اَّللَّ : إَِّماُمُكُم اَّللَّ
احلَْ  َلَك  رَبَـَّنا  اللَُّهمَّ  فـَُقوُلوا:  لَِّمْن محَِّدُه،   ُ اَّللَّ َع  مسِّ قَاَل:  َوإَِّذا  فَارَْكُعوا،  رََكَع  َوإَِّذا  ُصُفوفِّ  َأْكَبُ،  الصُُّفوفِّ  َخرْيَ  َوإِّنَّ  ْمُد، 

الْ  َوَشرَُّها  اْلُمَقدَُّم،  الرَِّجالُ الرَِّجالِّ  َسَجَد  إَِّذا  النَِّّساءِّ  َمْعَشَر  اَي  اْلُمَقدَُّم،  َوَشرَُّها  اْلُمَؤخَُّر،  النَِّّساءِّ  ُصُفوفِّ  َوَخرْيُ    ُمَؤخَُّر، 
يقِّ اأْلُزُرِّ "   َأخرجه مسند أمحد.  . فَاْغُضْضَن أَْبَصارَُكنَّ اَل تـََرْيَن َعْورَاتِّ الرَِّجالِّ مِّْن ضِّ

ِد ْبِن َعِقيٍل، َوِفي ااِلْحِتَجاِج    [ حيح، وهذا سند حسن في المتابعات[ ]شعيب: حديث ص10994]مسند:   ِ ْبُن ُمَحمَّ ]الهيثمي: ِفيِه َعْبُد َّللاَّ
 ِبِه ِخاَلف  َوَقْد َوثََّقُه َغْيُر َواِحٍد[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َخرْيُ ُصُفوفِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  1103] 
اَل: »اَي َمْعَشَر النَِّّساءِّ  َقدَُّم« َوقَ الرَِّجالِّ الصَّفُّ اْلُمَقدَُّم، َوَشرَُّها الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر، َوَخرْيُ ُصُفوفِّ النَِّّساءِّ اْلُمَؤخَُّر، َوَشرَُّها اْلمُ 

يقِّ اأْلُُزرِّ«   َأخرجه أمحد.  .اَل تـَْرفـَْعَن رُُءوَسُكنَّ، إَِّذا َسَجْدُتنَّ اَل تـََرْيَن َعْورَاتِّ الرَِّجالِّ مِّْن ضِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ويف رواية عند ابن خزمية،   َجالِّ اْلُمَقدَُّم، َوَشرَُّها اْلُمَؤخَُّر،  "َوَخرْيُ ُصُفوفِّ الرِّ   : -َصلَّى اَّللَّ

قـُْلُت لَِّعْبدِّ اَّللَِّّ:    َن أَْبَصارَُكنَّ".َوَخرْيُ ُصُفوفِّ النَِّّساءِّ اْلُمَؤخَُّر، َوَشرَُّها اْلُمَقدَُّم. اَي َمْعَشَر النَِّّساءِّ! إَِّذا َسَجَد الرَِّجاُل، فَاْحَفظْ 
زَارِّ  يقِّ اإْلِّ  أخرجه ابن خزمية  .مِّمَّ َذاَك؟ قَاَل: مِّْن ضِّ

[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، دون قوله: يا معشر النساء..، فهو حديث حسن لغيره، وهذا  1694  ، 1562[ ]خزيمة:  11121]مسند:  
ابن   فيهم  ليس  ثقات  يعلى، ورجاله  أبو  ابن عقيل، ورواه  ]الهيثمي: رواه أحمد من رواية شريك عن  إسناد ضعيف لضعف شريك[ 

 [ عقيل 

 ]النوع[ الثاني: يف تسوية الصفوف وتقوميها   
يقول:    -صلى هللا عليه وسلم-: قال: مسعُت النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)خ م ت د س( النعمان بن بشري    -[  1104]

لَُيَخالَِّفنَّ هللا بني وجوهكم قال: »كان رسوُل هللا    «.»لتَسوُّنَّ ُصُفوَفكم، أو    -أخرجه البخاري ومسلم، وملسلم أيضاً 
أَّنا ُيسوِّي هبا القَِّداَح، حَّت رأى أانَّ قد عَقْلنا عنه، مث خرج يوماً، فقام  ُيَسوِّي ُصُفوفَنا، حَّتَّ ك  -صلى هللا عليه وسلم

َصْدرُُه،فقال: عباَد هللا، لُتَسوُّنَّ ُصُفوفكم، أو لُيَخالَِّفنَّ هللا بني وجوهكم« وأخ  ً َ، فرأى رجاًل ابدايِّ رج  حَّت كاد أن يكبِّّ
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  -صلى هللا عليه وسلم  -رج أبو داود أيضاً قال: »أقبل رسوُل هللا الرتمذي وأبو داود والنسائي هذه الرواية الثانية، وأخ
وهللا لَُتقِّيُمنَّ صفوفكم، أو لُيَخالَِّفنَّ هللا بني قـُُلوبكم، قال: فرأيُت    -ثالًثً    -على الناس بوجهه، فقال: أقيموا ُصُفوفكم  

َْنكِّبِّ صاحبِّهِّ، ورُكبَـَتُه ب صلى هللا    -رُْكَبتِّهِّ، وكعَبُه بكْعبِّهِّ« وله يف أخرى قال: »كان رسوُل هللا  الرَُّجَل مِّنَّا يـُْلزُِّق َمْنكَِّبُه ِبِّ
«   -عليه وسلم  ُيَسوِّي صفوفنا إذا ُقمنا للصالة، فإذا استوينا كبَّ

 [ ]صحيح[ 3863]جامع: 
: »سوُّوا -وسلمصلى هللا عليه    -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م د س( أنس بن مالك    -[  1105] 

 صفوفكم، فإن تسوية الصَّفِّ من متام الصالةِّ«. 
: »أمتُّوا الصُّفوف، فإين أراكم من وراءِّ ظهري« ومنهم من قال  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: قال رسوُل هللا  

صلى هللا    -سوُل هللا  فيه: »أقيموا الصفوف«. أخرجه البخاري ومسلم، وللبخاري قال: »أقيمت الصالُة فأقبَل علينا ر 
وكان أحُدان يـُْلزُِّق    -زاد يف رواية    -بوجهه، فقال: أقيموا ُصُفوفكم وتـََراصُّوا، فإين أراكم من وراء ظهري    -عليه وسلم

بِّهِّ، وقدَمُه بَِّقَدمِّهِّ«.   ْنكِّبِّ صاحِّ  َمْنكَِّبُه ِبِّ
وا ُصُفوفكم، وقاربُوا بينها، وحاُذوا ابألعناق،  قال: ُرصُّ   -صلى هللا عليه وسلم   -ويف رواية أيب داود: »أن رسوَل هللا  

 فوالذي نفسي بيده، إين ألرى الشيطان يـََتَخلَُّلكم، ويدخل من َخلِّلِّ الصَّفِّّ كأَّنا احلََذُف«. 
وله يف أخرى قال حممد بن السائب: »َصلَّيُت إىل جانب أنس يوماً، فقال: هل تدري: مل ُجعَِّل هذا العوُد يف القبلة؟  

 يضَع يَده عليه، فيقول: استووا، وعدُِّلوا صفوفكم«. -صلى هللا عليه وسلم-وهللا، قال: كان رسوُل هللا قلت: ال 
كان إذا قام إىل الصالة أخذ بيمينه، مث التفَت، فقال: اعتدلوا،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »أن رسوَل هللا  

صلى هللا عليه    -وا صفوفكم«. ويف أخرى له: »أن رسوَل هللا  سوُّوا ُصَفوَفكم، مث أخذه بيساره، وقال: اعتدلوا، سوُّ 
 قال: أمتُِّّوا الصفَّ املُقدَّم، مث الذي يليه، فما كان من نْقص فلَيُكن يف الصف املؤخَّر«. -وسلم

 أخرى أن  وأخرج النسائي رواية البخاري املفردة ورواية أيب داود األوىل، إىل قوله: »ابألعناق« وروايته الثالثة، وله يف
كان يقول: »استووا، استووا، استووا، فوالذي نفسي بيده، إين ألراكم من خْلفي كما   -صلى هللا عليه وسلم   -النيبَّ  

   أراكم من بني يديَّ«
 [ ]صحيح[ 3864]جامع: 

، فإن   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)م د( أبو هريرة    -[ 1106]  قال: »أقيموا الصفَّ
لرسولِّ هللا   تقاُم  الصالَة كانت  »أن  أخرى:  الصالةِّ« ويف  ُحْسنِّ  من  الصَّفِّ  فيأخُذ  -صلى هللا عليه وسلم  -إقامة   ،

 َمَقاَمُه«. أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الثانية   -وسلمصلى هللا عليه  -الناُس مصافَّهم قبل أن يقوَم النيبُّ 
 [ ]صحيح[ 3865]جامع: 

قال: »أقيموا    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما    -)د س( عبد هللا بن عمر    -[  1107] 
فـُُرجات الشيطان، ومن وصل صفاً   َتَذروا  املناكب، وُسدُّوا اخللل، ولِّيُنوا أبيدي إخوانكم، وال  الصُّفوف، وحاذوا بني 

 إىل آخره   «...صفاً لنسائي منه قوله: »من وصل وصله هللا، ومن قطعه قطعه هللا« أخرجه أبو داود، وأخرج ا
   [[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح3866]جامع: 
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  -: »ملا قدَِّم املدينة« قيل له: »ما أنكرَت ُما عهدَت رسوَل هللا -رضي هللا عنه    -)خ( أنس بن مالك    -[  1108] 
 أخرجه البخاري. ؟ قال: ما أنكرُت شيئاً، إال أنَّكم ال تقيموَن الصفوَف« -صلى هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 3867]جامع: 
أخرجه أبو  قال: »خيارُكم أليَـُنكم مناكَب يف الصالةِّ«  -صلى هللا عليه وسلم -)د( ابن عباس: أن النيبَّ  -[  1109] 

 داود.
[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، جعفر بن يحيي بن ثوبان  وله شواهد بمعناه  [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف3871]جامع:   

 ]األلباني: صحيح[    [وعمه عمارة بن ثوبان مجهوالن

)ت س د( عبد احلميد بن حممود: قال: »صلَّينا خلَف أمري من األُمراء، فاضطَّرَّان الناُس، فصلَّْينا بني    -[  1110] 
أخرجه الرتمذي والنسائي،    «.-صلى هللا عليه وسلم  -هذا على عهد النيب    كنا نتقيالسَّاريتني، فلما صلَّينا قال أنس:  

  « ..ك يوم اجلمعة، فُدفِّعنا إىل السَّواري، فتقدَّْمنا وأَتخَّْران، فقال أنس.ويف رواية أيب داود قال: »صلَّيُت مع أنس بن مال
 وذكر احلديث 

 : صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[  رعبد القاد [ ] 3872]جامع: 

له:    -[  1111]  يقال  بيدي وحنن ابلرَّقَّةِّ، فقام يب على شيخ  اجلَْعد  بُن  قال »أخذ زايُد  )د ت( هالل بن يساف: 
رأى    -صلى هللا عليه وسلم  -وابصُة بُن َمْعَبد من بين أسد، فقال زايد: حدََّثين هذا الشيُخ وهو يسمُع: أن رسوَل هللا  

الصالَة« أخرجه الرتمذي، وأخرج أبو داود منه املسند، وفيه: »فأمره    رجاًل يصلِّّي خلَف الصفِّّ وحَدُه، فأمره أن يُعيدَ 
 أن يعيَد« قال سليماُن بُن حرب »الصالَة«  

]3873]جامع:   القاد[  راشد[  رعبد  بن  لجهالة عمرو  إسناد ضعيف  وهذا  بطرقه وشواهده[ ]شعيب: حديث صحيح،  : حديث صحيح 
 [  صحيح]األلباني: 

قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »إِّنَّ اَّللََّ َوَماَلئَِّكَتُه ُيَصلِّّوَن  -رضي هللا عنها  - َعائَِّشة )جه(  -[ 1112] 
َا َدْرَجًة« ُ هبِّ ُلوَن الصُُّفوَف، َوَمْن َسدَّ فـُْرَجًة رَفـََعُه اَّللَّ  أخرجه ابن ماجه.  َعَلى الَّذِّيَن َيصِّ

[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد فيه ضعف لضعف رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده،  995 ]ماجه:
 [ وقد توبع

َهى َأْن َنُصفَّ َبنْيَ السََّوارِّي َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ   -رضي هللا عنه  - ملزىناقرة بن إايس  )جه(  -[ 1113]  قَاَل: »ُكنَّا نـُنـْ
َها َطْرًدا«  أخرجه ابن ماجه.  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َونُْطَرُد َعنـْ

 ]شعيب: إسناده حسن[  [ ]األلباني: حسن صحيح[1002 ]ماجه:

َباَن    )جه(  -[  1114]  َشيـْ ْبنِّ  عنه  -َعلِّيِّ  َوَسلََّم،    -رضي هللا  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ َعَلى  َقدِّْمَنا  َحَّتَّ  َخَرْجَنا  قَاَل: 
فـَْردً  رَُجاًل  فـََرَأى  الصَّاَلَة،  فـََقَضى  ُأْخَرى،  َصاَلًة  َورَاَءُه  َنا  َصلَّيـْ َخْلَفُه، مثَّ  َنا  َوَصلَّيـْ ُيَصلِّّ فـََبايـَْعَناُه،  قَاَل:  ا   ، الصَّفِّّ َخْلَف  ي 

نَي اْنَصَرَف قَاَل: »اْستَـْقبِّْل َصاَلَتَك، اَل َصاَلَة   ُّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حِّ «  فـََوَقَف َعَلْيهِّ َنيبِّ أخرجه  لِّلَّذِّي َخْلَف الصَّفِّّ
 ابن ماجه. 

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات1003 ]ماجه:
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قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ مِّْن مَتَامِّ    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  1115] 
»  َأخرجه مسند أمحد.  .الصَّاَلةِّ إِّقَاَمَة الصَّفِّّ

و َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوِفيِه: َعْبُد  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأبُ 14454]مسند:  
ِد ْبِن َعِقيٍل َوَقِد اْخُتِلَف ِفي ااِلْحِتَجاِج ِبهِ  ِ ْبُن ُمَحمَّ  [ َّللاَّ

أبو هريرة    -[  1116]  نـَْفُس حُمَمٍَّد    -رضي هللا عنه    -)حم(  َوَسلََّم: »َوالَّذِّي  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
ُنوا ُر  َأخرجه مسند    .ْم َوُسُجودَُكْم«ُكوَعكُ بَِّيدِّهِّ، إِّيّنِّ أَلَْنظُُر إِّىَل َما َورَائِّي َكَما أَْنظُُر إِّىَل َما َبنْيَ َيَديَّ، َفَسوُّوا ُصُفوَفُكْم، َوَأْحسِّ

 أمحد.
 [ [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقات  10565]مسند: 

اْلَبَاء    -[  1117]  عنه    -)حم(  هللا  َوَسلََّم:    -رضي  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  اَل  قَاَل:  ُصُفوَفُكْم  »َأقِّيُموا 
؟ قَاَل: »ُسوٌد ُجْرٌد، َتُكوُن أبَِّ  « قِّيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َوَما َأْواَلُد احْلََذفِّ َأخرجه مسند    .ْرضِّ اْلَيَمنِّ«يـََتَخلَُّلُكْم َكَأْواَلدِّ احْلََذفِّ

 أمحد.
عبد الرحمن بن عوسجة، فقد روى له البخاري في "األدب  [ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير  18618]مسند:  

   [المفرد" وأصحاب السنن، وهو ثقة 
ي بَِّيدِّهِّ،    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1118]  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " قَاَل: »َوالَّذِّي نـَْفسِّ

ُنوا رُُكوَعُكْم َوُسُجودَُكْم«إِّيّنِّ أَلَْنظُُر إِّىَل َما َورَائِّي كَ   .َما أَْنُظُر إِّىَل َما َبنْيَ َيَديَّ، َفَسوُّوا ُصُفوَفُكْم، َوَأْحسِّ
ُنوا َصاَلَتُكْم، فَإِّيّنِّ َأرَاُكْم مِّْن َخْلفِّي َكَما َأرَاُكْم َأَمامِّي«ويف رواية خمتصرة،   َأخرجه مسند أمحد.  .»َأْحسِّ

 ]شعيب: صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[ [8927 ،7199 ،8255]مسند: 

 ]النوع[ الثالث: يف الصف األول   
كان يصلِّّي على   -: »أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه    -)س( العرابض بن سارية    -[  1119]

 أخرجه النسائي. «.الصَّف األول ثالًثً، وعلى الصفِّّ الثاين واحدة
 : حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد [ ] 3874]جامع: 

قال: »ال يزال قوم يتأخرون عن  -صلى هللا عليه وسلم-: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)د( عائشة  -[ 1120] 
َرهم هللا يف النار«.   أخرجه أبو داود. الصفِّّ األول حَّت يؤخِّّ

ي روايته عن  [ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "في النار"، وهذا إسناد رجاله ثقات، إال أن عكرمة ابن عمار ضعيف ف3875]جامع:  
 ]األلباني: صحيح[    [يحيي بن أبي كثير الضطرابه فيها، ولم يتابع على قوله: "في النار"

يتخلَُّل    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د س( الباء بن عازب    -[  1121] 
الصفوف من انحية إىل انحية، ميسُح صدوران ومناكبنا، ويقول: ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم، قال: وكان يقول: إن هللا 

 ( 1)النسائي »الصفوف املقدَّمة« ومالئكته يصلُّون على الصُّفوف اأُلول« أخرجه أبو داود، وعند 
إىل الصالة، واإلماُم مل خيرْج، فقعَد بعُضنا، فقال يل شيخ من   قمنا ِبىن» [: ويف أخرى أليب داود قال كهمس ]بُن احلسن

يـُْقعُِّدَك؟ قلت: ابُن بريدَة؟ قال: هذا السُُّمود، فقال يل الشيخ: حدَّثين عبد الرمحن بن َعْوسجة عن   أهل الكوفة: ما 
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َ، قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -الباءِّ بن عازب قال: كنا نقوُم يف الصفوف على عهدِّ رسولِّ هللا   طوياًل قبل أن يكبِّّ
يقول: إن هللا ومالئكَته يصلُّون على الذين يلون الصُّفوف اأُلَول، وما من    -صلى هللا عليه وسلم  -وكان رسوُل هللا  

ُل هبا صّفًا«   (2) ُخطوة أحبَّ إىل هللا من ُخطوة ميشيها العبد، َيصِّ
  [سناده صحيح[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إ3876]جامع:  (1)
في سنده مجهول[ ]شعيب: ضعيف بهذا السياق إلبهام الشيخ من أهل الكوفة، وباقي رجاله ثقات    [ ]عبد القادر:3876]جامع:  (  2)

 [ غير عون بن كهمس فقد روى عنه جمع

أبو هريرة    -[  1122] أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)م(  يْعَلُموَن    -صلى هللا عليه وسلم  -:  أو    -قال: »لو 
 أخرجه مسلم.ما يف الصَّفِّّ األوَّلِّ لكانت قـُْرعة«. ويف أخرى »ما كانت إال قـُْرعة«.  -تعلمون 
 [ ]صحيح[ 3877]جامع: 

: »أال تُصفُّون  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا :  -رضي هللا عنه  -)م د س( جابر بن مسرة   -[ 1123]
ويرتاصُّون يف  املقدَّمة،  الصفوف  يُتِّمُّون  قال:  رهبم؟  عند  املالئكُة  َتُصفُّ  قلنا: وكيف  رهبم؟  عند  املالئكة  تُصفُّ  كما 

د، ويرد يف الفصل الصف« أخرجه أبو داود والنسائي، وهو طرف من حديث قد أخرجه مسلم بطوله، وفرَّقه أبو داو 
   الثالث من هذا الباب

 [ ]صحيح[ 3878]جامع: 

اخلدري    -[  1124] أبو سعيد  عنه    -)م د س(  »أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا  رأى يف   -صلى هللا عليه وسلم  -: 
َرهم هللا «. أخرجه  أصحابه أتخُّرًا، فقال هلم: تقدَُّموا فائَتمُّوا يب، وليأمَتَّ بكم َمْن بـَْعدَكم، ال يزاُل قوٌم يتأخَُّروَن حَّت يؤخِّّ

 مسلم وأبو داود والنسائي  
 [ ]صحيح[ 3879]جامع: 

قال: »إن هللا ومالئَِّكَتُه يصلُّوَن   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنها    -)د( عائشة    -[  1125]
 .»  أخرجه أبو داود. على َمَيامِّن الصُُّفوفِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[  3880]جامع:  

ْعُت َرُسول اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَّ اَّللََّ َوَماَلئَِّكَتُه   -رضي هللا عنه  -اْلَبَاء ْبَن َعازٍِّب  )جه( -[ 1126] مسِّ
 »  أخرجه ابن ماجه. ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّّ اأْلَوَّلِّ

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح [ثقات  ورجاله[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث البراء صحيح، 997 ]ماجه:

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اَّللََّ    -رضي هللا عنه  - َعْبد الرَّمْحَن ْبنِّ َعْوفٍ  )جه( -[ 1127]
»  أخرجه ابن ماجه.  َوَماَلئَِّكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّّ اأْلَوَّلِّ

وهذا إسناد  ]شعيب: صحيح لغيره،   ]األلباني: حسن صحيح[  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات999 ]ماجه:
 [ حسن، محمَّد بن المصفى ومحمد بن عمرو ابن علقمة صدوقان، وباقي رجاله ثقات 

ريٍ   -[  1128] َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ    -رضي هللا عنه  -)حم( النـُّْعَمان ْبنِّ َبشِّ َّ َصلَّى هللاُ  ْعُت النَّيبِّ قَاَل: مسِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .َوَماَلئَِّكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّّ اأْلَوَّلِّ َأوِّ الصُُّفوفِّ اأْلُوىَل«َوَجلَّ، 
 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقات    [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن18364]مسند: 
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َ َوَماَلئَِّكَتُه ُيَصلُّوَن    -رضي هللا عنه  -أَُماَمَة    )حم( أبو   -[  1129] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اَّللَّ
؟ قَاَل: »إِّنَّ اَّللََّ َوَماَلئَِّكَتُه ُيَصلُّونَ  «. قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َوَعَلى الثَّاينِّ «  َعَلى الصَّفِّّ اأْلَوَّلِّ . قَاُلوا: اَي  َعَلى الصَّفِّّ اأْلَوَّلِّ

« قَاُلوا اَي رَ  ؟ قَاَل: »إِّنَّ اَّللََّ َوَماَلئَِّكتِّهِّ ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّّ اأْلَوَّلِّ ؟ قَاَل:  َرُسوَل اَّللَِّّ، َوَعَلى الثَّاينِّ ُسوَل اَّللَِّّ، َوَعَلى الثَّاينِّ
َوَسلَّ  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َوقَاَل   .» الثَّاينِّ أَْيدِّي  »َوَعَلى  يفِّ  َولِّيُنوا  َمَناكِّبُِّكْم،  َبنْيَ  َوَحاُذوا  ُصُفوَفُكْم،  »َسوُّوا  َم: 

َأْواَلدَ   : يـَْعينِّ  » احْلََذفِّ َْنزَِّلةِّ  َنُكْم ِبِّ بـَيـْ فِّيَما  َيْدُخُل  فَإِّنَّ الشَّْيطَاَن  اخْلََلَل؛  َوُسدُّوا  غَارَ إِّْخَوانُِّكْم،  الصِّّ الضَّْأنِّ  َأخرجه مسند    . 
 أمحد.

 [ ونَ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُل َأْحَمَد ُمَوثَّقُ 22263]مسند: 

َنا َأْن ُنَصلَِّّي ُمَِّّا يَلِّي ميِّنَي   يَزِّيد ْبنِّ اْلَبَاءِّ، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل:  )خز(  -[  1130] بـُ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َرُسولِّ اَّللَِّّ  َكاَن يـُْعجِّ َصلَّى اَّللَّ
لسَّاَلمِّ َعْن ميِّينِّهِّ. أخرجه ابن خزمية  - َنَُّه َكاَن يـَْبَدأُ ابِّ  ألِّ

 ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[   [1564]خزيمة: 

 الفرع الثاني: يف االقتداء، وشرائطه ولوازمه، وفيه أربعة أنواع 

 فة االقتداء باإلماء قائما  وقاعدا  ]النوع[ األول: يف ص 
)م د س( حطان بن عبد هللا الرَّقاشي: قال: صلَّيُت مع أيب موسى األشعري صالة، فلما كان عند القْعَدةِّ  -[  1131]

ِّّ والزَّكاةِّ؟ قال: فلما قضى أبو موسى الصالَة وسلَّم، انصرف فقال: أيُّكم القائل   قال رجل من القوم: أُقِّرَّتِّ الصالُة ابلبِّ
طَّاُن قلَتها؟    كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرَمَّ القوُم، مث قال: أيُّكم القائل ]كلمة[ كذا وكذا؟ فأرَمَّ القوم، فقال: لعلََّك اي حِّ

قال: ما قُلُتها، ولقد رَهِّبُت أن تَبَكَعين هبا، فقال رجل من القوم: أان قلتها، ومل ُأرِّْد هبا إال اخلرَي، فقال أبو موسى: أما  
خطَبنا فبنيَّ لنا ُسّنتنا، وعلَّمنا صالتَنا، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  -  تعَلمون كيف تقولون يف صالتكم؟ إن رسوَل هللا

وا   وإذا قال: }غريِّ   -ويف رواية: »فإذا قرأ فأنصتوا    -إذا صلَّيُتم فأقيموا ُصُفوفكم، مث ليؤمَّكم أحدُكم، فإذا كّبَ فكبِّّ
وا واركعوا، فإن اإلمام يركُع قبَلكم ويْرفُع املْغُضوبِّ عليهم وال الضَّالني{ فقولوا: آمني: جيِّبُكم هللا، ف إذا كبَّ وركع، فكبِّّ

: فتلك بتلك، وإذا قال: مسع هللا ملن محَِّدُه، فقولوا: اللهم ربنا لك  -صلى هللا عليه وسلم-قبلكم: فقال رسوُل هللا  
: مسع هللا ملن محده،  - عليه وسلمصلى هللا  -  هللا تبارَك وتعاىل قال لسان على لسنة نبيَّه  احلمد: يسَمع هللا لكم، فإن 

وا واسجدوا، فإن اإلمام يسجُد قبَلكم ويرفُع قبَلكم، فقال رسوُل هللا   :  -صلى هللا عليه وسلم  -وإذا كبَّ وسجد، فكبِّّ
يَّاُت، الطيِّّبات، الصلواُت هلل، السالم عل يك أيُّها  فتلك بتلك، وإذا كان عند الَقْعدةِّ فليكن من أوَّلِّ قولِّ أحدكم: الّتحِّ

إال هللا، وأن حممدًا عبده رسوله«.   إله  أن ال  أشهُد  الصاحلني،  عباد هللا  علينا وعلى  السالم  وبركاته،  النيبُّ ورمحة هللا 
أخرجه مسلم، وأبو داود، إال أن أاب داود قال: »وأشهد أن حممدًا رسوُل هللا«. قال: ومل يقل أمحد: »وبركاته« وال قال:  

 حممدًا«. »وأشهد« وقال: »وأن
  ِّّ ابلبِّ الصالُة  أُقِّرِّتِّ  فقال:  القوم،  من  رجل  دخَل  الَقْعَدةِّ  يف  فلما كان  موسى،  أبو  بنا  قال: صلَّى  النسائي  رواية  ويف 
طَّان، لعلك   والزَّكاةِّ؟ فلما سلَّم أبو موسى أقبل على القوم، فقال: أيُّكم القائل هذه الكلمة؟ فأرَمَّ القوم، فقال: اي حِّ

كان يعلِّّمنا صالتَنا وُسنَّتنا،    -صلى هللا عليه وسلم   -لت: ال، وقد خشيُت أن تْبَكَعين هبا، فقال: إن رسوَل هللا  قُلَتها؟ ق 
وا، وإذا قال: }غريِّ املغضوب عليهم وال الضَّالني{ فقولوا: آمني: جيِّْبكم هللا  ،  فقال: إَّنا اإلمام لُيؤمَتَّ به، فإذا كبَّ فكبِّّ
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  -إذا سجَد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، فإن اإلمام يسجُد قبلكم، ويرفع قبلكم قال رسول هللا  وإذا ركع فاركعوا، و 
  -صلى هللا عليه وسلم  -: »فتلك بتلك« وأخرج يف موضع آخر من كتابه قال: »إن نيبَّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم

وا، خطبنا فبني لنا ُسنَّتنا، وعلَّمنا صالتنا، فقال: إذا صلَّيُتّم فأقي  موا ُصُفوَفكم، مث ليؤمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّ اإلمام فكبِّّ
وا واركعوا، فإن اإلمام يَرَكُع  وإذا قرأ: }غريِّ املغضوبِّ عليهم وال الضالني{ فقولوا: آمني، جُيْبكم هللا، وإذا كبَّ وركع فكبَّ

« وذكر   ..بتلك، وإذا قال مسع هللا ملن محده.: فتلك  -صلى هللا عليه وسلم  -قبَلكم، ]ويرفُع قبلكم[ ، قال نيبُّ هللا  
 . احلديث إىل آخره مثل مسلم، وقال يف آخره سبع كلمات، »وهي: حتية الصالة..«

 [ ]صحيح[ 3881]جامع: 
: »إَّنا ُجعَِّل  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو هريرة    -[  1132] 

وا، وإذا رََكَع فاركعوا، وإذا قال: مسع هللا ملن محده، فقولوا: اللهم ربَّنا لك احلمد، وإذا  اإلمام   لُيؤمتَّ به، فإذا كبَّ فكبِّّ
 صلَّى قائماً فصلُّوا قِّياماً، وإذا صلى قاعدًا فصلُّوا قُعودًا«. 

مام ليؤمتَّ به، فال ختْتلفوا عليه،  فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: مسع هللا ملن محده، فقولوا: ربنا  ويف رواية قال: »إَّنا ُجعَِّل اإلِّ
إقامة   فإن  الصالةِّ،  يف  الصَّفَّ  وأقيموا  أمجعون،  ُجُلوساً  فصلُّوا  جالساً  وإذا صلى  فاسجدوا،  وإذا سجد  احلمد،  لك 

 الصَّفِّّ من ُحْسنِّ الصالةِّ«. أخرجه البخاري ومسلم.. 
يُعلِّّمنا، يقول: »ال    -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم قال: »كان رسوُل هللا  وانتهت رواية مسلم عند قوله: »أمجعون«  

وا، وإذا قال: }وال الضَّالِّّنَي{ فقولوا: آمني، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: مسع هللا ملن مح ده،  تـَُبادِّروا اإلمام، إذا كبَّ فكبِّّ
ترفعوا   رواية: »وال  زاد يف  احلمد«.  ربنا لك  اللهم  فقولوا: فقولوا:  الضَّالني{  قال: }وال  فيها: »وإذا  يذكر  قبله« ومل 

 آمني«.
  ويف أخرى له قال: إَّنا اإلماُم ُجنَّة، فإذا صلَّى قاعدًا فصلُّوا قُعودًا، وإذا قال: مسع هللا ملن محَدُه، فقولوا: اللهم ربنا لك 

م من َذْنبِّهِّ«. ويف رواية أيب داود قال: »إَّنا جعل  احلمد، فإذا وافق قوُل أهل األرض قوَل أهل السماء، ُغفَِّر له ما تقدَّ 
َ، فإذا ركع فاركعوا، وال تركعوا حَّت يركع، وإذا قال: مسع هللا   وا حَّت يكبِّّ وا، وال تكبِّّ ملن  اإلمام لُيؤمتَّ به، فإذا كبَّ فكبِّّ

وال تسجدوا حَّت يسجَد، وإذا  وإذا سجد فاسجدوا،    -ويف رواية: ولك احلمد    -محده، فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد  
صلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلى قاعدًا فصلُّوا قعودًا أمجعني«. ويف أخرى له: »وإذا قرأ فأنصتوا«. قال أبو داود:  

 وهذه الزايدة ليست ِبحفوظة.  
وا، وإذا قرأ ف أنصتوا، وإذا قال: مسع هللا ملن محده،  ويف رواية النسائي قال: »إَّنا ُجعل اإلمام لُيؤمتَّ به، فإذا كبَّ فكبِّّ

 فقولوا: ربنا لك احلمد«. وله يف أخرى إىل قوله: »فأنصتوا«  
 [ ]صحيح[ 3882]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: سقَط رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط د ت س( أنس بن مالك    -[  1133]
اأَلمْيُن،   قُُّه  َش شِّ فلما  عن فرٍس فُجحِّ قعودًا،  قاعدًا، فصلَّينا وراَءه  بنا  الصالُة، فصلَّى  نـَُعوُده، فحضرتِّ  فدخلنا عليه 

قضى الصالَة قال: إَّنا ُجعل اإلماُم ليؤمتَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: مسع  
قاعدًا   وإذا صلَّى  احلمد  ولك  ربنا  فقولوا:  ملن محده  قائماً  هللا  »وإذا صلَّى  الرواة  بعض  زاد  أمجعون«.  قعودًا  فصلُّوا 

 فصلُّوا قيامًا« أخرجه البخاري ومسلم.
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قال احلميدي: ومعاين سائر الرواايت متقاربة. قال: وزاد يف كتاب البخاري قوله: »إذا صلَّى جالساً فصلُّوا ُجُلوساً. هو  
ر  يف مرضه القدْي، وقد صلى يف مرضه الذي مات فيه جا لساً، والناُس خلَفُه قيام، مل أيمرهم ابلقعود، وإَّنا أنخذ ابآلخِّ

ر من أمر النيبِّّ   . -صلى هللا عليه وسلم-فاآلخِّ
وأخرجه املوطأ وأبو داود، وليس عندمها ذِّكر السجود، وأخرجه الرتمذي والنسائي، وأخرجه النسائي خمتصرًا قال: »إن  

قِّّه األمين، فدخلوا عليه يعودونه، فحضرتِّ الصالُة، فلما قضى  سقط من فر   -صلى هللا عليه وسلم  -النيبَّ   س على شِّ
لُيؤمتَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: مسع هللا ملن   الصالَة قال: إَّنا اإلمام 

 محده، فقولوا: ربنا لك احلمد« 
 [ ]صحيح[ 3883]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    اشتكى رسولُ : قال: »-رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا  )م س د(    -[  1134]
 فصلَّينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكُر ُيسمُِّع الّناَس تكبريَُه، فالتفَت إلينا فرآان قياماً، فأشار إلينا فقعدان، فصلَّْينا بصالته

تفعلون   آنفاً  إن كْدمُت  قال:  فلما سلَّم  ائتمُّوا  قعودًا،  تفعلوا  فال  قعود،  ملوكهم وهم  يقومون على  والروم،  فارَس  فعل 
فصلُّوا قياماً، وإن صلَّى قاعدًا فصلُّوا قعودًا«. أخرجه مسلم والنسائي، ويف رواية أيب داود   أبئمتكم، إن َصلَّى قائماً 

النيبُّ   »ركَِّب  عليه وسلم  -قال:  ذْ   -صلى هللا  جِّ على  فَصَرعه  ابملدينة،  نـَُعوُده،  فرساً  فأتيناه  َقَدُمه،  فانفكَّْت  ََنْلة،  مِّ 
ُيَسبُِّّح جالساً، قال: فقمنا َخْلَفُه، فسكت عنَّا، مث أتيناه مرَّة أخرى نعوُده، فصلى املكتوبة   فوجدانه يف َمْشُربٍة لعائشَة 

ام جالساً فصلُّوا جلوساً، وإذا  جالساً، فقمنا خْلفُه، فأشار إلينا فقعْدان، قال: فلما قضى الصالَة، قال: إذا صلَّى اإلم
صلَّى اإلمام قائماً فصلوا قياماً، وال تفعلوا كما يفعل أهل فارَس بعظمائهم«. وله يف أخرى مثل رواية مسلم إىل قوله:  

 وساق احلديث ومل َيْذُكْرُه   «..قال:.»وأبو بكر ُيسمُِّع الناَس تكبريه، مث 
 [ ]صحيح[ 3884]جامع: 

يف بيته وهو شاك،    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: صلَّى النيبُّ  -رضي هللا عنها   -)خ م ط د( عائشة    -[  1135]
فصلَّى جالساً، وصلَّى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: »إَّنا ُجعلِّ اإلمام لُيؤمتَّ به، فإذا  

  فصلوا جلوسًا«. أخرجه البخاري ومسلم، واملوطأ وأبو داود  ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً 
 [ ]صحيح[ 3885]جامع: 

النيبُّ    -[  1136] َخْلَف أيب بكر يف مرضه الذي مات فيه    -صلى هللا عليه وسلم  -)ت( عائشة: قالت: »صلى 
 أخرجه الرتمذي. قاعدًا« 

 أنه قال: »إذا صلَّى اإلمام جالساً فصلُّوا جلوسًا«  -صلى هللا عليه وسلم -وقال: وقد روي عنها عن النيبِّّ 
خرج يف مرضه، وأبو بكر يصلِّّي ابلناس فصلَّى إىل جنب أيب بكر،    -وسلمصلى هللا عليه    -وروى عنها: »أن النيبَّ  

 .«-صلى هللا عليه وسلم -الناُس أيمتون أبيب بكر، وأبو بكر أيمُت ابلنيبِّّ  
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 3886]جامع: 

يف مرضه    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال »صلَّى رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت س( أنس بن مالك    -[  1137]
َيْذُكْر »قاعدًا« وقال: »يف ثوب   النسائي، ومل  به«. أخرجه الرتمذي، وأخرجه  حاً  ُمتَـَوشِّّ خلف أيب بكر قاعدًا يف ثوب 

 واحد، وأَّنا آخر صالة صالها«  
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 ناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إس3887]جامع: 

 ]النوع[ الثاني: يف مسابقة اإلمام   
قال: »أما خْيَشى    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ت د س( أبو هريرة    -[  1138]

إذا رفع رأَسه من ركوع أو سجود قبل اإلمام أن جيعَل هللا رأَسُه رأس محار، أو جيعل   -أو أال خيشى أحدُكم    -أحدُكم  
 ( 1) هللا صورَته صورَة محار؟« أخرجه اجلماعة إال املوطأ 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    ،ويف رواية عند ابن حبان ِّّ َصلَّى اَّللَّ ُ  قَاَل: »َعنِّ النَّيبِّ َمامِّ َأْن حُيَوَِّل اَّللَّ َأَما خَيَْشى الَّذِّي يـَْرَفُع رَْأَسُه قـَْبَل اإْلِّ
«. أخرجه ابن حبان   . (2) رَْأَسُه رَْأَس اْلَكْلبِّ

   [ ]صحيح[3889]جامع:  (1)
 [ إسناده صحيح[ ]شعيب: منكر بلفظ »كلب«]االلباني:  [2283( ]حبان: 2)

صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوم فلما قضى الصالَة أقبل -قال: »صلَّى بنا النيبُّ  )م س( أنس بن مالك:    -[  1139]
علينا بوجهه، فقال: أيُّها النَّاُس، إين إماُمكم، فال تسبقوين ابلرُّكوع، وال ابلقيام، وال ابالنصراف، فإين أراكم أمامي ومِّن  

ُتم قلياًل، ولَبَكْيتم كثريًا، قالوا: وما رأيَت اي رسوَل  َخْلفي، مث قال: والذي نفس حممد بيده، لو رأيتم ما رأيُت لضحك
   . هللا؟ قال: اجلنَة والنَّاَر« أخرجه مسلم والنسائي

 [ ]صحيح[ 3891]جامع: 
صلى هللا عليه    -: قال: »كنَّا ُنصلِّّي خلَف النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س( الباء بن عازب    -[  1140]

النيبُّ  ، فإذا قال: مسع  -وسلم جبهَته على    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا ملن محده، مل حينِّ أحد منا ظهره حَّت يضع 
 األرض«. أخرجه البخاري ومسلم. 

ال حيينِّ أحد مِّنَّا ظهَره حَّت نراه قد سجد«. زاد يف رواية »مث َنِّرُّ    -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم قال: »كنا مع النيبِّّ  
ويف   ُسجَّدًا«.  وراءه  رسولِّ هللا  من  مع  الركوع  من  رؤوسهم  رفعوا  إذا  »أَّنم كانوا  داود:  أيب  عليه    -رواية  صلى هللا 

مع رسولِّ هللا    -وسلم يصلُّون  م كانوا  »أَّنَّ له  أخرى  قد سجد سجدوا« ويف  رأوه  فإذا  قِّياماً،  صلى هللا عليه  -قاموا 
 حَّت نراه قد وضع جبهته ابألرض، مث يتبعونه« ويف  ، فإذ ركع ركعوا، وإذا قال: مسع هللا ملن محده، مل نزل قياماً -وسلم

صلى هللا عليه    -، فال حْينو أحد منا ظهره حَّت نرى النيبَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -أخرى له »كنا نصلِّّي مع النيبِّّ  
 يضع«  -وسلم

النسائي رواية أيب داود األوىل، وأخرج الرتمذي: »كنا إذا صلينا خلف رسولِّ هللا     -هللا عليه وسلم   صلى  -وأخرج 
 فـََنْسجَد«   -صلى هللا عليه وسلم  -فرفع رأسه من الركوع، مل حينِّ رجل منا ظهَره حَّت يسجَد رسوُل هللا 

 [ ]صحيح[ 3892]جامع: 
: »ال  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -( معاوية بن أيب سفيان  جه  )د  -[  1141]

  تُبادُِّروين بركوع وال بسجود، فإين مهما أسبقكم به إذا ركعُت ُتْدرُِّكوين به إذا رفعُت إين قد بدَّنُت«
ماجه، ابن  عند  رواية  لسُُّجودِّ،    ويف  ابِّ َواَل   ، لرُُّكوعِّ ابِّ تـَُبادُِّروينِّ  »اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  َفَمْهَما  قَاَل: 

   هِّ إَِّذا رَفـَْعُت، إِّيّنِّ َقْد َبدَّْنُت«َأْسبِّْقُكْم بِّهِّ إَِّذا رََكْعُت ُتْدرُِّكوينِّ بِّهِّ إَِّذا رَفـَْعُت، َوَمْهَما َأْسبِّْقُكْم بِّهِّ إَِّذا َسَجْدُت ُتْدرُِّكوينِّ بِّ 
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 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل ابن َعجالن[  963 ]ماجه:[ 3893]جامع: 

قال: »َصلَّْيُت خلَف رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)م( عمرو بن حريث    -[  1142]   -صلى هللا عليه وسلم  -: 
{ وكان ال   الُكنَّسِّ . اجلوارِّ  أُقسُم ابخلُنَّسِّ أخرجه  حيين رجل منا ظهره حَّت يستتمَّ ساجدًا«  الفجر، فسمعته يقرأ: }فال 

 مسلم. 
   [ ]صحيح[3894]جامع: 

فَإَِّذا    -رضي هللا عنه  -ُموَسى    و أَب  )جه(  -[  1143] َبدَّْنُت،  َقْد  َوَسلََّم: »إِّيّنِّ  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
إِّىَل  َيْسبُِّقينِّ  رَُجاًل  أُْلفِّنَيَّ  َواَل  فَاْسُجُدوا،  َسَجْدُت  َوإَِّذا  فَاْرفـَُعوا،  رَفـَْعُت  َوإَِّذا  فَارَْكُعوا،  ،    رََكْعُت  السُُّجودِّ« الرُُّكوعِّ إِّىَل  َواَل 

 أخرجه ابن ماجه. 
]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دارم    ]األلباني: صحيح[  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مقال962  ]ماجه:
 [ الكوفي

ُ    -َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ    قَاَل:  -رضي هللا عنه    -أََنس    )خز(  -[  1144] إَِّذا رََفَع رَْأَسُه مَِّن الرُُّكوعِّ -َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ
 مَلْ نـََزْل قَِّياًما َحَّتَّ نـََراُه َقْد َسَجَد. أخرجه ابن خزمية 

 [ (ناصر -]االعظمي: )إسناده صحيح على شرط مسلم ]ياسين: صحيح[  [1598]خزيمة: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »أَيُـَّها النَّاُس،  قَاَل:    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حب(  -[  1145] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ مسِّ
لرُُّكوعِّ َوالسُُّجودِّ َوَلكِّينِّّ َأْسبُِّقُكْم، إِّنَُّكْم ُتْدرِّكُ   وَن َما فَاَتُكْم«. أخرجه ابن حبانإِّيّنِّ َقْد َبدَّْنُت َأْو َبدَّْنُت َفاَل َتْسبُِّقوينِّ ابِّ

 [ ]االلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي[  2231]حبان: 

بِّ اجْلَْيشِّ    -[  1146] يـَُقوُل:    -رضي هللا عنه    -)حم( اْبن َمْسَعَدَة، َصاحِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َّ َصلَّى هللاُ  ْعُت النَّيبِّ قَاَل: مسِّ
: »يفِّ َبطِّيءِّ قَِّيامِّي« »إِّيّنِّ َقْد َبُدْنُت، َفَمْن فَاَتُه رُُكوعِّي َأْدرََكُه يفِّ ُبْطءِّ   َأخرجه مسند أمحد. . قَِّيامِّي« َوقَاَل َعْبُد الرَّزَّاقِّ

مسعدة 17592]مسند:   ابن  من  يسمع  لم  سليمان  أبي  بن  عثمان  أن  غير  الصحيح  رجال  ثقات  رجاله  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ] ]  
، ِإالَّ َأنَّ الَِّذي رَ  ُ َأْعَلمُ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات   [ َواُه َعِن اْبِن َمْسَعَدَة ُعْثَماُن ْبُن َأِبي ُسَلْيَماَن َوَأْكَثُر ِرَواَيِتِه َعِن التَّاِبِعيَن َوَّللاَّ

 ]النوع[ الثالث: يف املسبوق   
: »من أدرك ركعة من  -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م د ط( أبو هريرة    -[  1147]

صلى    -الصالة مع اإلمام فقد أدرك الصالة كلَّها«. أخرجه البخاري ومسلم، ويف رواية أيب داود قال: »قال رسوُل هللا  
، وال تُعدُّوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد َأدرك الصالَة«  : إذا جئتم إىل الصالة وحنن سجود فاسجدوا-هللا عليه وسلم

ويف رواية املوطأ قال: كان أبو هريرة يقول: »من أدرك الركعَة فقد أدرك السجدَة، ومن فاتته قراءة أُمِّّ القرآنِّ فقد فاته  
 خري كثري«  

 [ ]صحيح[ 3895]جامع: 
صلى هللا عليه    -: قاال: »قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت( علي بن أيب طالب ومعاذ بن جبل    -[  1148] 

 أخرجه الرتمذي. : إذا أتى أحدُكم الصالَة واإلماُم على حال، فليصنع كما يصنعِّ اإلماُم« -وسلم
والتدليس،[  ]الترمذي: حديث غريب[  [  3896]جامع:   الخطأ  كثير  أرطاة، وهو  الحجاج بن  إسناده في حديث علي،  القادر: في  ]عبد 
 [ ]األلباني: صحيح[  صحيح لغيره]شعيب: 
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  -صلى هللا عليه وسلم   -: »أنه غزا مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)م ط د س( املغرية بن شعبة    -[  1149] 
قَِّبل الغائط، فحملُت معه إداوة قَبَل صالَة الفجر، فلما رجع    -صلى هللا عليه وسلم  -تـَُبوَك، قال: فتَبَّز رسوُل هللا  

  -أخذُت ُأهريُق على يديه من اإلداوةِّ، وغسل يديه ثالث مرات، مث غسل وجهه    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  
خفيه، قال: فأقبلت معه حَّت جنَد الناس قد    مث توضأ على   -مث ذَكر ضيق ُكمَّي اجلُبَّةِّ، وأنه غسل ذراعيه إىل املرفقني  

إحدى الركعتني، فصلَّى مع الناس    -صلى هللا عليه وسلم-قدَّموا عبد الرمحنِّ بن عوف فصلَّى هلم، فأدرك رسوُل هللا  
رسوُل هللا   قام  الرمحن  عبد  سلم  فلما  األخرية،  عليه وسلم  -الركعة  املسلمني،    -صلى هللا  ذلك  فأفزَع  يتم صالَته، 

  -أو قد أصبتم    -صالَتُه أقبل عليهم، مث قال: أحسنتم    -صلى هللا عليه وسلم-كثروا التسبيح، فلما قضى النيب  فأ
، وختلَّفُت معه، فلما  -صلى هللا عليه وسلم  -يُغبِّّطهم: أن صلوا الصالة لوقتها«. ويف أخرى قال: »ختلَّف رسوُل هللا  

فغسل كفَّْيهِّ ووجهه، مث ذهَب حَيُْسُر عن ذراعيه، فضاق كمُّ اجلبَّة، فأخرج  قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته ِبَْطَهرة،  
يديه من حتت اجلُبَّةِّ، وألقى اجلبة على منكبيه، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته، وعلى العِّمامة، وعلى ُخفَّْيهِّ، مث ركب  

القوم وقد قاموا يف الصالة، يصلي هبم عبد الرمحن  بن عوف، وقد ركع ]هبم ركعة[ ، فلما    وركبت معه، فانتهينا إىل 
ابلنيبِّّ   النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم  -أحسَّ  قام  فلما سلَّم  إليه، فصلَّى هبم،  فأومأ  يتأخَّر،  عليه    -ذهب  صلى هللا 

وقمُت، فركعنا الركعَة اليت سبقتنا« ، وهلذا احلديث رواايت خمتصرة تتضمن ذِّْكر الوضوء واملسح على اخلفني،    -وسلم
جتيء يف »كتاب الطهارة« من حرف الطاء. وهذا املذكور هاهنا أخرجه مسلم وأبو داود، ويف رواية املوطأ »أن رسوَل  

صلى هللا    -ذهب حلاجته يف غزوة تبوَك، قال املغرية: فذهبت معه ِباء فجاء رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم-هللا  
يستطع من ضيق كمِّّ اجلبَّة،    ذهب خيرُج يديه من ُكمَّْي ُجبـََّته، فلم   فسكبُت عليه املاَء، فغسل وجهه، مث  -عليه وسلم

  -صلى هللا عليه وسلم   -فأخرجهما من حتت اجلبة فغسل يديه، ومسح برأسه، ومسح على اخلفَّنْيِّ، فجاَء رسوُل هللا  
رسوُل هللا   فصلَّى  ركعة،  هلم  صلَّى  وقد  يؤمُّهم،  عوف  بن  الرمحن  و   -وعبد  عليه  بقيت    -سلمصلى هللا  اليت  الركعة 

صالته، قال: أحسنتم« وأخرج النسائي الرواية   -صلى هللا عليه وسلم  -عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسوُل هللا  
 الثانية، وأخرج البخاري تلك الرواايت اليت تذكر يف »كتاب الطهارة« فلهذا مل نثبت له هاهنا عالمة 

 [ ]صحيح[ 3898]جامع: 

:  )خز(   -[  1150]  لِّلنَّاسِّ يـَُقوُل  ْنَبِّ  اْلمِّ َعَلى  الزَُّبرْيِّ  ْبَن  َعْبَد اَّللَِّّ  َع  أَنَُّه مسِّ َوالنَّاُس    َعطَاء؛  َد  اْلَمْسجِّ َأَحدُُكُم  َدَخَل  إَِّذا 
فَإِّنَّ    ، َيْدُخَل يفِّ الصَّفِّّ لَِّيُدبَّ رَاكًِّعا َحَّتَّ  َيْدُخُل، مثَّ  نَي  فـَْلرَيَْكْع حِّ يـَْفَعُل   َذلَِّك السُّنَُّة.رُُكوٌع،  ُهَو  ُتُه  رَأَيـْ َوَقْد  قَاَل َعطَاٌء: 

 َذلَِّك. أخرجه ابن خزمية 
الحكم به.  ]ياسين: صحيح[   [ 1571]خزيمة:   البيهقي عن سعيد بن    –وسنده صحيح.    ]االعظمي: )قلت: ورواه الحاكم ومن طريقه 

 [ ( ناصر

أَبو   -[  1151] َسَفرٍ   )حم(  يفِّ  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  النيب  َمَع  أَنَُّه َكاَن  أَبِّيهِّ:  َعْن  حُيَدُِّث  الرَّمْحَنِّ،  َعْبدِّ  ْبَن  ،  َسَلَمَة 
َاَجتِّهِّ، فََأْدرََكُهْم َوْقُت الصَّالةِّ، فََأقَاُموا الصَّالَة فـَتَـقَ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم حلِّ ُّ َصلَّى هللاُ  ُّ  دَّ َفَذَهَب النَّيبِّ َمُهْم َعْبُد الرَّمْحَنِّ، َفَجاَء النَّيبِّ

ُتْم،   َأَصبـْ  " قَاَل:  َسلََّم  فـََلمَّا  رَْكَعًة،  َخْلَفُه  النَّاسِّ  َمَع  َفَصلَّى  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ُتْم    -َصلَّى هللاُ  َأْحَسنـْ مسند    َأخرجه   . "  -َأْو: 
 أمحد.

   [ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف، لضعف رشدين بن سعد[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد 1665]مسند:  
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 ]النوع[ الرابع: يف ارتفاع مكان اإلمام   
: »أمَّ الناَس ابملدائن وهو على دُكَّان، والنَّاُس أسفل منه، فتقدَّم -رضي هللا عنه    -)د( عمار بن ايسر    -[  1152]

حذيفة إليه، فأخذ على يديه، فاتَـَّبعه عمار حَّت أنزله ]حذيفة[ من الدكان، فلما فرغ عمار من صالته قال له حذيفة:  
قال: إذا أمَّ أحدكم القوَم فال يقم يف مكان أرفع من مكاَّنم؟ فقال له   -صلى هللا عليه وسلم  -أمل تسمْع أن رسوَل هللا  

 أخرجه أبو داود.عمار: لذلك اتَّبعتك حني أخذَت على يديَّ« 
لكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي خالد شيخ و [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف،  3899]جامع:  

 ابن جريج، وباقي رجاله ثقات[ ]األلباني: حسن لغيره[  

الكويف  -[  1153] ]النخعي  احلارث  بن  مهام  حذيفة    [:)د(  »إن  الناسَ قال:  أبو    أمَّ  فأخذ  دُكَّان،  على  ابملدائن 
قال: ]بلى يـُْنهْوَن عن ذلك؟  أَّّنم كانوا  تعلم  أمل  قال:  فرغ من صالته  فلما  فجبذه،  بقميصه  تذَكَّرُت حني    [، مسعود 

 أخرجه أبو داود.مَدْدَتين« 
  [ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 3900]جامع: 

قد مَتاَرْوا يف املنب:    -رضي هللا عنه  -حازم بن دينار: »أن نفرًا جاؤوا إىل سهل بن سعد  )خ م د س( أبو    -[  1154]
َلُه، ورأيُت رسوَل هللا     -صلى هللا عليه وسلم   -من ]أي[ عود هو؟ فقال: أما وهللا إين ألعرف من أيِّّ عود هو ومْن َعمِّ

  -إىل امرأة   -صلى هللا عليه وسلم  -ل: أرسَل رسوُل هللا  أوَل يوم جلس عليه قال: فقلُت له اي أاب عباس، فحدِّثنا، فقا
يومئذ   يها  ليسمِّّ إنه  أبو حازم:  الثالث    -قال  فعمِّل هذه  عليها،  الناَس  أكلُِّّم  أعوادًا  يْعَمُل يل  النجاَر  انظري غالمكِّ 

غابَةِّ ولقد رأيُت رسول  فوضعت هذا املوضع، فهي من َطْرفاءِّ ال  -صلى هللا عليه وسلم  -درجات، مث أمر هبا رسوُل هللا  
، وكبَّ الناُس وراَءه وهو على املنب، مث رفع فنزل القهقرى حَّت سجد يف    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا   قام عليه فكبَّ

لتأمتُّوا يب،   الناس، إَّنا صنعُت هذا  أيها  الناس فقال: اي  أصلِّ املنب، مث عاد حَّت فرغ من آخر صالته، مث أقبل على 
 صالِت«. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.  اولتَـَعلَّمو 

حنوه يف  وذكر    «...-وسلمصلى هللا عليه    -ويف رواية: »ولقد رأيُته أوَل يوم ُوضِّع، وأوَل يوم جلس عليه رسوُل هللا  
عليها، مث  صلَّى عليها وكبَّ وهو عليها، مث ركع وهو    -صلى هللا عليه وسلم  -أعواد املنب، مث قال: »رأيُت رسوَل هللا  

 احلديث.  «...نزل القهقرى وسجد يف أصل املنب، مث عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال
َلُه فالن موىل فالنة لرسولِّ   صلى هللا    -ويف رواية البخاري »أنه ُسئل: من أي شيء املنُب؟ فقال: من أَْثل الغابة، عمِّ

، وقام الناُس خلَفه،   -صلى هللا عليه وسلم-، وقام عليه رسوُل هللا  -عليه وسلم حني ُعمل وُوضِّع، فاستقبل القبلة وكبَّ
فقرأ، وركع وركع الناُس خلفه، مث رفع رأسه، مث رجع القهقرى فسجد على األرض، مث عاد إىل املنب، ففعل مثل ذلك،  

  -ا أردُت أن النيبَّ  سألين أمحد بن حنبل عن هذا احلديث؟ وقال: إَّن  :هللافهذا شأنُُه« قال البخاري: قال علي بن عبد  
كان أعلى من الناس، فال أبس أن يكون اإلمام أعلى من الناس هبذا احلديث، قال: فقلت له:    -صلى هللا عليه وسلم

إن سفياَن بن عيينة كان ُيسأُل عن هذا كثريًا فلم تسمعه منه؟ قال: ال. قال احلميدي، ففي هذا استفادُة أمحَد من ابن  
 . اري عن رجل عن أمحداملديين، ورواية البخ

 [ ]صحيح[ 3901]جامع: 
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يصلِّّي من الليل    -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنها    -)خ د( عائشة    -[  1155]
النيبِّّ   الناُس شخص  فرأى  قصري،  احلجرة  حْجَرتهِّ، وجداُر  عليه وسلم  -يف  بصالته،  -صلى هللا  يصلُّون  فقام انس   ،

انية يصلِّّي، فقام انس يصلُّون بصالته، فصنعوا ذلك  الث  -صلى هللا عليه وسلم   -فأصبحوا فتحدَّثوا، فقام رسوُل هللا  
ومل خَيُرْج، فلما أصبح ذكَر ذلك له الناُس،   -صلى هللا عليه وسلم -ليلتني أو ثالًثً، حَّت إذا كان بعد ذلك جلس النيبُّ 

فُت أن ُتْكتَب عليكم صالُة الليل«. أخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود خمتصراً قال: ق الت: »صلى رسوُل  فقال: إين خِّ
 يف حجرته والناس أيمتون به من وراء احلجرة«    -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 [ ]صحيح[ 3902]جامع: 

 الفرع الثالث: يف آداب املأموم 
قال: »إذا مسعتم    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)خ م ط د س ت( أبو هريرة    -[  1156]

:  اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم السَّكينُة والَوقَاُر، وال ُتْسرُِّعوا فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأمتُِّّوا« ويف رواية قال 
تْسعوْ  أتتوها  فال  الصالُة  أقيمتِّ  فأمتُّوا«  »إذا  فاتكم  وما  فصلُّوا،  أدركتم  فما  السَّكينة،  وعليكم  متُشون،  وائُتوها  ن، 

: »إذا ثـُوَِّب ابلصالة، فال َيْسَع إليها  -صلى هللا عليه وسلم  -أخرجه البخاري ومسلم، وملسلم قال: قال رسوُل هللا  
ما سبقك« زاد يف رواية: »فإن أحدَكم إذا كان   أحدُكم، ولكن لَِّيْمشِّ وعليه السكينُة والوقاُر، فصلِّّ ما أدركَت، واقض

الرواية  والرتمذي  والنسائي  داود  أيب  رواية  ويف  املفردة،  مسلم  رواية  املوطأ  وأخرج  فهو يف صالة«  الصالة  إىل  يـَْعمِّد 
   ا سبقكم«الثانية من املتفق ]عليه[ ، وأليب داود أيضاً »ائتوا الصالة وعليكم السَّكينُة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا م

 [ ]صحيح[ 3903]جامع: 
إْذ    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »بينما حنُن نصلِّّي مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو قتادة    -[  1157]

، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إىل الصالة، قال: فال تفعلوا، إذا أتيُتم الصالَة، فعليكم   مسع جَلبَة رجالِّ
 وا« أخرجه البخاري ومسلم  السكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأمتُِّّ 

 [ ]صحيح[ 3904]جامع:  
وهو راكع، فركَع   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أنه انتهى إىل النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)خ د س( أبو بكرة    -[  1158]

للنيبِّّ   ذلك  فذكر   ، الصفِّّ إىل  يصَل  أن  وسلم  -قبل  عليه  وال  -صلى هللا  ْرصاً،  حِّ زاَدك هللا  فقال:  أخرجه  ،  تـَُعْد« 
 البخاري.

، َوَمَشْيُت   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود »أنه دخل املسجد ورسوُل هللا   راكع، قال: فركعت دون الصفِّّ
فلما قضى رسوُل هللا   الصف،  َمَشى إىل    -صلى هللا عليه وسلم   -إىل  الصف مث  الذي ركع دون  أيُّكم  قال:  صالَته 

تَـ  وال  حرصاً،  هللا  زادك  قال:  أان،  قلت:  ؟  رواية  الصفِّّ حنو  وذكر  املسجد«.  دخل  »إنه  قال:  له  أخرى  ويف  ُعْد«. 
 النسائي حنو رواية البخاري أيضاً  البخاري، وأخرج

 [ ]صحيح[ 3905]جامع: 
قال: »إذا أُقيمتِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س( أبو قتادة    -[  1159]
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الصالُة فال تقوموا حَّت تـََرْوين قد خرجُت وعليكم ابلسكينة«. أخرجه اجلماعة إال املوطأ، ومل يذكر النسائي »وعليكم  
 ابلسكينة«  

 [ ]صحيح[ 3908]جامع: 
بنا رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)س( جابر بن عبد هللا    -[  1160] قال: »صلى    -صلى هللا عليه وسلم  -: 

 أخرجه النسائي. كبَّ أبو بكر ُيْسمُِّعنا«   -صلى هللا عليه وسلم-الظهر، وأبو بكر خلَفه، فإذا كبَّ رسوُل هللا 
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3909]جامع: 

بلغه أن بين   صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط د س( سهل بن سعد    -[  1161]
  -ُيصلِّح يف ُأانسِّ معه، فحبَِّس رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -عمرِّو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسوُل هللا  

إن رسوَل هللا    -هللا عليه وسلمصلى   بكر،  أاب  اي  فقال:  بكر،  أيب  إىل  بالل  فجاء  الصالُة،  صلى هللا عليه -وحانت 
أبو بكر فكبَّ    -وسلم الناس؟ قال: نعم، إن شئَت، فأقام بالل، وتقدَّم  تُؤمَّ  قد ُحبَِّس وحانتِّ الصالُة، فهل لك أن 

ميشي يف الصفوف حَّت قام يف الصف، فأخذ الناُس يف التصفيق،   -وسلم  صلى هللا عليه -وكبَّ الناُس، وجاء رسوُل هللا  
فإذا رسوُل هللا   التفَت  ]التصفيق[  الناس  أكثر  فلما  يلتفت يف صالته،  بكر ال  أبو  ،  -صلى هللا عليه وسلم  -وكان 

ر يده، فحمد هللا، ورجع  أن اْمُكْث مكاَنك، فرفع أبو بك -صلى هللا عليه وسلم  -فذهب يتأخَُّر، فأشار إليه رسوُل هللا 
للناس، فلما فرغ أقبل على  -صلى هللا عليه وسلم-القهقرى وراءه، حَّت قام يف الصف، فتقدَّم رسوُل هللا   ، فصلَّى 

الناس، فقال: اي أيُّها الناس ما لكم حني انبكم شيء يف الصالة أخذمت يف التصفيق، إَّنا التصفيق للنساء من انبه شيء  
حان هللا، فإنه ال يسمعه أحد حني يقول: سبحان هللا إال التفت، اي أاب بكر، ما منعك أْن تصلَِّّي  يف صالته فليقل: سب

صلى هللا عليه  -ابلناس حني أشرُت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي البن أيب ُقحافة أن يصلِّّي بني يدي رسولِّ هللا  
اليت   -صلى هللا عليه وسلم  -« ويف رواية »أن رسوَل هللا  -وسلم الصالة  بينهم، وأن  ُيْصلُِّح  أاتهم  الظهر، مث  صلى 

وتقدَّم فيها أبو بكر: هي صالة العصر« وفيه أنه قال للقوم: »إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -احُتبَِّس عنها رسوُل هللا  
 انبُكم أمر فْلُيَسبِّّحِّ الرجال، وليَصفِّحِّ النساء«. 

اقتتلوا حَّت  قُباَء  أهل  »أن  خمتصرًا:  أخرى  رسوُل هللا  ويف   َ فُأْخبِّ تـََراَمّوا ابحلجارة،  عليه وسلم  -  فقال:  -صلى هللا   ،
صلى هللا    -اذهبوا بنا حَّت ُنصلَِّح بينهم« أخرجه البخاري ومسلم، وليس عند مسلم يف هذه الرواية اآلخرة قوُل النيبِّّ  

أيب داود انتهت عند قوله: »وإَّنا التصفيق    ، وأخرج املوطأ والنسائي وأبو داود الرواية األوىل، إال أن رواية-عليه وسلم
صلى هللا عليه    -للنساء« وأخرجه أبو داود يف رواية أخرى قال: »كان قتاٌل بني بين عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النيبَّ  

ابلناس،    ، فأاتهم لُيصلَح بينهم بعد الظهر، فقال لبالل: إْن حضرْت صالُة العصرِّ ومل آتَِّك فُمْر أاب بكر فلُيَصلِّّ -وسلم
فلما حضرْت العصُر أذَّن بالل، مث أقام، مث أمر أاب بكر فتقدَّم«. وقال يف أخره: »إذا انبكم شيء يف الصالة فليسبِّّحِّ  
الرجال، ولُيَصفِّحِّ النساء«. قال أبو داود: قال: عيسى بن أيوب: التصفيُح للنساء، تضرب أبصبعني من ميينها على  

   أيضاً رواية أيب داود هذه كفِّها اليسرى، وأخرج النسائي 
 [ ]صحيح[ 3911]جامع:  
َليت    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط( أبو هريرة    -[  1162] قال: »هل ترون قِّبـْ

 هاهنا؟ وهللا ما خيفى عليَّ ركوُعكم وال خشوُعكم وإين ألراكم من وراء ظهري« أخرجه البخاري ومسلم واملوطأ  
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 [ ]صحيح[ 3912]جامع: 
يقول   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنهما   -)د( أمساء بنت أيب بكر  -[ 1163]

للنساء: »من كانت منكنَّ تؤمُِّن ابهلل واليوم اآلخر فال ترَفْع رأسها حَّت يرفَع الرجال رؤوَسهم: كراهيَة أن يـََرْيَن عْوراتِّ  
 أخرجه أبو داود.الرجال« 

 ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام مولى أسماء[ ]األلباني: صحيح[ [ 3913]جامع: 

حضَّهم على الصالة، وَّناهم  -صلى هللا عليه وسلم-: »أن النيبَّ -رضي هللا عنه    -)د( أنس بن مالك  -[ 1164]
 أخرجه أبو داود. أن ينصرفوا قَبَل انصرافه من الصالة« 

]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]شعيب: حديث صحيح، حفص بن بغيل روى عنه جمع، وال يعرف بجرح وال تعديل،  [ 3914]جامع: 
 دون الحض[   ن]األلباني: صحيح م [وباقي رجاله ثقات 

 الفرع الرابع: يف القراءة مع اإلمام، وفَتحِها عليه 

 القراءة 
: قال انفع بن حممود بن الربيع األنصاري: أْبطَأ عبادُة  -رضي هللا عنه    -)د ت س( عبادة بن الصامت    -[  1165]

بن الصامت عن صالة الصبح، فأقام أبو نُعيم املؤذُِّّن الصالَة، فصلَّى أبو نُعيم ابلناس، وأقبل عبادُة بن الصامت وأان  
فلما انصرَف قلُت لعبادة:    {،ابلقراءة، فجعل عبادُة يقرأ بـ }أم القرآن  معه، حَّت صَفْفنا خلَف أيب نُعيم، وأبو نُعيم جيهر

بعض الصلوات اليت    -صلى هللا عليه وسلم  -مسعُتك تقرأُ: بـ }أم القرآن{ وأبو نُعيم جَيَهُر؟ قال: أجل، صلى بنا النيبُّ  
لينا بوجهه، وقال: هل تقرؤون إذا جهرُت »فالتَـَبَست عليه القراءُة، فلما انصرف أقبل ع  [:جُيْهر فيها ابلقراءة. ]قال 

فقال بعُضنا: إان لنصنع ذلك، قال فال تفعلوا، وأان أقول: مايل ُأانزَُع القرآن؟ فال تقرؤوا بشيء من القرآن    [؟]ابلقراءة
 أخرجه أبو داود. {«إذا جهرُت إال بـ }أم القرآن

قال: »صلَّى رسوُل هللا   داود  وأيب  الرتمذي  رواية  عليه وسلمصلى    -ويف  فلما    -هللا  القراءُة،  عليه  فثُقلْت  الصبَح، 
انصرف قال: إين أراكم تقرؤون وراَء إمامكم، قال: قلنا: اي رسوَل هللا، إي وهللا، قال: فال تفعلوا، إال بـ }أم القرآن{ 

بعض الصلوات اليت    -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا«. ويف رواية النسائي قال: »صلى رسوُل هللا  
   {«، فقال: ال يقرأنَّ أحد منكم إذا جهرُت ابلقراءة إال بـ }أم القرآنفيها ابلقراءة جُيهر 

 [ ]عبد القادر: قال الترمذي: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[  3915]جامع: 

النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)م د س( عمران بن حصني    -[  1166]  صلى الظهر،    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن 
فجعل ]رجل[ يقرأُ خلَفه، بـ }َسبِّّح اسَم ربَِّّك األعلى{ فلما انصرَف قال: أيُّكم قرأ، أو أيُّكم القارئ قال رجل: أان،  

ابلشك« أخرجه مسلم، ويف رواية أيب    -أو العصر    -هر  فقال: قد ظننُت أن بعضكم خاجَلَنيها« ويف رواية: »صالة الظ
 داود والنسائي قال: »قد عرفُت أن بعضكم خاجَلنيها«  

 [ ]صحيح[ 3916]جامع: 

أبو هريرة    -[  1167]  انصرف من    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ط د ت س( 
صلى هللا عليه    -صالةِّ جهَر فيها ابلقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنِّفاً؟ فقال رجل: نعم. فقال: رسوُل هللا  
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فيما    -صلى هللا عليه وسلم  -اءة مع رسولِّ هللا  قال: فانتهى الناُس عن القر   !؟: أان أقول: مايل ُأانزع القرآن-وسلم
« أخرجه املوطأ وأبو داود والرتمذي والنسائي، ويف  -صلى هللا عليه وسلم  -جُيهر فيه حني مسعوا ذلك من رسولِّ هللا  

ه:  ِبعناه، إىل قول  -نظنُّ أَّنا الصبُح    -صالة    -صلى هللا عليه وسلم  -أخرى أليب داود قال: »صلى بنا رسوُل هللا  
صلى هللا عليه    -مايل ُأانزَع القرآَن؟« قال أبو داود: قال معمر: »فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسوُل هللا  

 « ويف أخرى قال أبو هريرة: »فانتهى الناس«. ويف أخرى »أن قوله: فانتهى الناس« من كالم الزهري  -وسلم
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 3917]جامع: 

: »أيف كل صالة  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: سئل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)س( أبو الدرداء    -[  1168] 
 قراءة؟ قال: نعم«  

وكنُت أقرَب القوم منه، فقال: ما أرى اإلماَم إذا أمَّ القوم إال قد    ، قال رجل من األنصار: »وَجَبْت هذه، فالتفَت ]إيلَّ[
خطأ، إَّنا هو قوُل أيب الدرداء، ومل يُقرْأ هذا مع    -صلى هللا عليه وسلم  - هللا  كفاهم« قال النسائي: هذا عن رسولِّ 

 الكتاب.
 ]األلباني: صحيح اإلسناد والموقوف منه فالتفت إلي[   حسن[[ ]عبد القادر: إسناده 3919]جامع: 

صلى هللا عليه    -عن النيبِّّ   -صلى هللا عليه وسلم  -عن رجل من أصحاب النيب    روح:)س( شبيب أبو    -[ 1169] 
»أنه صلى صالة الصبح، فقرأ )الروم( فالُتبِّس عليه، فلما صلى قال: ما ابل أقوام يصلُّون معنا، ال حُيسنون    -وسلم

 .( 1) أخرجه النسائي «.الطُّهور؟ وإَّنا يُلبِّّس علينا القرآَن أولئك

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصاَلًة، فـََقَرَأ فِّيَها    -رضي هللا عنه    -  َرْوٍح اْلَكاَلعِّيِّ   أيب  ويف رواية عن قَاَل: َصلَّى بَِّنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
أيَْ  َأقْـَواٍم  َأْجلِّ  مِّْن  اْلقَِّراَءَة  الشَّْيطَاُن،  َنا  َعَليـْ لََبَس  َا  قَاَل: »إَِّّنَّ بـَْعُضَها،  فـََلَبَس   ، الرُّومِّ فَ ُسورََة  ُوُضوٍء،  بَِّغرْيِّ  الصَّاَلَة  إَِّذا  ُتوَن 

ُنوا اْلُوُضوَء« ُتُم الصَّاَلَة فََأْحسِّ  .  (2) أمحدَأخرجه مسند  .أَتـَيـْ
   ]الرسالة: إسناده حسن[: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف[ رعبد القاد[ ]3921]جامع:  (1)
َوَرَواُه النََّساِئيُّ َعْن َأِبي 15874  ،15873  ،15872]مسند:    (2) َنْفِسِه،  َأْحَمُد َعْن َأِبي َرْوٍح  [ ]شعيب: حديث حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه 

ِحيحِ   [ َرْوٍح َعْن َرُجٍل، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »َخَلْطُتْم   -رضي هللا عنه   -)حم( َعْبد اَّللَِّّ  -[ 1170] قَاَل: َكانُوا يـَْقَرُءوَن َخْلَف النَّيبِّ
 .َأخرجه مسند أمحد َعَليَّ اْلُقْرآَن«.

 [[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح4309]مسند: 

[1171 ]-  ُّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: قَاَل النَّيبِّ  َصلَّى هللاُ  )حم( حُمَمَّد ْبنِّ َأيبِّ َعائَِّشَة، َعْن رَُجٍل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ
، َأْو َثاَلًًث، قَاُلوا: اَي َرسُ  َماُم يـَْقَرُأ« َمرََّتنْيِّ وَل اَّللَِّّ، إِّانَّ لَنَـْفَعُل. قَاَل: »َفاَل تـَْفَعُلوا، إِّالَّ َأْن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلَعلَُّكْم تـَْقَرُءوَن َواإْلِّ

» َةِّ اْلكَِّتابِّ  . يـَْقَرَأ َأَحدُُكْم بَِّفاحتِّ
َماُم يـَْقَرأُ؟ويف رواية أخرى،  ،   «،قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »أَتـَْقَرُءوَن َواإْلِّ َمامِّ َأْو قَاَل: تـَْقَرُءوَن َخْلَف اإْلِّ

ََة اْلكَِّتابِّ يفِّ  َماُم يـَْقَرأُ؟، قَاُلوا: " نـََعْم، قَاَل: »َفاَل تـَْفَعُلوا، إِّالَّ َأْن يـَْقَرَأ َأَحدُُكْم فَاحتِّ هِّ« إِّْن َشاَء قَاَل َخالٌِّد: َوَحدََّثينِّ   َواإْلِّ نـَْفسِّ
َيبِّ قِّاَلبََة: إِّْن َشاَء، قَاَل: اَل َأذُْكُرُه "بـَْعُد َومَلْ يـَُقْل: إِّْن َشاَء، فـَقُ   َأخرجه مسند أمحد  .ْلُت ألِّ

ِحيحِ 20765 ،23481، 20600 ،18070]مسند:  [ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »تـَْقَرُءوَن َخْلفِّي؟« قَاُلوا:    -رضي هللا عنه    -  قـََتاَدةَ   و )حم( أَب  -[  1172] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
» ُمِّّ اْلكَِّتابِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .نـََعْم. قَاَل: »َفاَل تـَْفَعُلوا إِّالَّ أبِّ

التيمي وعبد هللا22625]مسند:   لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه بين سليمان  َرَواُه   [ بن أبي قتادة [ ]شعيب: صحيح  ]الهيثمي: 
 [ َأْحَمُد َوِفيِه َرُجل  َلْم ُيَسمَّ 

َنَة وََكاَن مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ   -[  1173]  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  )حم( َعْبد اَّللَِّّ اْبنِّ حُبَيـْ
مَ  َأُقوُل  »إِّيّنِّ  قَاَل:  نـََعْم.  قَاُلوا:  آنًِّفا؟«  َمعِّي  مِّْنُكْم  َأَحٌد  قـََرَأ  »َهْل  قَاَل:  َعنِّ  َوَسلََّم  النَّاُس  فَانـْتَـَهى  اْلُقْرآَن«  ُأاَنزَُع  يلِّ  ا 

نَي قَاَل َذلِّكَ   َأخرجه مسند أمحد.  . اْلقَِّراَءةِّ َمَعُه حِّ
َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ   [22922  ]مسند: ِفي    ]شعيب: حديث صحيح، لكن من حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة[ ]الهيثمي: َرَواُه 

ِحيِح[ اْلَكِبيِر َواأْلَ   ْوَسِط َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

َمالِّكٍ   )حب(   -[  1174] ْبنِّ  َقَضى    -رضي هللا عنه    -أََنس  فـََلمَّا  ْصَحابِّهِّ،  أبَِّ َوَسلََّم َصلَّى  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َّ َصلَّى  النَّيبِّ َأنَّ 
َماُم يـَْقَرأُ َصاَلَتُه، َأقْـَبَل َعَلْيهِّْم   ، َواإْلِّ َمامِّ َفَسَكُتوا، فـََقاهَلَا َثاَلَث َمرَّاٍت،    ؟«بَِّوْجهِّهِّ، فـََقاَل: »أَتـَْقَرُءوَن يفِّ َصاَلتُِّكْم َخْلَف اإْلِّ

هِّ«. أخرجه ابن حبانقَاَل: »فـََقاَل قَائٌِّل، َأْو قَائُِّلوَن: إِّانَّ لَنَـْفَعُل،  َةِّ اْلكَِّتابِّ يفِّ نـَْفسِّ  . َفاَل تـَْفَعُلوا، َوْليَـْقَرْأ َأَحدُُكْم بَِّفاحتِّ

 صحيح[  إسناده  ]االلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: [1844]حبان: 

 الفتح على اإلمام 
ورِبا قال:    --صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( املسور بن يزيد املالكي    -[  1175]

يقرأ يف الصالة، فيرتُك شيئاً مل يقرْأه، فقال له رجل: اي رسوَل هللا، تركت   -صلى هللا عليه وسلم  -شهدت رسوَل هللا  
رسول هللا   فقال  عليه وسلم    -آية كذا وكذا،  أَّنا  -صلى هللا  ُأرى  قال: »كنت  رواية  زاد يف  أذكرتنيها؟«  »فهال   :

خت«   أخرجه أبو داود. ُنسِّ
يشهد له معنى الحديث الذي بعده[  و   [ ]عبد القادر: في سنده يحيى بن كثير الكاهلي المالكي الكوفي، وهو لين الحديث3922]جامع:  

 ]األلباني: حسن[   [جاله ثقات الباهلي، وباقي ر  ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى

صلَّى صالة، فقرَأ فيها،    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمر    -[  1176]
 أخرجه أبو داود.فُلبِّّس عليه، فلما انصرف قال أُليّب: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك« 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: رجاله ثقات[ ]األلباني: حسن[  3923]جامع:  

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى يفِّ اْلَفْجرِّ َفرَتََك آيًَة، -رضي هللا عنه    -  )حم( َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ أَبـَْزى  -[  1177] : َأنَّ النَّيبِّ
يتَـَها؟ قَاَل: »نُ فـََلمَّا َصلَّى قَاَل: »َأيفِّ   َخْت آيَُة َكَذا وََكَذا، َأْو ُنسِّّ يتـَُها« اْلَقْومِّ ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب؟« قَاَل ُأيَبٌّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ ُنسِّ   . سِّّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
الشيخين15365]مسند:   شرط  على  صحيح  إسناده  ]شعيب:  ِكاَلهُ   [[  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  َأْبَزى، ]الهيثمي:  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن  َما 

ِحيحِ   [ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَفْجَر َوتـََرَك آيًَة، َفَجاَء    -رضي هللا عنه    -  )حم( ُأيَبّ ْبنِّ َكْعبٍ   -[  1178] قَاَل: َصلَّى بَِّنا النَّيبِّ
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َخْت َهذِّهِّ اآْليَُة َأْو أُْنسِّ  يُأيَبٌّ َوَقْد فَاَتُه بـَْعُض الصَّاَلةِّ، فـََلمَّا اْنَصَرَف قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ُنسِّ   . تـَُها« يتَـَها؟ قَاَل: »اَل، َبْل أُْنسِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات   [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي:21140]مسند: 

 الفرع اخلامس: يف املنفرد بالصالة إذا أدرك مجاعة 

 األمر باإلعادة 
، فُأذَِّّن  -صلى هللا عليه وسلم  -)ط س( بسر بن حمجن: عن أبيه حمِّْجن »أنه كان يف جملس مع النيبِّّ    -[  1179]

صلى هللا    -، فصلَّى ورَجَع وحمِّْجن يف جملسه، فقال له رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ابلصالةِّ، فقاَم رسوُل هللا  
، ألسَت برِّ -عليه وسلم جل مسلم؟ قال: بلى اي رسوَل هللا، ولكين كنُت قد صلَّيُت يف  : ما منعك أن تصلِّّي مع الناسِّ

: إذا جئَت املسجَد وكنَت قد صلَّيَت، فأُقيمتِّ الصالُة، فصلِّّ مع  -صلى هللا عليه وسلم  -أهلي، فقال له رسوُل هللا  
 النَّاسِّ وإن كنَت قد صلَّيَت«. أخرجه املوطأ والنسائي  

 يح[ ]األلباني: صحيح[  [ ]عبد القادر: حديث صح3926]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »َشهِّْدُت َمَع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت س( يزيد بن األسود    -[  1180]
القومِّ مل   بَِّرُجَلنيِّ يف أخرى  فإذا هو  احنَرَف،  فلما قضى صالَتُه  الصُّْبحِّ يف مسجد اخلَْيف،  َمَعُه صالَة  َحجََّتُه، فصلَّيُت 
إان كنَّا قد صلَّْينا يف   فقاال: اي رسوَل هللا  معنا؟  ُتصلِّّيا  أن  منعكما  ما  فقال:  تـُْرَعُد فرائصُهما،  ُيَصلِّّيا معه، فجيء هبما 
ا لكم انفلة«. أخرجه أبو   رَِّحالِّنا، قال: فال تفعال، إذا صلَّيُتما يف رِّحالُِّكما، مث أتيُتما مسجَد مجاعة فصلِّّيا معهم، فإَّنَّ

 رتمذي والنسائي. داود وال
وهو غالم شاب، فلما صلى إذا رجالن ملُ    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى أليب داود: »أنه صلَّى مَع رسولِّ هللا  

 وذكر احلديث. « ...يصلِّّيا يف انحية املسجد
 وقال يف األوىل: »يف مسجدان« 

  [[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 3927]جامع:  

: قال: قال يل رسوُل هللا: »كيف أنَت إذا كانت عليك  -رضي هللا عنه    -)م ت س د( أبو ذر الغفاري    -[  1181]
ُروَن الصالَة عن وقتها« قلت: ما أتمرين؟ قال: »صلِّّ الصالَة لوقتها، فإن أدركَتها   أمراُء ميِّيُتون الصالَة« أو قال: »يؤخِّّ

، فإَّنا لك انفلة«.   معهم فصلِّّ
«. ويف أخرى: »فإن أدرَكْتَك  ويف   ،    -يعين: الصالَة    -رواية »فإن أُقيمتِّ الصالُة وأنت يف املسجد فصلِّّ معهم فصلِّّ

وال تقل: إين قد صلَّيُت فال ُأصلِّّي«. ويف أخرى متصاًل به: أن أاب ذّر قال: »إن خليلي أوصاين أن أمسَع وأطيَع وإن  
 منه. السمع والطاعةوذكر احلديث ِبعناه، وفَصَل مسلم  « ...الصالَة لوقتها يكان عبدًا جُمَدََّع األطراف، وأن ُأصلِّّ 

الَبَّاء قال: »أخَّر   العالية  وأخرجه يف املغازي أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي ويف أخرى للنسائي عن أيب 
فجلس عليه، فذ  له كرسّياً  فألقيُت  الصامت،  بُن  فأاتين عبد هللا  الصالَة،  َشَفتيهِّ،  زايد  ُصْنَع زايد فعضَّ على  له  كرُت 

ذَك، وقال: إين سألُت   وضرب ]على[ فخذي، وقال: إين سألُت أاب ذر كما سألتين؟ فضرَب فخذي كما ضربُت َفخِّ
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:  -صلى هللا عليه وسلم  -كما سألتين؟ فضرب فخذي كما ضربُت فخذك فقال:    -صلى هللا عليه وسلم-رسوَل هللا  
، وال تُقْل: إين قد صلَّيُت، فال ُأصلِّّي«   صلِّّ الصالَة لوقتها،  فإن أدركَت معهم فصلِّّ

 [ ]صحيح[ 3931]جامع: 
صلى هللا    -هللا    )م د س( عمرو بن ميمون األودي قال: َقدَِّم علينا معاُذ بن جبل اليمَن، رسوُل رسولِّ   -[  1182]

قال: فأُلقيْت عليه حَمبَّيت، فما فارقُته حَّت   -رجل أجشُّ الصوت  -إلينا، قال: فسمعُت تكبريُة مع الفجر  -عليه وسلم
ُتُه ابلشام ميتاً، مث نظرُت إىل أفقهِّ الناس بعَده، فأتيُت ابَن مسعود، فلزمُته حَّت مات، قال: »قال ]يل[ رسوُل هللا    -َدفـَنـْ

: كيف بكم إذا أتْت عليكم أمراُء يصلُّون الصالَة لغري ميقاْتا؟ قلت: فما أتمرين إن أْدركين ذلك  - عليه وسلمصلى هللا 
 اي رسول هللا؟ قال: صلِّّ الصالَة مليقاْتا، واجعل صالَتَك معهم ُسبحة«. أخرجه أبو داود. 

ت جبنب املسجد، فقال: »أصلَّى هؤالءِّ خلفكم؟  ويف رواية مسلم: قال األسود وعلقمة: أتينا ابَن مسعود يف داره، وكان
قلنا: ال، فقال: قوموا فصلُّوا، فلم أيمْران أبذانِّ وال إقامة، قال: وذهبنا لنقوَم خلَفُه، فأخذ أبيدينا، فجعل أحدان عن  

يه، مث أدخلهما بني ميينه، واآلخر عن ِشاله، قال: فلما ركع وضْعنا أيدينا على رُكبنا، قال: فضرب أيدينا، وطبَّق بني كفَّ 
رون الصالَة عن ميقاْتا، وخيُتنُقوَّنا  فخذيه إىل َشَرقِّ املوَتى، فإذا    ، قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أَُمراُء يؤخِّّ

ا، واجعلوا صالتكم معهم ُسْبَحة، وإذا كنتم ثالثَة فصلُّوا مجيعاً، وإذا كنتم  رأَيتموهم قد فعلوا ذلك فصلُّوا الصالَة مليقاْتِّ
ه، فلكأين أنظُُر أكثر من ذلك، فليؤمَّكم أحدُكم، وإذا ركع أحدُكم، فليَـْفرِّش ذِّراعيهِّ على فخذيه، ولَيْجنأ ولُيطَبِّّْق بني كفَّي

 فأراهم«. -صلى هللا عليه وسلم -إىل اختالفِّ أصابعِّ رسولِّ هللا  
: »لعلكم َسُتْدرِّكون أقواماً يصلُّون الصالَة لغري وقتها، -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    قال رسولُ ويف رواية النسائي قال:  

 بحة«. فإن أدركتموهم فصلُّوا الصالَة لوقتها، وصلُّوا معهم، واجعلوها س
فصلُّوا   الصالةِّ،  وقت  عن  يشتغلون  أمراُء  سيكون  إنه  فقال:  النهار،  نصَف  هللا  عبد  على  »دخلنا  قاال:  أخرى  ويف 

 يصلي«   -صلى هللا عليه وسلم -لوقتها، مث قام فصلَّى بيين وبينه، وقال: هكذا رأيُت رسوَل هللا 
 [ ]صحيح[ 3932]جامع: 

الصامت    -[  1183] بن  عبادة  عنه    -)د(  رسوُل هللا  -رضي هللا  قال  قال:  وسلم  -:  عليه  ا  -صلى هللا  »إَّنَّ  :
ستكون عليكم بعدي أمراُء تْشَغُلهم أشياُء عن الصالةِّ لوقتها، حَّت يذهَب وقْـُتها، فصلُّوا الصالَة لوقتها، فقال رجل: اي  

 أخرجه أبو داود.أدركتها ُأصلِّّيها معهم؟ قال: نعم إن شئَت«  رسوَل هللا، ُأصلِّّي معهم؟ قال: نعم«. ويف رواية: »إن
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "إن شئت"، وهذا إسناد ضعيف[  3933]جامع: 

»يكون عليكم    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( قبيصة بن وقاص    -[  1184]
رون الصالَة، فهي لكم، وهي عليهم، فصلُّوا معهم ما صلَّوا القِّْبلَة«   أخرجه أبو داود. أمراُء من بعدي يؤخِّّ

]شعيب: إسناده    [ابن حبان، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله[ ]عبد القادر: في سنده صالح بن عبيد، لم يوثقه غير  3934]جامع:  
 ]األلباني: صحيح[   [ضعيف لجهالة صالح بن عبيد 

 املنع من اإلعادة 
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وهم ُيصلُّون،    ،الَبالط: قال: »أتْيُت ابَن ُعَمَر على  -رضي هللا عنها    -موىل ميمونة    -)د س( سليمان    -[  1185]
يقول: ال ُتَصلُّوا صالة يف    -صلى هللا عليه وسلم   -فقلُت: أال ُتصلِّّي معهم؟ قال: قد صلَّيُت، وإين مسعُت رسوَل هللا  

 . يوم مرتني« أخرجه أبو داود والنسائي
   [[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، وباقي رجاله ثقات 3935]جامع:  

 الفصل اخلامس: يف أحاديث متفرقة 
أُقيمتِّ    -: أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه    -)م د ت س( أبو هريرة    -[  1186] قال: »إذا 

الصالُة فال صالَة إال املكتوبَة«. قال محاد: مث لقيُت عمرو بَن دينار فحدَّثين به، ومل يرفعه، أخرجه مسلم وأبو داود  
 والرتمذي والنسائي  

 [ ]صحيح[ 3937]جامع: 
أبو هريرة    -[  1187] فإن وسلم قالصلى هللا عليه    -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ(  ُيصلُّون لكم،   :

 أخرجه البخاري.وإن أخطؤوا فلكم وعليهم«.  [،أصابوا فلكم ]وهلم
 [ ]صحيح[ 3940]جامع: 

يقول: »من    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -( عقبة بن عامر  حم  )د   -[  1188]
 أخرجه أبو داود. أمَّ النَّاس فأصاَب الوقَت، فله وهلم، ومن انتَـَقص من ذلك شيئاً، فعليه وال عليهم«. 

َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ويف رواية عند أمحد،   ْعُت  بـَْعدِّي، فَإِّْن  قَاَل: مسِّ أَئِّمٌَّة مِّْن  َعَلْيُكْم  َسَتُكوُن  َا  يـَُقوُل: »إَِّّنَّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ 
الصَّاَلةَ  ُيَصلُّوا  مَلْ  َوإِّْن  َوهَلُْم،  َلُكْم  َفهَِّي  َوالسُُّجوَد،  الرُُّكوَع  فََأمتُِّّوا  لَِّوْقتَِّها،  الصَّاَلَة  رُُكوَعهَ َصلَّْوا  يُتِّمُّوا  َومَلْ  لَِّوْقتَِّها،  َواَل   ا 

 ُسُجوَدَها، َفهَِّي َلُكْم َوَعَلْيهِّْم«. َأخرجه مسند أمحد. 
القادر: في سنده عبد الرحمن بن حرملة األسلمي، وهو صدوق ربما أخطأ[  17323]مسند:  [  3941]جامع:    وله شاهد عند    ]عبد 

  [رجاله ثقات  وباقي[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن حرملة، البخاري 

وحنن   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »خرج علينا رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)م د س( جابر بن مسرة  -[ 1189]
نْدعو ونرَفُع أيدينا، فقال: مايل أراكم رافعي أيديكم كأَّنا أْذانُب خيل ِشُْس؟ اْسُكنوا يف الصالة، قال: مث خرج علينا  

ا؟ قلنا: اي رسوَل هللا،  فرآان حَلقاً، فقال: مايل أراكم عِّزيَن؟ مث  خرج علينا فقال: أال ُتَصفُّوَن كما َتُصفُّ املالئكة عند رهبِّّ
«. أخرجه مسلم وأخرجه أبو داود   وكيف َتُصفُّ املالئكة عند رهبا؟ قال: يُتِّمُّون الصفوف اأُلول، ويرتاصُّون يف الصفِّّ

 تقدَّم ذكر ذلك يف ذكر السالم واخلروج من الصالة  متفرِّقاً يف ثالثة مواضع، وأخرج النسائي املعىن األول، وقد
 [ ]صحيح[ 3942]جامع: 

، فـََقاَم رَُجٌل ُيَصلِّّي الرَّْكَعَتنْيِّ، َفَجَذَب    -  مارضي هللا عنه  -ابن عباس)حم(    -[  1190] قَاَل: أُقِّيَمْت َصالُة الصُّْبحِّ
 . َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بِّثـَْوبِّهِّ، فـََقاَل: »أَُتَصلِّّي الصُّْبَح َأْربـًَعا؟«

الرَّكْ ويف رواية أخرى،   ُأَصلِّّ  َومَلْ  أُقِّيَمتِّ الصَّاَلُة  ُتَصلَِّّي الصُّْبَح قَاَل:  َأْن  َوقَاَل: »أَتُرِّيُد  َفَداَن  ُأَصلِّّيهَِّما،  َوَأاَن  فـََرآينِّ  َعَتنْيِّ، 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل: نـََعمْ  ْبنِّ َعبَّاٍس: َعنِّ النَّيبِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .َأْربـًَعا؟« َفقِّيَل الِّ

ِحيحِ ]شعيب: إسناده حسن[ ]ال  [3329 ،2130]مسند:   [ هيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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، َعْن رَُجٍل، مِّْن َبينِّ الدِّيلِّ   -[  1191] اَبعَِّر    )حم( َحْنظََلة ْبنِّ َعلِّيٍّ اأْلَْسَلمِّيِّ ، مثَّ َخَرْجُت أبَِّ قَاَل: َصلَّْيُت الظُّْهَر يفِّ بـَْييتِّ
لنَّاسِّ ال ُْصدِّرََها إِّىَل الرَّاعِّي، َفَمَرْرُت بَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّّي ابِّ ظُّْهَر، َفَمَضْيُت فـََلْم ُأَصلِّّ َمَعُه،  يلِّ ألِّ

: »َما َمنَـَعَك اَي ُفاَلنُ فـََلمَّا َأْصَدْرُت   َأْن ُتَصلَِّّي َمَعَنا    َأاَبعِّرِّي َورََجْعُت، ذُكَِّر َذلَِّك لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل يلِّ
، قَالَ  نَي َمَرْرَت بَِّنا؟« قَاَل: فـَُقْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ َقْد ُكْنُت َصلَّْيُت يفِّ بـَْييتِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .: »َوإِّْن«حِّ

أن  17890]مسند:   غير  الصحيح  رجال  من  ثقات  اإلسناد  رجال  وباقي  محمد،  وهو  إسحاق  ابن  أجل  من  حسن  إسناده  ]شعيب:   ]
 ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن[  [صحابيه لم يخرج له سوى النسائي 

ْعُت رَُجاًل، مِّْن كِّْنَدَة، يـَُقوُل: َحدََّثينِّ رَُجٌل، مِّنْ   -[  1192]  َأْصَحابِّ  )حم( َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ ُمَعاوِّيََة ْبنِّ َحدِّيٍج، قَاَل: مسِّ
َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَِّن اأْلَْنَصارِّ أَنَُّه مسِّ َتقُِّص َأَحدُُكْم مِّْن َصاَلتِّهِّ  النَّيبِّ لََّم يـَُقوُل: »اَل يـَنـْ

ُ مِّْن ُسْبَحتِّهِّ« ًئا إِّالَّ َأمتََّها اَّللَّ  َأخرجه مسند أمحد.  . َشيـْ
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه   [الحفظ سيئ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الرجل الِكندي، وابن لهيعة  [23637 ]مسند:

 [ َرُجل  َلْم ُيَسمَّ 

عنه    -َبْكَرةَ   وأَب  )خز(  -[  1193] َثاَلَث   -رضي هللا  اْلَمْغرِّبِّ  َصاَلَة  ْلَقْومِّ  ابِّ َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى   َّ النَّيبِّ َأنَّ 
ُ َعَليْ  ِّّ َصلَّى اَّللَّ تُّ رََكَعاٍت، وَ رََكَعاٍت، مثَّ اْنَصَرَف، َوَجاَء اآْلَخُروَن َفَصلَّى هبِِّّْم َثاَلَث رََكَعاٍت، َفَكاَنْت لِّلنَّيبِّ لِّْلَقْومِّ  هِّ َوَسلََّم سِّ

 َثاَلٌث َثاَلٌث. أخرجه ابن خزمية 
  –]االعظمي: )قلت: فيه عنعنة الحسن. والبكراوي قال الذهبي: ربما كان في روايته بعض المناكير    ]ياسين: صحيح[   [1368]خزيمة:  

 [ ( ناصر
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 الباب الثالث: يف صالة اجلمعة، وفيه مثانية فصول 
 

 وأحكامها الفصل األول: يف وجوهبا  
قال: »اجلمعة حق   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسول هللا -رضي هللا عنه   -)د( طارق بن شهاب  -[ 1194]

واجب على كل مسلم يف مجاعة، إال على أربعة: عبد ُملوك، أو امرأة، أو صيّب، أو مريض«. أخرجه أبو داود، وقال:  
، ومل يسمع منه شيئاً ، وهو يُ -صلى هللا عليه وسلم -طارق قد رأى النيبَّ     .عدُّ من أصحاب النيبِّّ

 ]األلباني: صحيح[   [ منقطع[ ]شعيب: إسناده صحيح القادر: إسناده]عبد [ 3944]جامع: 

قال: »على كلِّّ حمتلم َرَواح    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنها    -)د س( حفصة    -[  1195]
   . إىل اجلمعة الُغْسُل« أخرجه أبو داود، ويف رواية النسائي »رواُح اجلمعة على كل حمتلم«إىل اجلمعة، وعلى من راَح 

  [ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 3945]جامع: 

قال: كتب رُزَيق بن حكيم إىل ابن شهاب وأان معه يومئذ بوادي الُقرى:    [: )خ( يونس بن ]يزيد األيلي   -[  1196]
هل ترى أن ُأمجَِّّع؟ وُرزَْيق عامٌل على أرض يْعَمُلها، وفيها مجاعة من السَّودان وغريهم يعملون فيها، ورُزَيق يومئذ على  

حدَّثه: أن ]عبد هللا[ بَن عمَر قال: مسعُت رسوَل هللا أْيلَة ، فكتَب ابُن شهاب، وأان أمسُع أيُمُره أن جيمِّّع، خيبه أن ساملاً  
يقول: »كلُّكم راع، وكلُّكم مسؤول عن رعِّيَّته: اإلماُم راٍع، ومسؤول عن رعيته، والرجل راٍع   -صلى هللا عليه وسلم  -

 مال سيِّّدِّهِّ، ومسؤول  يف أهله، ومسؤول عن رعيته، واملرأُة راعية يف بيت زوجها، ومسؤولة عن رَعيَّتها، واخلادُم راٍع يف
عن رَعِّيَّتِّهِّ، قال: وحسبُت أن قد قال: والرَُّجُل راٍع يف مال أبيه، ومسؤول عن رعيته، فكلُّكم راع، وكلُّكم مسؤول عن  
رعيته« أخرجه البخاري، وقد أخرج معىن الرِّعاية أيضاً مسلم والرتمذي وأبو داود، وقد تقدَّم احلديث بطرقه يف »كتاب  

   .من حرف اخلاء، ومل نـُْعلم هاهنا إال عالمة البخاري وحَده ال النفرادِّه أبصل احلديث  اخلالفة«
 [ ]صحيح[ 3946]جامع: 

: »من أدرَك رَكعة من اجلمعة أو غريها فقد متَّت  -صلى هللا عليه وسلم  -)س( ابن عمر: قال: قال النيبُّ   -[ 1197]
   أخرجه النسائي.صالتُُه« 

 ]الرسالة: صحيح لغيره[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[  [3950]جامع: 

أدرَك« قال: »من أدرَك من صالةِّ اجلمعةِّ ركعة فقد    -صلى هللا عليه وسلم  -)س( أبو هريرة: أن النيبَّ    -[  1198]
 أخرجه النسائي. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: شاذ بذكر الجمعة والمحفوظ الصالة[  3951]جامع: 

 الفصل الثاني: يف احملافظة عليها، وإثم تاركها 
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صلى هللا عليه    -وكانت له صحبة: أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د س ت( أبو اجلعد الضمري    -[  1199]
قال: »من تَرَك ثالَث مُجَع ْتاوانً هبا طَبع هللا على قلبه«. أخرجه أبو داود والنسائي، وعند الرتمذي »من ترك    -وسلم

 اجلمعة ثالث مرَّات َْتاُوانً هبا طََبَع هللا على قلبه«  
[ ]عبد القادر: حديث صحيح بشواهده[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو[ ]األلباني:  3952]جامع:  

 حسن صحيح[  

النيبَّ    -[  1200] أَّنما مسعا  هريرَة حدًَّثه:  وأاب  عمَر،  بن  عبد هللا  أن  ميناَء:  بن  احلكم  عليه    -)م س(  صلى هللا 
َتهنيَّ أقوام عن َوْدعِّهِّم اجلُُمعاتِّ أو ليْختَِّمنَّ هللا على قلوهبم، مث ليكونُنَّ من الغافلني«    -وسلم يقول على مِّنبه: »لَيَـنـْ

 ابن عباس وأيب هريرة   أخرجه مسلم وأخرجــه النسائي عن
 [ ]صحيح[ 3953]جامع:  

، أم  -صلى هللا عليه وسلم-: قال مالك: »ال أدري أعن النيبِّّ -رضي هللا عنه   -)ط( صفوان بن سليم   -[  1201]
 إال أنه قال: »من ترك اجلمعَة ثالًثً من غري ُعْذر وال عِّلَّة، طبع هللا على قلبه«. أخرجه املوطأ   «،ال

 ]الهاللي: صحيح لغيره[ [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ 3954]جامع: 

قال لقوم يتخلَّفون عن    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)م( عبد هللا بن مسعود    -[  1202]
 أخرجه مسلم. اجلمعة: »لقد مهْمُت أن آُمَر رجاًل يصلي ابلناس، مث أحرَِّق على رجال يتَخلَّفون عن اجلمعة بُيوَْتم« 

 [ ]صحيح[ 3955]جامع: 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن تـََرَك اجْلُُمَعَة،   -رضي هللا عنه  -َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه( -[ 1203]
ُ َعَلى قـَْلبِّهِّ«   أخرجه ابن ماجه. َثاَلًًث، مِّْن َغرْيِّ َضُرورٍَة، طََبَع اَّللَّ

]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا   [إسناده صحيح ورجاله ثقات [ ]عبد الباقي: في الزوائد: الحديث 1126 ]ماجه:
 إسناد حسن[ 

أَب  -[  1204] َثاَلَث    -رضي هللا عنه    -قـََتاَدةَ   و )حم(  اجْلُُمَعَة  تـََرَك  »َمْن  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ 
 َأخرجه مسند أمحد.  .مَِّراٍت مِّْن َغرْيِّ َضُرورٍَة طُبَِّع َعَلى قـَْلبِّهِّ«

[ 22558]مسند:   [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِإْسَناُدُه َحَسن 

 الفصل الثالث: يف تركها للعذر 
وهو ابُن عمِّّ    -: قال عبد هللا بُن احلارث البصري  -رضي هللا عنهما    -)خ م د( عبد هللا بن عباس    -[  1205]

ابُن عباس يف يوم ذي َردَغ، فأمر املؤذَِّّن    -حممد بن سريين   قال: قل:    -ملا بلغ حيَّ على الصالَة    -قال: »خطبنا 
  -ل، فنظر بعُضهم إىل بعض، كأَّنم أنكروا، فقال: كأنَّكم أنكرمُت هذا؟ إنَّ هذا فـََعَله من هو خري مينِّّ  الصالُة يف الرِّحا

النيبَّ   وسلم  -يعين  عليه  هللا  ُأْحرَِّجكم    -صلى  أن  وإين كرهُت  َعْزمة،  رواية    -إَّنا  ُأَؤْثَكم    -ويف  يُؤوَن   -أن  فَتجِّ
 فتُدوسون يف الطني إىل رُكبِّكم«.

إذا قلَت: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن   -وكان يوَم مجعة    -»أن ابن عباس قال ملؤذِّّنه يف يوم مطري  ويف أخرى:  
حممدًا رسول هللا، فال تقل: حيَّ على الصالة: قل: صلُّوا يف بيوتكم، فكأنَّ الناَس استنكروا، فقال: فـََعَلُه َمْن هو خري  
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، إن اجلمعة َعْزمة، وإين كرهُت أن يف الطني والدَّْحض والزَّلل«. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج    ُأْحرَِّجكم فتمشون  مينِّّ
   الثانية أبو داود

 [ ]صحيح[ 3957]جامع: 

رسولِّ هللا    -[  1206]  مع  شهَد  »أن  أبيه  عن  املليح:  أبو  عليه وسلم    -)د س(  يوم    -صلى هللا  احلديبيةِّ  زََمَن 
اجلمعة، وقد أصاهبم مطر مل يـَُبلَّ أسفل نعاهلم، فأمرهم أن يصلُّوا يف رِّحاهلم«. ويف رواية: »أنَّ يوم حنني كان يوَم مطر،  

أنَّ الصالَة يف الرِّحال« زاد يف رواية: »أن ذلك كان يوَم مجعة« أخرجه مناديَُه:    -صلى هللا عليه وسلم  -فأمر النيبُّ  
 ]األوىل[ أبو داود ]وأخرج الثانية النسائي[  

 [ ]األلباني: صحيح[  ا ضعيف النقطاعه  هاوإسناد الرواية األولى صحيحة]شعيب:  صحيح[[ ]عبد القادر: حديث 3958]جامع: 

 والنداء ]إليها[ الفصل الرابع: يف الوقت  
النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ د ت( أنس    -[  1207] كان يصلِّّي اجلمعَة حني متيُل    -صلى هللا عليه وسلم-»أن 

 الشمس« أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذي  
 [ ]صحيح[ 3959]جامع: 

أنس  جه  )خ   -[  1208]  عنه    -(  النيبُّ  -رضي هللا  قال: »كان  عليه وسلم-:  بكرَّ    -صلى هللا  البُْد  اشَتدَّ  إذا 
هو خالد بن    -« قال: وقال بشُر بن ًثبت: حدَّثنا أبو َخْلدَة  -يعين اجلمعَة    -ابلصالَة، وإذا اشتد احلرُّ أبَرد ابلصالة  

ُيصلِّّي الظهر؟..« يعين    -صلى هللا عليه وسلم  -يف كان النيبُّ  قال: »صلى بنا أمرٌي اجلمعَة، مث قال ألنس: ك  -دينار  
ُع مثَّ    . ويف رواية عند ابن ماجه،فذكره. ويف رواية عن أنس قال: »ُكنَّا نـَُبكِّر ابجلمعة، ونَقِّيَل بعد اجلمعة« قَاَل: »ُكنَّا جُنَمِّّ

ُع فـََنقِّيُل«     ، وابن ماجهالبخاري  أخرجه نـَْرجِّ
 [ ]صحيح[ 1102 :]ماجه[  3960]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »ُكنَّا ُنصلِّّي مع النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)خ م د ت( سهل بن سعد    -[  1209] 
  -اجلمعَة، مث تكون القائلة« ويف رواية قال: »ما كنا نَقيُل وال نتغدَّى إال بعد اجلمعة« زاد يف رواية »يف عهدِّ رسولِّ هللا  

 «. -وسلمصلى هللا عليه 
النيبِّّ   عهدِّ  نتغدَّى يف  »ما كنا  الرتمذي:  وعند  ومسلم،  البخاري  عليه وسلم  -أخرجه  بعد    -صلى هللا  إال  نقِّيل  وال 

 وعند أيب داود: »ُكنَّا نقيل ونتغدَّى بعد اجلمعة«   «،اجلمعة
 [ ]صحيح[ 3961]جامع: 

صلى هللا عليه    -»ُكنَّا ُنصلِّّي مع رسولِّ هللا  : قال:  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( سلمة بن األكوع    -[  1210] 
 اجلمعة، مث ننصرُف وليس للحيطان يفء«. -وسلم

إذا زالت الشمس، مث    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى »ظِّلٌّ نستظِّل به«. ويف أخرى: »كنَّا جنمِّّع مع رسولِّ هللا  
 وىل، و ]النسائي[ الثانية  نرجع نتَّتبع الفيَء«. أخرجه البخاري مسلم، وأخرج أبو داود األ

 [ ]صحيح[ 3962]جامع: 
صلى هللا   -: سأله حممد بن علي بن احلسني: »مَّت كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -( جابر  حم  )م س -[  1211] 
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وسلم نذهب    -عليه  مث  يصلِّّي،  قال: كان  اجلمعَة؟  مجالنا يصلِّّي  الشمس    إىل  تزول  حني  النواضح«    -فنرحيها  يعين 
النيبِّّ   مع  نصلِّّي  »ُكنَّا  قال:  النسائي  رواية  ويف  مسلم،  وسلم   -أخرجه  عليه  هللا  ونريح    -صلى  نرجُع  مث  اجلمعة، 

 ( 1)نواضِّحنا، قلت: أيََّة ساعة؟ قال: زواَل الشمس« 

ُع فـََنقِّيُل "، قَاَل أَبُو َأمْحََد: مثَّ  قَاَل: " ُكنَّا ُنَصلِّّي َمَع َرُسولِّ هللاِّ   ويف رواية عند أمحد،  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اجْلُُمَعَة، مثَّ نـَْرجِّ
ُع إِّىَل َبينِّ َسلَِّمَة فـََنقِّيُل، َوُهَو َعَلى مِّيَلنْيِّ   . (2) َأخرجه مسند أمحد . نـَْرجِّ

   [ ]صحيح[3965]جامع: ( 1)
 [ لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عقبة بن عبد الرحمن بن جابر [ ]شعيب: صحيح 14541]مسند: ( 2)

: قال »كان النداُء يوَم اجلمعة: أوَّلُه إذا جلس اإلماُم  -رضي هللا عنه    -)خ د ت س( السائب بن يزيد    -[  1212] 
زاد النداَء    -  وكثر الّناسُ   -وأيب بكر وعمَر، فلما كان عثماُن   -صلى هللا عليه وسلم  -على املنب على عهدِّ رسولِّ هللا  

 على الزوراء«  الثالثَ 
غرُي مؤذِّّن واحد«    -صلى هللا عليه وسلم  -زاد يف رواية: »فثبَت األمُر على ذلك« ويف أخرى قال: »ومل يكن للنيبِّّ  

صلى    -أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي وهذا لفظ الرتمذي، قال: »كان األذاُن على عهدِّ رسول هللا  
ُم أُقيمت الصالُة، فلما كان عثماُن اندى النداَء الثالث على الزَّوارَاءِّ«. وأيب بكر وعمَر: إذا خرج اإلما  -هللا عليه وسلم

 قوله: »فثبت األمُر على ذلك«.  البخاري إىل وهذا لفظ أيب داود، أخرجه حنو رواية 
النيبِّّ   يدي  بني  يُؤذَّن  »كان  قال:  أخرى  عليه وسلم  -ويف  على ابب    -صلى هللا  اجلمعة  يوم  املنب  على  إذا جلس 

إال مؤذِّّن    -صلى هللا عليه وسلم  -ما تقدَّم، ويف أخرى مل يكن لرسولِّ هللا  مث ساق حنو    ..بكر وعمر.املسجد وأيب  
 « مث ذكر معناه.  ..واحد بالل.

على املنب يوم اجلمعة، فإذا نزل    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان بالل يُؤذِّّن إذا جلس النيبُّ  ويف أخرى للنسائي  
 . أقام، مث كان كذلك يف زمن أيب بكر وعمَر« وأخرج النسائي أيضاً رواية أيب داود اأُلوىل

 [ ]صحيح[ 3966]جامع: 
اْلَعوَّامِّ   -[  1213] ْبنِّ  الزَُّبرْي  اجْلُُمَعَة، مثَّ    -رضي هللا عنه    -)حم(  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َمَع  ُنَصلِّّي  قَاَل: »ُكنَّا 

َنا« قَاَل يَزِّيُد: »اآْلَجاُم هَِّي اآْلطَامُ  عِّ َأْقَدامِّ ، َفال جنُِّد إِّال َقْدَر َمْوضِّ َتدُِّر، يف اآْلَجامِّ    .«نـَْنَصرُِّف فـَنَـبـْ
َع أَ " ُكنَّا ُنَصلِّّي  ويف رواية أخرى،   َنا  َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اجْلُُمَعَة، مثَّ نـَُبادُِّر َفَما جنُِّد مَِّن الظِّّلِّّ إِّال َمْوضِّ ْقَدامِّ

َنا "  - َع َأْقَدامِّ  َأخرجه مسند أمحد. .َأْو قَاَل: َفما جنُِّد مَِّن الظِّّلِّّ َمْوضِّ
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد    []شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف، النقطاعه [  1436[ ]مسند:  1411]مسند:  

 [ َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه َوِفيِه َرُجل  َلْم ُيَسمَّ 

 الفصل اخلامس: يف اخلُطبة وما يتعلق هبا 
خيُطُب قائماً، مث    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)م د س( جابر بن مسرة   -[ 1214]

ألفي   من  أكثر  معه  فقد وهللا صلَّْيُت  فقد كَذَب،  جالساً  خيطُب  أنه كان  نبَّأك  فمن  قائماً،  فيخطُب  يقوُم  مث  جيلُس، 
 صالة«.



302 
 

للنيبِّّ   الناَس«. أخرجه    -ه وسلمصلى هللا علي-ويف أخرى قال: »كانت  القرآن، ويُذكِّر  بينهما، يقرأُ  ، جيلس  ُخْطَبتانِّ
مسلم، وأخرجه أبو داود، وانتهت روايته عند قوله: »ألفي صالة« وله يف أخرى مثل الثانية، ويف رواية النسائي قال:  

مث يقوُم فيخطُب اخلطبة اآلخرة« وله    ، فما رأيُته خيُطب إال قائماً، وجيلسُ -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    جالْسُت رسولَ »
 يف أخرى مثل رواية مسلم إىل قوله: »فقد كذَب«  

 [ ]صحيح[ 3967]جامع: 
ابن عمر    -[  1215]  قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ م ت د س(    -صلى هللا عليه وسلم  -: 

خيُطب خطبتني، كان جيلس إذا صعِّد املنب حَّت يفرَُغ املؤذِّّن، مث يقوم فيخطب، مث جيلس فال يتكلَّم، مث يقوم فيخطب«.  
خيطب ُخْطبتني، يقعُد بينهما، ويف    - عليه وسلمصلى هللا   -أخرجه أبو داود، ويف رواية البخاري ومسلم »كان النيبُّ  

أخرى هلما: كان خيطب يوم اجلمعَة قائماً، مث جيلس، مث يقوم فُيتِّمُّ، كما تفعلون اآلن«. وأخرج الرتمذي الثانية من رواييت 
كان يفصل بينهما خيطب اخلطبتني قائماً، و   -صلى هللا عليه وسلم  -البخاري ومسلم، ويف رواية النسائي: »كان النيبُّ  

 جبلوس« 
 [ ]صحيح[ 3968]جامع: 

رسوَل هللا    -[  1216]  »أن  أبيه:  عن  حممد:  بن  جعفر  عليه وسلم-)ط(  اجلمعة    -صلى هللا  يوم  خطَب خطبتني 
   .جلس بينهما«. أخرجه املوطأ 

أرسله الموطأ، وهو يتصل  ]الزرقاني:  من حديث ابن عمر[    وغيرهماموصول في الصحيحين    مرسل وهو[ ]عبد القادر:  3969]جامع:  
قبله الذي  ابن عمر، فذكر الحديث  نافع، عن  الصحيحين من طريق عبيد هللا بن عمر، عن  ]الهاللي:   [من غير حديث مالك، ففي 

 صحيح لغيره[ 

خيطب قائماً، مث    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)س( جابر بن عبد هللا    -[  1217] 
 أخرجه النسائي.يقعد قعدة، مث يقوم« 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 3971]جامع: 

مروان على    -[  1218]  بن  بشر  رأى  »أنه  رويبة:  بن  تـَْينِّك  )م د ت س( عمارة  قبَّح هللا  فقال  يديه،  رافعاً  املنب 
وَأشار إبصبعه املسّبحة«    -  ما كان يزيد على أن يقول بيده هكذا  -صلى هللا عليه وسلم  -اليدين، لقد رأيُت النيبَّ  

يت تلي  يعين السبَّابة ال  -إال أن أاب داود قال: »وما كان يزيد على هذه    [، أخرجه مسلم والرتمذي وأبو داود ]والنسائي
 .اإلهبام«
 [ ]صحيح[ 3972]جامع: 

أو   -سابع سبعة    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »وفدُت إىل رسولِّ هللا  )د( احلكم بن حزن الكلفي  -[  1219] 
بشيء من    -أو أمر لنا    -فدخلنا عليه، فقلنا: اي رسوَل هللا، ُزرانك، فادُع هللا لنا خبري، فدعا، وأمر بنا    -اتسع تسعَة  

  -، فقام  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    التمر، والشأُن إذ ذاك ُدون، فأقمنا هبا أايماً، وشهدان فيها اجلمعَة مع رسولِّ 
فحمَد هللا وأثىَن عليه بكلمات خفيفات طيِّّبات مباركات، مث    -أو قوٍس    -متوكئاً على عصاً    -صلى هللا عليه وسلم

تطيقوا   لن  إنكم  الناُس،  أيها  تفعلوا    -قال:  لن  ر   -أو  وَيسِّّ وأبشروا[  ]وقارِّبُوا،  َسدُِّدوا  به، ولكن  أُمِّرمُت  ما  «    واكلَّ 
 . أخرجه أبو داود



303 
 

[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده قوي من أجل شهاب بن خراش وشعيب بن ُرَزيق الطائفي، فهما صدوقان  3973]جامع:  
   [ال بأس بهما

إذا خطب:    -صلى هللا عليه وسلم  -: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م س( جابر بن عبد هللا    -[  1220] 
امْحَرَّْت عيناه، وعال صوتُه، واشتد غضُبه، حَّت كأنه ُمْنذِّر جيش، يقول: صبَّحكم ومسَّاكم، ويقول: بعثُت أان والساعَة  

أما بعُد، فإن خرَي احلديث كتاُب هللا، وخرُي اهلْدي هْدُي حممد،    كهاتني، ويقْرن بني إصبعيه: السبَّابةِّ والوسطى، ويقول:
وشرُّ األمورِّ حُمَْدًثُْتا، وكلُّ بْدعٍة ضاللة، مث يقول: أان أوىل بكل مؤمن من نفسه، َمْن ترك مااًل فألهله، ومن ترك َديناً أو 

 وعليَّ«. ضياعاً فإيلَّ 
: حيَمد هللا، ويـُْثين عليه، مث يقول على إثر ذلك، وقد عال  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »كانت ُخْطَبُة النيبِّّ  

« وذكر حنوه. ويف أخرى: »كان خيطب الناس: حيمد هللا، ويثين عليه ِبا هو أهله مث قول: من يهدِّ هللا فال    ..صوته.
و ما تقدم. أخرجه مسلم، ويف رواية « مث يقول ذكر حن  ..ُمضل له، ومن يضلل فال هادي له، وخرُي احلديث كتاُب هللا.

يقول يف خطبته: حنمُد هللا ونُثين عليه ِبا هو أهله، مث يقول:    -صلى هللا عليه وسلم-النسائي قال: »كان رسوُل هللا  
من يهدِّ هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، إن أصدَق احلديث كتاب هللا، وأحسُن اهلْدي هْدُي حممد، وشرُّ  

حمَدًثْتا، وكل حمدثَة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، مث يقول: بعثت أان والساعَة كهاتني، وكان إذا   األمور
: صبَّحكم ومسَّاكم، مث قال: من ترك  ذكر الساعَة امْحَرَّْت َوجنتاه، وعال صوتُه، واشتد غضبه، كأنه نذير جيش، يقول

 اً فإيلَّ ]أو عليَّ[ ، وأان أوىل ابملؤمنني«  فألهله، ومن ترك َدْيناً أو ضياع ماالً 
 [ ]صحيح[ 3974]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كنت ُأصلِّّي مع النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)م ت د س( جابر بن مسرة    -[  1221] 
 الصلوات، فكانت صالتُه قصدًا، وخطبُته قصدًا« أخرجه مسلم والرتمذي. 

قصدًا، وخطبته قصدًا يقرأ ِبايت من القرآن،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كانت صالة النيبِّّ  ويف رواية أيب داود  
الناس«. وله يف أخرى »كان رسوُل   ُهنَّ كلمات    -صلى هللا عليه وسلم  -ويُذكِّر  إَّنا  يوم اجلمعة،  املوعظة  يطيل  ال 

النسائي قال: »كان رسوُل هللا   خيطب قائماً، مث جيلس، مث يقوم ويقرأُ    -ه وسلمصلى هللا علي  -يسريات« ويف رواية 
   آايت، ويْذُكُر هللا، وكانت خطبُته قصدًا، وصالتُه قصدًا«

 [ ]صحيح[ 3976]جامع: 
)م د( أبو وائل: قال: »خطبنا عمَّار، فأوجَز وأبلغ، فلما نزل قلنا: اي أاب اليقظان: لقد أبلغَت وأوجزَت،   -[ 1222] 

يقول: إن طول صالةِّ الرجل وقِّصر خطبته   -صلى هللا عليه وسلم  -فلو كنَت تنّفْسَت؟ فقال: إين مسعُت رسوَل هللا  
البيان سحرًا« أخرجه مسلم. ويف رواية أيب داود عن عمار  َمئِّنَّة من فِّْقهه، فاقُصروا اخلطبة وأطيلوا الصالة ، وإن من 

 إبقصار اخلَُطب«   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أمران رسوُل هللا 
 [ ]صحيح[ 3977]جامع: 

إذا استوى على املنب    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)ت( ابن مسعود    -[  1223] 
 أخرجه الرتمذي. استقبلناه بوجوهنا«. 
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]عبد القادر: في إسناده محمد بن الفضل  [  محمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا ]الترمذي:  [  3978]جامع:  
 بن عطية، كذبوه ومعنى الحديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  

قال: »كلُّ خطبه ليس   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت( أبو هريرة    -[  1224] 
   أخرجه أبو داود والرتمذي.فيها تشهُّد فهي كاليد اجلَْذماء« 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد جيد[  3979]جامع: 

أرقم    -[  1225]  بن  زيد  أما    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د(  فقال:  خطبهم، 
 أخرجه أبو داود. بعُد«. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[  3981]جامع:  

قال: »اْحُضُروا الذِّْكَر،   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن نيبَّ هللا  -رضي هللا عنه    -)د( مسرة بن جندب    -[  1226] 
 أخرجه أبو داود.واْدنُوا من اإلمام، فإن الرجل ال يزال يتباعُد حَّت يؤخَّر يف اجلنة وإن دخلها« 

 الحاكم في " المستدرك "، وصححه ووافقه الذهبي[ ]األلباني: حسن[  رواه  [ ]عبد القادر: 3982]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »انتهينا إىل رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)م س( أبو رفاعة العدوي    -[  1227] 
ل عليَّ رسوُل هللا  وهو خيطب، قال: فقلت: اي رسوَل هللا، رجل غريب جاء يسأل عن دِّينه، ال يدري ما دِّيُنه؟ قال: فأقب

ْبتُ -صلى هللا عليه وسلم  - قوائمه حديدًا، قال: فقعد عليه رسوُل    ، وترك خطبته، حَّت انتهى إيلَّ، فُأَِت بكرسيٍّ َحسِّ
وجعل يعلمين ُما علَّمه هللا، مث أتى اخلطبَة، فأمتَّ آخرها« أخرجه مسلم والنسائي، إال أن    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  

َ بكرسيِّ ُخْلٍب قوائمُه حديد«    النسائي قال: »فُأِتِّ
 [ ]صحيح[ 3983]جامع: 

قال: »إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت د س( أبو هريرة    -[  1228] 
ْت   فقد َلغْوت«. أخرجه اجلماعة، ولفظ الرتمذي: »من قال يوم    -واإلمام خيُطب    -قلَت لصاحبك يوم اجلمعة: أنصِّ

ْت قد لغا« وأخرج النسائي هذه أيضاً   اجلمعة واإلمام خيطب: أنصِّ
 [ ]صحيح[ 3987ع: ]جام

مالك    -[  1229]  بن  أنس  د س(  عنه    -)ت  النيبُّ  -رضي هللا  »كان  قال:  عليه وسلم  -:  يكلَّم    -صلى هللا 
ينزِّل    -صلى هللا عليه وسلم -ابحلاجة إذا نَزَل من املنب«. أخرجه الرتمذي، ويف رواية أيب داود والنسائي: »رأيت النيبَّ 

الرجل يف احلاجة فيقوم معه حَّت يقضي حاجته مث يقوم فُيصلِّّي«. قال أبو داود: احلديث ليس  من املنب، فيعرض له  
 ، مث يتقدَّم إىل ُمصاله فيصلي«  يقضي حاجتهِبعروف عن ًثبت، وهو ُما تفرد به جرير بن حازم، وعند النسائي: »

   [[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح3988]جامع: 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم خَيُْطُب قَائًِّما  -رضي هللا عنه   -َعْبد اَّللَِّّ ين مسعود  )جه(  -[ 1230]  أَنَُّه ُسئَِّل: " َأَكاَن النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه. [؟ “11َأْو قَاعًِّدا؟ قَاَل: َأَوَما تـَْقَرأُ: }َوتـَرَُكوَك قَائًِّما{ ]اجلمعة: 

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح. ابن أبي غنية: هو   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات 1108 ]ماجه:
 يحيى بن عبد الملك[ 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »قـََرَأ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ تـََباَرَك، َوُهَو   -رضي هللا عنه  -ُأيبَِّّ ْبنِّ َكْعبٍ  )جه(  -[ 1231] 



305 
 

، فـََقاَل: َمََّت أُْنزَِّلْت هَ  ْرَداءِّ َأْو أَبُو َذرٍّ يـَْغمُِّزينِّ مِّ اَّللَِّّ«، َوأَبُو الدَّ ايَّ ذِّهِّ السُّورَُة؟ إِّيّنِّ مَلْ َأمْسَْعَها إِّالَّ اآْلَن، فََأَشاَر  قَائٌِّم، َفذَكََّراَن أبَِّ
؟ فـََقالَ  ْينِّ  ُأيَبٌّ: لَْيَس َلَك مِّْن َصاَلتَِّك  إِّلَْيهِّ، َأنِّ اْسُكْت، فـََلمَّا اْنَصَرُفوا، قَاَل: َسأَْلُتَك َمََّت أُْنزَِّلْت َهذِّهِّ السُّورَُة فـََلْم خُتْبِّ

لَّذِّي قَاَل ُأيَبٌّ اْليَـْوَم إِّالَّ َما َلَغوْ  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  َت، َفَذَهَب إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفذََكَر َذلَِّك َلُه، َوَأْخَبَُه ابِّ
 أخرجه ابن ماجه. َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َصَدَق ُأيَبٌّ« 

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي إن ثبت سماع عطاء   [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات[1111 ]ماجه:
 [ بن يسار من أبي بن كعب

الزَُّبرْيِّ   -[  1232] َعنِّ  َأْو  َعلِّّي،  عنه  -)حم(  َنا    -  مارضي هللا  خَيْطُبـُ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  »َكاَن  قَاَل: 
مِّ اَّللَِّّ، َحَّتَّ نـَْعرَِّف َذلَِّك يفِّ َوْجهِّهِّ، وََكأَنَُّه َنذِّيُر قـَْوٍم ُيَصبُِّّحُهمِّ اأْلَْمُر غُ  ايَّ ْدَوًة، وََكاَن إَِّذا َكاَن َحدِّيَث َعْهٍد جبِِّّْبِّيَل  فـَُيذَكُِّراَن أبَِّ

ًكا َحَّتَّ يـَْرَتفَِّع َعْنُه«ملَْ   َأخرجه مسند أمحد.  . يـَتَـَبسَّْم َضاحِّ
[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير واألوسط بنحوه، وأبو  1437]مسند: 

 يعلى عن الزبير وحده، ورجاله رجال الصحيح[ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: أَنَُّه َكاَن »خَيُْطُب يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ قَائًِّما،    -  مارضي هللا عنه  -عباس ابن  )حم(    -[  1233] َعنِّ النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .مثَّ يـَْقُعُد، مثَّ يـَُقوُم فـََيْخُطُب«

َوال2322]مسند:   َيْعَلى  َوَأُبو  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  صحيح[  إسناده  ]شاكر:  حسن[  ]شعيب:  َوِرَجاُل  [  َواأْلَْوَسِط،  اْلَكِبيِر  ِفي  طََّبَراِنيُّ 
 [ الطََّبَراِنيِّ ِثَقات  

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَطَب قَائًِّما َعَلى رِّْجَلْيهِّ«  -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  1234]   . »َأنَّ النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[  11263]مسند: 

ُ    -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبد هللا  )حب(  -[ 1235] ُّ َصلَّى اَّللَّ َد َوالنَّيبِّ قَاَل: َدَخَل َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َمْسُعوٍد، اْلَمْسجِّ
ُردَّ َعَلْيهِّ، َفَظنَّ اْبُن  ، فـََلْم يَـ -َأْو َكلََّمُه َعْن َشْيٍء    -َعَلْيهِّ َوَسلََّم خَيُْطُب َفَجَلَس إِّىَل َجْنبِّ ُأيبَِّّ ْبنِّ َكْعٍب، َفَسأََلُه َعْن َشْيٍء  

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّْن َصاَلتِّهِّ، قَاَل اْبُن مَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ َدٌة، فـََلمَّا انـَْفَتَل النَّيبِّ َا َمْوجِّ تـَُردَّ َعَليَّ؟  ْسُعوٍد: اَي ُأيَبُّ َما َمنَـَعَك َأْن  َمْسُعوٍد َأَّنَّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم خَيُْطُب، فـََقاَم اْبُن َمْسُعوٍد، َفَدَخلَ قَاَل: إِّنََّك مَلْ حَتُْضْر َمَعَنا اجْلُُمعَ   ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ   َة قَاَل: ِبَِّ؟ قَاَل: َتَكلَّْمَت َوالنَّيبِّ

عَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َلُه  فـََقاَل  َلُه،  َذلَِّك  َفذََكَر  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َأطِّْع  َليْ َعَلى  ُأيَبُّ،  »َصَدَق  َوَسلََّم:  هِّ 
 . أُبـَيًّا«. أخرجه ابن حبان

 [  إسناده حسن]الداراني:  [لضعف عيسى بن جارية ]االلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف   [2794]حبان: 

 الفصل السادس: يف القراءة يف الصالة واخلطبة 
)م د ت( عبيد هللا بن أيب رافع: قال: »استخلف مرواُن أاب هريرة على املدينة، وخرج إىل مكة، فصلَّى لنا   -[ 1236]

فقرأ   املنافقون{    -بعد احلمد ]هلل[  -أبو هريرة اجلمعة  قال:    -)سورة اجلمعة( يف األوىل، و }إذا جاَءك  الثانية،  يف 
سورتني كان علي بن أيب طالب يقرأُ هبما يف الكوفة، قال أبو  فأدركت أاب هريرة حني انصرف، فقلت له: إنك قرأت ب 

يقرأُ هبما« أخرجه مسلم والرتمذي وأَبو داود، إال أن أاب داود مل    -صلى هللا عليه وسلم  -هريرة: فإين مسعُت رسوَل هللا  
 يذكر حديث استخالف مروان أاب هريرة  
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 [ ]صحيح[ 3898]جامع: 
بن    -[  1237]  يقرأُ يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -جندب  )د س( مسرة  كان 

يةِّ   أخرجه أبو داود والنسائي.  {«اجلمعة: بـ }َسبِّّح اْسَم رَبَِّّك{ و }َهْل أاَتَك َحديُث الغَاشِّ
  [ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 3990]جامع: 

: كتب الضحاُك بُن قيس إىل النُّعمان بن بشري  -رضي هللا عنه    -النعمان بن بشري  )م ط س د ت(    -[  1238] 
فقال: كان يقرأُ }هل    {؟يوَم اجلمعة، سوى }سورةِّ اجلمعة  -صلى هللا عليه وسلم  -يسأله: »أيُّ شيء قرأ رسوُل هللا  

 . {«أاتك
دين ويف اجلمعة: بـ }سبِّّح اسَم ربِّّك األعلى{ و  يقرأ يف العي  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »كان رسوُل هللا  

مسلم   أخرجه  الصالتني«  يف  هبما  يْقَرأُ  واحد  يوم  يف  واجلمعة  العيد  اجتمع  وإذا  قال:  الغاشية{  حديُث  َأاتك  }هل 
 والنسائي، وأخرج املوطأ األوىل، وأخرج أبو داود والرتمذي الثانية  

 [ ]صحيح[ 3991]جامع: 
كان يقرأ يف الفجر    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -ت( ابن عباس  )م د س    -[  1239] 

و   اجلمعة{  }سورة  بـ  اجلمعة  صالة  ويف  اإلنسان{  على  أَتى  }هل  الثانية:  ويف  األوىل،  يف  تنزيل{  }آمل.  اجلمعة  يوم 
: »اإلنسان« وأخرجه أبو داود مثل الرتمذي  أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وأخرجه الرتمذي إىل قوله  {«}املنافقني

 أيضاً 
 [ ]صحيح[ 3992]جامع: 

: قالت: »لقد كان تـَنُّوُران وتـَنُّوُر رسولِّ  -رضي هللا عنها    -)م د س( أم هشام بنت حارثة بن النعمان    -[  1240] 
والُقْرآنِّ املَجيدِّ{ إال عن لسان  ما أخذُت }ق.    -أو سنة وبعض سنة    -واحدًا سنتني    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  

 يقرؤها كل يوم مجعة على املنب إذا خطب الناس«.  -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 
، يقرأُ هبا على املنب يف كل مجعة«.  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية »أخذت }ق. والقرآن اجمليد{ من يفِّ رسولِّ هللا  

واحدًا«. أخرجه مسلم، و ]أخرج[ أبو    -صلى هللا عليه وسلم  -ان وتـَنُّور رسولِّ هللا  زاد يف رواية قالت: »وكان تـَنُّورُ 
 داود الرواية األوىل، ومل يذكر »سنتني« وال »سنة وبعض سنة« وأخرج النسائي الرواية الثانية  

 [ ]صحيح[ 3993]جامع: 
يقرأُ على    -صلى هللا عليه وسلم  -النيبَّ  : قال: »مسعُت  -رضي هللا عنه    -)خ م د ت( يعلى بن أمية    -[  1241] 

 أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود والرتمذي   [«77املنب }َواَنَدْوا اَي َمالُِّك{ ]الزخرف: 
 [ ]صحيح[ 3994]جامع: 

 الفصل السابع: يف آداب الدخول إىل اجلامع واجللوس فيه 
يرفعه، كان يقول: »ألن ُيَصلَِّّي أحدُكم بظهر احلرَّة خري له من أن يقعَد   -رضي هللا عنه  -)ط( أبو هريرة   -[ 1242]

 حَّت إذا قام اإلمام خيطب ]جاء[ يتخطَّى رقاَب الناس يوَم اجلمعة«. أخرجه املوطأ  
 ]الهاللي: موقوف صحيح[  [لكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده ، [ ]عبد القادر: في سنده جهالة3995]جامع:  
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: قال أبو الزَّاهِّرَّية »كنا مع عبد هللا بن ُبْسر صاحبِّ النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)د س( عبد هللا بن بسر    -[  1243] 
يوم اجلمعة، فجاء رجل يتخطَّى رقاب الناس، فقال عبد هللا بن ُبْسر: جاء رجل يتخطَّى رقاَب   -صلى هللا عليه وسلم -

والنيبُّ  الناس   اجلمعة  وسلم  -يوَم  عليه  هللا  النيبُّ    -صلى  له  فقال  وسلم  -خيطب،  عليه  هللا  فقد  -صلى  اْجلِّس   :
يوم اجلمعة  إىل جانبه  قال: »كنت جالساً  النسائي  أبو داود، ويف رواية  يتخطى    «،آَذيَت«. أخرجه  فقال: جاء رجل 

   »أي اجلْس، فقد آَذيَت«:  -صلى هللا عليه وسلم -رقاب الناس، فقال له رسوُل هللا 
   [[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح3996]جامع: 

قال: »ال يُقيمنَّ أحدُكم أخاه يوَم اجلمعة، مث لُيَخالْف إىل    -رضي هللا عنهما    -)م( جابر بن عبد هللا    -[  1244] 
 أخرجه مسلم. َمْقَعدِّه فيقعَد فيه، ولكن يقول: افَسحوا«. 

 [ ]صحيح[ 3998]جامع: 
ابَن عمر يقول: »َّنى رسوُل هللا    -[  1245]  الرَُّجُل    -صلى هللا عليه وسلم  -)خ م( انفع: قال: مسعُت  يقيَم  أن 

 الرجَل من مقعده مث جيلس فيه، قيل لنافع: يف اجلمعة؟ قال: يف اجلمعة وغريها« أخرجه البخاري ومسلم  
 [ ]صحيح[ 3999]جامع: 

َوةِّ يوم    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت د( معاذ بن أنس    -[  1246]  َّنى عن احلَبـْ
 اجلمعة واإلمام خيطب« أخرجه الرتمذي وأبو داود  

   وله شواهد بمعناه[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي مرحوم[ ]األلباني: حسن[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن4000]جامع: 

َّنى عن التَّحلُّق يوم اجلمعة    -صلى هللا عليه وسلم-)د( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: »أن النيبَّ    -[  1247] 
   ..قبل الصالة« أخرجه.

   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[4002]جامع:  

يوم   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »ملا استوى رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( جابر بن عبد هللا   -[ 1248] 
صلى هللا عليه   -اجلمعة على املنب قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابُن مسعود فجلس على ابب املسجد، فرآه رسوُل هللا 

 أخرجه أبو داود.، فقال: تعاَل اي عبد هللا بَن مسعود« -وسلم
 ]األلباني: صحيح[   [عنعنة ابن جريج[ ]شعيب: إسناده صحيح ه..... وفي]عبد القادر: قال أبو داود: هذا يعرف مرسل [4003امع: ]ج

قال: »إذا نـََعَس   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)د ت( عبد هللا بن عمر    -[  1249] 
   أخرجه أبو داود والرتمذي.أحدُكم يوم اجلمعة فْليَـَتحوَّْل من جملسه ذلك« 

 ]األلباني: صحيح[   [[ ]شعيب: رجاله ثقات4004]جامع: 

َد يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ، َوَرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -رضي هللا عنه  -َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه(  -[ 1250]  َأنَّ رَُجاًل َدَخَل اْلَمْسجِّ
أخرجه  ْد آَذْيَت َوآنـَْيَت« فـَقَ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم خَيُْطُب، َفَجَعَل يـََتَخطَّى النَّاَس، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْجلِّْس،

 ابن ماجه. 
ضعيف، والحسن   -وهو المكي-]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن مسلم  [ ]األلباني: صحيح[ 1115 ]ماجه:

 [ مدلس وقد عنعنه
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 الفصل الثامن: يف أول مجعة جُمِّعَت 
  -بعد مجعة يف مسجد النيبِّّ    -: قال: »إن أوَل مجعة مجُِّّعت  -رضي هللا عنهما    -)خ د( ابن عباس    -[  1251]

ُواًَث من البحرين« أخرجه البخاري، ويف رواية أيب داود: »أن أوَّل مجعة    -صلى هللا عليه وسلم يف مسجدِّ عبد القيس جبِّ
اإلسالم   النيبِّّ    -يف  قَرى   -ابملدينة    -هللا عليه وسلمصلى    -بعد مجعة مجُِّّعْت يف مسجد  من  ُواًَث  جَلُمعٌة مجُِّّعْت جبِّ

 »قرية من قرى عبد القيس«   -شيبة[ ]وهو ابن أيب  -البحرين«. قال عثمان: 
 [ ]صحيح[ 4005]جامع: 

: »كان إذا مسع النداء يوم اجلمعة ترَّحم ألسعدِّ بن ُزرارَة، قال  -رضي هللا عنه   -د( كعب بن مالك )  -[ 1252] 
عبد الرمحن ابُنه: فقلت: له: إذا مسعَت النداء تّرمْحت ألسعد بن ُزرارة؟ فقال: إنه ألوُل من مَجَّع بنا يف َهْزم النَّبيت من  

  أخرجه أبو داود.اخَلَضمات، قلت له: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون«.  َحرَّة بين بياضَة يف نَقيع يقال له: نقيعُ 
]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده حسن. محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند ابن حبان وغيره، [  4006]جامع: 

 ]األلباني: حسن[    [فانتفت شبهة تدليسه
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 املسافرين، وفيه ثالثة فصول الباب الرابع: يف صالة  
 

 فرعان الفصل األول: يف القصر وأحكامه، وفيه  

 الفرع األول: يف مسافة القصر وابتدائه 
صلى هللا    -: قال: »صلَّيُت الظهر مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ت د س( أنس بن مالك    -[  1253]

 ابملدينة أربعاً، وخرج يريد مكة، فصلَّى بذي احلُليفة العصر ركعتني«.  -عليه وسلم
النيبُّ   قال: »صلى  أيضاً  البخاري  البخاري ومسلم، وعند  رواية  أربعاً، وبذي    -صلى هللا عليه وسلم  -هذه  ابملدينة 

به ابت   احلليفة ركعتني، مث ابت حَّت أصبَح بذي احلليفة، فلما ركب راحلته واستوت به: أهلَّ« ويف أخرى قال: »وَأحسِّ
 ا مجيعًا«. وأخرج الرتمذي وأبو داود والنسائي الرواية األوىل هبا حَّت أصبَح«. ويف أخرى »مسعتهم يصُرخون هب

 [ ]صحيح[ 4007]جامع: 
ْمط إىل قرية على رأس  -رضي هللا عنه    -)م س( جبري بن نفري    -[  1254]  : قال: »خرجت مع ُشَرحبيل بن السِّّ

فصلى ركعتني، فقلت له، فقال: رأيُت عمر صلى بذي احلليفة ركعتني، فقلت   -أو ْثانية عشر مياًل  -سبعة عشر مياًل 
يفعل« أخرجه مسلم والنسائي، ويف رواية ملسلم قال    -صلى هللا عليه وسلم  -له: فقال: إَّنا أفعل كما رأيُت رسوَل هللا  

ْمط، ومل ُيَسمِّّ شرحبيل، وقال: »إنه أتى أرضاً يقال هلا: ُدومِّني من محص، على رأس   هبذا اإلسناد، وقال: عن ابن السِّّ
 ْثانية عشر مياًل«  

 [ ]صحيح[ 4008]جامع: 
: قال حيىي بن يزيد اهلُنائيُّ: »سألت أنساً عن قصر الصالة؟  -رضي هللا عنه    -)م د( أنس بن مالك    -[  1255] 

صلى    -شك شعبة    -إذا خرج مسريَة ثالثةِّ أميال، أو ثالثةِّ فراسخ    -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: كان رسوُل هللا  
 ركعتني« أخرجه مسلم وأبو داود  

 [ ]صحيح[ 4010]جامع: 
خرج من املدينة إىل   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)ت س( ابن عباس  -[  1256] 

 والنسائي   أخرجه الرتمذي مَكة ال خياف إال ربَّ العاملني، فصلى ركعتني« 
 [ صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: 4013]جامع: 

قَاَل: »أَيُـَّها النَّاُس، إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ فـََرَض َلُكْم َعَلى لَِّسانِّ نَبِّيُِّّكْم    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1257]
 َأخرجه مسند أمحد. .الصَّاَلَة، يفِّ احلََْضرِّ َأْربـًَعا، َويفِّ السََّفرِّ رَْكَعَتنْيِّ«

ِ ْبُن َزْحٍر َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َوَلْم َأِجْد َمْن  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد  9200]مسند:   ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه ُعَبْيُد َّللاَّ
 َتْرَجَمُه[

 الفرع الثاني: يف القصر مع اإلقامة 
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من املدينة إىل مكة   -صلى هللا عليه وسلم -)خ م د ت س( أنس بن مالك قال: »خرجنا مع رسولِّ هللا  -[ 1258]
فكان يصلِّّي ركعتني ركعتني، حَّت رجعنا إىل املدينة، قيل له: أقمتم ِبكة شيئاً؟ قال: أقمنا هبا عشرًا« أخرجه اجلماعة إال  

 عشرة نقصر الصالة«   -صلى هللا عليه وسلم -منا مع النيبِّّ املوطأ، ويف رواية البخاري ومسلم خمتصرًا قال: »أق
 [ ]صحيح[ 4014]جامع: 

تسع عشرَة    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »أقام النيبُّ  -رضي هللا عنهما    -)خ ت د س( ابن عباس    -[  1259] 
البخاري، ويف رواية الرتمذي قال:  يقصر الصالة، فنحن إذا سافران فأقمنا تسع عشرة قصران، وإن زدان أمتمنا« أخرجه  

سفرًا، فصلى تسعة عشر يوماً ركعتني ركعتني، قال ابن عباس: فنحن نصلِّّي فيما    -صلى هللا عليه وسلم  »سافر النيبُّ 
  -بيننا وبني تسع عشرة ركعتني ركعتني، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلَّينا أربعًا«. قال: وقد روي عن ابن عباس عن النيبِّّ  

 « وذكر حنوه.  ..: »أنه أقام يف بعض أسفاره تسع عشرة يصلِّّي ركعتني.-صلى هللا عليه وسلم
أقام سبع عشرة ِبكة يقصر الصالة، قال ابن عباس: ومن    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود »أن رسوَل هللا  

يف أخرى قال: »أقام ِبكة عام الفتح مخس  أقام سبع عشرة قصَر، ومن أقام أكثر أمت« وله يف أخرى »تسع عشرة« وله  
 عشرة يقصر الصالة« وأخرجه النسائي، وفيه »مخسة عشر«  

 [ ]صحيح[ 4015]جامع: 
هللا    -[  1260]  رسوُل  »أقام  قال  هللا:  عبد  بن  جابر  وسلم  -)د(  عليه  هللا  يقصر    -صلى  يوماً  عشريَن  بتبوَك 

 أخرجه أبو داود. الصالة«. 
 ]األلباني: صحيح[   [[ ]عبد القادر: فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وهو مدلس[ ]شعيب: إسناده صحيح 4017]جامع: 

بنا رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س( حارثة بن وهب    -[  1261]  صلى هللا عليه    -: قال: »صلى 
، وحنن أكثُر ما كنا قطُّ وآَمُنُه، ِبىن: ركعتني« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي، ويف رواية أيب داود والنسائي -وسلم

 كانوا، فصلى بنا ركعتني يف حجة الوداع«    ِبىن أكثر ما -صلى هللا عليه وسلم -قال: »صليُت مع رسولِّ هللا 
 [ ]صحيح[ 4019]جامع: 

:  -وهو أخو األسود النخعي  -)خ م د س( عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال عبد الرمحن بن يزيد  -[ 1262] 
صلى هللا    -»صلى بنا عثماُن بُن عفاَن ِبىن أربَع ركعات، فقيل ذلك لعبد هللا بن مسعود، فقال: صليُت مع رسولِّ هللا  

وسلم ركع  -عليه  عمر  ومع  ركعتني،  بكر  أيب  ومع  ركعتني،  أربع  ِبىن  من  حظي  فياليت  الطرق،  بكم  تفرقْت  مث  تني، 
من   صدرًا  عثماَن  »ومع  زايدة  داود  أليب  أخرى  ويف  داود  وأبو  ومسلم  البخاري  أخرجه  متقبَّلتان«.  ركعتان  ركعات: 

 وذكر احلديث. « ...إمارته، مث أمتها
  -د، فقال: لقد صليُت مع رسولِّ هللا  ويف رواية النسائي قال: صلى عثمان ِبىن أربعاً، حَّت بلغ ذلك عبد هللا بن مسعو 

يف السفر    -صلى هللا عليه وسلم  -ِبىن ركعتني، وله يف أخرى قال: »صلَّيُت مع رسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم
  ركعتني، ومع أيب بكر ركعتني، ومع عمر ركعتني«

 [ ]صحيح[ 4020]جامع: 
ِبىن ركعتني،    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال »صلى بنا النيبُّ  -رضي هللا عنهما    -)خ م س( ابن عمر    -[  1263] 
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وأبو بكر بعده، وعمُر بعد أيب بكر، وعثماُن صدرًا من خالفته، مث إن عثماَن صلى بعُد أربعاً، فكان ابُن عمر إذا صلى  
رجه البخاري ومسلم. وأخرجه مسلم من طريق أخرى عن  مع اإلمام صلى أربعاً، وإذا صالها وحده صلى ركعتني«. أخ 

: »أنه صلى صالة املسافر ِبىن وغريِّه ركعتني، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، ركعتني -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  
»صليُت مع   صدرًا من خالفته، مث أمتها أربعًا« وأخرجه البخاري حنوه، ومل يقل: »وغريِّه« ويف رواية النسائي خمتصرًا قال:

   ِبىن ركعتني، ومع أيب بكر ركعتني، ومع عمر ركعتني« -صلى هللا عليه وسلم -النيبِّّ 
 [ ]صحيح[ 4021]جامع: 

صلى ِبىن ركعتني،    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)ط( عروة بن الزبري    -[  1264] 
أمتها   إمارته، مث  أاب بكر صالها ِبىن ركعتني، وأن عمر صالها ِبىن ركعتني، وأن عثمان صالها ِبىن ركعتني شطر  وأن 

 بعُد«. أخرجه املوطأ  
عمر[ ]الزرقاني: مرسل وهو في الصحيحين وغيرهما من    وابنموصول من حديث ابن مسعود  [ ]عبد القادر: مرسل وهو  4022]جامع:  

 ]الهاللي: صحيح لغيره[   [حديث ابن مسعود وابن عمر

ِبىن،    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صلَّيُت مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك    -[  1265] 
 أخرجه النسائي. ومع أيب بكر، وعمر ركعتني، مع عثماَن ]ركعتني[ صدرًا من إمارته« 

   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح لغيره[4023]جامع: 

: قال: وقد سئل عن صالة املسافر؟ فقال: »حججُت مع  -رضي هللا عنه    -)ت( عمران بن حصني    -[  1266] 
فصلَّى رَْكَعتني، وحَجْجُت مع أيب بكر فصلَّى رَكَعتني، وحجْجُت مع عَمَر فصلَّى   -صلى هللا عليه وسلم-رسولِّ هللا  

تَّ سنني من خالفته   أخرجه الرتمذي. ى رْكَعتني« فصل -أو ْثاينَ سنني   -رَكعتني، ومع عثماَن سِّ
صحيح لغيره، وهذا  [ ]عبد القادر: في سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ولكن له شواهد يقوى بها[ ]شعيب:  4024]جامع:  

 [  صحيح بما قبله عند الترمذي[ ]األلباني: إسناد ضعيف

)م س( موسى بن سلمة: قال: »سألُت ابَن عباس: كيف ُأصلِّّي إذا كنُت ِبكَة، إذا مل ُأصلِّّ مع اإلمام؟    -[  1267] 
القاسم   أيب  ُسنََّة  رَكعتني،  وسلم  -قال:  عليه  هللا  وأان -صلى  مجاعة  يف  الصالُة  »تُفوُتين  قال:  النسائي  رواية  ويف   »

 «  -صلى هللا عليه وسلم -أيب القاسم  ابلبطحاءِّ، ما ترى ُأصلِّّي؟ قال: رَْكعَتني، سنَّةَ 
 [ ]صحيح[ 4025]جامع: 

َيْسأَُلونَُه َعنِّ الصَّالةِّ يفِّ السََّفرِّ، فـََقاَل: »َكاَن    -  مارضي هللا عنه  -ابن عباس)حم(    -[  1268] قَاَل: َجَعَل النَّاُس 
َع إِّىَل    َأْهلِّهِّ«  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َخَرَج مِّْن َأْهلِّهِّ مَلْ ُيَصلِّّ إِّال رَْكَعَتنْيِّ َحَّتَّ يـَْرجِّ

ُّ َصلَّى هللاُ  اْبنِّ َعبَّاسٍ ويف رواية أخرى، عن   اْبُن َعبَّاٍس: »َكاَن النَّيبِّ َيْسأَُلونَُه َعنِّ الصَّالةِّ يفِّ السََّفرِّ؟ فـََقاَل  ُْم َجَعُلوا  : َأَّنَّ
َع«   َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َخَرَج مِّْن َأْهلِّهِّ مَلْ يَزِّْد َعَلى رَْكَعَتنْيِّ َحَّتَّ يـَْرجِّ

 .  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َكاَن ُمَسافًِّرا، َصلَّى رَْكَعَتنْيِّ«قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ  ويف رواية ًثلثة،
 َأخرجه مسند أمحد. 

 ]شعيب: إسناده صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[   [3349 ،2575 ،2160 ،2159]مسند: 

يَل قَاَل: َخَرْجُت إِّىَل اْبنِّ ُعَمَر، فـَُقْلَنا َما َصاَلُة اْلُمَسافِّرِّ؟ فـََقاَل: رَْكَعَتنْيِّ    -[  1269] رَْكَعَتنْيِّ، إِّالَّ  )حم( ُْثَاَمُة ْبُن َشَراحِّ
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قُـ  اْلَمَجازِّ؟  ُذو  َوَما  قَاَل:  اْلَمَجازِّ  بِّذِّي  إِّْن ُكنَّا  َأرَأَْيَت  قـُْلُت:  َثاَلًًث،  اْلَمْغرِّبِّ  فِّيهِّ،  َصاَلَة  َونَبِّيُع  فِّيهِّ،  جَنَْتمُِّع  َمَكااًن  ْلُت: 
ْذرَبِّيَجاَن اَل َأدْ  َلًة، قَاَل: اَي أَيُـَّها الرَُّجُل، ُكْنُت أبَِّ َلًة، َأْو مَخَْس َعْشَرَة لَيـْ رِّي قَاَل: َأْربـََعَة َأْشُهٍر َأْو َشْهَرْينِّ،  َوَّنَُْكُث عِّْشرِّيَن لَيـْ

َّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُنْصَب َعْيينِّ ُيَصلِّّيهَِّما رَْكَعَتنْيِّ  فـََرأَيـْتـُُهْم ُيَصلُّوََّنَا رَكْ  رَْكَعَتنْيِّ« مثَّ نـَزََع َهذِّهِّ  َعَتنْيِّ رَْكَعَتنْيِّ، »َورَأَْيُت َنيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .مَِّن اآْليَةِّ  [ َحَّتَّ فـَرَغَ 21اآْليََة: }َلَقْد َكاَن َلُكْم يفِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{ ]األحزاب:  

 [ َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات  ]الهيثمي:  [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[6424 ،5552]مسند: 

َوَمَع    )حم(  -[  1270] َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َمَع  َسافـَْرُت  قَاَل: "  أَبِّيهِّ  َعْن   ، َعَلى  َساملِّ يَزِّيَدانِّ  اَل  َفَكااَن  ُعَمَر، 
اًل فـََهَدااَن هللاُ بِّهِّ فَبِّهِّ نـَْقَتدِّي "  َأخرجه مسند أمحد. .رَْكَعَتنْيِّ، وَُكنَّا ُضالَّ

 [ ]شعيب: إسناده حسن[ 5757 ،5698]مسند: 

« قـُْلَنا: إِّانَّ   )حم( أبو   -[  1271]   َحْنظََلَة، َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر: َعنِّ الصَّاَلةِّ يفِّ السََّفرِّ، قَاَل: »الصَّاَلُة يفِّ السََّفرِّ رَْكَعَتانِّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«  . آمُِّنوَن قَاَل: »ُسنَُّة النَّيبِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«قَاَل: َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َعنِّ ويف رواية أخرى،   . الصَّاَلةِّ يفِّ السََّفرِّ، فـََقاَل: »رَْكَعَتانِّ ُسنَُّة النَّيبِّ
  قَاَل: قـُْلُت: فَأَْيَن قـَْوُل اَّللَِّّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل:   «.قَاَل: َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َعْن َصاَلةِّ السََّفرِّ؟ فـََقاَل: »رَْكَعَتنْيِّ ويف رواية مطولة،  

]النساء:   ْفُتْم{  خِّ َوَسلََّم،    [،101}فَإِّْن  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  ُسنَُّة   " قَاَل:  آمُِّنوَن؟  ُسنَُّة    -َوحَنُْن  قَاَل: َكَذاَك  َأْو 
 "  -َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم 

ْعُت اْبَن ُعمَ قال َحكِّيم احْلَذَّاءَ ويف رواية عن  َر، ُسئَِّل َعنِّ الصَّاَلةِّ يفِّ السََّفرِّ؟ فـََقاَل: »رَْكَعَتنْيِّ ُسنَُّة َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ، مسِّ
 َأخرجه مسند أمحد. .َعَلْيهِّ َوَسلََّم«

 [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[  5566 ،6194 ،5213 ،4861 ،4704]مسند: 

 الفرع الثالث: يف اإلمتام مع اإلقامة                                                  
َنا ُمَعاوِّيَُة، َحاجًّا َقدِّْمَنا َمَعُه َمكَّ   -[  1272] َة، قَاَل: َفَصلَّى بَِّنا  )حم( َعبَّاد ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ الزَُّبرْيِّ، قَاَل: َلمَّا َقدَِّم َعَليـْ

َأمَتَّ   نَي  َا الظُّْهَر َواْلَعْصَر  الظُّْهَر رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ اْنَصَرَف إِّىَل َدارِّ النَّْدَوةِّ، قَاَل: وََكاَن ُعْثَماُن حِّ الصَّاَلَة، إَِّذا َقدَِّم َمكََّة َصلَّى هبِّ
َرَة َأْربـًَعا َأْربـًَعا، فَإَِّذا َخَرَج إِّىَل مِّىًن َوَعَرفَاٍت َقَصَر الصَّاَلَة، فَإَِّذا فـَرََغ مَِّن احلَْ  جِّّ َوَأقَاَم ِبِِّّىًن َأمَتَّ الصَّاَلَة َحَّتَّ َواْلعَِّشاَء اآْلخِّ

ْثَماَن، فـََقااَل َلُه: َما َعاَب   َمكََّة، فـََلمَّا َصلَّى بَِّنا ُمَعاوِّيَُة الظُّْهَر رَْكَعَتنْيِّ ََّنََض إِّلَْيهِّ َمْرَواُن ْبُن احْلََكمِّ وَعْمُرو ْبُن عُ خَيُْرَج مِّنْ 
َتُه بِّهِّ، فـََقاَل هَلَُما: َوَما َذاَك؟ قَاَل: فـََقااَل   قْـَبحِّ َما عِّبـْ َكََّة، قَاَل: فـََقاَل هَلَُما:  َأَحٌد اْبَن َعمَِّّك أبَِّ َلُه: َأمَلْ تـَْعَلْم أَنَُّه َأمَتَّ الصَّاَلَة ِبِّ

تـُُهَما َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َومَ  ُ  َوحْيَُكَما، َوَهْل َكاَن َغرْيُ َما َصنَـْعُت؟ »َقْد َصلَّيـْ َي اَّللَّ َع َأيبِّ َبْكٍر َوُعَمَر«، َرضِّ
هُ  ُمَعاوِّيَةُ َعنـْ »َفَخَرَج  قَاَل:  َعْيٌب،  َلُه  ُه  إِّايَّ اَلَفَك  خِّ َوإِّنَّ  َأمتََّها،  َقْد َكاَن  َعمَِّّك  اْبَن  فَإِّنَّ  قَااَل:  بَِّنا َما  َها  َفَصالَّ اْلَعْصرِّ  إِّىَل   

 َأخرجه مسند أمحد.  .َأْربـًَعا«
 [ ني بعضه في "الكبير"، ورجال أحمد موثقون [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وروى الطبرا16857]مسند: 

 الفصل الثاني: يف اجلمع، وفيه ثالثة فروع 

 الفرع األول: يف مجع املسافر 
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إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أنس بن مالك    -[  1273]
ارحتل قبل أن تزيغ الشمُس أخَّر الظهر إىل وقت العصر مث نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرحتَل صلى  

 الظهر، مث ركب«.
أراد أن جيمَع بني الصالتني يف السفر أخَّر الظُّهر، حَّت يدخل أوَّل إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية »كان النيبُّ  

ل عليه السَّرْيُ   -صلى هللا عليه وسلم  -وقت العصر«. ويف أخرى: »أن النيبَّ   ر الظهر إىل أوَّل وقت    كان إذا َعجِّ يؤخِّّ
ر املغرَب حَّت جْيَمع بينهما وبني العشاء«.   أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود، وزاد أبو  العصر، فيجمُع بينهما، ويؤخِّّ

»حني يغيُب الشََّفُق«. ويف رواية النسائي مثل الرواية الثانية وزايدة أيب داود،    «:داود يف رواية أخرى بعد قوله: »العشاء
النيبَّ   »أن  للبخاري  أخرى  وسلم  -ويف  عليه  هللا  ا  -صلى  يعين:  السفر،  يف  الصالتني  هاتني  بني  جيَمُع  ملغرَب  كان 

 .والعِّشاَء«
 [ ]صحيح[ 4031]جامع: 

جيَمُع بني    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ م( ابن عباس    -[  1274] 
 ( 1) صالِت الظُّهرِّ والعصر إذا كان على ظهرِّ َسرْي، وجيَمُع بني املغربِّ والعِّشاءِّ« أخرجه البخاري تعليقا 

الصالة يف َسْفرة سافرها يف غزوة تبوَك، فجمع بني    مَجََع بني  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية مسلم: »أنَّ رسوَل هللا  
 ( 2)الظهرِّ والعصرِّ، واملغربِّ والعشاءِّ« 

   [ ]معلق[4032]جامع:  (1) 
   [ ]صحيح[4032]جامع: ( 2)

كان إذا أراد أن يسري يْوَمُه:    -صلى هللا عليه وسلم-)ط( علي بن حسني كان يقول: »إنَّ رسوَل هللا   -[ 1275] 
َله: مجع بني املغرب والعشاءِّ« أخرجه املوطأمجع بني   . الظهرِّ والعصرِّ، وإذا أراد أن يسري ليـْ

[ ]عبد القادر: قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: هذا حديث يتصل من رواية مالك من حديث معاذ بن  4033]جامع: 
 لهاللي: صحيح لغيره، وهذا سند ضعيف النقطاعه وإرساله[ ]اجبل وابن عمر، معناه، وهو عند جماعة من أصحابه مسندًا[  

يف    -صلى هللا عليه وسلم  -)م ط د س ت( معاذ بن جبل رضي هللا عنه: »أنه خرج مع رسولِّ هللا    -[  1276] 
غزوة تبوَك، فكان يصلِّّي الظهَر والعصر مجيعاً، واملغرَب والعشاَء مجيعًا«. ويف رواية قال: فقلت: ما محله على ذلك؟  

 فقال: »أراد أن ال حُيرج أُمََّتُه«. أخرجه مسلم. 
-يف غزوة تبوك، فكان رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم -ملوطأ وأيب داود والنسائي »أَّنم خرجوا مع النيبِّّ ويف رواية ا

جيَمُع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاءِّ، فأخَر الصالَة يوماً، مث خرج فصلَّى الظهَر والعصَر    -صلى هللا عليه وسلم
  مجيعًا«. مجيعاً، ودخل، مث خرج فصلَّى املغرب والعشاءَ 

يف غزوة تبوَك إذا زاغت الشمس قبل   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي وأليب داود قال: »كان رسوُل هللا  
أن يْرحتَِّل مجع بني الظهرِّ والعصرِّ، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمُس أخَّر الظهَر حَّت ينزل للعصر، ويف املغرب مثل ذلك،  

: مَجَع بني املغرب والعشاء، فإن ارحتل قبل أن تغيب الشمُس: أخر املغرَب حَّت ينزَل  إن غابت الشمس قبل أن يرحتلَ 
للعشاء، مث جيمُع بينهما« قال أبو داود: رَوى هذا احلديث هشام بن عروة عن حسني بن عبد هللا، عن كريب، عن ابن  

 حنوه   -صلى هللا عليه وسلم -عباس عن النيبِّّ 
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 [ ]صحيح[ 4034]جامع: 
: »كان جْيَمُع بني الظهرِّ والعصرِّ  -صلى هللا عليه وسلم-: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ط( أبو هريرة:    -[  1277] 

 يف سفره ]إىل[ تبوَك« أخرجه املوطأ  
 ]الهاللي: صحيح[ : إسناده صحيح[  رعبد القاد [ ] 4035]جامع: 

عمر    -[  1278]  بن  عبد هللا  م ط ت س(  عنهما    -)خ  رأيُت رسوَل هللا  :  -رضي هللا  عليه  -قال:  صلى هللا 
العشاء، قال سامل: »وكان عبد هللا يفعله إذا   -وسلم بينها وبني  ر املغرب حَّت جيمَع  أْعَجلُه السَّرْي يف السفر يؤخِّّ إذا 

غربِّ أعجله السَّرْيُ« قال البخاري: وزاد الليث: حدَّثين يونس عن ابن شهاب قال سامل: »كان ابن عمر جْيَمُع بني امل
فقلت له:    -وكان اسُتْصرخ على امرأته صفية بنت أيب ُعبيد    -والعشاءِّ ابملزدلفة« قال سامل: »وأخََّر ابُن ُعَمَر املغرَب  

ر، حَّت سار مِّيلني أو ثالثة، مث نزل فصلَّى، مث قال: هكذا رأيُت رسوَل   ر، فقلت: الصالة؟ فقال: سِّ الصالَة؟ فقال: سِّ
إذا أعجله    -صلى هللا عليه وسلم  -يصلي إذا أعجله السَّرْيُ، وقال عبد هللا: رأيُت النيبَّ    -مصلى هللا عليه وسل  -هللا  

م، وال ُيسبِّّح بعَد  السَّرْيُ، يُقيُم املغرَب فُيَصلِّّيها ثالًثً، مث يسلِّّم، مث قلَّما يـَْلَبُث حَّت يُقيَم العِّشاء، فُيَصلِّّيها ركعتني، مث ُيسلِّّ 
عن الزهري: أن ذلك عن فعل ابن عمر   شعيب  جوف الليل« هكذا يف زايدة الليث، ويف روايةالعِّشاءِّ حَّت يقوم من  

من قول الراوي: »مث قلَّما يلَبُث« ، مل يسنده، ويف أخرى للبخاري عن أسَلم موىل عمر قال: »كنُت َمَع عبد هللا بنِّ  
رْي، حَّت كان بعد غروب الشفق، مث نزل فصلى  عمر بطريق مكَة، فبلغه عن صفية بنت أيب ُعبيد شدَُّة وجع، فأسرع السَّ 

بينهما، وقال: أين رأيُت رسوَل هللا   به السَّرْيُ أخََّر املغرب  -صلى هللا عليه وسلم  -املغرب والَعَتَمَة، ومجع  ]إذا[ جدَّ 
 ومجع بينهما«. 

شاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول:  ويف رواية ملسلم عن انفع: أنَّ ابَن عمر كان إذا جدَّ به السرُي مجع بني املغرب والع
َل    -صلى هللا عليه وسلم  -»إنَّ رسوَل هللا   كان إذا جدَّ به السَّرْيُ مجع بني املغرب والعشاء« ويف أخرى: »كان إذا َعجِّ

به الْسرُي مجع بني املغرب والعشاء«. وأخرج املوطأ هذه الرواية اآلخرة، وأخرج أبو داود عن انفع وعبد بن واقد »أن  
انتظر حَّت  مؤ  ْر[ حَّت إذا كان قبَل غروبِّ الشَّفق، نزل فصلَّى املغرب، مث  ر، ]سِّ قال: سِّ ابنِّ عمَر قال: الصالَة  ذِّّن 

َل به أمر صنع مثل الذي    -صلى هللا عليه وسلم  -غاب الشفق، فصلى العشاَء، مث قال: إنَّ رسوَل هللا   كان إذا َعجِّ
 ثالث«. صنعُت، فسار يف ذلك اليوَم والليلَة مسرية 

ويف رواية قال: »حَّت إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما« ويف أخرى »أنَّ ابَن ُعَمَر اْسُتْصرَِّخ على صفيَة 
َل به أمر   كان  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو ِبكَة فسار حَّت إذا غربت الشمس وبدت النجوم قال: إن النيبَّ   إذا َعجِّ

ار حَّت غاب الشَّفُق، فنزل فجمع بينهما« ويف أخرى قال ]عبد هللا[ بن دينار:  يف سفرِّ مجع بني هاتني الصالتني، فس
ران، فلما رأيناه قد أمسى قلنا له: الصالَة فسار حَّت غاَب الشفُق، وتصوَّبتِّ  »غابت الشمس وأان عند ابن عمر، فسِّ

إذا جدَّ به السَّرْيُ صلَّى    - عليه وسلمصلى هللا  -النجوم، مث إنه نزل فصلَّى الصالتني مجيعاً، مث قال: رأيُت رسوَل هللا  
صالِت هذه، يقول: جيمع بينهما بعد ليل« قال أبو داود: رواه إمساعيل بن ُذؤيب »أن اجلمع بينهما كان من ابن عمَر  

 بعد ُغيوب الشفق«. 
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لعشاء يف سفر إال مرة«  قطُّ بني املغرب وا  -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى أن ابَن عمر قال: »ما مجَع رسوُل هللا  
قال أبو داود: وهذا يُروى عن أيوَب عن انفع موقوفاً على ابن عمر »أنه مل يَر ابن عمر مجع بينهما قطُّ إال تلك الليلَة  

 يعين: ليلَة اسُتصرَِّخ على صفيَة« ويف أخرى: »أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتني«. -
. وذكر احلديث. ويف رواية النسائي »أن صفية  السَّرْيُ« ..سُتغِّيَث على أهله، فجدَّ به  ويف رواية الرتمذي »أن ابَن ُعَمَر ا

بنت عبيد كانت حتَت ابنِّ ُعَمَر، فكتبْت إليه وهو يف زراعة له: إين يف آخرِّ يوم من الدُّنيا وأوَّل يوم من اآلخرة، فركب  
اي أاب عبد الرمحن، فلم يلتفْت، حَّت إذا كان بني    ذُِّّن: الصالةَ فأْسرََع السَّرَي، حَّت إذا كانْت صالُة الظهر، قال له املؤ 

، فصلَّى، مث ركب، حَّت إذا غابت الشمس قال له املؤذِّّن: الصالَة، قال: كفِّعلك   الصالتني قال: أقم، فإذا سلَّمت فأقمِّ
الصالة أقم  للمؤذِّّن:  قال  مث  نزل  النجوم  اشتبكت  إذا  حَّت  سار  مث  والعصر،  الظهر،  فأقْم،  يف صالة  سلَّمَت  فإذا   ،

: إذا حضَر أحدَكم األمُر الذي خياُف  -صلى هللا عليه وسلم  -فصلَّى مث انصرف، فالتفت إلينا فقال: قال رسوُل هللا  
بَن عبد هللا عن الصالة يف السفر، فقلنا:   فوَته: فلُيصلِّّ هذه الصالَة«. ويف آخر له حنوه، ويف أوله قال »سألنا سامل 

َمعأكان عبد هللا   وذكر احلديث. وقال فيه: »مث سلَّم    «...جيمع بني شيء من الصلوات يف السفر؟ فقال: ال، إال جبِّ
إن   فقال:  فأاته آٍت،  له،  أرضاً  يريد  ابن عمَر يف سفرِّ،  قال انفع: »خرجُت مع  له:  تِّْلقاَء وجهه« ويف أخرى  واحدة 
صفيََّة بنت أيب عبيد ملا هبا، فانظر أن تدرِّكها، فخرج ُمسرِّعاً، ومعه رجل من قريش ُيَسايُره، وغابت الْشمُس، فلم يقل:  
الصالَة، وعهدي به وهو حيافظ على الصالة، فلما أبطأ، قلنا: الصالَة يرمحَك هللا، فالتفت إيلَّ ومضى، حَّت إذا كان  

  -آخُر الشَّفقِّ نزَل فصلَّى املغرب، مث أقام العشاَء وقد توارى الشَّفُق، فصلَّى بنا، مث أقبل علينا فقال: إن رسوَل هللا  
َل به السَّرْيُ صنع هكذا«. كان إذا عَ   -صلى هللا عليه وسلم  جِّ

ُر صالَة املغرب    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى خمتصراً قال: »رأيُت رسوَل هللا   َل به السَّرْيُ يف السفر يؤخِّّ إذا َعجِّ
 أو جدَّ به السَّرْيُ«.   -ويف أخرى »إذا جدَّ به أمر  «، حَّت جيمع بينها وبني العشاء

عن   له  أخرى  الرمحن  ويف  عبد  بن  قريش    -إمساعيل  من  غربت    -شيخ  فلما  احلَِّمى،  إىل  عمَر  ابَن  قال: »صحبُت 
ثالَث   املغرب  فصلَّى  نزل  مث  العشاء،  وَفْحَمُة  األُُفق  بياُض  ذهب  حَّت  فسار  الصالَة،  له:  أقوَل  أن  هِّْبُت  الشْمُس، 

 .يفعل« -صلى هللا عليه وسلم -ركعات، مث صلى ركعتني على إْثرِّها، مث قال: كذا رأيُت رسوَل هللا 
 [ ]صحيح[ 4037]جامع: 

: »كان إذا سافر سار بعدما تغُرُب الشَّمُس، حَّت إذا كاد أن  -رضي هللا عنه    -)د( علي بن أيب طالب    -[  1279] 
-فيتعشَّى، مث يصلي العِّشاَء، مث يرحتُل، ويقول: هكذا كان رسوُل هللا    مث ينزَل فيصلي املغرب، مث يدعو بَعشائه  ،يُْظلِّمَ 

أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم بينهما حني    : وقال  ، يصنع«. أخرجه  بُن عبيد هللا »أن أنساً كان جيمع  وروى حفص 
 يصنع ذلك«  -صلى هللا عليه وسلم  -يغيُب الشََّفُق، ويقول: كان رسوُل هللا 

  [بد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده حسن [ ]ع4038]جامع: 

عباس)حم(    -[  1280]  عنهما    -ابن  رَفـََعُه    -قَاَل:    -رضي هللا  َقْد  إِّال  َأْعَلُمُه  َمْنزِّاًل    -اَل  نـََزَل  إَِّذا  »َكاَن  قَاَل: 
َ فََأْعَجَبُه اْلَمْنزُِّل َأخََّر الظُّْهَر َحَّتَّ جَيَْمَع َبنْيَ الظُّْهرِّ َواْلَعْصرِّ، َوإَِّذا َساَر، َومَلْ يـَتَـَهيَّْأ لَ   اْلَمْنزَِّل،  ُه اْلَمْنزُِّل، َأخََّر الظُّْهَر َحَّتَّ أيَِْتِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  . فـََيْجَمَع َبنْيَ الظُّْهرِّ َواْلَعْصرِّ« قَاَل َحَسٌن: »َكاَن إَِّذا َسافـََر فـَنَـَزَل َمْنزِّاًل«
 ]شاكر: إسناده صحيح[    [[ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين2191]مسند:  
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ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َبنْيَ الصَّ   -[  1281] اَلَتنْيِّ، يـَْوَم َغَزا  )حم( َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ قَاَل: »مَجََع النَّيبِّ
»   .َبينِّ اْلُمْصطَلِّقِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .مَجََع َبنْيَ الصَّاَلَتنْيِّ يفِّ السََّفرِّ " " َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: ويف رواية أخرى، 
]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواهما أحمد، وفيهما    [[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف6694  ،6906  ،6682]مسند:  

 الحجاج بن أرطاة، وفيه كالم[ 

َواْلَعْصرِّ،   -رضي هللا عنهما    -ابن عباس)حم(    -[  1282] الظُّْهرِّ  َبنْيَ  مَجََع  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  »َأنَّ 
 َأخرجه مسند أمحد.  .َواْلَمْغرِّبِّ َواْلعَِّشاءِّ يفِّ السََّفرِّ، َواحلََْضرِّ«

  [ ]شاكر: إسناده صحيح  [[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد لضعيف لضعف ليث بن أبي سليم3397]مسند: 

َواْلَمْغرِّبِّ   -رضي هللا عنهما    -َجابِّر  )حب(   -[  1283] َواْلَعْصرِّ،  الظُّْهرِّ  َبنْيَ  َوَسلََّم مَجََع  َعَلْيهِّ   ُ َّ َصلَّى اَّللَّ النَّيبِّ »َأنَّ 
 َواْلعَِّشاءِّ يفِّ السََّفرِّ«. أخرجه ابن حبان 

]شعيب:  1590]حبان:   صحيح[  ]االلباني:  أبي [  غير  الشيخين  رجال  ثقات  عنعن   الزبير  رجاله  وقد  مدلس  وهو  مسلم  رجال    [ فمن 
 م[  إسناد صحيح على شرط مسل]الداراني: 

 الفرع الثاني: يف اجلمع جبَمْع ومزدلفة 
 
  -صلى هللا عليه وسلم   -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ م ط د ت س( عبد هللا بن عمر    -[  1284]

صلَّى املغرَب والعشاَء ابملزدلفة مجيعًا« زاد البخاري يف رواية »كلَّ واحدة منهما إبقامة، ومل ُيسبِّّْح بينهما، وال على إثر  
بني املغرب والعشاء جبْمع، ليس بينهما سجدة   -ى هللا عليه وسلمصل  -واحدة منهما«. وملسلم قال: »مجَع رسوُل هللا  

وصلَّى املغرَب ثالَث ركعات، وصلَّى العشاَء ركعتني، وكان عبد هللا ُيَصلِّّي جَبْمع كذلك حَّت حلَق ابهلل عزَّ وجلَّ« ، وله 
جَبْمع: صالةَ   -صلى هللا عليه وسلم-يف أخرى »مجَع رسوُل هللا   املغرب والعشاء  املغرب ثالًثً، والعشاَء ركعتني  بني   

 إبقامة واحدة«. 
ُعمَر كان جيمع بني   ابَن  للبخاري عن انفع »أن  الرواة اختالف، واملعىن واحد، ويف أخرى  ألفاظ  قال احلميديُّ: ويف 

ْعبِّ الذي دخله رسوُل هللا   فينتفُِّض ويتوضَّأُ    فيدُخُل،   -صلى هللا عليه وسلم-املغرب والعشاء جَبْمع، غرَي أنَّه ميرُّ ابلشِّّ
وال ُيصلِّّي حَّت يصلِّّي جَبْمٍع«. هذه الرواية أخرجها احلميديُّ يف أفراد البخاري وحقُّها أن تكوَن يف مجلة احلديث، فإَّنا  
إحدى طرقه، وكذا عادتُه يف مجيع الطرق، وأخرج املوطأ الرواية األوىل، وهذه الرواية اآلخرة خمتصرة قال: »كان ُيصلِّّي  

 والعشاَء ابملزدلفة مجيعًا« وأخرج أبو داود الرواية األوىل. املغرب
وله يف أخرى عن سعيد بن جبري وعبد هللا بن مالك قاال: »صلَّينا مع ابن عمَر املغرَب والعشاَء ابملزدلفةِّ مجيعاً، ليس  

صلى هللا عليه    - رسوَل هللا  بينهما سجدة: املغرَب ثالًثً، والعشاَء ركعتني، إبقامة واحدة، مث انصرف وقال: هكذا رأيتُ 
 صلَّى بنا يف هذا املكان«. -وسلم

ويف أخرى له قال: »أقام سعيُد بُن جبري جَبْمع، فصَّلى املغرَب ثالًثً مث صلَّى العشاء ركعتني، مث قال: شهدت ابَن عمر 
 ذا يف هذا املكان«. صنع مثل ه -صلى هللا عليه وسلم -صنع يف هذا املكان مثل هذا، وقال: شهدُت رسوَل هللا 
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وله يف أخرى: قال عبد هللا بن مالك: »صليُت مع ابنِّ عَمَر املغرَب جبمع ثالًثً، والعشاَء ركعتني، فقال له مالك بن  
ُتهما مع رسول هللا   يف هذا املكان إبقامة واحدة«.  -صلى هللا عليه وسلم -احلارث: ما هذه الصالة؟ قال: صلَّيـْ

وله يف أخرى عن ُسَلْيم قال: »أقبلُت مع ابنِّ ُعَمَر من عرفات إىل املزدلفة، فلم يكن يـَْفرُت من التَّكبري والتهليل، حَّت  
إلينا،   التفت  بنا املغرب ثالث ركعات، مث  فأذَّن وأقام، فصلى  أتينا املزدلفة مع ابن عمر، فأذَّن وأقام، أو أمر إنساانً 

صلى هللا  -عشاَء ركعتني، مث دعا بعشائه، فقيل البن عمر يف ذلك، فقال: صلَّيُت مع النيب  فقال: الصالة، فصلى بنا ال
 هكذا« وأخرج أيضاً حنو الرواية األوىل، وقال: »إبقامة، مجع بينهما«.   -عليه وسلم

 وله يف أخرى »صلى كل صالة إبقامة«. 
سبِّّح على إْثرِّ واحدة منهما«. ويف أخرى: »مل ينادِّ لواحدة  ويف أخرى »إبقامة واحدة لكلِّّ صالة ومل ينادِّ يف األوىَل ومل ي

صلى هللا    -منهما« وأخرج الرتمذي »أنَّ ابَن ُعَمَر صلى جَبْمع، فجمع بني الصالتني إبقامة، وقال: رأيُت رسوَل هللا  
ال أنه قال: »ومل يتطوْع  فعل مثل هذا يف هذا املكان« وأخرج النسائي الرواية األوىل، وله يف أخرى مثلها، إ -عليه وسلم

، فلما أتى مَجْعاً مجع بني   قبل واحدة منهما وال بعَدها« وله يف أخرى قال: »كنُت مع ابنِّ عمَر حيث أفاض من عرفاتِّ
يف هذا املكان مثل هذا«. وأخرج أيضاً رواية   -صلى هللا عليه وسلم -املغرب والعشاء، فلما فرغ قال: فـََعَل رسوُل هللا 

 سعيد بن جبري وحده   أيب داود عن
 [ ]صحيح[ 4039]جامع: 

مجع يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ط س( أبو أيوب األنصاري   -[  1285] 
 ( 1)حجة الوداع بني املغرب والعشاء ابملزدلفة«. أخرجه البخاري ومسلم واملوطأ والنسائي 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه  » ويف رواية عند أمحد،    . (2) َأخرجه مسند أمحد  َكاَن ُيَصلِّّي اْلَمْغرَِّب َواْلعَِّشاَء إبِِّّقَاَمٍة«.َعنِّ النَّيبِّ
   [ ]صحيح[4040]جامع: ( 1)
   [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد الُجعفي23573]مسند:  (2)

مسعود    -[  1286]  بن  م د س( عبد هللا  عنه    -)خ  رسوَل هللا  -رضي هللا  رأيُت  »ما  قال:  عليه  -:  صلى هللا 
صلَّى صالة لغري ميقاْتا إال صالتني: مجع بني املغرب والعشاء جَبْمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاْتا«. أخرجه    -وسلم

 البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي  
 [ ]صحيح[ 4041]جامع: 

صلَّى املغرَب والعشاَء   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)س( عبد هللا بن عمر  -[  1287] 
 أخرجه النسائي.جَبْمع إبقامة واحدة« 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4042]جامع: 

 الفرع الثالث: يف مجع املقيم 
صلَّى    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)خ م ط د ت س( عبد هللا بن عباس    -[  1288]

. ويف رواية قال:  «لعله يف ليلة مطرية؟ قال: عسى    :ابملدينة سبعاً وْثانياً: الظهَر والعصَر، واملغرَب والعشاَء، قال أيوب
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النيبِّّ   قال عمروْثانياً   -صلى هللا عليه وسلم  -»صلَّيُت مع  أخَّر   : مجيعاً، وسبعاً مجيعاً،  أظُنُّه  الشَّعثاء،  أاب  قلت: اي 
 الظهر وعجَّل العصَر، وأخَّر املغرَب وعجَّل العِّشاَء؟ قال: وأان أظن ذلك« أخرجه البخاري ومسلم. 

اَء مجيعاً، من غري خوف  الظُّهَر والعصَر مجيعاً، واملغرَب والعش  -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم قال: »صلَّى رسوُل هللا  
الزبري: »فسألت سعيداً  أبو  قال  قال:  زاد يف رواية:  ابَن عباس عمَّا سألتين؟    :وال سفر«  فقال: سألُت  فعل ذلك؟   َ ملِّ

 فقال: أراد أن ال حُيْرَِّج أُمََّتُه«. 
نا ابُن عباس يوماً  وله يف أخرى حنوه، وقال: يف غري خوف وال مطر« وله يف أخرى: قال عبد بن شقيق العقيلي: »خطب

بعد العصر حَّت غربت الشمُس وبدت النُّجوم، وجعل الناس يقولون: الصالة، الصالَة، قال: »فجاءه رجل من بين متيم  
َثين: الصالَة، الصالَة، فقال ابن عباس: أتعلَِّّمين ابلسُّنَّةِّ  صلى هللا    -مث قال: رأيُت رسوَل هللا    ، ال أاب لكَ   ؟ال يفرُت وال يـَنـْ

مجع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء، قال عبد هللا بن شقيق: فحاَك يف صدري من ذلك شيء،    -وسلم  عليه
 فأتيُت أاب هريرَة فسألُته، فصدَّق مقالَتُه«. 

ويف رواية قال: »قال رجل البن عباس: الصالَة، فسكت، مث قال: الصالَة، فسكت، مث قال: الصالَة، فسكت، مث  
تُ  « ويف رواية  -صلى هللا عليه وسلم  -علِّّمنا ابلصالة؟ كنا جنمع بني الصالتني على عهدِّ رسولِّ هللا  قال: ال أمَّ لك، 

 مجع بني الظهر والعصر مجيعاً، من غري خوف وال سفر«.  -صلى هللا عليه وسلم -املوطأ »أنَّ رسوَل هللا 
ائي، رواية مسلم املفردة اأُلوىل، وأليب داود  قال: قال مالك أرى ذلك كان يف مطر، ويف رواية أيب داود والرتمذي والنس

أيضاً الرواية األوىل من املتفق، إىل قوله: »العشاء« وزاد يف أخرى قال: »يف غري مطر« وله يف أخرى مثل رواية مسلم،  
 َسْفَرة  إىل قوله »وال سفر« وزاد قال: »قال مالك: ُأرى كان ذلك يف مطر« قال أبو داود: وقد رواه أبو الزبري قال: »يف
صلى  -سافرها إىل تبوَك« وأخرج النسائي الرواية الثانية من املتفق ]عليه[ ، وهذا لفظه، قال: »صلَّيُت مع رسولِّ هللا  

ْثانياً مجيعاً، وسبعاً مجيعاً، أخَّر الظهَر، وعجَّل العصر، وأخَّر املغرب، وعجَّل العشاَء« وله يف أخرى    -هللا عليه وسلم
فردة األوىل من غري الزايدة، وله يف أخرى »أنه صلى ابلبصرة: األوىل والعصَر ليس بينهما شيء،  مثل رواية مسلم امل

صلى هللا عليه    -واملغرَب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من ُشْغل، وزعم ابُن عباس: أنه صلى مع رسولِّ هللا  
 .ابملدينة: األوىل والعصر ْثاين َسَجدات، ليس بينهما شيء« -وسلم

 [ ]صحيح[ 4045]جامع: 

 الفصل الثالث: يف صالة النوافل يف السفر 
النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)خ م ط د ت س( عبد هللا بن عمر    -[  1289] صلى هللا عليه    -: قال: »صحبُت 

 . [«21ْد كاَن َلُكْم يفِّ َرُسولِّ هللاِّ ُأْسَوٌة حسَنٌة{ ]األحزاب:  ق، فلم أرَه ُيسبِّّح يف السَّفرِّ، وقال هللا تعاىل: }لَ -وسلم
 عمَر يعوُدين، فسألُتُه عن السُّْبحة يف السفر؟ فقال: صحبُت رسوَل  ويف رواية يزيد بن ُزريع قال: »مرضُت، فجاء ابنُ 

عليه وسلم  -هللا   عن    -صلى هللا  وللبخاري  ومسلم  البخاري  أخرجه  ألمْتمُت«.  مسبِّّحاً  ولو كنُت  ُيسبِّّح،  رأيُته  فما 
يف السفر على ركعتني، وأاب  فكان ال يزيد    -صلى هللا عليه وسلم  -عاصم: »أنه مسَع ابَن ُعمَر يقول: صحبُت النيبَّ  

ِبىن صالَة املسافر، وأبو    -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم عن عاصم قال: »صلى النيبُّ    «،بكر وُعمَر وعثمان كذلك
بكر، وعمر وعثمان ْثاين سنني، أو قال: ست سنني، قال حفص: وكان ابن عمَر يصلِّّي ِبىن ركعتني، مث أيِت فراشه،  



319 
 

لَّيَت بعدها ركعتني؟ قال: لو فعلُت ألمتمت الصالَة«. وله يف أخرى عنه قال: »صحبُت ابَن  فقلُت البنِّ عمر: لو ص 
عمَر يف طريق مكَة، قال: فصلَّى لنا الظهر ركعتني، مث أقبل وأقبلنا معه، حَّت جاء رَْحله وجلس، وجلسنا معه، فحانت  

هؤالء؟ قلت: ُيسبِّّحوَن قال: لو كنُت ُمسبِّّحاً ألمتمت    منه التفاتة حنو حيُث صلَّى، فرأى ُأانساً قياماً، فقال: ما يصنع
يف السفر، فلم يزِّْد على ركعتني، حَّت قبضه هللا،    -صلى هللا عليه وسلم  -صالِت، اي ابن أخي، إين صحبُت رسوَل هللا  

قبضه حَّت  ركعتني  على  يزد  فلم  ُعمَر،  مث صحبُت  قبضه هللا،  حَّت  ركعتني  على  يزْد  فلم  بكر  أاب  مث    وصحبُت  هللا، 
.  {« صحبت عثماَن، فلم يزد على ركعتني حَّت قبضه هللا، وقد قال هللا تعاىل: }لقد كان لكم يف رسولِّ هللا ُأسوٌة حسنة

 ويف رواية أيب داود حنو رواية مسلم هذه اآلخرة. 
كانوا يصلُّون الظهر وأيب بكرِّ، وعَمَر، وعثماَن،    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي قال: »سافرت مع النيبِّّ  

والعصر ركعتني ركعتني، ال يصلُّون قبلها وال بعدها، وقال ابُن عمر: لو كنُت مصلِّّياً قبلها أو بعَدها ألمتمُتها«. ويف رواية 
قوماً   فرأى  له،  ُفسة  طُنـْ إىل  انصرف  مث  ركعتني،  والعصر  الظهر  فصلَّى  سفرِّ،  يف  عمر  ابن  مع  »كنُت  قال:  النسائي 

وذكر احلديث حنو    «...قال: ما يصنع هؤالء قلت: ُيسبِّّحون، قال: لو كنُت مصلِّّياً قبَلها أو بعَدها ألمتمُتهاُيسبِّّحون، ف
 مسلم. 

ويف رواية املوطأ »أن عبد هللا بن عمر مل يكن ُيصلِّّي مع صالة الفريضة يف السفر شيئاً قبَلها وال بعَدها، إال من جوف  
  األرض، وعلى راحلته حيث توجهت«الليل، فإنه كان يصلِّّي على 

 [ ]صحيح[ 4047]جامع: 

َعنِّ السُّْبَحةِّ يفِّ السََّفرِّ، َواحلََْسُن ْبُن ُمْسلِّمِّ   ، قَاَل: َسأَْلُت طَاُوًسا-رمحه هللا–ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد الليثي )جه(  -[ 1290] 
َع اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: »فـََرَض َرُسوُل اَّللَِّّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصاَلَة  ْبنِّ يـَنَّاٍق َجالٌِّس عِّْنَدُه، فـََقاَل: َحدََّثينِّ طَاُوٌس، أَنَُّه مسِّ

َلَها َوبـَْعَدَها« احلََْضرِّ َوَصاَلَة السََّفرِّ، فَ  َلَها َوبـَْعَدَها، وَُكنَّا ُنَصلِّّي يفِّ السََّفرِّ قـَبـْ  أخرجه ابن ماجه. ُكنَّا ُنَصلِّّي يفِّ احلََْضرِّ قـَبـْ
]األلباني: منكر[ ]شعيب: حسن لكن بغير هذا السياق كما سيأتي، أسامة بن   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن 1072 ]ماجه:

 [ حط عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات زيد الليثي ين

 فرع 
)ط س( ابن شهاب: عن رجل من آل خالد بن ُأسْيد أنه سأل ابن عمر فقال له: »إان جند صالَة اخلوف    -[  1291]

صلى هللا عليه  -وصالَة احلضر يف القرآن، وال جنُد صالَة السفر؟ فقال ابُن عمر: اي ابَن أخي، إن هللا بعَث إلينا حممدًا  
يفعل«    -وسلم رأيناه  نفعل كما  فإَّنا  شيئاً،  نعلم  والنسائي،  وال  املوطأ  أنأخرجه  ومسَّاه   إال  الرَّجَل،  ُيسمِّّ  مل  املوطأ 

   النسائي: أُميََّة بن عبد هللا بن خالد بن ُأَسيد 
 [  ةصحيحرواية النسائي [ ]عبد القادر: إسناده عند النسائي صحيح[ ]األلباني: 4051]جامع: 

من املدينةِّ إىل    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أَّنا اعتمرت مع رسول هللا  -رضي هللا عنها    -)س( عائشة    -[  1292] 
مكَة، حَّت إذا َقدِّمْت مكَة قالت: اي رسوَل هللا، أبيب أنَت وأُمي، قصرَت وأمتمُت، وأفطرَت وصمُت، قال: أحسنتِّ اي  

   أخرجه النسائي.عائشة، وما عاب عليَّ« 
 ]الرسالة: صحيح[[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: منكر[ 4052]جامع: 
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 الباب اخلامس: يف صالة اخلوف 
 
  -صلى هللا عليه وسلم   -: »أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت د س( سهل بن أيب حثمة    -[  1293]

صلَّى أبصحابه يف اخلوف، فصفَّهم خْلَفُه صفني، فصلَّى ابلذين يـَُلونُه ركعة، مث قام فلم يزَل قائماً حَّت صلى الذين خلفه  
 هبم ركعة، مث قعد حَّت صلَّى الذين ختلَّفوا ركعة، مث سلَّم«.  ركعة، مث تقدَّموا، وأتخر الذين كانوا ُقدَّامهم، فصلى 

يوَم ذاتِّ الرِّقاع صالَة   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن يزيد بن رومان عن صاحل بن َخوَّات عمَّن صلَّى مع النيبِّّ 
قائماً، وأمتُّوا ألنفسهم، مث انصرفوا    اخلوف: »أن طائفة صفَّت معه، وطائفة وَِّجاه العدوِّ، فصلَّى ابليت معه ركعة، مث ثبت 

فأمتُّوا ألنفسهم، مث   ثبت جالساً،  بقيت من صالته، مث  اليت  الركعة  الطائفة األخرى، فصلى هبم  العدو، وجاءت  وَِّجاه 
سلَّم هبم«. أخرجه البخاري ومسلم، ويف رواية املوطأ عن صاحل »أن سهل بن أيب َحْثمة حدَّثه أن صالَة اخلوف: أن  

فإذا  يقومَ  يقوم،  مث  معه،  ابلذين  ويسجد  ركعة  اإلمام  فريكع  العدو،  مواجهة  وطائفة  أصحابه،  من  طائفة  ومعه  اإلمام   
يُقبُل   العدوِّ، مث  الباقية، مث ُيسلِّّمون وينصرفون واإلمام قائم، فيكونون وَِّجاه  الركعة  ثبت وأمتُّوا ألنفسهم  استوى قائماً 

وراء اإلمام، فريكُع هبم ويسجُد، مث يسلِّّم، فيقومون ويركعون ألنفسهم الركعَة الباقية،    اآلخرون الذين مل يصلُّوا، فيكبونَ 
 مث يسلِّّمون«. 

البخاري   رواييت  من  األوىل  داود  أبو  وأخرج  واحدة«  وهلم  ثنتان،  له  »فهي  آخره  يف  وزاد  حنوه،  الرتمذي  رواية  ويف 
ية الثانية من روايتهما، ويف رواية للنسائي قال: »يقوم اإلمام  ومسلم، ورواية املوطأ، وأخرج هو واملوطأ والنسائي الروا

العدوِّ، فريكع هبم ركعة، ويركعون ألنفسهم،   العدوِّ، وُجوُههم إىل  قِّبَل  القبلة، وتقوم طائفة منهم معه، وطائفة  مستقبل 
جدتني، فهي له ثنتان،  سجدتني يف مكاَّنم، ويذهبون إىل مقام أولئك، وجييُء أولئك، فريكع هبم ويسجُد س  ويسجدون

صلَّى   -صلى هللا عليه وسلم  -وهلم واحدة، مث يركعون ركعة ويسجدون سجدتني« وله يف أخرى خمتصرة »أن رسوَل هللا 
 هبم ركعة مث ذهب هؤالء، وجاء أولئك، فصلَّى هبم ركعًة ركعة« 

 [ ]صحيح[ 4053]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم -: »أنه غزا مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنهما  -( جابر بن عبد هللا جه )خ م س  -[ 1294] 

قفل معه، فأدركتهم القائلُة يف واد كثري العَِّضاهِّ، فنزل رسوُل    -صلى هللا عليه وسلم  -قَِّبَل جند، فلما قـََفل رسوُل هللا  
حتت مَسُرة،    -صلى هللا عليه وسلم  -لشجر، فنزَل رسوُل هللا  ، وتفرَّق الناس يستظِّلُّون اب-صلى هللا عليه وسلم  -هللا  

نا نومة، فإذا رسوُل هللا   َفُه، وَّنِّ يدعوان، وإذا عنده أعرايب، فقال: إنَّ هذا اْخرَتَط    -صلى هللا عليه وسلم-فعلَّق هبا َسيـْ
 ومل يعاقْبُه، وجلَس«.  -ثالًثً  -هللا  عليَّ سيفي وأان انئم، فاستيقظُت وهو يف يده َصْلتاً، فقال: من مينعك مين؟ فقلت: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال البخاري: وقال أابن عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر: »كنا مَع رسولِّ هللا  
للنيبِّّ   تركناها  ظليلة  على شجرة  أتينا  فإذا  الرِّقاع،  عليه وسلم  -بذاتِّ  وسيُف    -صلى هللا  املشركني  من  فجاء رجل 

معلَّق ابلشجرة، فاخرتطه، فقال: ختافين؟ فقال: ال، فقال: مْن مينعك مين؟ قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    رسولِّ 
، وأُقيمت الصالُة، فصلى بطائفة ركعتني، مث أتخروا، وصلى  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا، فتهدَّده أصحاُب رسولِّ هللا  

 أربع، وللقوم ركعتان«. - عليه وسلم صلى هللا -ابلطائفة األخرى ركعتني، فكان للنيب 
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  « .. .، حَّت إذا كنا بذات الرِّقاع-صلى هللا عليه وسلم  -وأول حديث أابن يف رواية عفَّان عنه »أقبْلنا مع رسولِّ هللا  
ابن   حُمارب  فيها  وقاتل  احلارث،  بن  َغْوَرث  الرجل:  اسم  بشر:  أيب  عن  عوانة  أيب  عن  مسدِّد  »وقال  البخاري:  قال 

 مل يزد البخاري على هذا. َخَصفة«
أن جابرًا حدَّثهم    -وهو موسى بن علي    -وقال البخاري: وقال بكُر بن َسَواَدَة: حدَّثين زايد بن انفع، عن أيب موسى  

  -يوَم حُمَارِّب وثعلبَة« مل يزد البخاري على هذا، حذف املْت، وهو »أنه    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »صلى النيبُّ  
صلَّى صالة اخلوف يوَم حمارب وثعلبة: لكل طائفة ركعة، وسجدتني« وأخرج البخاري حديث   -ه وسلمصلى هللا علي

أابن تعليقاً، وأخرجه مسلم من رواية عفان بن أابن ُمدرَجاً على أحاديث الزهري يف ذلك قبله، وذكر منه أوََّله، مث قال:  
ن الزهري ما يف حديث أابن من صالة اخلوف، وَعلِّمنا  »ِبعىن حديث الزهري« وليس يف شيء ُما قبله من الرواايت ع

ذلك من إيراد البخاري كذلك، مث وجدان مسلماً قد أخرجه بعينه متناً، وإسنادًا بطوله يف الصالة، ومل يدرجه، فصح أن  
ازي: وقال عبد مسلماً َعىَن: »ِبعناه« يف البعض، ال يف الكل، وإن كان قد أمهل البيان، وقال البخاري يف كتابه يف املغ

  -صلى هللا عليه وسلم   -هللا بن رجاء: أخبان عمران القطان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر »أن النيبَّ  
صلَّى أبصحابه يف اخلوف يف الغزوة السابعة: غزوة ذات الرِّقاع« وأخرجه مسلم بطوله، وفيه كيفية الصالة بنحو ما مرَّ 

ىي، وأفرد مسلم منه أيضاً صالَة اخلوف، فقال: قال ابن إسحاق: مسعُت َوهَب بن كْيسان،  آنفاً يف حديث أابن عن حي
إىل ذات الرِّقاع من ََنل، فلقي مجعاً من غطفان، فلم يكن    -صلى هللا عليه وسلم  -مسعُت جابرًا قال: »خرج النيبُّ  

 ركعيت اخلوف«.  -سلمصلى هللا عليه و  -قِّتال، وأخاف الناُس بعضهم بعضاً، فصلَّى النيبُّ  
هذا مجيعه لفظ احلميدي، نقالً من كتابه »اجلمع بني الصحيحني« وأخرج ذلك يف املتفق، وأخرج أيضاً يف أفراد مسلم  

صلى هللا عليه   -صالَة اخلوف، فصففنا صفَّنيِّ خْلَف رسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »شهدُت مع رسولِّ هللا  
ان مجيعاً، مث ركع وركعنا مجيعاً، مث رفع رأسه  -صلى هللا عليه وسلم  -وبني القبلة، فكبَّ النيب  ، والعدوُّ بيننا  -وسلم ، وكبَّ

ر يف حنر العدو، فلما قضى النيبُّ     -من الرُّكوع، ورفعنا مجيعاً، مث احنَدر ابلسجود والصفُّ الذي يليه، وقام الصفُّ املؤخِّّ
وسلم عليه  الص  -صلى هللا  وقام  الصفُّ  السجوَد،  تقدَّم  مث  وقاموا،  ابلسجود،  املؤخر  الصف  احندر  يَليه،  الذي  فُّ 

النيبُّ   ركع  مث  املقدَّم،  الصفُّ  وأتخَّر  عليه وسلم-املؤخَّر،  ورفعنا    -صلى هللا  الركوع،  من  رأسه  رفع  مث  وركعنا مجيعاً، 
ألوىل، فقام الصفُّ املؤخَُّر يف حنر العدو، مجيعاً، مث احندر ابلسجود والصفُّ الذي يليه ]الذي[ كان مؤخرًا يف الركعة ا

السجوَد والصفُّ الذي يليه، احنَدَر الصفُّ املؤخَُّر ابلسجود، فسجدوا، مث    -صلى هللا عليه وسلم  -فلما قضى النيبُّ  
 قال جابر: كما يصنع حَرُسكم هؤالء أبُمرائهم«.  -وسلَّمنا مجيعاً  -صلى هللا عليه وسلم -سلَّم النيبُّ 

قوماً من ُجَهينَة، فقاتلوان قتااًل شديدًا، فلما صلَّينا    -صلى هللا عليه وسلم  -أخرى له قال: »غَزْوان مع رسولِّ هللا    ويف
ْلنا عليهم َمْيلة القتطعناهم، فأخَب جبيُل عليه السالم رسوَل هللا   ، فذكر  -صلى هللا عليه وسلم  -الظُّهر، قالوا: لو مِّ

رسوُل هللا   لنا  عليه وسلمصلى    -ذلك  فلما  -هللا  األوالد،  من  إليهم  أحبُّ  هي  ستأتيهم صالة  إَّنم  وقالوا:  قال:   ،
إىل أن قال: كما يصلِّّي أُمراؤُكم هؤالءِّ« ويف   -مث ذكره    -حضرتِّ العصُر صَفْفنا صفَّنْي، واملشركون بيننا وبني القبلة  

صالة اخلوف، فقام صّف بني يديه، وصف خْلَفه، صلى هبم    -صلى هللا عليه وسلم  -رواية النسائي »أنَّ رسوَل هللا  
صلَّى ابلذين خلفه ركعة وسجدتني، مث تقدَّم هؤالء حَّت قاموا يف مقام أصحاهبم، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤالء، فصلَّى  
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ن، وهلم  ركعتا  -صلى هللا عليه وسلم  -ركعة وسجدتني، مث سلَّم، فكانت للنيبِّّ    صلى هللا عليه وسلم  -هبم رسولِّ هللا  
 ركعة ركعة«.

صلَّى بطائفة من    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى بنحو رواية مسلم األوىل من أفراده، وله يف أخرى: »أن النيبَّ  
صلى    -صلى هللا عليه وسلم-أصحابه ركعتني، مث سلَّم، مث صلَّى أبخرى ركعتني، مث سلَّم« وله يف أخرى »أن رسول هللا  

العدوِّ، فصلى هبم ركعتني، مث قاموا مقام اآلخرين،  أبصحابه صالة اخلوف قِّبَل  ، فصلت طائفة معه، وطائفة ُوجوُههم 
 وجاء اآلخرون فصلَّى هبم ركعتني، مث سلَّم«  

ماجه،  ابن  ،    ويف رواية عند  اخْلَْوفِّ َصاَلَة  ْصَحابِّهِّ  أبَِّ َوَسلََّم، »َصلَّى  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َسَجَد  َأنَّ  فـَرََكَع هبِِّّْم مجِّيًعا، مثَّ 
هِّْم َسْجَدَتنْيِّ،  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوالصَّفُّ الَّذِّيَن يـَُلونَُه، َواآْلَخُروَن قَِّياٌم، َحَّتَّ إَِّذا ََّنََض سَ  َنـُْفسِّ َجَد ُأولَئَِّك أبِّ

ُّ َصلَّ مثَّ أتََخََّر الصَّفُّ اْلُمَقدَُّم، َحَّتَّ قَ  ، فـَرََكَع هبُِِّّم النَّيبِّ ى هللاُ  اُموا ُمَقاَم ُأولَئَِّك، َوخَتَلََّل ُأولَئَِّك َحَّتَّ قَاُموا ُمَقاَم الصَّفِّّ اْلُمَقدَّمِّ
يـَُلونَُه، فَـ  الَّذِّي  َوَسلََّم َوالصَّفُّ  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َوَسلََّم مجِّيًعا، مثَّ َسَجَد  ُأولَئَِّك َعَلْيهِّ  َلمَّا رَفـَُعوا رُُءوَسُهْم َسَجَد 

هِّْم َسْجدَ  َنـُْفسِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَسَجَد طَائَِّفٌة أبِّ َلَة« َسْجَدَتنْيِّ، وَُكلُُّهْم َقْد رََكَع َمَع النَّيبِّ  َتنْيِّ، وََكاَن اْلَعُدوُّ ُمَِّّا يَلِّي اْلقِّبـْ
 ]صحيح[ [ 1260 ]ماجه:[ 4054]جامع: 

الزُّرَقي    -[  1295]  أبو عباس  عنه    -)د س(  مَع رسولِّ هللا  -رضي هللا  قال: »كنا    -صلى هللا عليه وسلم  -: 
ْبنا غفلة، لو ُكنَّا محلنا عليهم وهم يف   بُعْسفاَن، وعلى املشركني خالُد بن الوليد، فصلَّينا الظهَر، فقال املشركون: لقد ُأصِّ

مستقبل    -صلى هللا عليه وسلم  -ما حضرتِّ العْصُر قام رسوُل هللا  الصالة؟ فنزلت آية القصر بني الظهر والعصر، فل
، وصف بعد ذلك الصف صف آخُر،   -صلى هللا عليه وسلم -القبلة، واملشركون أمامه، فصفَّ خلف رسولِّ هللا  صفُّ

رسوَّنم، ، وركعوا مجيعاً، وسجد وسجد الصّف الذين يليه، وقام اآلخرون حي-صلى هللا عليه وسلم  -فركع رسول هللا  
فلما صلى هؤالء السجدتني، وقاموا، سجد اآلخرون الذي كانوا خلفهم، مث أتخر الصفُّ الذي يليه إىل مقام اآلخرين،  

رسوُل هللا   ركع  مث  األول،  الصف  مقام  إىل  اآلخر  الصفُّ  وسلم   -وتقدَّم  عليه  مث سجد،    -صلى هللا  مجيعاً،  وركعوا 
والصفُّ الذي    -صلى هللا عليه وسلم  -حيرسوَّنم، فلما جلس رسوُل هللا  وسجد الصف الذي يليه، مث قام اآلخرون  

 يليه، سجد اآلخرون، مث جلسوا مجيعاً، فسلَّم عليهم مجيعًا«. أخرجه أبو داود. 
النيبَّ   قال: »إن  النسائي  رواية  بن    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف  املشركني خالد  بُعْسَفاَن، وعلى  العدو  كان مصافَّ 

النيبُّ  الوليد، ف إليهم من    -صلى هللا عليه وسلم  -صلى هبم  بعد هذه هي أحبُّ  فقال املشركون: هلم صالة  الظهر، 
صلى  -العصر فصفَُّهم صفني خلفه، فركع هبم رسوُل هللا    صلى هللا عليه وسلم   -أبنائهم وأمواهلم، فصلَّى هبم رسوُل هللا  

فُّ الذي يليه، وقام اآلخرون، فلما رفعوا رؤوسهم من السجود  مجيعاً، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الص  -هللا عليه وسلم
مث أتخر الصف املقدم، وتقدَّم الصفُّ املؤخَّر،   -صلى هللا عليه وسلم  -سجد الصفُّ املؤخر لركوعهم مع رسول هللا  

وا رؤوسهم من  مجيعاً، فلما رفع  -صلى هللا عليه وسلم  -فقام كل واحد منهم يف مقام صاحبه، مث ركع هبم رسول هللا  
صلى هللا    -الركوع سجد الصف الذي يليه، وقام اآلخرون، فلما فرغوا من سجودهم، سجد اآلخرون، مث سلم النيب  

 عليهم«.  -عليه وسلم
  -وله يف أخرى »فقال املشركون: لقد أصبنا منهم غفلة، فنزلت صالة اخلوف بني الظهر والعصر، فصلى بنا رسوُل هللا 

، وفرقة حيرسوَّنم،  -صلى هللا عليه وسلم  -صالَة العصر، ففرَّقنا فرقتني، فرقة تصلِّّي مع النيب    -صلى هللا عليه وسلم
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مث ركع وركع هؤالء وأولئك، مث سجد الذين يُلونه، وأتخر هؤالء الذين يلونه، وتقدَّم اآلخرون فسجدوا، مث قام فركع هبم 
سجد   مث  حيرسوَّنم،  والذين  يلونه  ابلذين  الثانية  وتقدَّم  مجيعاً  أصحاهبم،  مصافِّّ  يف  وقاموا  أتخَّروا،  مث  يلونه،  ابلذين 

   اآلخرون فسجدوا، مث سلَّم عليهم، فكانت لكلِّّهم ركعتان ركعتان مع إمامهم«
  [[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 4055]جامع:  

صلى هللا عليه    -: قال: »صلَّى رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ م ط د ت س( عبد هللا بن عمر    -[  1296] 
صالة اخلوف: إبحدى الطائفتني ركعة، والطائفة األخرى مواجهُة العُدوِّ، مث انصرفوا، وقاموا يف مقام أصحاهبم،    -وسلم

النيبُّ   أولئك، مث صلَّى هبم  العُدوِّ، وجاء  ركعة، وهؤالء    -صلى هللا عليه وسلم  -ُمْقبِّلني على  ركعة، مث قضى هؤالء 
قال: صلى رسوُل هللا   رواية  عليه وسلم-ركعة«. ويف  معه،    -صلى هللا  طائفة  فقامت  أايمه،  بعض  اخلوف يف  صالَة 

  [: قالوطائفة إبزاء العُدوِّ، فصلى ابلذين معه ركعة، وجاء اآلخرون فصلى هبم ركعة، مث قضت الطائفتان ركعة ركعة ]
البخاري ومسلم، وللبخاري   إمياء« أخرجه  يومُئ  وقائماً  راكباً  أكثَر من ذلك صلَّى  ابن عمر: »إذا كان اخلوف  وقال 
طرف منه من رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن انفع عن ابن عمر حنوًا من قول جماهد: »إذا اختلطوا قيامًا«.  

: »وإن كانوا أكثر من ذلك صلُّوا قياماً ورُْكبااًن«  -لى هللا عليه وسلمص  -كذا قال، وزاد ]عن[ ابن عمر عن النيبِّّ  
اإلماُم   فيصلِّّي هبم  الناس،  من  اإلماُم وطائفة  يتقدَّم  قال:  اخلوف؟  ُسئِّل عن صالةِّ  إذا  عَمَر »كان  ابن  أن  وللبخاري 

الذين فإذا صلى  يصلُّوا،  مل  العدو  بينه وبني  منهم  طائُفة  وتقوُم  ركعة  ركعة،  يصلوا، وال    معه  مل  الذين  استأخروا مكان 
يسلِّّمون، ويتقدَّم الذين مل يصلُّوا فيصلون معه ركعة، مث ينصرف اإلمام وقد صلى ركعتني، فيقوم كلُّ واحد من الطائفتني  
فيصلُّون ألنفسهم ركعة بعد أن ينصرف اإلمام، فيكون كل واحد من الطائفتني قد صلوا ركعتني، فإن كان خوف هو 

ذلك صلُّوا رجااًل: قياماً على أقدامهم وركباانً، مستقبلي القبلة وغرَي مستقبليها« قال مالك: قال انفع: وال    أشد من
، ويف رواية الرتمذي، وأيب داود والنسائي مثل الرواية -صلى هللا عليه وسلم  -أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن النيبِّّ  

»فجاء أولئك فصلى هبم ركعة أخرى مث سلَّم عليهم، مث قام هؤالء فقضْوا    األوىل، إىل قوله: »يف مقام أصحاهبم« وقالوا:
 ركعتهم، وقام هؤالء فقضوا ركعتهم«. 

قَِّبل جند، فوازينا العدوَّ فصاففناهم، فقام    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى للنسائي قال: »غزوت مع رسولِّ هللا  
  -امت طائفة منا معه، وأقبلت طائفة على العدو، فركَع رسوُل هللا  يصلِّّي لنا، فق  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  

ومن معه ركعة و ]سجد[ سجدتني مث انصرفوا، وكانوا مكان أولئك الذين مل يصلُّوا، وجاءت    -صلى هللا عليه وسلم
هللا   رسوُل  سلَّم  مث  وسجدتني،  ركعة  هبم  فركع   ، تصلِّّ مل  اليت  وسلم  -الطائفة  عليه  فقا-صلى هللا  من  ،  رجل  م كل 

 املسلمني، فركع لنفسه ركعة وسجدتني«.
رسوُل هللا   »صلى  قال:  له  أخرى  وسلم  -ويف  عليه  منا،    -صلى هللا  طائفة  خلفه  فصلَّى  فكبَّ  قال  اخلوف،  صالة 

هُة العدو، فركع هبم رسوُل هللا     ركعة وسجد سجدتني، مث انصرفوا ومل يسلِّّموا،   -صلى هللا عليه وسلم  -وطائفة مواجِّ
، فصلى  -صلى هللا عليه وسلم  -وَأْقبلوا على العدوِّ فَصفُّوا مكاََّنم، وجاءت الطائفة األخرى فصفُّوا خلَف رسولِّ هللا  

وقد أمت ركعتني وأربع سجَدات، مث قامت الطائفتان   -صلى هللا عليه وسلم  -هبم ركعة وسجدتني، مث سلَّم رسول هللا  
: الزهريُّ مسع من ابنِّ عمر ]حديثني[ ، ومل يسمع  فصلَّى كلُّ إنسان منهم لنفسه ركعة وس جدتني«. قال أبو بكر السُّينِّّ

   هذا منه، وله يف أخرى مثل الرواية الثانية من املتفق، وأخرج املوطأ الرواية اآلخرة من أفراد البخاري
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 [ ]صحيح[ 4056]جامع: 
، وقام الناُس  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قام النيبُّ  -رضي هللا عنهما   -)خ س( عبد هللا بن عباس   -[  1297] 

وحرسوا   سجدوا  الذين  فقام  للثانية،  قام  مث  معه،  وسجدوا  سجد  مث  معه،  انس  وركَع  وركع  معه  ُوا  وكبَّ »فكبَّ  معه 
والناُس   معه  فركعوا وسجدوا  األخرى،  الطائفة  وأتت  الصالة،إخواَّنم،  أخرجه   كلُّهم يف  بعضًا«  بعضهم  ولكن حيرس 

البخاري والنسائي، ويف أخرى للنسائي قال: »ما كانت صالة اخلوف إال سجدتني، كصالة حرَّاسكم هؤالء اليوَم خلف  
ت معه  وسجد  -صلى هللا عليه وسلم  -أئمتكم هؤالء، إال أَّنا كانت ُعَقَباً، قامت طائفة منهم وهم مجيعاً مع رسولِّ هللا  

الذين    -صلى هللا عليه وسلم-طائفة، مث قام رسوُل هللا   وقاموا معه مجيعاً، مث ركع وركعوا معه، مث سجد فسجد معه 
والذين سجدوا معه يف آخر صالْتم، سجَد الذين   -صلى هللا عليه وسلم -كانوا قياماً أوَّل مرة، فلما جلس رسوُل هللا 

ابلتسليم« وله يف أخرى »أن رسوَل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -عهم رسوُل هللا  كانوا قياماً ألنفسهم، مث جلسوا، فجم
صلى بذي قـََرد، فصف الناُس خلفه صفني: صفاً خلفه، وصفاً موازي العدو، فصلى ابلذين    -صلى هللا عليه وسلم  -

 خلفه ركعة، مث انصرف هؤالء إىل مكان هؤالء، وجاء أولئك فصلى هبم ركعة ومل يقُضوا«  
 [ ]صحيح[ 4057جامع: ]
  -قال: »كنَّا َمَع سعيد بن العاص بَطَبِّْسَتان، فقام: أيُّكم صلَّى َمَع رسولِّ هللا    -)د س( ثعلبة بن زهدم    -[  1298] 

صالَة اخلوف؟ فقال حذيفة: أان، فصلَّى هبؤالء ركعة، وهبؤالءِّ ركعة، ومل يـَْقُضوا«. قال أبو داود:    -صلى هللا عليه وسلم
 وروى بعضهم: »أَّنم َقَضْوا ركعة أخرى«. 

صالَة اخلوف بطائفة   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي: »فقال حذيفة: أان، فوصَف فقال: صلَّى رسوُل هللا  
 إىل َمصافِّّ هؤالء، وجاء أولئك فصلَّى هبم ركعة«. نكص هؤالءرَكعة، مث 

فقام حذيفُة   أان،  له: »فقال حذيفة:  العدوِّ، فصلَّى ويف أخرى  موازَي  خْلَفُه، وصّفاً  الناُس خْلَفُه صفَّنْيِّ: صّفاً  وصفَّ 
 ابلَّذين خْلَفُه رَكعة، مث انصرف هؤالء إىل مكان هؤالء، وجاء أولئك فصلَّى هبم ركعة ومل يْقُضوا« 

  [[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح 4058]جامع:  

نزل بني َضْجناَن   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت س د( أبو هريرة    -[  1299] 
وُعْسَفاَن، فقال املشركون: هلؤالء صالة هي أحبُّ إليهم من آابئهم وأبنائهم، وهي العصر، فأمْجَعوا أمرَُكم فميلوا عليهم  

َلة واحدة، وأن جبيل أتى النيبَّ   م أصحابه َشْطرين فيصلي هبم، وتقوَم طائفة    -يه وسلمصلى هللا عل -ميـْ فأمره أن يـَْقسِّ
ْذرَُهم،   حِّ هؤالء  أيخذ  مث  واحدة،  ركعة  معه  وُيَصلُّون  اآلخرون  أيِت  ]مث  وأسلَِّحتَـُهم،  حْذرَهم  وليأخذوا  وراَءهم،  أخرى 

خرجه الرتمذي، والنسائي، وزاد  ركعتان« أ  -صلى هللا عليه وسلم  -وأسلحتهم[ فتكون هلم ركعة ]ركعة[ ، ولرسول هللا  
َر املشركني« وقال فيه: »من أبنائهم وأبكارهم«.   فيه بعد قوله: وُعْسَفان »حماصِّ

صلى هللا عليه    -ويف رواية أيب داود عن عروة بن الزُّبري: »أنَّ مرواَن سأل أاب هريرة قال: هل صلَّيت مَع رسولِّ هللا  
صلى هللا  -م، فقال مرواُن: مَّت؟ قال أبو هريرة: عاَم غْزَوةِّ جَنْد، قَام رسوُل هللا صالَة اخلوف؟ قال أَبو هريرَة: نع -وسلم

  -إىل صالة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى ُمَقابُِّلو العُدوِّ، ظهورُهم إىل القبلة، فكبَّ رسوُل هللا    -عليه وسلم
وا مجيعاً: الذين َمَعُه، والذي-صلى هللا عليه وسلم ركعة    -صلى هللا عليه وسلم  -ن مقابلو العُدوِّ، مث ركَع رسوُل  ، وكبَّ

واحدة، وركعتِّ الطائفة اليت َمَعُه، مث سجَد فسجدتِّ الطَّائفة اليت تليه، واآلخرون قيام مقابلي العُدوِّ، مث قاَم رسوُل هللا  
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وأقبلت الطائفة اليت كانت ُمقابِّلي الَعُدوِّ  وقامتِّ الطائفة اليت معه فذهبوا إىل العُدوِّ فقابلوهم،  -صلى هللا عليه وسلم -
  -صلى هللا عليه وسلم  -قائم كما هو، مث قاموا، فركع رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم-فركعوا وسجدوا ورسول هللا  

 هللا  ورَكعوا معه، وسجد وسجدوا معه، مث أقبلت الطائفُة اليت كانت مقابلي العُدوِّ فركعوا، وسجدوا ورسولُ   ركعة أخرى
وسلَّموا مجيعاً،    -صلى هللا عليه وسلم  -قاعد وَمْن معه، مث كان السَّالُم، فسلََّم رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -

رَكعتان، ولكلِّّ رجل من الطائفتني رَكعٌة رَكعة«. ويف أخرى له قال: »خرجنا    -صلى هللا عليه وسلم  -فكان لرسول هللا  
من غطفان  -عليه وسلمصلى هللا    -مع رسولِّ هللا   ََنٍْل لقي مجعاً  الرِّقاع من  فذكر    «...إىل جَندِّ، حَّت إذا ُكنَّا بذاتِّ 

 معناه. 
قال أبو داود: ولفظه غرُي لفظِّ َحْيوَة بنِّ ُشريح، وقال فيه: »حَّت ركع ِبن معه وسجَد، قال: فلما قاموا مَشْوا القهقرى  

القبلة استدابَر  النسائي رواية أيب داود، وقال يف آخره: »ولكلِّّ واحد من إىل مصافِّّ أصحاهبم«. ومل يذكر  ، وأخرج 
 الطائفتني ركعتان ركعتان« 

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: صحيح[  4059]جامع: 

[ : أخرج أبو داود هذا احلديث عن عروَة عقب احلديث الذي  -رضي هللا عنه    -] )د( عروة بن الزبري  -[  1300] 
أيب   عن  رسوُل هللا  قبله  قالت: كبََّ  القصة،  هبذه  حدَّثْتُه  عائشة  »أن  لفظه:  وهذا  عليه وسلم  -هريرة،  ،  -صلى هللا 

تِّ  صلى هللا    -الطائفة الذين َصفُّوا معه، مث رَكع فركعوا، مث سجد فسجدوا، مث رَفع فرفعوا، مث مكث رسوُل هللا    وكبَّ
، مث قاموا فَنَكُصوا على أعقاهبم مْيُشوَن القهقرى، حَّت قاموا من  جالساً، مث سجد هؤالء ألنفسهم الثانية  -عليه وسلم

هللا   رسوُل  سجد  مث  ألنفسهم،  ركعوا  مث  وا،  فكبَّ فقاموا  األخرى،  الطائفة  وجاءت  وسلم-ورائهم،  عليه    -صلى هللا 
ائفتني مجيعاً فصلُّوا  ، وسجدوا ألنفسهم الثانية، مث قامت الط-صلى هللا عليه وسلم  -فسجدوا معه، مث قام رسوُل هللا  

فركع وركعوا، مث سجد فسجدوا مجيعاً، مث عاد فسجد الثانية، فسجدوا معه    -صلى هللا عليه وسلم  -مع رسول هللا  
َراعاً، مث سلَّم رسوُل هللا   وقد شاركه الناُس يف الصالة    -صلى هللا عليه وسلم-سريعاً كأسرعِّ األسراع جاهدًا، ال أيلوَن سِّ

 كلِّّها«  
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    عنواية عند أمحد،  ويف ر  قَاَلْت: َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    -رضي هللا عنها    -َعائَِّشَة َزْوجِّ النَّيبِّ

هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َفَصدََع   " قَاَلْت:  ََنٍْل،  مِّْن   ، الرِّقَاعِّ بَِّذاتِّ  اخْلَْوفِّ  َصاَلَة  لنَّاسِّ  ابِّ َوَسلََّم  النَّاَس  َعَلْيهِّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   
ْدَعنْيِّ، َفَصفَّْت طَائَِّفٌة َورَاَءُه، َوقَاَمْت   طَائَِّفٌة وَِّجاَه اْلَعُدوِّ، قَاَلْت: َفَكبََّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، وََكبََّتِّ الطَّائَِّفُة صِّ

َعَليْ  لََّم رَْأَسُه، فـََرفـَُعوا َمَعُه، مثَّ  هِّ َوسَ الَّذِّيَن َصفُّوا َخْلَفُه، مثَّ رََكَع َورََكُعوا، مثَّ َسَجَد َفَسَجُدوا، مثَّ رََفَع َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
قَا مثَّ  الثَّانَِّيَة،  السَّْجَدَة  هُِّم  َنـُْفسِّ ألِّ َوَسَجُدوا  َجالًِّسا  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َأْعَقاهبِِّّْم  َمَكَث  َعَلى  فـََنَكُصوا  ُموا، 

، قَاَلْت: َوَأقْـبَـَلتِّ الطَّائَِّفُة اأْلُْخَرى، َفَصفُّوا َخْلَف َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  مَيُْشوَن اْلَقْهَقَرى َحَّتَّ قَاُموا مِّْن َورَائِّهِّمْ 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسْجَدَتُه الثَّانِّيَ  هِّْم، مثَّ َسَجَد َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َنـُْفسِّ ُوا، مثَّ رََكُعوا ألِّ َمَعُه، مثَّ قَاَم َرُسوُل اَّللَِّّ    َة، َفَسَجُدواَفَكبَّ

هُِّم السَّْجَدَة الثَّانَِّيَة، مثَّ قَاَمتِّ الطَّا َنـُْفسِّ ئَِّفَتانِّ مجِّيًعا، َفَصفُّوا َخْلَف َرُسولِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ رَْكَعتِّهِّ، َوَسَجُدوا ُهْم ألِّ
هبِِّّْم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَرََكُعوا مجِّيًعا، مثَّ َسَجَد، َفَسَجُدوا مجِّيًعا، مثَّ رََفَع    اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَرََكعَ 

دًّا اَل أيَُْلو َأنْ  فَِّف َما اْسَتطَاَع، مثَّ َسلََّم َرُسوُل   خيَُ رَْأَسُه َورَفـَُعوا َمَعُه، ُكلُّ َذلَِّك مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسرِّيًعا جِّ
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَقْد َشرََكهُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَسلَُّموا، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأخرجه   النَّاُس يفِّ الصَّاَلةِّ ُكلَِّّها ".  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 مسند أمحد. 

   [القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق [ ]عبد26354[ ]مسند: 4060]جامع: 

صالَة    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صلَّى رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( عبد هللا بن مسعود    -[  1301] 
  -العُدوِّ، فصلى هبم رسوُل هللا  وصف مستقبَل    -صلى هللا عليه وسلم  -اخلوف، فقاموا صفَّنْيِّ: قام صف خْلَف النيبِّّ  

صلى هللا عليه    -ركعة، وجاء اآلخرون فقاموا مقامهم، واستقبَل هؤالء، فصلَّى هبم رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم
العدوِّ،    -وسلم مستقبلي  أولئك  مقام  فقاموا  ذهبوا  مث  سلَّموا،  ركعة، مث  ألنفسهم  فصلُّوا  فقام هؤالء  سلَّم،  مث  ركعة، 

 ولئك إىل مقامهم فصلَّوا ألنفسهم، ركعة مث سلَّموا«.ورجع أ
 وكبَّ الصَّفَّان مجيعًا«   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية ِبعناه قال: »فكبَّ نيبُّ هللا 

]مقام[   إىل  مضْوا  سلَّم،  ركعة مث  هبم  اليت صلَّى  الطَّائفة  أن  إال  هكذا،  مَسُرَة  بن  الرمحن  عبد  داود: »وصلَّى  أبو  قال 
مقامهم  أ إىل  أولئك  ورجع  العدوِّ،  مستقبلي  أولئك  مقام  إىل  رجعوا  مث  ركعة،  ألَنفسهم  فصلَّْوا  هؤالء  وجاء  صحاهبم، 

فصلَّوا ألنفسهم ركعة مث سلَّموا«. قال أبو داود: حدَّثنا بذلك مسلُم بُن إبراهيم، قال: حدَّثنا عبد الصمد بن حبيب  
 فصلَّى بنا صالَة اخلَْوفِّ  ،كابُلَ ن بن مَسَُرة  قال: أخبين أيب أَّنم غَزْوا مع عبد الرمح

[ ]عبد القادر: في سنده خصيف ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الحراني، وهو سيء الحفظ، لم يسمع من 4061]جامع:  
 إسنادها ضعيف[ ]شعيب: الرواية األولى صحيحة لغيرها والثانية [ ]األلباني: ضعيف[  ، وللحديث شواهد بمعناه أبيه

بكرة    -[  1302]  أبو  عنه    -)د س(  رسوُل هللا  -رضي هللا  قال: »صلى  عليه وسلم  -:  يف خوف    -صلى هللا 
موقَف   فوقفوا  معه  صلَّوا  الذين  فانطلق  سلَّم  مث  رَكعتني،  فصلَّى  العُدوِّ،  إبزاء  وبعُضهم  خْلَفُه،  بعُضهم  فصفَّ  الظهَر، 

أربعاً،    -صلى هللا عليه وسلم  -مث سلَّم، فكانت لرسول هللا    أصحاهبم، مث جاء أولئك فصلَّوا خْلَفُه، فصلَّى هبم ركعتني، 
احلسن  يفيت  ، وبذلك كان  ركعتني ركعتني«  ركعات،    وألصحابه  لإلمام سُت  يكون  املغرب  داود: وكذلك يف  أبو  قال 

لى هللا  ص  -وللقوم ثالث. قال أبو داود: كذلك رواه حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد هللا عن النيب  
، صلَّى ابلقوم يف  -صلى هللا عليه وسلم  -، أخرجه أبو داود والنسائي، ويف أخرى للنسائي »أن رسوَل هللا  -عليه وسلم

 . أربعًا« -صلى هللا عليه وسلم -اخلوف ركعتني مث سلَّم، مث صلى ابلقوم اآلخرين ركعتني، مث سلَّم، فصلى النيبُّ 
  [ حديث حسن بشواهده[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن مدلس وقد عنعنه ]عبد القادر:  [  4062]جامع:  

 ]األلباني: صحيح[  

إىل خالد    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »بعثين رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( عبد هللا بن أُنيس    -[  1303] 
بن سفيان اهلَُذيّل، وكان حنو ُعَرنَة وعرفَات، قال: اذهب فاقتله، فرأيُته وحضرت صالُة العصر، فقلُت: إين ألخاف أن  

أمشي   فانطلقُت  الصالَة،  ُر  يؤخِّّ ما  بيين وبينه  أنت؟  يكوَن  َمّن  قال يل:  منه  َدنْوُت  فلما  إمياًء حنوه،  أومُِّئ  ُأصلِّّي،  وأان 
قلُت: رجل من العرب، بلغين أنك جتمع هلذا الرجل، فجئُتك يف ذاك، قال: إين لفي ذاك، قال: فمَشْيُت معه ساعة،  

الط مساه: ابب صالة  ابٍب  داود يف  أبو  أخرجه  بـََرَد«  حَّت  بسيفي  عَلْوتُه  أمكنين  إذا  أبواب صالة  حَّت  عقيب  الب، 
 اخلوف  
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«. وفيه »قلُت: إين  -صلى هللا عليه وسلم  -وذكر رزين رواية زاد فيها: »وكان ساكناً بعرنة وكان جَيَْمُع لقتالِّ رسولِّ هللا  
 ال أعرفه، قال: إنه ًثئُر الرَّأُس، كأنه شيطان، إذا رأيَتُه مل خَيَْف علْيَك، قال: فجئُته فرأيُته وعَرفْـُتُه«. 

 ]شعيب: حسن الحافظ إسناده في "الفتح"[    []عبد القادر: حسنه الحافظ ابن حجر في " الفتح "[ 4063جامع: ]

تَّ مَِّراٍر قـَْبَل   -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  1304]  قَاَل: »َغَزا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم سِّ
، وََكاَنْت َصاَلُة اخْلَْوفِّ يفِّ السََّنةِّ السَّابَِّعةِّ«  َأخرجه مسند أمحد.  . َصاَلةِّ اخْلَْوفِّ

 ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوِفيِه َكاَلم [  [وهذا إسناد ضعيف[ ]شعيب: حديث صحيح، 14751]مسند: 

ْبَن    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  1305]  َوَسلََّم حُمَارَِّب  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَتَل  قَاَل: 
ُهْم يـَُقاُل َلُه َغْوَرُث ْبُن احْلَارِّثِّ َحَّتَّ قَاَم َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  نـْ ، فـََقاَل: َمْن  هِّ َوَسلَّ َخَصَفَة، َفَجاَء رَُجٌل مِّ لسَّْيفِّ َم ابِّ
َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َفَسَقَط السَّْيُف مِّْن َيدِّهِّ، فََأَخَذُه َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ؟ قَاَل: »اَّللَُّ«  ؟«  مَيْنَـُعَك مِّينِّّ مَيْنَـُعَك مِّينِّّ  فـََقاَل: »َمْن 

ٍذ قَاَل: »وأََتْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّ  ُ، َوَأيّنِّ َرُسوُل اَّللَِّّ؟« قَاَل: اَل، َوَلكِّْن ُأَعاهُِّدَك َعَلى َأْن اَل أُقَاتَِّلَك،  قَاَل: ُكْن َكَخرْيِّ آخِّ الَّ اَّللَّ
ُتُكْم مِّْن عِّْندِّ َخرْيِّ النَّاسِّ  ئـْ ُة َصلَّى  ، فـََلمَّا َحَضَرتِّ الصَّاَل َواَل َأُكوَن َمَع قـَْوٍم يـَُقاتُِّلوَنَك، َفَخلَّى َسبِّيَلُه، فَأََتى قـَْوَمُه فـََقاَل: جِّ

، َفَكاَن النَّاُس طَائَِّفَتنْيِّ طَائَِّفًة إبِِّّزَاءِّ َعُدوِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصاَلَة اخْلَْوفِّ هِّْم، َوطَائَِّفًة َصلَّْوا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
لطَّائَِّفةِّ الَّذِّيَن َمَعهُ  ََكانِّ ُأولَئَِّك الَّذِّيَن إبِِّّزَاءِّ َعُدوِّهِّْم، َواْنَصَرَف َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَصلَّى ابِّ  رَْكَعَتنْيِّ، َواْنَصَرُفوا َفَكانُوا ِبِّ

لَِّرُسولِّ  َفَكاَن  رَْكَعَتنْيِّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  َفَصلَّْوا  َعُدوِّهِّْم  إبِِّّزَاءِّ  َعلَ الَّذِّيَن  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َأْرَبَع    َوَسلََّم  ْيهِّ 
   . رََكَعاٍت، َولِّْلَقْومِّ رَْكَعَتنْيِّ رَْكَعَتنْيِّ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم حُمَارَِّب َخَصَفَة بَِّنْخٍل، فـََرَأْوا مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي غِّرَّ   -ويف رواية أخرى،   ًة، َفَجاَء  قَاَل: قَاَتَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ُهْم يـَُقالَ  نـْ ، فـَقَ رَُجٌل مِّ لسَّْيفِّ ، َحَّتَّ قَاَم َعَلى رَْأسِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ اَل: َمْن مَيْنَـُعَك   َلُه: َغْوَرُث ْبُن احْلَارِّثِّ
؟ قَاَل: »اَّللَُّ  ؟« قَاَل: ُكْن  َفَسَقَط السَّْيُف مِّْن َيدِّهِّ، فََأَخَذُه َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ   «، مِّينِّّ لََّم فـََقاَل: »َمْن مَيْنَـُعَك مِّينِّّ

ٍذ، قَاَل: »أََتْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَُّ« ، قَاَل: اَل، َوَلكِّينِّّ ُأَعاهُِّدَك َأْن اَل أُقَاتَِّلَك، َواَل َأُكوَن َمَع قـَْوٍم يـَُقاتُِّلوَنَك،   َكَخرْيِّ آخِّ
، فـََلمَّا َكاَن الظُّْهُر َأوِّ اْلَعْصُر َصلَّى هبِِّّمْ َفَخلَّى َسبِّيَلُه، قَاَل: َفَذَهبَ  ُتُكْم مِّْن عِّْندِّ َخرْيِّ النَّاسِّ ئـْ   إِّىَل َأْصَحابِّهِّ، قَاَل: َقْد جِّ

اَّللَِّّ   َرُسولِّ  َمَع  َصلَّْوا  َوطَائَِّفًة  َعُدوِّهِّْم،  إبِِّّزَاءِّ  طَائَِّفًة  طَائَِّفَتنْيِّ  النَّاُس  َفَكاَن   ، اخْلَْوفِّ َفَصلَّى  َصلَّ َصاَلَة  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ى هللاُ 
لطَّائَِّفةِّ الَّذِّيَن َكانُوا َمَعُه رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ اْنَصَرُفوا، َفَكانُوا َمَكاَن ُأولَئَِّك الَّذِّيَن َكانُوا إبِِّّزَ  اءِّ َعُدوِّهِّْم، َوَجاَء ُأولَئَِّك، َفَصلَّى هبِِّّْم  ابِّ

، َولَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْرَبعُ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ   .رََكَعاتٍ  لََّم رَْكَعَتنْيِّ، َفَكاَن لِّْلَقْومِّ رَْكَعَتانِّ رَْكَعَتانِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

ْبِن   َحِكيمِ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َكِثيٍر، َوِفيِه َعْبُد الْ 14929  ،15190]مسند:  
، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقات    [ ُسْفَياَن، َذَكَرُه اْبُن َأِبي َحاِتٍم َوَلْم ُيَجرِّْحُه َأَحد 

 

 

 

 

 

 

 



328 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني: من كتاب الصالة: يف النوافل 
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 الباب األول: يف النوافل املقرونة باألوقات، وفيه سبعة فصول 

 فروع   ستة الفصل األول: يف رواتب الصلوات اخلمس واجلمعة، وفيه  

 

 الفرع األول: يف أحاديث جامعة لرواتب مشرتكة 
صلى هللا  -: قال: »َصلَّْيُت َمَع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ م ط د س ت( عبد هللا بن عمر  -[ 1306]

رَكعتني قبَل الظهر، ورَْكعتني بعد الظهر، وركعتني بعد اجلمعة، ورَْكعتني بعد املغرب، و ]ركعتني بعد[   -عليه وسلم
 العشاء«.

 ، واجلمعة: ففي بيته«.  ويف رواية ِبعناه، وزاد: »فأما املغرب، والعشاء
كان    -صلى هللا عليه وسلم -وعند البخاري مل يذكر اجلمعة، وزاد البخاري يف رواية قال: وحدَّثْتين َحْفَصُة: »َأنَّ النيبَّ 

 فيها«.  -صلى هللا عليه وسلم -يصلِّّي سجدتني خفيفتني بعدما يطُلُع الفجُر، وكانت ساعة ال أدخُل على النيبِّّ  
 يف أخرى: »بعد العشاءِّ يف أهله«.  قال البخاري

 ويف رواية هلما، وفيه: »وكان ال يصلِّّي بعد اجلمعة حَّت ينصرَف، فيصلِّّي ركعتني يف بيته«. 
رَْكعتني قبل الظهر، ورَْكعتني بعد الظهر، وركعتني بعد   -صلى هللا عليه وسلم -ُت َعْن رسولِّ هللا ظوللبخاري قال: »َحفِّ 

  -صلى هللا عليه وسلم  -شاء، وركعتني قبَل الغداة، وكانْت ساعة ال َأدخل على رسولِّ هللا املغرب، وركعتني بعد الع
 فيها، فحدَّثْتين حفصُة: أنه كان إذا طلع الفجر وَأذََّن املُؤذِّّن َصلَّى ركعتني«. 

 فيصلِّّي ركعتني يف  وَأخرج املوطأ، وأبو داود، والنسائي الرواية اليت آخرها: »وكان ال يصلِّّي بعد اجلمعة حَّت ينصرفَ 
 بيته«. 

 وأخرج الرتمذي رواية البخاري املفردة إىل قوله: »قبَل الغداة« 
 [ ]صحيح[ 4064]جامع: 

: »من ًثبَر على  -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: قال رسول هللا -رضي هللا عنها    -)ت س( عائشة   -[ 1307] 
  ثِّْنيَتْ عْشرَة رَْكعة من السُّنَّةِّ بىن هللاُ له بيتاً يف اجلنةِّ: َأربَع ركعات قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب،

 َأخرجه الرتمذي. وركعتني بعد العشاء، وركعتني قبَل الفجر«. 
 وعند النسائي: »من ًثبر على ثِّنيت عْشرَة ركعة يف اليوم والليلة دخل اجلنة... احلديث«  

   [صحيح[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 4065]جامع: 

: »من صلى  -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: قال رسول هللا -رضي هللا عنها  -)م ت س د( أم حبيبة   -[ 1308] 
يف يوم وليلة ثِّنيت َعْشَرَة ركعة ُبيَن له بيت يف اجلنة«. وذكرت مثل حديث عائشة قالت: »وركعتني قبل صالة الغداة«.  

 َأخرجه الرتمذي، والنسائي. 
 عْشرَة ركعة يف يوم وليلة سوى املكتوبةِّ بىن هللاُ له بيتاً يف اجلنة«.   ويف أخرى للنسائي: »من ركع ثنيت
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 ويف ُأخرى: »من صلى يف يوم ثنيت عشرَة ركعة... احلديث«. 
 ويف أخرى: »ابلنهار، أو ابلليل«.

 وأخرج مسلم، وأبو داود حنو رواية النسائي املفردة. 
 ي ليس املراُد هبا الرََّواتَِّب وكأنَّ هذه الرواايت اليت للنسائي املفردة عن الرتمذ

 [  صحيح[ ] 4066]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »صالاتن مل يكن رسوُل هللا -رضي هللا عنها   -)خ م س د( عائشة   -[ 1309] 

ّرًا وعالنية، يف َسَفر، وال َحَضر: ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر«.   يرتكهما سِّ
ال َيدَُع أربعاً قبل الظهر، وركعتني قبل الغداة«. أخرج    -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا  ويف رواية قالت: »كان

 البخاري ومسلم، والنسائي األوىل، وَأخرج البخاري، وأبو داود، والنسائي الثانية  
 [ ]صحيح[  4067]جامع: 

عن صالة رسولِّ   -رضي هللا عنها  -: قال: »سألُت عائشَة  -رمحه هللا  -)م د ت( عبد هللا بن شقيق   -[ 1310] 
[ يصلِّّي يف بيته قبَل الظهر  -صلى هللا عليه وسلم -فقالت: كان ]النيبُّ  -عن تطوعه؟  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

وكان يصلِّّي ابلناس املغرَب، مث يدخل فيصلِّّي ركعتني، ويصلِّّي  أربعاً، مث خيرج فيصلِّّي ابلناس، مث يدخل فيصلِّّي ركعتني، 
ابلناس العشاَء، ويدخل بييت فيصلِّّي ركعتني، وكان يصلِّّي من الليل تسَع رََكَعات، فيهن الوتر، وكان يصلِّّي لياًل طويالً  

قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد، وكان   قائماً، ولياًل طوياًل قاعدًا، وكان إِّذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ
 إِّذا طلع الفجر صلَّى ركعتني«. أخرجه مسلم. 

 وزاد أبو داود: »مث خيرج فيصلِّّي ابلناس صالة الفجر«. 
؟ فقالت: كان يصلِّّي قبل -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي: قال: »سألُت عائشَة عن صالةِّ رسولِّ هللا 

 ، وبعَد املغرب ثنتني، وبعد العشاء ثنتني، وقبل الفجر ثنتني«  الظهر ركعتني، وبعدها ركعتني
 [ ]صحيح[  4068]جامع: 

عن صالة   -رضي هللا عنه  -: قال: »سألنا علي بن أيب طالب -رمحه هللا  -)ت س( عاصم بن ضمرة    -[ 1311] 
ن أطاق ذلك منا، فقال: كان  من النهار؟ فقال: إنكم ال تطيقون ذلك، فقلنا: مَ  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلَّى ركعتني، وإذا   -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 

كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى َأربعاً، وصلى أربعاً قبل الظهر، وبعدها ركعتني، وقبل  
ل ركعتني ابلتسليم على املالئكةِّ املقرَّبنَي والنَّبيِّّني، واملرَسلني، ومن تَبِّعُهم من املؤمنني  العصر أربعاً يفصل بني ك

 واملسلمني«. أخرجه الرتمذي، والنسائي.
يصلِّّي حني تزيغ الشمس ركعتني، وقبل نصف النهار أرَبَع   -صلى هللا عليه وسلم -وللنسائي قال: »كان رسوُل هللا 

 ليم يف آخره«  رََكعات، وجيعل التس
 [  حسن[ ]األلباني: إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4069]جامع: 

كان يصلِّّي يف إِّْثرِّ    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه    -)د( علي بن أيب طالب   -[ 1312] 
 أخرجه أبو داود.كلِّّ صالة مكتوبة ركعتني، إِّال الفجَر والعصَر«. 
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   [[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده قوى 4071]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م س ت د( عبد هللا بن مغفل   -[ 1313] 
»بني كلِّّ أذانني صالة، بني كلِّّ أذانني صالة، قال يف الثالثة: ملن شاء«. أخرجه اجلماعة إِّال املوطأ، وعند الرتمذي مرة  

   . واحدة، وعند أيب داود مرتني
 [ ]صحيح[  4072]جامع: 

ُ َعَلْيهِّ  -  مارضي هللا عنه -َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ الزَُّبرْيِّ  )حب(  -[ 1314]  َما مِّْن  َوَسلََّم: »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
«. أخرجه ابن حبان  َصاَلٍة َمْفُروَضٍة إِّالَّ َوَبنْيَ َيَديـَْها رَْكَعَتانِّ

 [  إسناد قوي : ]شعيب[ [ ]االلباني: صحيح2488  ،2455]حبان: 

 الفرع الثاني: يف ركعيت الفجر، وفيه مخسة أنواع 

 ]النوع[ األول: يف احملافظة عليهما 
على شيء   -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: »مل يكن النيبُّ -رضي هللا عنها  -)خ م د ت س( عائشة  -[ 1315]

 من النوافل أشدَّ تعاهداً منه على ركعيت الفجر«.
 ويف رواية: »معاهدًة ]منه على ركعيت الفجر[ «. 

ركعتني قبل الفجر«. َأخرجه البخاري  أسرَع منه إِّىل  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: قالت: »ما رأيُت رسوَل هللا 
 ومسلم.

 قال: »رَكعتا الفجر خري من الدُّنيا وما فيها«.  -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم: أن النيبَّ 
قال: يف شأن الركعتني عند طلوع الفجر: »هلما أحبُّ إِّيلَّ من   -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى: َأنَّ رسوَل هللاِّ  

 الدنيا مجيعًا«.  
»ركعتان قبل الفجر خري   [: وأخرج أبو داود الرواية اأُلوىل، وأخرج الرتمذي رواية مسلم األوىل، وَأخرج النسائي ]قال

 من الدنيا مجيعًا«  
 [ ]صحيح[  4074]جامع: 

 ]النوع[ الثاني: يف وقتهما وصفتهما   
كان    -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ : قالت: »أن -رضي هللا عنها  -( عائشة جه حم  )خ م ط د س -[ 1316]

قامة من صالة الصبح«.   يصلِّّي رَْكعتني خفيفتني بني النداءِّ واإلِّ
 ويف رواية: »أَنه كان يصلِّّي ركعيت الفجر، فيخفُِّفهما حَّت أقول: هل قرأ فيهما أبُم القرآن؟« أخرجه البخاري ومسلم. 

 وخيفِّفهما«.  وملسلم: »كان يصلِّّي ركعيت الفجر إِّذا مسع األذان، 
 ويف ُأخرى: »إِّذا طلع الفجر«. 

 وأخرج املوطأ، وأبو داود والنسائي الرواية الثانية.
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إِّذا سكَت املُؤذُِّّن ابألذان األول من صالة الفجر، قام فركع   -صلى هللا عليه وسلم  -وللنسائي: »كان رسوُل هللا 
قِّّهِّ األمينِّ«  ،الفجرركعتني خفيفتني قبل صالة الفجر، بعد أن َيْسَتنِّرَي   مث اضطجع على شِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »إَِّذا تـََوضََّأ َصلَّى رَْكَعَتنْيِّ مثَّ َخَرَج إِّىَل الصَّاَلةِّ«ويف رواية عند ابن ماجه،   .قَاَلْت: َكاَن النَّيبِّ
، َعْن أَبِّيهِّ، أَنَُّه َسَأَل ويف رواية يف املسند، عن  َعائَِّشَة َما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْصَنُع قـَْبَل َأْن  اْلمِّْقَدامِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .«خَيُْرَج؟ قَاَلْت: »َكاَن ُيَصلِّّي الرَّْكَعَتنْيِّ قـَْبَل اْلَفْجرِّ، مثَّ خَيُْرُج إِّىَل الصَّاَلةِّ، فَإَِّذا َدَخَل َتَسوَّكَ 
 ]صحيح[   [24786، 26168[ ]مسند: 1146 ]ماجه:[ 4077]جامع: 

كان ]إِّذا[ َأذََّن   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)خ م ط س( حفصة   -[ 1317] 
 املؤذُِّّن للصبح، وبدا الصبُح، صلى ركعتني خفيفتني، قبل أن تـَُقاَم الصالة«.

إِّذا طلع الفجر ال يصلِّّي إِّال ركعتني خفيفتني« أخرجه البخاري،   - عليه وسلمصلى هللا  -ويف رواية: »كان رسوُل هللا 
 ومسلم، واملوطأ، والنسائي  

 [ ]صحيح[  4078]جامع: 
: قال أنس بن سريين: »قلُت البن عمر: أرأيَت  -رضي هللا عنهما  -)خ م ت( عبد هللا بن عمر   -[ 1318] 

ُيَصلِّّي من الليل َمْثىَن َمْثىَن،   -صلى هللا عليه وسلم -الركعتني قبل صالة الغداة: ُأطِّيُل فيهما القراَءَة؟ قال: كان النيبُّ 
صالة الغداة، وكَأنَّ اأَلذاَن أُبذنيه«. قال محاد: أي بسرعة، أخرجه  ويوتر بركعة من آخر الليل، وُيَصلي ركعتني قبل 

 البخاري، ومسلم، والرتمذي  
 [ ]صحيح[  4080]جامع: 

: قال: »رآين ابُن عمر وأان ُأصلِّّي بعد طلوع  -رضي هللا عنهم   -موىل ابن عمر  -)د ت( يسار   -[ 1319] 
خرج علينا وحنن نصلِّّي كما تصلِّّي،  -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا الفجر، وُأسلِّّم من ركعتني، فقال: اي يسار إِّن  

 فقال لنا: لُيبلِّّغِّ الشاهُد الغائَب: ال تصلُّوا بعد الفجر إِّال سجدتني«. َأخرجه أَبو داود.  
 ني«  قال: »ال صالة بعد الفجر إِّال سجدت -صلى هللا عليه وسلم -وَأخرجه الرتمذي خمتصرًا: َأنَّ رسوَل هللاِّ 

حديث صحيح بطرقه وشواهده،  ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: [ اإلسناد ضعيف والحديث حسن بشواهده  [ ]عبد القادر:4081]جامع: 
 [ وهذا إسناد ضعيف

 ]النوع[ الثالث: يف القراءة فيهما   
كان كثريًا ما   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)م د س( عبد هللا بن عباس  -[ 1320]

َنا َوَما أُْنزَِّل إِّىل إِّبـَْراهِّيَم َوإِّ  هللِّ َوَما أُْنزَِّل إِّليـْ وَب مْسَاعِّيَل َوإِّْسَحاَق َويـَْعقُ يقرأ يف ركعيت الفجر: يف اأُلوىل منهما: }ُقوُلوا آَمنَّا ابِّ
ُهْم َوحنَ  َ النَّبِّيُّوَن مِّْن َرهبِِّّّْم ال نـَُفرُِّق َبنْيَ َأَحٍد مِّنـْ َ ُموَسى وعِّيَسى َوَما ُأوِتِّ ُن َلُه ُمْسلُِّموَن{ اآلية اليت يف  َواأْلسَباطِّ َوَما ُأوِتِّ

هللِّ واْشَهْد أبانَّ ُمْسلُِّموَن{ ]آل عمران: 136]البقرة:   [. 52[ ، ويف اآلخرة: }آَمنَّا ابِّ
َنا{ واليت يف آل عمران: }تـََعاَلْوا إِّىل َكلِّ و  هللِّ َوَما أُْنزَِّل إِّليـْ نَـَنا  يف رواية: كان يقرأ يف ركعيت الفجر: }ُقوُلوا آَمنَّا ابِّ َمٍة َسَواٍء بـَيـْ

َنُكْم{ ]آل عمران:   [ «. َأخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي  64َوبـَيـْ
 [ ]صحيح[  4082]جامع: 
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يقول يف ركعيت الفجر:   -صلى هللا عليه وسلم -: »أنه مسَع رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -يرة  )د( أبو هر   -[ 1321] 
َا أَنـَْزْلَت َواتَـّبَـْعَنا َنا{ يف الركعة األوىل، وهبذه اآلية: }ربنا آَمنَّا ِبِّ هللِّ َوَما أُْنزَِّل إِّليـْ َنا َمَع   }ُقوُلوا آَمنَّا ابِّ بـْ الرَُّسوَل فَاْكتـُ

{ ]البقرة:  53]آل عمران: الشَّاهِّدِّيَن{  يمِّ رياً وَنذِّيرًا وال ُتسْأُل َعْن أصَحابِّ اجلَحِّ حلَقِّّ َبشِّ [، أو: }إِّانَّ َأْرَسْلَناَك ابِّ
 . . قال أبو داود: شك الراوي[«119

القادر:  4083]جامع:   تفرد[  حديث حسن [ ]عبد  يحتمل  ومثله ال  الحديث،  بهذا  تفرد  بن عمر  ]شعيب: ضعيف، عثمان  ]األلباني: [ 
 "[ إنا أرسلناك :أو"حسن وأخرجه البيهقي دون قوله  

قرأ يف ركعيت الفجر:   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)م د س( أبو هريرة   -[ 1322] 
   . أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي {«}ُقْل اَي أَيُـَّها الكافُِّروَن{ و: }ُقْل ُهَو هللاُ أحد

 [  صحيح[ ] 4084]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »رََمْقُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت س( عبد هللا بن عمر   -[ 1323] 

 . أخرجه الرتمذي.  {«شهرًا، وكان يقرأُ يف الركعتني قبل الفجر: }ُقْل اَي أَيُـَّها الكافُِّروَن{ و }ُقْل ُهَو هللاُ أحد
عشرين مرة يقرأ يف الركعتني بعد املغرب، ويف الركعتني   -ليه وسلمصلى هللا ع -ويف رواية النسائي قال: »رمقُت النيبَّ 

  {«قبل الفجر: }ُقْل اَي أَيُـَّها الكافُِّروَن{ و }ُقْل ُهَو هللاُ أحد
 [  صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 4085]جامع: 

قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي رَْكَعَتنْيِّ قـَْبَل   -رضي هللا عنها  -َعائَِّشةَ  (حم )جه  -[ 1324] 
ُ َأَحٌد، َوُقْل اَي اْلَفْجرِّ، وََكاَن يـَُقوُل:  أخرجه أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن« »نِّْعَم السُّوَراَتنِّ مُهَا، يـُْقَرأُ هبَِِّّما يفِّ رَْكَعيتِّ اْلَفْجرِّ، ُقْل ُهَو اَّللَّ

 . (1) ابن ماجه
َأنَّ َعائَِّشَة، ُسئَِّلْت َعْن رَْكَعيتِّ اْلَفْجرِّ، فـََقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ويف رواية يف مسند أمحد، 

ُ َأَحدٌ خُيَفُِّفُهَما« قَاَلْت: فََأظُنُُّه َكاَن يـَْقَرأُ بَِّنْحٍو مِّْن   . (2) َأخرجه مسند أمحد  .ُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن َوُقْل ُهَو اَّللَّ
   [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات[1150 ]ماجه:( 1)
ضعيف  25499]مسند:    (2) إسناد  وهذا   … الكافرون(  أيها  يا  )قل  بنحو:  يقرأ  كان  فأظنُّه  قولها:  دون  صحيح  حديث  ]شعيب:   ]

 النقطاعه[  

رَُجاًل قَاَم فـَرََكَع رَْكَعيتِّ اْلَفْجرِّ، فـََقَرَأ يفِّ الرَّْكَعةِّ اأْلُوىَل:  َأنَّ    -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )حب(  -[  1325] 
]الكافرون:   اْلَكافُِّروَن{  أَيُـَّها  اَي  َعَرَف  1}ُقْل  َعْبٌد  »َهَذا  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى   ُّ النَّيبِّ فـََقاَل  السُّورَُة،  انـَْقَضتِّ  َحَّتَّ   ]

يفِّ   َوقـََرَأ  ]اإلخالص:  رَبَُّه«،  َأَحٌد{   ُ اَّللَّ ُهَو  }ُقْل  َرةِّ:  َعَلْيهِّ  1اآْلخِّ  ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَل  السُّورَُة،  انـَْقَضتِّ  َحَّتَّ   ]
َاَتنْيِّ السُّورََتنْيِّ يفِّ هَ َوَسلََّم: »َهَذا َعْبٌد آَمَن بَِّربِّّهِّ« فـََقاَل  بُّ َأْن َأقْـَرَأ هبِّ  اَتنْيِّ الرَّْكَعَتنْيِّ«.طَْلَحُة: »فََأاَن َأْسَتحِّ

 [  إسناد قوي : [ ]شعيبصحيح  [ ]االلباني:2460]حبان:   

 ]النوع[ الرابع: يف االضطجاع بعدمها   
إِّذا َصلَّى   -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنها   -)خ م د ت( عائشة  -[ 1326]

ركعيت الفجر، فإن كنُت ُمْستَـْيقِّظَة حدََّثين، وإِّال اضطجع«. زاد يف رواية: »حَّت يـُْؤَذن ابلصالة«. أخرجه البخاري  
 ومسلم.
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قِّّهِّ األمينِّ«. وملسلم مثل  إِّذ -صلى هللا عليه وسلم-وللبخاري: »كان النيبُّ   ا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شِّ
 األوىل، بغري زايدة. 

كان إِّذا قضى صالته من آخر الليل، َنَظَر، فإن كنُت مستيقِّظة    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود: »أن النيبَّ  
ه املؤذُِّّن فيـُْؤذِّنُه بصالة الصبح، فُيصلِّّي ركعتني  حدََّثين، وإن كنُت انئمة أيقظين وصلى ابلركعتني، مث اضطجع حَّت أيتيَ 

 خفيفتني، مث خيرج إِّىل الصالة«. 
إِّذا صلى ركعيت الفجر، فإِّن كانت له إِّيلَّ حاجة   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قالت: »كان رسوُل هللا 

 كلَّمين، وإِّال خرج إِّىل الصالة« 
 [ ]صحيح[  4086]جامع: 

: »إِّذا صلَّى  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)ت د( أبو هريرة   -[ 1327] 
 أحدُكم الركعتني قبَل الصبح فْليضَطجع على ميينه«. َأخرجه الرتمذي. 

؟ قال: ال، فبلغ  وزاد أبو داود: »فقال له َمرواُن بن احلكم: أما جُيْزيُء أحَدان َُمْشاه إِّىل املسجد حَّت يضطجَع على ميينه
ذلك ابَن ُعَمَر، فقال: أْكَثر أبو هريرة على نفسه، فقيل البن عمر: هل تـُْنكُِّر شيئاً ُما يقول؟ قال: ال، ولكنَّه اْجرَتَأ  

 َوجبـُنَّا، قال: فبلغ ذلك أاب هريرة، قال: فما ذنيب، أن كنُت َحفِّظُت وَنُسوا« 
   [صحيح [ ]األلباني: هال من قول -صلَّى هللا عليه وسلم  -صحيح من فعل النبي  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب:4087]جامع: 

" َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن: إَِّذا رََكَع رَْكَعيتِّ   - مارضي هللا عنه -)حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمٍرو  -[ 1328] 
قِّّهِّ اأْلَمْيَنِّ ".  َأخرجه مسند أمحد.  اْلَفْجرِّ، اْضَطَجَع َعَلى شِّ

والطبراني في الكبير،  [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد  6619]مسند:  
 وإسناد الطبراني ليس فيه ابن لهيعة، وهو في إسناد أحمد، وبقية رجاله موثقون، وإن كان الخلف في حيي المعافري فقد وثق[ 

 ]النوع[ اخلامس: يف صالهتما بعد الفريضة   

 جوازه 
]بن عمرو  -[  1329] قيس  ]التيمي[ عن  إبراهيم  بن  د( حممد  عليه    -قال: »خرج رسوُل هللا    [:)ت  صلى هللا 

فوجدين ُأصلي، فقال: مهالً   -صلى هللا عليه وسلم -، فأقيمت الصالُة، فصلَّيُت معه الصبَح، مث انصرَف النيبُّ -وسلم
 عُت ركعيت الفجر، قال: فال إذًا«. أخرجه الرتمذي. اي قيُس، أصالاتن معاً؟ فقلُت: اي رسوَل هللا، إِّين مل أكن رك

رسوُل هللا   »رَأى  قال:  ]بن عمرو[  قيس  داود عن  أيب  رواية  عليه وسلم  -ويف  بعد صالة    -صلى هللا  يصلي  رجاًل 
رسوُل هللا   فقال  ركعتني،  عليه وسلم  -الصبح  أكْن صليُت  -صلى هللا  مل  إِّين  الرجل:  فقال  ركعتان،  الصبح  : صالة 

 «. -صلى هللا عليه وسلم -تني اللََّتنْي قبلهما، فصليُتهما اآلن، فسَكت رسوُل هللا الركع
 . هبذه القصة، مرسل « ..-صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عبدِّ ربِّّه، وحيىي ابين سعيد: »َأن جدَّهم صلى مع النيبِّّ 

القادر:  4089]جامع:   ]عبد  به [  يقوى  وطرق  شواهد  وله  متصل..  ليس  ]األلباني:  اإسناده  النقطاعه[  ضعيف  إسناده  ]شعيب:   ]
 [  صحيح

 املنع منه 



335 
 

  -صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه: قال: »مرَّ رسوُل هللا    -)خ م س( عبد هللا بن مالك بن حبينة    -[  1330]
رجاًل    -برجل   رأى  أنه  رواية:  رسوُل هللا    -ويف  انصرف  فلما  ركعتني،  ُيصلِّّي  الصالُة  أُقيمتِّ  عليه    -قد  صلى هللا 
: آلصبَح أربعاً؟ آلصبَح أربعاً؟«. أخرجه البخاري  -وسلم  صلى هللا عليه   -الَث به الناس، فقال له رسوُل هللا    -وسلم

 ومسلم.
رجاًل يصلِّّي واملؤذُِّّن يُقيُم، فقال: أُتصلِّّي   -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم قال: »أُقيمت صالُة الصبح، فرأى رسوُل هللا 

 الصبَح أربعاً؟«
فكلَّمه بشيء ال ندري ما هو؟ فلما انصرفنا أَحْطنا به،  ويف أخرى له: »أَنَُّه مرَّ برجل ُيصلي وقد أُقيمت صالُة الصبح،  

هللا   رسوُل  لك  قال  ماذا  وسلم-نقول:  عليه  هللا  َأربعًا«. -صلى  الصبَح  أحدُكم  ُيَصلَِّّي  أن  ك  يُوشِّ يل:  قال  قال:   ؟ 
 وَأخرج النسائي رواية مسلم األوىل

 [ ]صحيح[  4091]جامع: 

صلى هللا   -: قال: »دخل رجل املسجَد ورسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)م د س( عبد هللا بن سرجس   -[ 1331] 
، فلما  -صلى هللا عليه وسلم  -يف صالة الغداة، فصلَّى ركعتني يف جانب املسجد، مث دخل مع رسول هللا   -عليه وسلم

التني اعتَدْدَت: ]أ[ بصالتك وحَدك، أم بصالتك  قال: اي فالن، أبيِّّ الص -صلى هللا عليه وسلم -سلَّم رسوُل هللا 
 معنا؟«. أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي  

 [ ]صحيح[  4092]جامع: 
قامَة، فقاُموا يصلُّون، فخرج عليهم رسوُل هللا   [:)ط( أبو سلمة ]بن عبد الرمحن   -[ 1332]    -قال: »مسع قوم اإلِّ

، فقال: َأصالاتن معاً؟ أصالاتن معاً؟ وذلك يف صالة الصبح يف الركعتني اللتني قبل الصبح«.  -صلى هللا عليه وسلم
 َأخرجه املوطأ  

 ]الهاللي: صحيح لغيره[  []عبد القادر: إسناده ضعيف، مرسل، ولكن له شواهد بمعناه [ 4093]جامع: 

َنةَ   -[  1333]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمرَّ بِّهِّ َوُهَو ُيَصلِّّي    -رضي هللا عنه    -)حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َمالِّكِّ اْبنِّ حُبَيـْ َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
َوَسلَّ  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َلُه  فـََقاَل  اْلَفْجرِّ،  َيَدْي َصاَلةِّ  َبنْيَ  َهَذا،  حَنَْو  َأْو  ْثَل َصاَلةِّ  يَُطوُِّل َصاَلَتُه،  جَتَْعُلوا َهذِّهِّ مِّ َم: »اَل 

نَـُهَما َفْصاًل«الظُّْهرِّ قَـ  َلَها َوبـَْعَدَها اْجَعُلوا بـَيـْ  َأخرجه مسند أمحد. .بـْ
  [ [ ]شعيب: إسناده صحيح إن كان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سمعه من ابن ُبحينة، ففي القلب من سماعه شيء  22927]مسند: 

 ]الزين: إسناده صحيح[ 

 قضاؤمها 
: »من مل ُيَصلِّّ ركعيت  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 1334]

 أخرجه الرتمذي. الفجر فلُيصلهما بعدما تطُلع الشمس«. 
 ]شعيب: صحيح[ [ صحيح [ ]عبد القادر: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي[ ]األلباني: 4094]جامع: 

َّ _ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم _ »اَنَم َعْن رَْكَعيتِّ اْلَفْجرِّ، فـََقَضامُهَا   -رضي هللا عنه  -أبو هريرة )جه( -[ 1335] َأنَّ النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه. بـَْعَد َما طََلَعتِّ الشَّْمُس« 
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]األلباني: صحيح[   [ن يدلس وقد عنعنه[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ثقات إال أن مروان بن معاوية الفزاري كا1155 ]ماجه:
 ]شعيب: إسناده حسن، يزيد بن كيسان صدوق حسن الحديث، ويعقوب بن حميد فيه ضعف[ 

 الفرع الثالث: يف راتبة الظهر 
صلى هللا عليه   -: قال: »صليُت مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنهما  -)خ م ت( عبد هللا بن عمر  -[ 1336]

   .ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها«. أخرجه البخاري، ومسلم، والرتمذي  -وسلم
 [ ]صحيح[  4096]جامع: 

ُيَصلِّّي قبل   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان النيبُّ -رضي هللا عنه   -)ت( علي بن أيب طالب  -[ 1337]
 أخرجه الرتمذي. الظهر أربعاً، وبعدها ركعتني«. 

 [  صحيح[ ]األلباني: حديث حسن [ ]عبد القادر: 4097]جامع: 
كان إِّذا مل ُيَصلِّّ أربعاً قبل الظهر    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة   -[ 1338]

  أخرجه الرتمذي.صالها بعدها«. 
 [  صحيح[ ]األلباني: حديث حسن [ ]عبد القادر: 4098]جامع: 

: »من صلَّى  -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: قال رسول هللا -رضي هللا عنها    -)ت د س( أم حبيبة  -[ 1339]
 قبل الظهر أربعاً، وبعدها أربعاً حرَّمه هللا على النار«. 

يقول: »من حافظ على أربعِّ ركعات قبل الظهر، وَأربع   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قالت: مسعُت رسوَل هللا 
 حرَّمه هللا على النار«. َأخرجه الرتمذي، وأخرج أبو داود، والنسائي الثانية. بعدها، 

 ويف أخرى للنسائي: »فتَمّس وجَهه الناُر أبداً إن شاء هللا«  
 [ صحيح[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد منقطع[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 4099]جامع: 

: »َأربع قبل  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د( أبو أيوب األنصاري  -[ 1340]
 أخرجه أبو داود. الظهر ليس فيهنَّ تسليم تـُْفتح هلنَّ أَبواب السماء«. 

وضعف   -لضبي وهو ابن معتِّب ا -]عبد القادر: ضعيف[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبيدة  [ 4100]جامع: 
 قرثع الضبي[ ]األلباني: حسن[  

كان ُيَصلِّّي أربعاً    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( عبد هللا بن السائب  -[ 1341]
بُّ أن َيْصَعَد يل فيها  ا ساعة تفتح فيها أبواُب السماء، وُأحِّ عمل صاحل«.  بعد أن تزوَل الشمُس قبل الظهر، وقال: إَِّّنَّ

 أخرجه الرتمذي. 
 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4101]جامع: 

َسلََّم َكْيَف  )حم( اْلمِّْقَدام ْبنِّ ُشَرْيٍح، َعنِّ أَبِّيهِّ، قَاَل: َسأَْلُت َعائَِّشَة َعْن َصاَلةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ  -[ 1342]
رَي، مثَّ ُيَصلِّّي بـَْعَدَها رَْكَعَتنْيِّ«  َأخرجه مسند أمحد.  َكاَن ُيَصلِّّي؟ قَاَلْت: »َكاَن ُيَصلِّّي اهْلَجِّ

قد توبع، وبقية رجاله ثقات    -وإن كان مختلفًا فيه، حسن الحديث    -[ ]شعيب: حديّث صحيح. المصعب بن المقدام  26167:  ]مسند
   [رجال الصحيح
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 الفرع الرابع: يف راتبة العصر قبلها وبعدها 
ُيَصلِّّي قبل   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( علي بن أيب طالب  -[ 1343]

 أخرجه أبو داود.العصر ركعتني«. 
 [ ]شعيب: حسن بلفظ أربع ركعات وليس ركعتين[  إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4103]جامع: 

قال: »رحَم هللاُ   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنهما  -)ت د( عبد هللا بن عمر  -[ 1344]
   .اْمَرءًا َصلَّى قبَل الَعْصرِّ َأربَعًا«. َأخرجه الرتمذي، وأبو داود

   [[ ]شعيب: إسناده حسن إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4104]جامع: 

ُيَصلِّّي قبل    -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  1345]
واملؤمنني«.   املسلمنَي  من  تَبِّعهم  ومن  املَُقرَّبنَي،  املالئكة  على  ابلتسليم  بينهنَّ  ُل  يـَْفصِّ ركعات،  أربع  أخرجه  العصرِّ 

 الرتمذي. 
 [  حسن[ ]األلباني: حديث حسن [ ]عبد القادر: 4105]جامع: 

أيتيين يف يوم    -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: »ما كان النيبُّ -رضي هللا عنها   -)خ م د س( عائشة  -[ 1346]
 بعد العصر إِّال صلَّى ركعتني«. 

]ركعتني[ بعد العصر عندي َقطُّ«. َأخرجه البخاري  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قالت: »ما ترك رسوُل هللا 
 سلم.وم

وللبخاري عن عبد العزيز بن رُفَيع قال: »رأيُت عبَد هللا بَن الزَُّبري يطوف بعد الفجر ويَصلِّّي ركعتني، ورأيت عبَد هللا بَن  
ثـَْتُه: أن النيبَّ   مل يدخل بيتها إِّال صالمها«.   -صلى هللا عليه وسلم  -الزُّبري يصلي بعد العصر، وخيُب أن عائشَة حدَّ

أمين املكي: أنه مسع عائشَة تقول: »والذي َذَهَب به، ما ترَكهما حَّت لقي هللا، وما لقي هللا حَّت ثـَُقل   وله يف أخرى عن 
  -صلى هللا عليه وسلم -وكان النيبُّ   -تعين الركعتني بعد العصر  -عن الصالة، وكان يصلي كثريًا من صالته قاعدًا 
 قَِّل على أُمَّته، وكان حيِّبُّ ما خُيفِّف عنهم«.ُيَصلِّّيهما، وال يصليهما يف املسجد، خمافَة أن يـُثْ 

ُيَصلِّّيهما بعد   -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم: »أن أاب سلمَة سأل عائشَة عن السجدتني اللتني كان رسوُل هللا 
هما، وكان إِّذا  العصر؟ فقالت: كان يصلِّّيهما قبل العصر، مث إِّنَُّه ُشغَِّل عنهما، أو نسيهما، فصالمها بعد العصر، مث أثبت

 صلى صالة أثبَتها، تعين: داوم عليها«. 
  -الركعتني بعد العصر«. وقالت: قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قالت: »مل َيدَْع رسوُل هللا 

 : »ال تتحرَّْوا طلوع الشمس، وال غروهَبا، فـَُتصلُّوا عند ذلك«. -صلى هللا عليه وسلم
 إِّال صلى بعد العصر ركعتني«. -صلى هللا عليه وسلم -الت: »ما من يوم أيِت علي النيبِّّ وأخرج أبو داود، ق

َهى عن   -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قالت: »كان رسوُل هللا  ُل ويـَنـْ ُيَصلِّّي بعد العصر وينهى عنها، ويواصِّ
 الوِّصال«.

 وأخرج النسائي الرواية الثانية، واخلامسة.  
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 بعد صالة العصر إال صالمها«   -صلى هللا عليه وسلم-الت: »ما دخل ]عليَّ[ رسوُل هللا وله يف أخرى ق
 [ ]صحيح[ 4106]جامع: 

)خ م د س( كريب موىل ابن عباس: »أن عبَد هللا بَن عباس، وعبَدالرمحن بَن أزهر، واملِّْسوَر بن خَمَْرمة،   -[ 1347]
، فقالوا: اْقرأ عليها السالَم منا مجيعاً، وَسلها عن الركعتني -صلى هللا عليه وسلم -أرسلوه إىل عائشة َزْوجِّ رسولِّ هللا 
ان أَنكِّ تُ  َّنى عنهما؟ قال ابن   -َصلِّّينهما، وقد بـََلغَنا: َأنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم بعد العصر، وقل: إِّان ُأخبِّ

، قال ُكَريُب: فدخلُت عليها، وبلَّْغُتها ما َأرسلوين به، فقالْت:   عباس: وكنت َأْضرُِّب مع عمَر بنِّ اخلطاب الناَس عنها
إِّىل أُمِّّ سلمَة ِبثل ما أرسلوين به إِّىل عائشَة، فقالت: أمُّ سلمَة:  َسْل أُمَّ سلمَة، فخرجُت إليهم فأخبُْتم بقوهلا، فردُّوين 

ينهى عنهما، مث رأيُته يصلِّّيهما حني صلى العصر، مث دخل وعندي نِّْسَوة من بين   -صلى هللا عليه وسلم -مسعُت النيبَّ 
 ]له[ : تقول لك أُمُّ سلمَة: اي رسوَل  َحَرام من األنصار ]فصالمها[ ، فأرسلُت إِّليه اجلاريَة، فقلُت: قومي جبنبه، فقويل 

هللا، مسعُتك تنهى عن هاتني الركعتني، وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستْأخري عنه، ففعلتِّ اجلاريُة، فأشار بيده،  
د القيس  فاستْأخرت عنه، فلما انصرف قال: اي بنَت َأيب أَُميََّة، سأَلتِّ عن الركعتني بعد العصر، وإنه أاتين ُأانس من عب

ابإلسالم من قومهم، فشغلوين عن الركعتني بعد الظهر فهما هااتن«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، إِّال أنه مل  
 يذكر قول ابن عباس: »وكنت أضرب الناس مع عمر عنها«. 

بعد العصر ركعتني مرة  صلى يف بيتها  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي بال قصة، وهذا لفظه: »َأنَّ رسوَل هللا  
 واحدة، وَأَّنا ذكرت ذلك له، فقال: مها ركعتان كنت ُأَصلِّّيهما بعد الظهر، فُشغِّْلُت عنهما حَّت صلَّيُت العصر«.  

 عن الركعتني قبل العصر، فصالمها بعد العصر«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية ُأخرى له قالت: »ُشغَِّل رسوُل هللا  
مران بُن ُحَدير: »سألت الحقاً عن الركعتني عند غروب الشمس؟ ]فقال: كان عبد هللا بن الزبري  ويف أخرى له: قال ع

يصليهما، فأرسل إليه معاوية: ما هااتن الركعتان عند غروب الشمس؟[ فاْضَطرَّ احلديَث إِّىل أم سلمة، فقالت أُمُّ سلمَة:  
العصر، فُشغل عنهما، فركعهما حني غابت الشمس، فلم  ُيصلي ركعتني قبل  -صلى هللا عليه وسلم -كان رسوُل هللا 

   َأرَُه ُيصلِّّيهما قبُل، وال بعُد«
 [ ]صحيح[ 4108]جامع: 

  -: قال: »إِّنكم لَُتَصلُّون صالة، لقد صحبنا رسوَل هللا -رضي هللا عنهما   -)خ( معاوية بن أيب سفيان  -[ 1348]
 أخرجه البخاري. يعين: الركعتني بعد العصر«.  -َّنى عنهما  فما رأَيناه ُيصليهما، ولقد -صلى هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 4109]جامع: 
: قال: »سألُت أنَس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: كان -رمحه هللا  -)م( املختار بن فلفل  -[ 1349]

ركعتني بعد   -صلى هللا عليه وسلم -ُعَمُر يضرب األيدي على صالة بعد العصر، وكنا ُنصلِّّي على عهد رسول هللا 
ُيصلِّّيهما، قال: كان يراان   - عليه وسلمصلى هللا -غروب الشمس قبل صالة املغرب، فقلُت له: أكان رسوُل هللا 

َهَنا«.   أخرجه مسلم. نصلِّّيهما، فلم أيُمْران ومل ينـْ
 [ ]صحيح[ 4110]جامع: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي رَْكَعَتنْيِّ بـَْعَد اْلَعْصرِّ«  -رضي هللا عنه  -ُموَسى  )حم( أبو -[ 1350]  أَنَُّه رََأى النَّيبِّ
 [ [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره[ ]الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير أبي دارس قال فيه ابن معين: ال بأس به19732]مسند: 
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 الفرع اخلامس: يف راتبة املغرب 
  -: قال: »كان املؤذِّّن إِّذا َأذَّن قام انس من أصحاب النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -)خ س م( أنس بن مالك  -[ 1351]

َتدُِّروَن السَّوارَي حَّت خيرَج النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم وهم كذلك ُيصلُّون ركعتني قبل   -صلى هللا عليه وسلم  -يـَبـْ
قامة شيء«.   املغرب، ومل يكن بني األذان واإلِّ

  رواية: »مل يكن بينهما إِّال قليل«. ويف
ويف رواية قال: »كنا ابملدينة، فإِّذا َأّذَن املؤذُِّّن لِّصالة املغرب ابتدروا السَّوارَي، فركعوا ركعتني، حَّت إن الرجل الغريَب  

ُب أن الصالة قد ُصلِّّيت من كثرة َمن ُيَصلِّّيهما«. َأخرج اأُلوىل البخاري، والنس ائي، والثانية  ليدخل املسجد، فيحسِّ
 مسلم  

 [ ]صحيح[ 4111]جامع: 

صلى   -: قال: »صليُت الركعتني قبل املغرب على عهدِّ رسول هللا -رضي هللا عنه    -)د( أنس بن مالك  -[ 1352]
؟ قال: نعم، رآان، فلم  -صلى هللا عليه وسلم-، قال املختار بن فـُْلُفل: قلت ألَنس: َأرَآُكم رسول هللا -هللا عليه وسلم

َهنا«. َأخرجه أبو داود  . حديث أخرجه مسلموهو طرف من  ،أيُمران ومل يـَنـْ
  [ [ ]شعيب: إسناده صحيح إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4112]جامع: 

ُبَك من  -رمحه هللا  -)خ س( مرثد بن عبد هللا  -[ 1353] : قال: »أَتيُت ُعْقَبَة ]بن عامر[ اجلُهينَّ، فقلت: َأال ُأَعجِّّ
،  -صلى هللا عليه وسلم  -أيب متيم!؟ يركع ركعتني قبل صالة املغرب، فقال عقبُة: إِّان ُكنَّا نفعُله على عهدِّ رسولِّ هللا 

 «. أخرجه البخاري، والنسائي  قلت: فما مينعك اآلن؟ قال: الشُّْغلُ 
 [ ]صحيح[ 4113]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د خ م( عبد هللا املزين بن املغفل  -[ 1354]
 »صلُّوا قبل املغرب ركعتني، مث قال: صلوا قبل املغرب ركعتني، ملن شاء، خشيَة أن يتخَذها الناُس ُسنَّة«. 

قال يف الثالثة: ملن شاء، كراهيَة أن يتِّّخَذها الناس ُسنَّة«. أخرج األوىل أبو   - أخرى قال: »صلوا قبل صالة املغرب  ويف
 داود، والثانية البخاري، ومسلم 

 [ ]صحيح[ 4114]جامع: 
ركعتني   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »صليُت مع النيب -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  -[ 1355]

 أخرجه الرتمذي. بعد املغرب يف بيته«. 
 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4115]جامع: 

أََتى مسجَد بين ]عبد[   -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ النيبَّ -رضي هللا عنه  -)د س( كعب بن عجرة  -[ 1356]
 األشَهل، فصلى فيه املغرب، فلما َقَضْوا صالْتم رآهم ُيسبِّّحون بعَدها، فقال: هذه صالة البيوت«. َأخرجه أَبو داود.  

 : »عليكم هبذه الصالة يف البيوت«  -صلى هللا عليه وسلم- ويف رواية النسائي: قام انس يتنفَّلون، فقال النيبُّ 
 ]األلباني: حسن[    []عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة إسحاق بن كعب[ 4116]جامع: 

صلى هللا عليه   -: قال: »ما ُأحصي ما مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)ت( عبد هللا بن مسعود  -[ 1357]
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يقرأ يف الركعتني بعد املغرب، ويف الركعتني قبل صالة الفجر بـ: }ُقْل اَي أَيُـَّها الَكافُِّروَن{ و: }ُقْل ُهَو هللاُ   -وسلم
 أخرجه الرتمذي. َأَحد{«. 

 قادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: حسن صحيح[  عبد ال] [ 4117]جامع: 
يُطِّيل   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس  -[ 1358]

 أخرجه أبو داود. القراءة يف الركعتني بعد املغرب حَّت يتفرَّق أهُل املسجدِّ«. 
  [[ ]شعيب: إسناده حسن حديث حسن [ ]عبد القادر: 4118]جامع: 

 اجلمعة : يف راتبة  دس الفرع السا
صلى  -: قال: »دخل رجل يـََوَم اجلمعة، والنيبُّ -رضي هللا عنهما   -)خ م د ت س( جابر بن عبد هللا  -[ 1359]

 خَيُْطُب، فقال: صلَّْيَت؟ قال: ال، قال: فصلِّّ ركعتني«. -هللا عليه وسلم
 ويف أخرى: »قم فصل الركعتني«. «،ويف رواية: »قْم فاركع
َماُم فلريَكْع رَكعتني«.   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: أنَّ النيبَّ  قال: »إِّذا َجاَء َأحدُُكْم يوَم اجلُُمَعةِّ وقد خرج اإلِّ

 َأخرجه البخاري، ومسلم. 
قاعد على املنب، فقعد ُسليك قبل   -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم قال: جاء ُسَلْيك الَغطَفاينُّ يوَم اجلمعة ورسوُل هللا 

 : »أركعَت ركعتني؟« قال: ال، قال: »فاركع«.-صلى هللا عليه وسلم-له النيبُّ  أن ُيَصلَِّّي، فقال
 ويف أخرى: »قال له: اي ُسَليك، قم فاركع ركعتني، جَتَوَّْز فيهما«.

 زاد يف أخرى »مث قال: إِّذا جاء أحدُكم اجلمعَة واإلمام خَيُْطُب فلريكع ركعتني، وليتجوَّز فيهما«.
 الثانية، واألوىل من أفراد مسلم.  وأخرج أبو داود الرواية

 وله يف أخرى عن جابر، وأيب هريرة مثل الرواية الثانية من أفراد مسلم. 
 وأخرج الرتمذي الرواية الثانية. 

 (1)وأخرج النسائي الرواية األوىل، والرابعة 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َصلَّى    -ُكنَّا عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ    : قالويف رواية عند ابن خزمية،   َد؟ " قـُْلُت:    -اَّللَّ يـَْوًما فـََقاَل: "َأَدَخْلَت اْلَمْسجِّ
 . (2) فـََقاَل: "َأَصلَّْيَت فِّيهِّ؟ " قـُْلُت: اَل، ]قَال[: "فَاْذَهْب فَارَْكْع رَْكَعَتنْيِّ". أخرجه ابن خزمية  نـََعْم.

   [ ]صحيح[4122( ]جامع: 1)
   [(ناصر –يثي[ ]االعظمي: )قلت: إسناده حسن لإسناده حسن من أجل أسامه وهو ابن زيد ال : ]ياسين[ 1828]خزيمة:  (2)

: »َأن أاب سعيد اخلدريَّ َدَخَل يوم اجلمعة املسجد وَمْرواُن  -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا بن أيب سرح   -[ 1360] 
خَيُطُب، فقام يصلي، فجاء احلرُس لُيْجلُِّسوه، فأىب، حَّت صلَّى، فلما انصرف أتيناه، فقلنا: رمحك هللا، إن كادوا لَيَـَقُعوا 

، مث ذكر أن رجاًل جاء يوم اجلمعة  -صلى هللا عليه وسلم -أيُتُه من رسول هللا بك، فقال: ما كنُت ألتركهما بعد شيء ر 
صلى هللا عليه   -خَيُطُب يوم اجلمعة، فَأمره، فصلَّى ركعتني، والنيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم -يف هيئة َبّذة، والنيبُّ  

   أخرجه الرتمذي.خَيُطُب«.  -وسلم
ألنه قـََرَن ذِّْكَر   -وإن كان املراد ابلصالة املذكورة فيهما: حتية املسجد  -وهذان احلديثان إَِّّنا أوردانمها يف هذا الفصل 
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 الصالة فيهما بيوم اجلمعة، فأوردانمها هاهنا لتخصيصهما بيوم اجلمعة، ولتحية املسجد موضع آخر ُتْذَكُر فيه. 
 [ حسن صحيح[ ]األلباني: يحإسناده صح[ ]عبد القادر: 4123]جامع: 

قال: »إِّذا َصلَّى   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)م د ت( أبو هريرة   -[ 1361] 
 أحدُُكم اجلمعَة فلُيصلِّّ بعدها أربعًا« 

 ويف رواية قال: »من كان مصلياً بعد اجلمعة فَلُيَصلِّّ أربعًا«. 
 احلديث.  ...« َصلِّّياً ويف أخرى: »من كان منكم مُ 

 ويف أخرى: »إِّذا صليتم بعد اجلمعة فصلوا أربعًا«. 
َل بك شيء فصلِّّ ركعتني يف املسجد، وركعتني إذا رجعَت«. أخرجه مسلم.   زاد يف رواية قال سهيل: »فإن َعجِّ

 وأخرج أبو داود الرواية الثانية.
اي بينَّ، فإن صليَت   ،يونسيعين ]أمحد[ بن  -ويف أخرى له: »إذا صليتم اجلمعة فصلوا بعدها أربعاً، قال: فقال يل أيب 

 . يف املسجد ركعتني مث أتيَت املنزل أو البيَت، فَصلِّّ ركعتني«. وأخرج الرتمذي الرواية الثانية
 [ ]صحيح[ 4124]جامع: 

: »َأنَّ ابَن ُعَمَر رََأى رجاًل ُيَصلِّّي ركعتني يوم  -رضي هللا عنهم   -موىل ابن عمر  -)خ م د ت س( انفع   -[ 1362] 
اجلمعة يف مقامه، فدفعه، وقال: أَُتصلِّّي اجلمعة أربعاً، قال: وكان عبُد هللا ُيَصلِّّي يوم اجلمعة ركعتني يف بيته، ويقول:  

 «. -ه وسلمصلى هللا علي -هكذا فعَل رسوُل هللا 
 كان ُيصلِّّي بعد اجلمعة ركعتني«.   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أن النيب 

صلى هللا عليه  -ويف أخرى: »كان ابُن ُعَمَر إِّذا صلَّى اجلمعة انصرف فسجد سجدتني يف بيته، وحَيدِّث: َأنَّ رسوَل هللا 
 كان يفعل ذلك«   -وسلم

 الصالَة قبل اجلمعة، فإذا صلى اجلمعة... وذكر احلديث«.ويف أخرى: »أن ابَن ُعَمَر كان يُطيُل 
 كان ال ُيَصلِّّي بعد اجلمعة حَّت ينصرَف فُيَصلَِّّي ركعتني«.    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »َأنَّ رسوَل هللاِّ  

 ُيَصلِّّي بعد اجلمعة ركعتني يف بيته«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »كان رسوُل هللا 
  -صلى هللا عليه وسلم-: »أن ابَن ُعَمَر كان ُيَصلِّّي بعد اجلمعة ركعتني، ويُطِّيل فيهما، ويقول: كان رسوُل هللا ويف أخرى

 يـَْفَعُلُه«. 
أخرج البخاري الثانية، وأخرج مسلم الثانية، والثالثة، وأخرج أبو داود األوىل والثانية والرابعة، وأخرج الرتمذي الثانية،  

 سائي اخلامسة والسادسة والسابعة  والثالثة، وأخرج الن
 [ ]صحيح[ 4125]جامع: 

كان إِّذا صلَّى اجلمعة تـََقدََّم َفَصلَّى    -رضي هللا عنهما  -: »َأنَّ ابَن ُعَمَر   )د ت( عطاء ]بن أيب رابح[   -[ 1363] 
فصلَّى ركعتني، ومل ُيصلِّّ يف املسجد،  ركعتني، مث يتقدَّم فُيَصلِّّي أربعاً، وإِّذا كان ابملدينة صلَّى اجلمعة، مث رجع إىل بيته، 

 يفعله«. -صلى هللا عليه وسلم -فقيل له، فقال: كان رسوُل هللا  
ويف رواية: قال ]عطاء[ : »رأيُت ابَن ُعَمَر ُيَصلِّّي بعد اجلمعة، فـَيَـْنَماُز عن ُمَصاله الذي صلى اجلمعة فيه قليالً غري  

س من ذلك، فريكع أربع ركعات، قال ابن جريج: قلُت لعطاء: كم رأيَت كثري، قال: فريكع ركعتني، قال: مث ميشي أنفَ 
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 ابَن ُعَمَر َيْصَنُع ذلك؟ قال: مِّرارًا«.
 أخرجه أبو داود، واختصره الرتمذي، قال: »رأيُت ابَن ُعَمَر صلَّى بعد اجلمعة ركعتني، مث صلَّى بعد ذلك أربعًا«  

   []شعيب: إسناده صحيح[ إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4126]جامع: 

: »أن انفع بن جبري أرسله إِّىل السائب بن ُأخت َّنِّر  -رمحه هللا  -)م د( عمر بن عطاء بن أيب اخلوار   -[ 1364] 
مام قمُت يف   يسألُُه عن شيء رآه منه معاويُة يف الصالة؟ فقال: نعم، صلَّيُت معه اجلمعَة يف املقصورة، فلما سلَّم اإلِّ

ْلها بصالة حَّت تَكلَّم أو  مقامي فصليُت، ف  لما دخل أرسل إِّيلَّ، فقال: ال تـَُعْد ملا فعلَت، إِّذا صليَت اجلمعَة فال َتصِّ
 أمران بذلك: أن ال ُتوَصل صالة ]بصالة[ حَّت نتكلَّم، أو َنرَج«.  -صلى هللا عليه وسلم-خترَج، فإن رسوَل هللا 
ومل يذكر اإلمام، أخرجه مسلم، وأبو داود، وقال أبو داود: »فلما سلَّمُت ]ُقْمُت يف مقامي،    «،ويف رواية: »فلما سلَّم

إِّيلَّ  أرسل  دخل  فلما  ملا صنعتَ   [،فصلَّيُت،  تـَُعْد  ال  نيبَّ هللا  ]»وقال:    «،فقال:  عليه وسلم  -فإن  َأمر   -صلى هللا 
   [« بذلك[ أن ال ُتوَصل صالة بصالة ]حَّت يتكلَّم أو خيرج

 . [ ]صحيح[4127مع: ]جا

 الفصل الثاني: يف صالة الوتر، وفيه ستة فروع 

 ]الفرع[ األول: يف وجوبه واستنانه 
يقول: »الوِّتر حق، فمن   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)د( بريدة   -[ 1365]

   أخرجه أبو داود.مل يُوتِّْر فليس منا، الوتر حق، فمن مل يوتِّر فليس منا، الوتر حق، فمن مل يوتر فليس منا«. 
[  . وله شاهد من حديث ابي أيوبهللا العتكي، ضعفه بعضهم، ووثقه آخرون [ ]عبد القادر: في سنده عبيد هللا بن عبد 4128]جامع: 

 ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  

َتم كصالة املكتوبة، ولكن َسنَّ  -رضي هللا عنه   -)ت د س( علي بن أيب طالب   -[ 1366]  : قال: »الوتْـُر ليس حبِّ
 قال: إِّن هللا وِّْتر حيِّبُّ الوِّتْـَر، فأوتُِّروا اي أهل القرآن«.، -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

«. أخرجه  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: »الوتر ليس حبتم، كهيئة الصالة املكتوبة، ولكنه ُسنَّة سنَّها رسوُل هللا 
 الرتمذي. 

 وَأخرج النسائي الثانية   «.تر حيِّبُّ الوِّتْـرَ ويف رواية أيب داود، والنسائي قال: »اي َأهل القرآن أوْترُِّوا، فإن هللا وِّ 
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي[  حديث حسن : رعبد القاد [ ] 4130]جامع: 

: ِبعناه، وزاد: »فقال أعرايب: ما تقول؟ ليس لك وال  -رضي هللا عنه   -)د( عبد هللا بن مسعود   -[ 1367] 
   علىأخرجه أبو داود عقيب حديث  ألصحابك«

 ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]األلباني: صحيح[  [ 4131]جامع: 

 
مسع رجاًل ابلشام،   : »َأن رجاًل من كِّنانة يُْدَعى املُْخدِّجيُّ -رمحه هللا  -)ط د س( عبد ]هللا[ بن حمرييز   -[ 1367]

ب، فقال املُْخدِّجي: فـَُرْحُت إِّىل عبادة بن الصامت، فاعرتضُت له وهو رَائح إِّىل   يُكىن: أاب حممد ، يقول: إِّنَّ الوِّتُر َواجِّ
صلى هللا عليه   -املسجد، فأخبتُه ابلذي قال أبو حممد، فقال عبادُة بُن الصامت: كذب أبو حممد، مسعُت رسوَل هللا 
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ول: مخس صلوات كتبهنَّ هللاُ على العباد، فمن جاء هبنَّ، ومل ُيَضيِّّع منهن شيئاً، استخفافاً حبقِّّهن، كان له  يق -وسلم
َله اجلنَة، ومن أيت هبنَّ، فليس له عند هللا عهد، إِّن شاء عذَّبَه، وإِّن شاء أْدَخله اجلنة«. أخرجه   عند هللا عهد أن يُْدخِّ

 املوطأ، وأبو داود، والنسائي. 
ي: »قلت البن الصامت: زعم أبو حممد أن الوِّتر واجب، قال ابن  ويف  أخرى أليب داود قال: قال عبد هللا الصَُّناحبِّ

يقول: مخس صلوات افرتضهنَّ هللاُ، َمْن   -صلى هللا عليه وسلم -الصامت: كذب أبو حممد أشهُد أين مسعُت رسوَل هللا  
 ركوَعُهنَّ، َوُسُجوَدُهنَّ وُخُشوَعهنَّ، كان على هللاِّ عهد أن يغفر َلُه، َوَمن مَلْ يـَْفَعل  أْحَسَن وضوَءُهنَّ، وصالهنَّ لوقتهنَّ، وَأمَتَّ 

 فـََلْيَس له على هللاِّ عهد، إِّن شاَء َغَفَر َلُه، َوإِّن َشاَء عذبَُه« 
: أَنَُّه سَ ويف رواية عند ابن خزمية عن  َأَل ُعَباَدَة ْبَن الصَّامِّتِّ َعنِّ اْلوِّْترِّ، قَاَل: َأْمٌر َحَسٌن  َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َأيبِّ َعْمَرَة النَّجَّارِّيِّّ

ٍب. ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َواْلُمْسلُِّموَن مِّْن بـَْعدِّهِّ، َولَْيَس بَِّواجِّ ُّ َصلَّى اَّللَّ    مجِّيٌل، َعمَِّل بِّهِّ النَّيبِّ
   [يحإسناده صح [ ]شعيب:صحيح لطرقه[ ]عبد القادر: 1068[ ]خزيمة: 4132]جامع: 

قال: »اْجَعُلوا   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)خ م د س( عبد هللا بن عمر   -[ 1368] 
َر صالتكم ابلليل وِّتراً     .أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي «. آخِّ

 [ ]صحيح[ 4133]جامع: 

  .قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن مَلْ يُوتِّْر فـََلْيَس مِّنَّا« -رضي هللا عنه   -)حم( أبو هريرة   -[ 1369] 
 َأخرجه مسند أمحد. 

 َضعََّفُه اْلُبَخاِريُّ َوَأُبو َحاِتٍم، َوَقاَل  [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه اْلَخِليُل ْبُن ُمرَّةَ 9717]مسند:  
 [ َأُبو ُزْرَعَة: َشْيخ  َصاِلح  

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ ا  -[  1370]  َّللََّ زَادَُكْم  )حم( َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َها، َوهَِّي اْلَوتْـُر« َفَكاَن َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب، رََأى َأْن يـَُعاَد اْلَوتْـُر، وَ     .َلْو بـَْعَد َشْهٍر "َصاَلًة، َفَحافُِّظوا َعَليـْ

 . قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد زَادَُكْم َصاَلًة، َوهَِّي اْلَوتْـُر«ويف رواية أخرى، 
 َأخرجه مسند أمحد. 

  ]شاكر: إسناده حسن[   [[ ]شعيب: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف المثنى بن الصباح 6941  ،6693  ،6919]مسند:  
، ...وفيهَرَواُه َأْحَمد]الهيثمي:  بَّاِح َوُهَو َضِعيف   [  اْلُمَثنَّى ْبَن الصَّ

ٌب ُهَو؟ فـََقاَل: »َأْوتـََر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ   -[  1371]  هِّ َوَسلََّم  )حم( اَنفِّع، َسَأَل رَُجٌل اْبَن ُعَمَر، َعنِّ اْلَوْترِّ َأَواجِّ
 َأخرجه مسند أمحد. .َواْلُمْسلُِّموَن«

 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]شاكر: إسناده صحيح[  5216]مسند: 

 الثاني: يف عدد الوتر   ]الفرع[   
قال: »الوِّتُر   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه    -)د س( أبو أيوب األنصاري  -[ 1372]

ْليَـْفَعْل، َوَمن أحَب َأن يُوتَِّر بَِّثالث فَليفعل، َوَمن َأحَب َأن يُوتِّ  َر  حق على ُكلِّّ مسلم، َفَمن َأَحبَّ َأن يُوتَِّر خبمس فـَ
دة َفليفعل  اود.أخرجه أبو د  «.بَِّواحِّ
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 «. ويف النسائي مثله، وزاد: »من شاء َأوتـََر إِّمياء
   وله يف أخرى بزايدة يف أوله: »فمن شاء أن يوتر بسبع فليفعْل«

   [[ ]شعيب: إسناده صحيح، لكن النسائي صحَّح وقفهإسناده صحيح: رعبد القاد [ ] 4135]جامع: 

صلى هللا  -بكم كان يوتر رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -)د( عبد هللا بن أيب قيس: قال: »سألُت عائشَة   -[ 1373] 
ّت وثالث، وْثان وثالث، وعْشر وثالث، ومل يكن يوتر أبنـَْقَص من  -عليه وسلم ؟ قالت: كان يوتر أبربع وثالث، وسِّ

 «. سبع، وال أبكثر من ثالَث عشرةَ 
ومل يذكر فيها »ست،   «،تر ركعتني قبل الفجر، قلت: ما يوتر؟ قالت: مل يكن يدَع ذلكزاد يف رواية: »مل يكن يو 

 أخرجه أبو داود.  «.وثالث
   [[ ]شعيب: إسناده صحيحإسناده حسن : رعبد القاد [ ] 4136]جامع: 

يوتر بثالث   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »كان النيبُّ -رضي هللا عنها  -)ت س( أم سلمة   -[ 1374] 
َ وَضُعَف أْوَتر بسبع   أخرجه الرتمذي، والنسائي، إِّال أن النسائي قال: »فلما َأَسنَّ وثـَُقل« «.عشرة، فلما كبِّ
»الوِّتْـُر بثالث عشرَة، وإِّحدى عشرَة، وتِّْسع، وسبع،  :  -صلى هللا عليه وسلم -قال الرتمذي: وقد روي عن النيبِّّ 

قال: وقال إِّسحاق بن إِّبراهيم: معىن ما روي »أنه كان يوتر بثالث عشرة« ]إَّنا معناه[ أنه   «.ومخس، وثالث، وواحدة
َبْت صالة الليل إىل الوتر.   كان ُيَصلِّّي من الليل ثالَث عشرة ركعة مع الوتر، فـَُنسِّ

 يُوتِّر بسبع، أو مخس، ال يـَْفصِّل بينهن بتسليم«.   -صلى هللا عليه وسلم -نسائي قالت: »كان النيبُّ ويف رواية أخرى لل 
 .ويف ُأخرى له: »كان يوتر خبمس وسبع، وال يفصل بينها بسالم وال بكالم«

]شعيب: صحيح، لكن من  [ يصحيح اإلسناد عند الترمذ [ ]األلباني: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي [ ]عبد القادر: 4137]جامع: 
 حديث عائشة[ 

قال احلكم: فذكرت ذلك إلبراهيم،    [:)س( مقسم ]بن جبرة  -[  1375]  أقل من مخس،  قال: »الوِّتْـُر سبع، وال 
قال: عمن؟  له:  فقلت  مِّْقَسماً،  فلقيت  فحججت،  احلكم:  قال  أدري،  ال  قلت:  ذكره؟  عمَّن  عائشة،    فقال:  عن 

 «.وميمونة
ويف    «. جيلس إِّال يف آخرهنكان يوتر خبمس، وال    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: عن عروة، عن عائشة: »أن النيبَّ  

َْمٍس، َوَأْوتـََر بَِّسْبٍع«. -رضي هللا عنها    -عائشة رواية عند ابن حبان عن  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْوتـََر خبِّ  »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
   .وابن حبانَأخرجه النسائي  

 [ ]األلباني: صحيح[  إسناده حسن : رعبد القاد[ ]2438[ ]حبان: 4138]جامع: 

عن الوتر؟ فقال: مسعُت   -رضي هللا عنهما -)خ م ط ت س( أبو جملز: قال: »سألُت ابَن عباس   -[ 1376] 
  -يقول: ركعة من آخر الليل، قال: وسألت ابَن عمر؟ فقال: مسعُت رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا 

 يقول: ركعة من آخر الليل«.  -صلى هللا عليه وسلم
: »صالة الليل مثىن مثىن، فإذا رأيت أن الصبَح ُمْدرُِّكَك فأْوتِّْر  -صلى هللا عليه وسلم -ول هللا  ويف رواية قال: قال رس

 بواحدة، فقيل البن عمر: ما مثىن مثىن؟ قال: ُتسلِّّم يف كل ركعتني«. 
ركع ركعة  : »صالة الليل مثىن مثىن، فإذا أردَت أن تنصرَف فا-صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: قال رسول هللا 
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ع، وأرجو أن ال يكون بشيء   ُتوتُِّر لك ما صلَّيَت«. قال القاسم: »ورأينا ُأانساً منذ أدركنا يوتِّرون بثالث، وإِّنَّ ُكالًّ َلَواسِّ
 منه أبس«. 

 ويف أخرى زايدة: »َأنَّ ابَن عمر كان يسلِّّم بني الركعتني يف الوتر، حَّت أيمر ببعض حاجته«. 
ْفَت الصبح  ويف أخرى قال: »قام رجل، ف قال: اي رسول هللا، كيف صالُة الليل؟ قال: صالة الليل مثىن مثىن، فإذا خِّ

 فأوتِّْر بواحدة«. 
أخرج البخاري ومسلم الثالثة واخلامسة، وأخرج البخاري الرابعة، وأخرج مسلم األوىل، والثانية، وأخرج املوطأ الرواية  

   واجعل آخر صالتك وترًا«. وأخرج النسائي الثالثةالرابعة واخلامسة، وأخرج الرتمذي الثالثة، وزاد: »
 [ ]صحيح[ 4139]جامع: 

  -وكان رسوُل هللا    -: قال: أخبين عبد هللا بن ثعلبة -رمحه هللا   -)خ ط( حممد بن شهاب الزهري    -[ 1377] 
 «.: »أَنه رَأى سعد بن أيب وقَّاص يُوتر بركعة- عينهقد مسح  -صلى هللا عليه وسلم

 . البخاري، واملوطأقد مسح وجهه عام الفتح«. أخرجه  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »وكان النيبُّ 
 [ ]صحيح[ 4141]جامع: 

: قال: »كان بني مكَة واملدينةِّ، فصلَّى العشاء ركعتني، مث  -رضي هللا عنه  -)س( أبو موسى األشعري   -[ 1378] 
  -هللا  وضع رسولُ قام فصلَّى ركعة أْوتـََر هبا، فقرأ فيها ِبائة آية من النساء، مث قال: ما أََلْوُت أن أضَع قدميَّ حيث 

 أخرجه النسائي. «. -صلى هللا عليه وسلم -قرأ به رسوُل هللا  َقَدَمْيهِّ، وَأن أقرأ ِبا -صلى هللا عليه وسلم
 [ ]األلباني: صحيح[  إسناده حسن : رعبد القاد [ ] 4142]جامع: 

َتنْيِّ، َويُوتُِّر    -رضي هللا عنها   -َعائَِّشة )جه(  -[ 1379]  قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَسلُِّّم يفِّ ُكلِّّ ثِّنـْ
َدٍة«   أخرجه ابن ماجه. بَِّواحِّ

 [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات[ ]شعيب: إسناده صحيح1177 ]ماجه:

أَنَُّه َكاَن ُيَصلِّّي    )حم( حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ احْلَُصنْيِّ، أَنَُّه َحدََّث َعْن َسْعدِّ ْبنِّ َأيبِّ َوقَّاٍص،   -[  1380] 
دَ  دِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ يُوتُِّر بَِّواحِّ َرَة يفِّ َمْسجِّ َدٍة  اْلعَِّشاَء اآْلخِّ َها، قَاَل: فـَيـَُقاُل َلُه: أَُتوتُِّر بَِّواحِّ ٍة اَل يَزِّيُد َعَليـْ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َها اَي َأاَب إِّْسَحاَق؟ فـَيَـُقوُل: نـََعْم، إِّيّنِّ مسِّ يـَُقوُل: »الَّذِّي اَل يـََناُم َحَّتَّ يُوتَِّر    اَل َتزِّيُد َعَليـْ
 رجه مسند أمحد. َأخ .َحازٌِّم«

 [ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقات  1461]مسند:  

َعَلْيهِّ    -  مارضي هللا عنه  -  ابن عباس  )خز(  -[  1381]   ُ اَّللَّ ِّّ َصلَّى  النَّيبِّ َلَة  لَيـْ فـََوافـَْقُت  َمْيُمونََة  َخاَليتِّ  ُزْرُت  قَاَل: 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّسَحٍر َطوِّيٍل، فََأْسَبَغ اْلُوُضوَء، مثَّ قَاَم ُيصَ  ئْ َوَسلََّم، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ُت  لِّّي فـَُقْمُت، فـَتَـَوضَّْأُت، مثَّ جِّ

َر بِّتِّْسٍع َأْو َسْبٍع، مثَّ َصلَّى رَْكَعَتنْيِّ، فـَُقْمُت إِّىَل َجْنبِّهِّ، فـََلمَّا َعلَِّم َأيّنِّ ُأرِّيُد الصَّاَلَة َمَعُه َأَخَذ بَِّيدِّي َفَحوََّلينِّ َعْن ميِّينِّهِّ فََأْوتَـ 
ْعُت َضفِّيَزُه، مثَّ أُقِّيَمتِّ الصَّاَلُة فَا َبُه َحَّتَّ مسِّ  . ْنطََلَق َفَصلَّى. أخرجه ابن خزميةَوَوَضَع َجنـْ

 [ [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح 1121 ،1103]خزيمة: 
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَُّه    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حب(  -[  1382]  اَل ُتوتُِّروا بَِّثاَلٍث،  قَاَل: »َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
«. أخرجه ابن حبان َْمٍس، َأْو بَِّسْبٍع، َواَل َتَشبـَُّهوا بَِّصاَلةِّ اْلَمْغرِّبِّ  . َأْوتُِّروا خبِّ

 : إسناده صحيح على شرط مسلم[  [ ]شعيب[ ]االلباني: صحيح2429]حبان: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابلليل، فـََقاَلْت:    َمْسُروق:  )خز(  -[  1383]  أَنَُّه َدَخَل َعَلى َعائَِّشَة َفَسَأهَلَا َعْن َصاَلةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
نَي قُبَِّض َوُهَو ُيَصلِّّي مَِّن  َكاَن ُيَصلِّّي َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعًة مَِّن اللَّْيلِّ مثَّ إِّنَُّه   َصلَّى إِّْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة تـََرَك رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ قُبَِّض حِّ

َيْأتِّي هِّ َهَذا، فـَ َا َجاَء إِّىَل فَِّراشِّ ُر َصاَلتِّهِّ مَِّن اللَّْيلِّ اْلوِّتْـُر، مثَّ ُرِبَّ لصَّ اللَّْيلِّ بِّتِّْسعِّ رََكَعاٍت، آخِّ اَلةِّ. أخرجه ابن  هِّ بِّاَلٌل فـَيـُْؤذِّنُُه ابِّ
 .خزمية

 [ رجاله ثقات رجال الصحيح ]شعيب: ]ياسين: صحيح[  [2619]حبان:   [1168]خزيمة: 

 ]الفرع[ الثالث: يف القراءة يف الوتر   
يقرأ    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت س( عبد هللا بن عباس    -[  1384]

َأخ ركعة«.  ركعٍة  يف  َأَحد{  هللاُ  ُهَو  }ُقْل  و:  الَكافُِّروَن{  أَيُـَّها  اَي  }ُقْل  و:  اأَلعَلى{  رَبَِّّك  اسَم  }سبِّّح  بـ:  الوتر  رجه  يف 
 الث... وذكر احلديث«الرتمذي، وعند النسائي: »كان يوتر بث

 [  صحيح[ ]األلباني: حسن بشواهده[ ]عبد القادر: 4144]جامع: 

  -: قال: »َسأَْلنا عائشَة: أبي شيء كان يوتر رسوُل هللا -رمحه هللا  -)ت د س( عبد العزيز بن جريج    -[ 1385] 
؟ قالت: كان يقرأ يف األوىل بـ: }سبِّّح اسَم رَبَِّّك اأَلعَلى{ ويف الثانية بـ: }ُقْل اَي أَيُـَّها الَكافُِّروَن{ -صلى هللا عليه وسلم

 َأَحد{ واملعوِّذتني«. أخرجه الرتمذي، وأبو داود، وأخرجه النسائي عن عبد الرمحن بن أبـَْزى  ويف الثالثة بـ: }ُقْل ُهَو هللاُ 
   .عن عائشة

[ ]شعيب: حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد العزيز بن جريج[ ]األلباني:  صحيح[ ]عبد القادر: 4145]جامع: 
 صحيح[  

كان يقرأُ    -صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه: »َأنَّ رسوَل هللا  -)س( عبد الرمحن بن أبزى: عن أبيه   -[ 1386] 
 َها الَكافُِّروَن{ و: }ُقْل ُهَو هللاُ َأَحد{ «.يف الوتر بـ: }سبِّّح اسَم رَبَِّّك اأَلعَلى{ و: }ُقْل اَي أَيُـّ 

 ويف أخرى مثلها، وزاد: »وكان يقول إِّذا سلَّم: سبحان امللك القدوس ثالًثً، ويرفع صوته يف الثالثة«. 
 أخرجه النسائي. . {«َأْوتـََر بـ: }سبِّّح اسَم رَبَِّّك اأَلعَلى -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »َأنَّ رسوَل هللا  

 [ ]األلباني: صحيح[  حديث صحيح[ ]عبد القادر: 4146]جامع: 

يوتر بـ: }سبِّّح   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)د س( ُأيب بن كعب   -[ 1387] 
 أبو داود. أخرجه  {«و: }هللا الواحد الصمد اسَم رَبَِّّك اأَلعَلى{ و: }ُقْل للذيَن َكَفروا{ 

 إِّذا سلَّم يف الوتر قال: سبحان امللك القدوس«.   -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قال: »كان رسوُل هللا 
كان يُوتُِّر بثالث ركعات يقرأ يف األوىل بـ: }سبِّّح اسَم رَبَِّّك    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »َأنَّ رسوَل هللا 

بـ: }ُقْل اَي أَيُـَّها الَكافُِّروَن{ ويف الثالثة بـ: }ُقْل ُهَو هللاُ َأَحد{ ويقنت قبل الركوع، فإِّذا فـَرَغ قال عند   اأَلعَلى{ ويف الثانية
 فراغه: سبحان امللك القدوس، ثالث مرات، يُطيل يف آخرهنَّ«.
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سَم رَبَِّّك اأَلعَلى{... وذكره،  كان يقرأ يف الوتر بـ: }سبِّّح ا  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له: »َأنَّ رسوَل هللا  
 . وقال: وال يسلِّّم إِّال يف آخرهن، ويقول بعد التسليم: سبحان امللك القدوس ثالًًث«

  [[ ]شعيب: إسناده صحيح حديث صحيح[ ]عبد القادر: 4147]جامع: 

أْوتـََر بـ: }سبِّّح   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)س( عمران بن حصني   -[ 1388] 
 أخرجه النسائي. {«اسَم رَبَِّّك اأَلعَلى

 [ ]األلباني: صحيح لغيره[ حديث حسن [ ]عبد القادر: 4148]جامع: 

 ]الفرع[ الرابع: يف وقت الوتر   

 الوتر قبل الصبح 
قال: »أوتِّروا  -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ النيبَّ -رضي هللا عنه  -( أبو سعيد اخلدري حم )م ت س -[ 1389]

 قبَل َأن ُتْصبُِّحوا«. أخرجه مسلم، والرتمذي. 
 ويف رواية النسائي: »قبل الصبح«. ويف أخرى: »قبل الفجر« 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ ، ويف رواية عند أمحد  َأخرجه مسند أمحد.  . لََّم قَاَل: »اْلَوتْـُر بَِّلْيٍل«َأنَّ النَّيبِّ
 [ ]صحيح[ 11001[ ]مسند: 4150]جامع: 

قال: »من صلى   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)م ت د( عبد هللا بن عمر   -[ 1390] 
 من الليل فْليجعل آخر صالته وْترًا قبل الصبح«. أخرجه مسلم.  

 قال: »ابدُِّروا الصبَح ابلوتر«.   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له وللرتمذي: أن نيبَّ هللا 
قال: »إِّذا طلَع الفجُر فقد ذهَب كلُّ صالة الليل والوتر،   -صلى هللا عليه وسلم -ي: َأنَّ رسوَل هللاِّ ويف أخرى للرتمذ

  فَأوتروا قبل الفجر«
 [ ]صحيح[ 4151]جامع: 

صلى هللا عليه   -: قالت: »من كلِّّ الليل أْوتر رسوُل هللا -رضي هللا عنها   -)خ م س ت د( عائشة   -[ 1391] 
رهِّ، وانتهى وِّتْـُرُه إِّىل السََّحر«. أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. -وسلم  : من أوَّلِّ الليل، وأوَسطِّهِّ، وآخِّ

 وانتهى وِّتره إِّىل السَّحر«. -يه وسلمصلى هللا عل -رسوُل هللا ولفظ البخاري: »كلَّ الليل أْوتر 
 ويف رواية الرتمذي: »وانتهى وتره حني مات يف السحر«. 

:... وذكرت احلديث   ؟ فقالت-صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: قلُت لعائشة: مَّت كان يُوتُِّر رسوُل هللا 
 مثل الرتمذي. 

 عبد هللا بن أيب قيس.  وأخرجه الرتمذي، وأبو داود بزايدة معىن آخر عن
صلى هللا عليه وسلم: كيف كان يوتر، من أوَّلِّ الليل،   -فأما لفظ الرتمذي، فقال: »سألُت عائشَة عن وِّْترِّ رسولِّ هللا  

أو من آخره؟ فقالت: كلَّ ذلك قد كان يصنع، رِبا أوتر من أول الليل، ورِبا أوتر من آخره، فقلت: احلمد هلل الذي  
رُّ ابلقراءة، أم جيهر؟ فقالت: كلَّ ذلك كان يفعل، قد كان رِبا جعل يف األمر َسع ة، فقلت: كيف كانت قراءته: أكان ُيسِّ

، ورِبا جهر، قال: فقلت: احلمد هلل الذي جعَل يف األمر َسَعة، قال: فقلت: كيف كان يصنع يف اجلنابة: َأكان  أَسرَّ
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ذلك قد كان يفعل، رِبا اغتسل فنام، ورِبا توَّضَأ فنام، فقلت:   يغتسل قبل أن ينام، َأو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلَّ 
 احلمد هلل الذي جعل يف األمر َسعة«.

؟ فقالت: رِبا أْوَتر أوَّل  -صلى هللا عليه وسلم -وأما لفظ أيب داود: فإنه قال: »سألُت عائشَة عن وْتر رسولِّ هللا 
،  الليل، ورِبا أْوَتر آخَره. قلت: كيف كانت قراءته: ك رُّ ابلقراءة، َأم جيهر؟ قالت: كلُّ ذلك كان يفعل، رِبا َأَسرَّ ان ُيسِّ

 ورِبا جهر، ورِبا اغتسل فنام، ورِبا توضَّأ فنام«. قال غري قتيبة: »يعين يف اجلنابة«  
 [ ]صحيح[ 4152]جامع: 

أن ُأوتَِّر قبل أن   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »َأمرين رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة    -[ 1392] 
 أخرجه الرتمذي. َأانم«. 
 [  صحيح[ ]األلباني: حديث حسن [ ]عبد القادر: 4153]جامع: 

: »من خاف  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)م ت( جابر بن عبد هللا   -[ 1393] 
رِّ الليل َمشُهودة   أن ال يقوم من آخر الليل فلْيوتِّْر َأوََّله، مث لِّرَيُْقْد، ومن َطمَِّع َأن يقوَم آخَر الليل، فإن صالَة آخِّ

 مذي  حَمُْضورة، وذلك أْفضُل«. َأخرجه مسلم، والرت 
 [ ]صحيح[ 4154]جامع: 

قال أليب بكر: »مَّت   -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه    -)د ط( أبو قتادة   -[ 1394] 
وقال لعمر:   ،ابحلََذرِّ توتر؟ قال: ُأوتر من َأولِّ الليل، وقال لعمر: مَّت توتر؟ قال: آخَر الليل، فقال أليب بكر: أخذ هذا 

 َأخذ هذا ابلقوة«. َأخرجه أبو داود.
َر الل َ فَِّراَشُه أْوَتر، وكان عمر يوتِّر آخِّ دِّيق إِّذا َأراد أن أَيِتِّ  يل«  وَأخرجه املوطأ عن ابن املسيِّّب، قال: »كان أبو بكر الصِّّ

 لجهالة أبي سعيد[  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيفإسناد أبي داود حسن [ ]عبد القادر: 4156]جامع: 

ُيصلِّّي من الليل،   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)م( عائشة    -[ 1395] 
 أخرجه مسلم. فإذا أوتـََر قال: ُقومي فََأوتِّرِّي اي عائشُة«. 

 [ ]صحيح[ 4157]جامع: 
قَاَل: »مِّْن ُكلِّّ اللَّْيلِّ َقْد َأْوتـََر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مِّْن َأوَّلِّهِّ   -رضي هللا عنه   -َعلِّيّ  )جه(  -[ 1396] 

 أخرجه ابن ماجه. َوَأْوَسطِّهِّ، َوانـْتَـَهى وِّتْـُرُه إِّىَل السََّحرِّ« 
 [ عاصم بن ضمرة ]شعيب: إسناده قوي من أجل   [ ]األلباني: حسن صحيح[1186 ]ماجه:

نٍي    -  رضي هللا عنه -َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ   )جه(  -[  1397]  َيبِّ َبْكٍر »َأيَّ حِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ألِّ
 ُّ ، فـََقاَل النَّيبِّ َر اللَّْيلِّ ، بـَْعَد اْلَعَتَمةِّ، قَاَل »فَأََنَت اَي ُعَمُر؟« فـََقاَل: آخِّ ا   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »َأمَّ ُتوتُِّر؟« قَاَل: َأوََّل اللَّْيلِّ

ْلُقوَّةِّ«  ْلُوثـَْقى، َوَأمَّا أَْنَت اَي ُعَمُر، فََأَخْذَت ابِّ  أخرجه ابن ماجه. أَْنَت اَي َأاَب َبْكٍر، فََأَخْذَت ابِّ
الباقي:1202  ]ماجه: ]عبد  الثانية  [  الرواية  في  وقال  حسن.  إسناده  الزوائد:  ثقات   :في  ورجاله  صحيح  حسن    [إسناده  ]األلباني: 
 لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد[ ]شعيب: صحيح  صحيح[

يِّ قَاضِّي إِّْفرِّيقِّيََّة، َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َقدَِّم الشَّاَم َوَأْهُل الشَّامِّ اَل عبد  )حم(    -[  1398]  يُوتُِّروَن    الرَّمْحَنِّ ْبنِّ رَافٍِّع التـَُّنوخِّ
ٌب َذلَِّك َعَلْيهِّْم؟   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى  فـََقاَل: لُِّمَعاوِّيََة َما يلِّ َأَرى َأْهَل الشَّامِّ اَل يُوتُِّروَن؟ فـََقاَل ُمَعاوِّيَُة: َوَواجِّ قَاَل: نـََعْم. مسِّ
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »زَاَدينِّ َريبِّّ َعزَّ َوَجلَّ َصاَلًة َوهَِّي اْلوِّتْـُر، َوقْـتـَُها َما َبنْيَ اْلعَِّشاءِّ إِّ  َأخرجه مسند    .ىَل طُُلوعِّ اْلَفْجرِّ«هللاُ 
 أمحد.

ِ ْبُن َزْحٍر َوُهَو َضِعيف  [ ]شعيب: المرفوع منه صحيح  22095]مسند:   لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه ُعَبْيُد َّللاَّ
 [ ُمتََّهم ، َوُمَعاِوَيُة َلْم َيَتَأمَّْر ِفي َزَمِن ُمَعاذٍ 

ِّّ َصلَّى    و )حم( أَب  -[  1399]  ْعُت َعْمَرو ْبَن اْلَعاصِّ يـَُقوُل: َأْخَبينِّ رَُجٌل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ َّ يـَُقوُل: مسِّ هللاُ  متِّيٍم اجْلَْيَشاينِّ
قَاَل: »إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ زَادَكُ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  إِّنَّ  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َبنْيَ َصاَلةِّ  َعَلْيهِّ  فِّيَما  َفَصلُّوَها  ْم َصاَلًة 
َفُكْنُت َأاَن َوأَبُو َذرٍّ قَاعَِّدْينِّ، قَاَل:  اْلعَِّشاءِّ إِّىَل َصاَلةِّ الصُّْبحِّ اْلَوتْـُر اْلَوتْـُر« ، َأاَل َوإِّنَُّه أَبُو َبْصَرَة اْلغَِّفارِّيُّ، قَاَل أَبُو متِّيٍم:  

، فـََقاَل أَبُو َذرٍّ: ايَ فََأَخَذ بَِّيدِّي أَبُو َذرٍّ فَاْنطَ   َأاَب  َلْقَنا إِّىَل َأيبِّ َبْصَرَة فـََوَجْداَنُه عِّْنَد اْلَبابِّ الَّذِّي يَلِّي َداَر َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ زَادَُكْم َصاَلًة، ْعَت النَّيبِّ َفَصلُّوَها فِّيَما َبنْيَ َصاَلةِّ اْلعَِّشاءِّ إِّىَل    َبْصَرَة آْنَت مسِّ

ْعَتُه؟ قَا ْعَتُه؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: أَْنَت مسِّ  .َل: نـََعمْ َصاَلةِّ الصُّْبحِّ اْلَوتْـُر اْلَوتْـُر؟« قَاَل: نـََعْم، قَاَل: أَْنَت مسِّ
، َخَطَب النَّاَس يـَْومَ ويف رواية أخرى،   ْبَن اْلَعاصِّ َعَلْيهِّ   َأنَّ َعْمَرو  َّ َصلَّى هللاُ  َبْصَرَة َحدََّثينِّ َأنَّ النَّيبِّ َأاَب  اجْلُُمَعةِّ فـََقاَل: إِّنَّ 

َخَذ  ةِّ اْلَفْجرِّ« قَاَل أَبُو متِّيٍم: فَأَ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ اَّللََّ زَادَُكْم َصاَلًة، َوهَِّي اْلوِّتْـُر، َفَصلُّوَها فِّيَما َبنْيَ َصاَلةِّ اْلعَِّشاءِّ إِّىَل َصاَل 
ْعَت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َلُه: أَْنَت مسِّ َبْصَرَة، فـََقاَل  دِّ إِّىَل َأيبِّ  أَبُو َذرٍّ َفَساَر يفِّ اْلَمْسجِّ يـَُقوُل: َما قَاَل  بَِّيدِّي  َعَلْيهِّ َوَسلََّم 

ْعُتُه مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ   َأخرجه مسند أمحد.  .هِّ َوَسلَّمَ َعْمٌرو؟ قَاَل أَبُو َبْصَرَة: َأاَن مسِّ
َما ِرَجاُلُه  [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَلُه ِإْسَناَداِن ِعْنَد َأْحَمَد َأَحُدهُ 23851  ،27229]مسند:  

َلِميَّ َشْيَخ َأْحَمَد َوُهَو ِثَقة   ِحيِح َخاَل َعِليَّ ْبَن ِإْسَحاَق السُّ  [ ِرَجاُل الصَّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَنَُّه َكاَن يُوتُِّر مِّْن َأوَّلِّ اللَّ )حم( ُعقْ   -[  1400]  ْيلِّ َوَأْوَسطِّهِّ  َبة ْبنِّ َعْمٍرو َأيبِّ َمْسُعوٍد، َعنِّ النَّيبِّ

رِّهِّ«  َأخرجه مسند أمحد.  .َوآخِّ
َرَواُه  22341]مسند:   ]الهيثمي:  إسناد ضعيف النقطاعه[  لغيره، وهذا  َوِرَجاُلُه  [ ]شعيب: صحيح  َواأْلَْوَسِط  اْلَكِبيِر  ِفي  َواْلَطَبَراِنيُّ  َأْحَمُد 

 ]  ِثَقات 

 الوتر بعد الصبح 
قال: »من   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: إن رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت د( أبو سعيد اخلدري  -[ 1401]

 انم عن وِّترِّه فـَْلُيصلِّّ إِّذا َأْصَبَح«. أخرجه الرتمذي. 
َقظ«. -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: أنه  يه فـَْلَيَصلِّّ إِّذا ذكره َوإِّذا استيـْ    قال: »من انم عن الوْترِّ أو نسِّ

 وأخرج أبو داود الرواية الثانية إِّىل قوله: »إِّذا ذََكَرُه«  
  [[ ]شعيب: إسناده صحيح حديث صحيح[ ]عبد القادر: 4158]جامع: 

)س( حممد بن املنتشر: »كان يف مسجد َعمرو بن ُشرحبيل فأُقيمتِّ الصالُة، فجعلوا ينتظرونه، فقال:    -[ 1402] 
صلى هللا عليه  -هللا: هل بعَد األذان وِّتر؟ قال: نعم، وبعد اإلقامة وحدََّث عن النيب  إِّين ُكنُت ُأوتُِّر، قال: وسئل عبدُ 

 أخرجه النسائي. : أنه انم عن الصالة حَّت طلعت الشمس، مث صلَّى«. -وسلم
 [ ]األلباني: صحيح اإلسناد[  إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4159]جامع: 
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َجاٌل مَِّن  َّنِّيٍك، َأْخَبَُه َأنَّ َأاَب الدَّْرَداءِّ َكاَن خَيُْطُب النَّاَس َأْن اَل َوتْـَر لَِّمْن َأْدَرَك الصُّْبَح فَاْنطََلَق رِّ  و )حم( أَب  -[ 1403] 
 َأخرجه مسند أمحد.  .ُح، فـَُيوتُِّر«اْلُمْؤمِّنِّنَي إِّىَل َعائَِّشَة، فََأْخَبُوَها، فـََقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيْصبِّ 

إسناده    إن ثبَت سماُعه من عائشة[ ]الهيثمي:  -وهو عثمان بن َنِهيك    -[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل أبي َنِهيك  26058]مسند:  
 [ حسن

 ]الفرع[ اخلامس: يف نقض الوتر   
َقُض الوتر؟ قال:  -وكان من أصحاب الشجرة -)خ( أبو مجرة: قال: سألت عائَِّذ بن عمرو  -[ 1404] : هل يـُنـْ

 أخرجه البخاري. »إِّذا َأوَترَت من أوَّله فال ُتوتَِّر من آخره«. 
 . يقول: »ال وِّتْـَرانِّ يف ليلة« -صلى هللا عليه وسلم -وزاد رزين: مسعُت رسوَل هللا 

 [ ]صحيح[ 4164]جامع: 
يقول:   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)ت د س( طلق بن علي   -[ 1405] 

 »ال وِّتْـَرانِّ يف ليلة«. أخرجه الرتمذي. 
ويف رواية أيب داود، والنسائي: قال قيس بن طَْلق: »زاران طْلق بن علي يف يوم من رمضان، وَأْمسى عندان وأفطر، مث قام  

أوتر، مث احْنََدر إِّىل مسجده، فصلى أبصحابه، حَّت إِّذا بَقَي الوتُر َقدَّم رَُجاًل، فقال: َأوتر أبصحابك،  بنا تلَك الليلَة وَ 
 يقول: ال وِّترانِّ يف ليلة«   -صلى هللا عليه وسلم -فإين مسعُت رسوَل هللا 

   [ث[ ]شعيب: إسناده حسن. قيس بن طلق صدوق حسن الحدي حديث صحيح[ ]عبد القادر: 4165]جامع: 

كان ُيَصلِّّي بعد الوتر    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -( أم سلمة جه )ت  -[ 1406] 
 ركعتني«.

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن ُيَصلِّّي بـَْعَد اْلوِّْترِّ رَْكَعَتنْيِّ  ويف رواية عند ابن ماجه،  أخرجه   .َخفِّيَفَتنْيِّ، َوُهَو َجالٌِّس«َأنَّ النَّيبِّ
 وابن ماجه  الرتمذي 

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف وله شاهد يقوى به[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح من حديث عائشة[ 4167]جامع: 

َدٍة، مثَّ يـَرَْكُع   -رضي هللا عنها   -َعائَِّشةُ  )جه(  -[ 1407]  قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يُوتُِّر بَِّواحِّ
 أخرجه ابن ماجه. رَْكَعَتنْيِّ يـَْقَرأُ فِّيهَِّما َوُهَو َجالٌِّس، فَإَِّذا َأرَاَد َأْن يـَرَْكَع، قَاَم فـَرََكَع« 

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح  [لباقي: في الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات [ ]عبد ا1196 ]ماجه:

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّّيهَِّما بـَْعَد اْلوِّْترِّ َوُهَو َجالٌِّس  -رضي هللا عنه    -أَُماَمةَ   )حم( أبو  -[  1408]  : »َأنَّ النَّيبِّ
   .فِّيهَِّما إَِّذا زُْلزَِّلتِّ اأْلَْرُض َوُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن«يـَْقَرأُ 

َأْوتـَرَ ويف رواية أخرى،   َعَلْيهِّ َوَسلََّم »يُوتُِّر بِّتِّْسٍع َحَّتَّ إَِّذا َبدََّن وََكثـَُر حَلُْمُه   بَِّسْبٍع َوَصلَّى  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 .الٌِّس فـََقَرَأ بِّ إَِّذا زُْلزَِّلْت َوُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن«رَْكَعَتنْيِّ، َوُهَو جَ 

 َأخرجه مسند أمحد. 
للتحسين[  22313  ،22246]مسند:   محتملة  فهي  فيهما،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  النبي  قراءة  تعيين  دون  لغيره  صحيح  ]شعيب:   ]

ُ َأَحد  َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات    [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَزاَد: َوُقْل ُهَو َّللاَّ
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 َأَرْدُت  َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر، أَنَُّه َكاَن إَِّذا ُسئَِّل َعنِّ اْلَوْترِّ؟ قَاَل: َأمَّا َأاَن فـََلْو َأْوتـَْرُت قـَْبَل َأْن َأاَنَم، مثَّ )حم( اَنفٌِّع،    -[  1409] 
َدٍة َما َمَضى مِّْن وِّْترِّي، مثَّ َصلَّْيُت َمْثىَن َمْثىَن، فَإَِّذا َقَضيْ  ، َشَفْعُت بَِّواحِّ للَّْيلِّ َدٍة، »إِّنَّ  َأْن ُأَصلَِّّي ابِّ ُت َصاَلِتِّ َأْوتـَْرُت بَِّواحِّ

َر َصاَلةِّ اللَّْيلِّ اْلَوتْـُر«  َأخرجه مسند أمحد.  .َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأَمَر َأْن جُيَْعَل آخِّ
بالتحديث هنا[ ]الهيثمي: رواه أحمد،  [ ]شعيب: مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح 6190]مسند: 

 [ وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ َهَذا السََّهَر َجْهٌد َوثَِّقٌل، فَإَِّذا   -رضي هللا عنه  -ثـَْواَبن )مي(  -[ 1410]  َعنِّ النَّيبِّ
، َوإِّالَّ َكانـََتا َلُه« َويـَُقاُل: َهَذا السَّفَ   . أخرجه الدارمي رُ ُر َوَأاَن َأُقوُل: السَّهَ َأْوتـََر َأَحدُُكْم، فـَْلرَيَْكْع رَْكَعَتنْيِّ، فَإِّْن قَاَم مَِّن اللَّْيلِّ

 ]الزهراني: رجاله ثقات[   [ ]الداراني: إسناده صحيح[1635]دارمي: 

 الفرع[ السادس: يف أحاديث متفرقة ]   
كان ال يسلِّّم يف ركعيت    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها   -)س( عائشة  -[ 1411]

 أخرجه النسائي. الوتر«. 
 ]الرسالة: رجاله ثقات[ [ ]األلباني: شاذ[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4168]جامع: 

كان يسلِّّم يف    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما   -)ط خ( عبد هللا بن عمر   -[ 1412] 
 حَّت أيُمَر ببعض حاجته«. أخرجه املوطأ، وَأخرجه البخاري يف آخر حديث َقْد ذُكَِّر   الوتر،الركعتني يف 

 [ ]صحيح[ 4169]جامع: 
كان يقول يف    -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه   -)د ت س( علي بن أيب طالب   -[ 1413] 

وْتره: »اللَُّهمَّ إِّين َأعوُذ بِّرَضاَك من َسَخطَِّك، وأعوُذ ِبعافاتك من ُعُقوبتك، وأعوذ بَك منك، ال ُأْحصِّي ثناء عليك،  
 مذي، والنسائي  أنت كما أثـْنَـْيَت على نفسك«. أخرجه أبو داود، والرت 

  [ [ ]شعيب: إسناده صحيح إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4171]جامع: 

َلتِّهِّ«  -رضي هللا عنهما  -ابن عباس  )جه(  -[ 1414]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يُوتُِّر َعَلى رَاحِّ أخرجه ابن  َأنَّ النَّيبِّ
 ماجه.
]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: صحيح بما   [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عباد بن منصور وهو ضعيف 1201 ]ماجه:

 [ إسناد ضعيف لضعف عباد بن منصور، وهذا -عند المصنف -قبله

 الفصل الثالث: يف صالة الليل، وفيه ثالثة فروع 

 الفرع األول: يف احلث عليها 
حَّت   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »قام النيبُّ -رضي هللا عنه   -)خ م ت س( املغرية بن شعبة  -[ 1415]

 تورَّمت قدماه، فقيل له: قد غفَر هللا لك ما تقدََّم من ذنبَك وما أتخَّر؟ قال: أفال أكوُن عبدًا شكورًا؟«. 
فُيقال له،   -أو ساقاه  -حَّت َترَِّم َقَدَماُه  -َأو لَُيصلِّّي  -لَيَـُقوُم  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: »إِّْن كان النيبُّ 

 فيقول: أفال أكوُن عْبدًا شكورًا؟«.
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 ويف أخرى: »حَّت َترَِّم أو تَنتفَِّخ«.
ويف أخرى: »أنه صلى حَّت انتفخْت قدماه، فقيل له: أَتَكلَُّف هذا، وقد ُغفَِّر لك؟ فقال:... وذكره«. أخرجه البخاري،  

 لرتمذي الرواية الثانية، والنسائي األوىل  ومسلم، وأخرج ا
 [ ]صحيح[ 4172]جامع: 

حَّتَّ تـََفطََّرْت   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »قام رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -)خ م( عائشة    -[ 1416] 
 قدماه«. 

هللا وقد ُغفَِّر لَك ما تقدَّم من  ويف أخرى: »كان يقوُم من الليل حَّت تتَـَفطََّر قدماه، فقلُت له: مل تصنُع هذا اي رسول 
بُّ أن َأُكوَن عبدًا شكورًا؟ قالت: فلما بدََّن وََكثـَُر حَلُمُه صلَّى جالساً، فَإِّذا أراَد أ ن يـَرَْكَع ذنبك، وما أتخَّر؟ قال: َأفال ُأحِّ

   قام َفقرَأ، مث ركع«. أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 4173]جامع: 

ُيَصلِّّي حَّت تـَْزَلَع   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة    -[ 1417] 
 أخرجه النسائي. َقَدَماه«. 

 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4174]جامع: 

تدَْع قيام الليل، فإن رسوَل هللا  : »ال -رضي هللا عنها  -)د( عبد هللا بن أيب قيس: قال: قالت عائشة    -[ 1418] 
َل صلى قاعدًا«.   -صلى هللا عليه وسلم -  أخرجه أبو داود.كان ال َيَدُعُه، وكان إِّذا َمرِّض أو َكسِّ

  [ [ ]شعيب: إسناده صحيح إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4175]جامع: 

َم هللاُ رجاًل  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)د س( أبو هريرة   -[ 1419]  : »رحِّ
َم هللاُ امرأة قَاَمْت من الليل ف صلْت وأَيقظْت قاَم من الليلِّ فصلَّى، َوأَيـَْقَظ اْمَرأََتُه، فَإِّن أََبْت َنَضَح يف َوْجهَِّها املاَء، رَحِّ

   ضحْت يف وجهه املاَء«. أخرجه أَبو داود، والنسائيزوَجها، فإِّْن َأىَب ن
   [[ ]شعيب: إسناده قوي إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4176]جامع: 

-صلى هللا عليه وسلم -: قاال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما  -)د( أبو سعيد اخلدري، وأبو هريرة   -[ 1420] 
«. -أو صلَّى  -: »إِّذا أيقَظ الرجُل أهَلُه من الليل فصلَّيا   ركعتني مجيعاً، ُكتَِّبا يف الذَّاكريَن والذَّاكِّراتِّ

 ومل يذكر أاب هريرة. قال أبو داود: رواه ابن كثري موقوفاً على أيب سعيد، 
  »  ويف رواية أخرى: »ُكتِّبا من الذَّاكريَن هللَا كثريًا والذَّاكِّراتِّ

  [ [ ]شعيب: إسناده صحيح إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4177]جامع: 

َقَظ ليلة َفزِّعاً،   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها    -)خ ط ت( أم سلمة   -[ 1421]  اْستَـيـْ
َمن   -ويف رواية: ماذا فُتح من اخلزائن؟  -وهو يقول: ال إِّله إِّال هللا، ماذا أُنزل الليلَة من الفتنة؟ ماذا أُنزل من اخلزائن؟ 

فُيصلِّّني؟ ُربَّ كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة«. أخرجه البخاري، واملوطأ،   -: أزواَجه يريد -يُوقُِّظ صواحَب احلُُجرات 
 والرتمذي 

 [ ]صحيح[ 4178]جامع: 
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كان يُوقُِّظ أهَلُه يف    -صلى هللا عليه وسلم -: »أنَّ النيبَّ -رضي هللا عنه   -)ت( علي بن أيب طالب   -[ 1422] 
ر من رمضان«.   ه الرتمذي. أخرجالَعْشر األواخِّ

 [  صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[ ]عبد القادر: 4180]جامع: 

قال: »يـَْعقُِّد   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه   -)خ م ط د س( أبو هريرة   -[ 1423] 
كر  الشيطاُن على قَافَِّيةِّ رأسِّ َأحدُِّكْم إَِّذا ُهَو اَنَم ثالَث ُعَقد، كل ُعْقَدة مكاَّنا: َعليَك ليل طويل فارُقْد، فإن استيقظ فذ 

احنلَّت عقدة، فإن صلى احنلَّت ُعَقُده كلُّها، فأْصبح نشيطاً طَيَِّّب النـَّْفس، وإِّال أصبَح   هللا احنلَّت ُعْقدة، فإن توَّضأَ 
   خبيَث النفس َكْسالَن«. أخرجه اجلماعة إِّال الرتمذي

 [ ]صحيح[ 4181]جامع: 
  -عليه وسلمصلى هللا  -: قال: »ذُكَِّر عند رسولِّ هللا -رضي هللا عنه   -)خ م س( عبد هللا بن مسعود   -[ 1424] 

أو قال: يف ُأُذنَيه«.   -رجل، فقيل: ما زال انئماً حَّت َأصبَح، ما قام إىل الصالة، فقال: ذاك رجل ابَل الشيطاُن يف ُأُذنِّه 
 أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي  

 [ ]صحيح[ 4182]جامع: 
صلى هللا عليه   -: قال: قال يل رسوُل هللا -رضي هللا عنهما  -)خ م س( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 1425] 

 : »اي عبَد هللا، ال تكن مثَل فالن، كان يقوُم من الليل، فرتك قيام الليل« أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي  -وسلم
 [ ]صحيح[ 4183]جامع: 

َطَرَقُه   -صلى هللا عليه وسلم-: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -ب )خ م س( علي بن أيب طال  -[ 1426] 
ا أَنـُْفُسَنا بيد هللا، إِّذا شاء َأن يبَعثـََنا بَعثـََنا ؟ قال علّي: فقلُت: اي رسوَل هللا، إَِّّنَّ ، فانصرَف وفاطمَة، فقال: أال ُتَصلِّّيانِّ

ذه:  حني قلُت له ذلك، ومل  -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا  يرجع إيلَّ شيئاً، مث مسعُته يقول وهو منصرف يضرُب َفخِّ
 . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. [«54}وكان اإلِّنساُن َأْكثـََر شيٍء َجَداًل{ ]الكهف: 

وعلى فاطمَة من الليل، فأيقظنا للصالة، مث رجع   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى للنسائي: »دخل عليَّ رسوُل هللا  
ّساً، فرجع إلينا فأيقظنا، فقال: ُقوَما َفصلِّّيا، قال: فجلسُت أان أعُرك  إىل  بيته، فصلَّى َهوِّاّيً من الليل فلم يسمع لنا حِّ

َعثـََنا بعثَنا، قال هللا   : فوىلَّ رسولُ َعْيينِّ وأان َأقول: إِّان وهللاِّ ما ُنصلِّّي إِّال ما كتَب هللا لنا، إَِّّنا أنـُْفُسنا بيد هللا، إذا شاء أن يبـْ
: ما نصلي إِّال ما كتَب هللا لنا! }وكان اإلِّنساُن  -ويضرب بيده على األخرى  -، وهو يقول -صلى هللا عليه وسلم -

   {«أكثَر شيٍء َجَدالً 
 [ ]صحيح[ 4184]جامع: 

قال: »ما من امرئ   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنها   -)ط د س( عائشة   -[ 1427] 
تكون له صالة بليل، فيْغلُِّبه عليها نوم إِّال ُكتَِّب له َأْجُر صالته، وكان نوُمه عليه صدقة«. أخرجه املوطأ وأبو داود،  

 والنسائي 
 ]األلباني: صحيح[   []شعيب: حديث حسن لغيره، وهذا سند فيه رجل ُمبهم [ اإلسناد صحيح [ ]عبد القادر: 4185]جامع: 

قال: »من أتى فَِّراَشُه وهو   -صلى هللا عليه وسلم -: يبُلغ به النيبَّ -رضي هللا عنه  -)س( أبو الدرداء   -[ 1428] 
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نوُمه صدقة عليه من ربِّّه«. ويف رواية   يْنوي أن يقوَم ُيصلِّّي من الليل، فغلبَـْته عينُه حَّت أصبح، ُكتَِّب له ما نوى، وكان
 أخرجه النسائي. عن أيب الدرداء، وأيب ذرٍّ، موقوف. 

 [ ]األلباني: صحيح[  حديث صحيح[ ]عبد القادر: 4186]جامع: 

قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي َحَّتَّ تـََورََّمْت َقَدَماُه،   -رضي هللا عنه–أبو هريرة  )جه(  -[ 1429] 
 أخرجه ابن ماجه.   ورًا«َفقِّيَل َلُه: إِّنَّ اَّللََّ َقْد َغَفَر َلَك َما تـََقدََّم مِّْن َذنْبَِّك َوَما أتََخََّر، قَاَل: »َأَفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشكُ 

في الزوائد: إسناد حديث أبي هريرة قوي احتج مسلم بجميع رواته ورواه أصحاب الكتب الستة سوى أبي  [ ]عبد الباقي:1420 ]ماجه:
]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي هشام    ]األلباني: صحيح[  [داود من حديث المغيرة والترمذي من حديث جابر 

 [ الرفاعي ويحيى بن يمان، وقد توبعا 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: إِّنَّ ُفاَلاًن اَنَم َومَلْ   -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة   -[  1430]  َأنَّ رَُجاًل َجاَء إِّىَل النَّيبِّ
ًئا َحَّتَّ َأْصَبَح، فـََقاَل: »اَبَل الشَّْيطَاُن يفِّ ُأُذنِّهِّ«، قَاَل يُوُنُس: َوقَ     اَل احلََْسُن: »إِّنَّ بـَْوَلُه َواَّللَِّّ ثَقِّيٌل«.ُيَصلِّّ اْلَبارَِّحَة َشيـْ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَُجاًل، َأْو َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  ، إِّنَّ ُفاَلاًن اَنَم اْلَبارَِّحَة َومَلْ ويف رواية أخرى، ذََكُروا عِّْنَد النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  َأْصَبَح. قَاَل: »اَبَل الشَّْيطَاُن يفِّ ُأُذنِّهِّ«.ُيَصلِّّ َحَّتَّ 

البصري 7537  ،9516]مسند:   الحسن  ثقات رجال الشيخين لكن فيه عنعنة  لغيره، رجاله  َأْحَمُد،    [[ ]شعيب: صحيح  َرَواُه  ]الهيثمي: 
ِحيحِ   [ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن ذََكٍر    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  1431] 
َقَظ َفذََكَر اَّللََّ، نَي يـَْرُقُد، فَإِّْن اْستَـيـْ هِّ َجرِّيٌر َمْعُقوٌد َثاَلَث ُعَقٍد، حِّ  ُعْقَدٌة، فَإَِّذا قَاَم فـَتَـَوضَّأَ،  احْنَلَّتْ   َواَل أُنـَْثى، إِّالَّ َوَعَلى رَْأسِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  احْنَلَّْت ُعْقَدٌة، فَإَِّذا قَاَم إِّىَل الصَّاَلةِّ، احْنَلَّْت ُعَقُدُه ُكلَُّها«. 
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوَزاَد: " َوَأْصَبَح َنِشيًطا َقْد َأَصاَب َخْيًرا َفِإْن ُهَو   [[ ]شعيب: إسناده قوي على شرط مسلم14387]مسند:  

ِحيحِ  َ َأْصَبَح َعَلْيِه ُعَقُدُه َثِقياًل َوِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ  [ َناَم اَل َيْذُكُر َّللاَّ

أبو هريرة    -[  1432]  ُفاَلاًن  قَاَل: جَ   -رضي هللا عنه    -)حم(  إِّنَّ  فـََقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ إِّىَل  اَء رَُجٌل 
َهاُه َما تـَُقوُل« ، فَإَِّذا َأْصَبَح َسَرَق قَاَل: »إِّنَُّه َسيَـنـْ للَّْيلِّ  َأخرجه مسند أمحد.   .ُيَصلِّّي ابِّ

ِحيِح، ِإالَّ َأنَّ اأْلَْعَمَش    [[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين9778]مسند:   َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ َأْحَمُد،  ]الهيثمي: َرَواُه 
 [ َقاَل: َأَرى َأَبا َصاِلٍح َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 

اْلَمْغرِّبِّ وِّتْـُر َصاَلةِّ   -  مارضي هللا عنه  -ابن عمر)حم(    -[  1433]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َصاَلُة  َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
» رِّ اللَّْيلِّ ، َوَصاَلُة اللَّْيلِّ َمْثىَن َمْثىَن، َواْلَوتْـُر رَْكَعٌة مِّْن آخِّ  .  النـََّهارِّ، فََأْوتُِّروا َصاَلَة اللَّْيلِّ

«. قَاَل: »َصاَلُة اْلَمغْ ويف رواية أخرى،   َأخرجه مسند أمحد. رِّبِّ وِّتْـُر النـََّهارِّ، فََأْوتُِّروا َصاَلَة اللَّْيلِّ
إسناده  4992  ،4847  ،5549]مسند:   ]شاكر:  الليل[  فأوتروا صالة  النهار  وتر صالة  المغرب  "صالة  قوله:  دون  ]شعيب: صحيح   ]
 صحيح[ 

َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَْرَغُب يفِّ قَِّيامِّ اللَّْيلِّ َحَّتَّ    َأنَّ  - ما رضي هللا عنه -ابن عباس )مي(  -[ 1434] 
 أخرجه الدارميقَاَل: »َوَلْو رَْكَعًة« 

[ ]الزهراني: فيه [ ]الداراني: إسناده ضعيف جدا من أجل حسين بن عبد هللا بن عبيد هللا. ولكن الحديث صحيح لغيره2764]دارمي: 
 : ضعيف، وللحديث شواهد[ ن عبد هللاحسين ب
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َقْد آَن َلَك َأنْ   )حب(   -[  1435]  ْبُن ُعَمرْيٍ، َعَلى َعائَِّشَة فـََقاَلْت لُِّعبَـْيدِّ ْبنِّ ُعَمرْيٍ:  َأاَن َوُعبَـْيُد    َعطَاء، قَاَل: َدَخْلُت 
انَتُِّكْم َهذِّهِّ، قَاَل اْبُن ُعَمرْيٍ:  فـََقاَلْت: َدُعواَن مِّْن َرطَ تـَُزوَراَن، فَقاَل: َأُقوُل اَي أُمَّْه َكَما قَاَل اأْلَوَُّل: زُْر غِّبًّا تـَْزَدْد ُحبًّا، قَاَل:  

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: َفَسَكَتْت مثَّ قَا ْعَجبِّ َشْيٍء رَأَْيتِّهِّ مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ِّيَنا أبَِّ ، قَاَل:  َأْخبِّ َلٌة مَِّن اللََّيايلِّ َلْت: َلمَّا َكاَن لَيـْ
بُّ َما َسرََّك، قَاَلْت: فـََقاَم فـََتَطهََّر، مثَّ قَ »اَي َعائَِّشُة َذرِّيينِّ أَتـََعبَُّد ال بُّ قـُْرَبَك، َوُأحِّ « قـُْلُت: َواَّللَِّّ إِّيّنِّ أَلُحِّ َلَة لَِّريبِّّ اَم ُيَصلِّّي،  لَّيـْ

ْيَـ  ْجَرُه، قَاَلْت: مثَّ َبَكى فـََلْم يـََزْل يـَْبكِّي َحَّتَّ َبلَّ حلِّ َتُه، قَاَلْت: مثَّ َبَكى فـََلْم يـََزْل يـَْبكِّي  قَاَلْت: فـََلْم يـََزْل يـَْبكِّي َحَّتَّ َبلَّ حِّ
تـَبْ   َ لصَّاَلةِّ، فـََلمَّا رَآُه يـَْبكِّي، قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ملِّ َلَك َما تـََقدََّم  َحَّتَّ َبلَّ اأْلَْرَض، َفَجاَء بِّاَلٌل يـُْؤذِّنُُه ابِّ  ُ كِّي َوَقْد َغَفَر اَّللَّ

يـَتَـَفكَّْر فِّيَها }إِّنَّ يفِّ َخلْ ُكوُن  َوَما أتََخََّر؟، قَاَل: »َأَفاَل أَ  َلَة آيٌَة، َوْيٌل لَِّمْن قـََرَأَها َومَلْ  قِّ  َعْبًدا َشُكورًا، َلَقْد نـََزَلْت َعَليَّ اللَّيـْ
.  أخرجه ابن حبان [. 190{« اآْليََة ُكلََّها ]آل عمران:   ..السََّمَواتِّ َواأْلَْرضِّ

 : إسناده صحيح على شرط مسلم[  حسن[ ]شعيب[ ]االلباني: 620]حبان: 

ُ َعَلْيهِّ   -َشكَّ ُشْعَبُة  - - مارضي هللا عنه  -أَبُو َذرٍّ، َأْو أَبُو الدَّْرَداءِّ  )حب(  -[ 1436]  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 ، َا َعَلْيهِّ، وَُكتَِّب َلُه  َوَسلََّم: »َما مِّْن َعْبٍد حُيَدُِّث نـَْفَسُه بِّقَِّيامِّ َساَعٍة مَِّن اللَّْيلِّ ُ هبِّ َها، إِّالَّ َكاَن نـَْوُمُه َصَدَقًة َتَصدََّق اَّللَّ فـَيَـَناُم َعنـْ

 َأْجُر َما نـََوى« أخرجه ابن حبان
 [  إسناده جيد  [ ]شعيب:حسن صحيح[ ]االلباني: 2588]حبان: 

 الفرع الثاني: يف وقت القيام 
لَُيوقِّظُُه هللاُ من   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »إِّْن كاَن رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)د( عائشة  -[ 1437]

ْزبِّهِّ«. ويف رواية: »من ُجزئه«.   أخرجه أبو داود. الليل، فما جييُء السََّحُر حَّت يـَْفرَُغ من حِّ
   [[ ]شعيب: إسناده حسن إسناده حسن : رعبد القاد [ ] 4187]جامع: 

  -: أيُّ العمل كان أحبَّ إىل رسول هللا -رضي هللا عنها  -)خ م د س( مسروق: قال: »سألُت عائشة    -[ 1438] 
؟ قالت: الدائم، قلت: فأيَّ حني كان يقوم من الليل؟ قالت: كان يقوم من الليل إذا مسع  -صلى هللا عليه وسلم

 الصارخ«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.  
، فقلُت هلا: أيَّ حنٍي كان ُيصلِّّي؟ قالت:  -صلى هللا عليه وسلم -اود: »سألُت عائشَة عن صالة رسول هللا ولفظ أيب د

 كان إِّذا مسع الصَّارَِّخ قام فصلَّى«  
 [ ]صحيح[ 4188]جامع: 

  -: كيف كانت صالُة رسولِّ هللا  -رضي هللا عنها  -)خ م د س( األسود بن زيد: قال: »سألُت عائشَة   -[ 1439] 
ابلليل؟ قالت: كان ينام أوَّله، ويقوم آخره فيصلِّّي، مث يرجع إىل فراشه، فإذا أذَّن املؤذِّّن َوَثَب،   -صلى هللا عليه وسلم

 فإن كان به حاجة اغَتَسَل، وإِّال تـَوَّضأ وخرج«. 
 «. -صلى هللا عليه وسلم - ويف رواية أيب سلمة ]عن عائشة[ قالت: »ما أَْلَفاه السََّحُر عندي إِّال انئماً، تعين النيبَّ 

إِّال انئمًا«.   -أو عندي -السََّحُر األَعْلى يف بييت  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قالت: »ما أْلَفى رسوَل هللا 
 َأخرجه البخاري ومسلم.  

من هذه، وستجيء   وأخرج أبو داود الرواية الثانية، وَأخرج النسائي األوىل إىل قوله: »ويقوُم آخره«. وأخرجها أيضاً أمتّ 
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 يف الفرع الثالث  
 [ ]صحيح[ 4189]جامع: 

  -عن قراءةِّ النيبِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -)د ت س( يعلى بن ُملك: »أنه سَأل أُمَّ سلمَة زوَج النيبِّّ   -[ 1440] 
يصلِّّي قْدَر ما انم، مث   وصالتِّهِّ؟ فقالت: ومالكم وصالَته؟ كان ُيصلِّّي مث يناُم َقْدَر ما صلَّى، مث -صلى هللا عليه وسلم

َعُت قراءة ُمَفسََّرة حرفاً حرفًا«. َأخرجه أبو داود،   ينام قْدَر ما صلَّى، حَّت ُيصْبَح، مث نـََعَتْت قراَءَته، فإذا هي تـَنـْ
 والرتمذي، والنسائي. 

َعَتمة، مث ُيسبِّّح، مث  ؟ فقالت: كان ُيَصلِّّي ال-صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى للنسائي: »أنه سأهلا عن صالةِّ النيبِّّ 
ُيصلِّّي بعدها ما شاء هللاُ من الليل، مث ينصرُف فريُقُد مثَل ما صلَّى، مث يسَتيقُِّظ من نومه ذلك، فُيصلِّّي مْثَل ما انم،  

 وصالتُه تلك اآلخرُة تكون إىل الصبح« 
في سنده يعلى ابن مملك، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ولكن يشهد لبعضه الحديث الذي   [ ]عبد القادر:4190]جامع: 

 بعده[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  

قال:   -صلى هللا عليه وسلم-)س( محيد بن عبد الرمحن بن عوف: »أنَّ رجاًل من أصحاب النيبِّّ   -[ 1441] 
للصالة،   -صلى هللا عليه وسلم -: وهللا ألْرُقنَبَّ رسوَل هللا -صلى هللا عليه وسلم -وأان يف سفر مع رسولِّ هللا  -قُلُت:

اْضطجع َهوِّاّيً من الليل، مث استيقظ، فنظر يف األُُفق، فقال:   -وهي الَعَتمُة  -حَّت أرى فِّْعَلُه، فلما صلَّى صالة العشاء 
  -[ مث َأْهَوى رسوُل هللا 194  - 191اَبطِّاًل{ حَّت بلغ: }إِّنََّك ال خُتْلُِّف املِّيَعاَد{ ]آل عمران:  }رَبَـَّنا َما َخَلْقَت َهَذا
واكاً، مث أفرََغ يف َقَدح من إَِّداَوة عنده ماء، فاْسَْتَّ مث قام فصَّلى، حَّت   -صلى هللا عليه وسلم إىل فراشه، فاْسَتلَّ منه سِّ

 اضطجع حَّت قلت: قد انم قدر ما صلى، مث استيقظ، ففعل كما فعل أوَل مرة، وقال  قـُْلُت: قد صلَّى َقْدَر ما انم، مث 
 أخرجه النسائي. ثالث مرات قبل الفجر«.  -صلى هللا عليه وسلم -مثل ما قال. ففعل رسوُل هللا  

 [ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4191]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم-َنشاُء َأن نَرى رسوَل هللا  : قال: »ما ُكنَّا-رضي هللا عنه   -)س( أنس بن مالك   -[ 1442] 
 أخرجه النسائي. يف الليلِّ ُمَصلِّّياً إِّال رأَيناُه، وال نشاُء َأن نَراه انئماً إِّال رأيناه«. 

 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4192]جامع: 

َيبِّ َذرٍّ: َأيُّ قَِّيامِّ اللَّْيلِّ َأْفَضُل؟ قَاَل أَبُو َذرٍّ: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّّ   -[ 1443]   َصلَّى هللاُ  )حم( أَبُو ُمْسلٍِّم، قَاَل: قـُْلُت ألِّ
، َشكَّ َعْوٌف، فـََقاَل: »َجْوُف اللَّْيلِّ اْلغَ  ، َوقَلِّيٌل فَاعُِّلُه«َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكَما َسأَْلَتينِّ  َأخرجه مسند أمحد. .ابِّرِّ، َأْو نِّْصُف اللَّْيلِّ

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  21555]مسند: 

 الفرع الثالث: يف صفتها 
  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »صلَّيُت مع رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م( عبد هللا بن مسعود  -[ 1444]

 ليلة، فأطال حَّت مهمُت أَبمرِّ سوء، قيل: وَما مهمَت به؟ قال: مهمُت أن أجلَس وأَدَعُه«. أخرجه البخاري، ومسلم  
 [ ]صحيح[ 4193]جامع: 

ذات   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صليُت مع النيبِّّ -رضي هللا عنه    -)م س د( حذيفة بن اليمان   -[ 1445] 
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ليلة، فافتتح البقرة، فقلُت: يركع عند املائة، مث مضى، فقلُت: يصلِّّي هبا يف الركعة، فمضى فقلت: يركع هبا، مث افتتح  
اًل، إِّذا مّر ِبية فيها ت سبيح سّبح، وإذا مرَّ بسؤال َسأَل، وإذا مرَّ  النساء، فقرأها، مث افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مرتسِّّ

زاد يف   -بتعوُّذ تَعوَّذ، مث ركع، فجعل يقول: سبحان ريب العظيم، فكان ركُوعه حنوًا من قيامه، مث قال: مسع هللا ملن محده 
ان سجوده قريباً من  : مث قام قياماً طوياًل قريباً ُما ركع، مث سجد، فقال: سبحان ريب األعلى، فك-رواية: ربنا لك احلمد 

 قيامه«. أخرجه مسلم، والنسائي.
 وزاد النسائي يف رواية أخرى: »ال ميرُّ ِبيةِّ ختويف أو تعظيم هلل عزَّ وجلَّ إِّال ذََكَرُه«. 

ثالًثً   -يصلِّّي من الليل، فاستفتح يقول: هللا أكب  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »رأيُت رسوَل هللا 
يف  و املََلُكوتِّ واجلََبُوتِّ والكِّْبِّاَيءِّ والَعَظَمةِّ، مث استفتح فقرأ البقرة، مث ركع، فكان ركُوُعه حنوًا من قيامه، وكان يقول ذ -

ركوعه: سبحان ريب العظيم، مث رفع رأسه من الركوع، فكان قيامه حنوًا من ركوعه ، يقول: لريب احلمُد، مث يسجد، فكان  
ه، وكان يقول يف سجوده: سبحان ريب األعلى، مث رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بني  سجوده حنوًا من قيام

السجدتني حنوًا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر يل ]ربِّّ اغفر يل[ ، فصلى أربع ركعات، فقرأ فيهن البقرة، وآل  
   شك شعبة« -أو األنعام  -عمران، والنساء، واملائدة 

 [ ]صحيح[ 4194]جامع: 

صلى هللا عليه   -: قال: »قمُت مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)د س( عوف بن مالك األشجعي   -[ 1446] 
ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة، ال ميرُّ ِبيةِّ رمحة إِّال َوَقَف وسأل، وال ميرُّ ِبيةِّ عذاب إِّال وقف وتعوَّذ، قال: مث ركع   -وسلم

، والكِّبايءِّ، والَعَظَمةِّ، مث سجد بقدر قيامه، مث قال يف  بقدر قيامه، يقول يف ركوعه: سبحان ذي  ، واجلََبُوتِّ املَلُكوتِّ
   .. أخرجه أبو داود، والنسائي[«سجوده مثل ذلك، مث قام فقرأ ِبل عمران، مث قرأ سورة ]سورة 

   [حميد، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب: إسناده قوي من أجل معاوية بن صالح وعاصم بن  إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4195]جامع: 

صلى هللا   -: قال: »قلُت: ألْرُمَقنَّ الليلَة صالَة رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)م ط د( زيد بن خالد   -[ 1447] 
، فصلَّى ركعتني خفيفتني، مث صلَّى ركعتني طويلتني ]طويلتني، طويلتني[ مث صلى ركعتني، مها دون اللتني  -عليه وسلم

ى ركعتني، ومها دون اللتني قبلهما، مث صلى ركعتني، ومها دون اللتني قبلهما، مث صلى ركعتني، ومها دون  قبلهما، مث صلَّ 
 اللتني قبلهما، مث أوتر، فذلك ثالَث عشَرة ركعة« أخرجه مسلم.

 وأخرجه املوطأ، ومل يذكر يف أوله: »ركعتني خفيفتني«. 
 «  -صلى هللا عليه وسلم  -و ُفسطاطَه« بعد قوله: »صالة رسولِّ هللا أ -وأخرجه أبو داود، وزاد: »فتوسَّدُت َعتَـبَـَتُه 

 [ ]صحيح[ 4196]جامع: 
: قال: »بِّتُّ عند خاليت ميمونَة ليلة، فقام  -رضي هللا عنهما   -( عبد هللا بن عباس حم  )خ م ط د س  -[ 1448] 

وقام   -خيفِّفه عمرو ]بن دينار[ ويُقلُِّّله  -َمَعلَّق وضوءًا خفيفاً من الليل، فَتوضَّأ من َشّن  -صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ 
فحوَّلين،   -ورِبا قال سفيان: عن ِشاله  -يصلِّّي، قال: فقمُت، فتوضَّأُت حنوًا ُما توَّضأ، مث جئُت فقمُت عن يساره  

دي فآَذنه ابلصالة، فقام إِّىل الصالة،  فجعلين عن ميينه، مث صلَّى ما شاء هللا، مث اضطجع فنام حَّت نـََفَخ، مث أاتُه املنا
 فصلى الصبح، ومل يتوَّضأ«. 

تنام عيناه، وال   -صلى هللا عليه وسلم -خاصة؛ ألنه بلغنا: »أن النيبَّ   -صلى هللا عليه وسلم-قال سفيان: وهذا للنيبِّّ  
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 ينام قلُبُه«. 
تنام   -صلى هللا عليه وسلم -إِّن رسوَل هللا ويف رواية ابن املديين عن سفيان »قال: قلت لعمرو: إِّن انساً يقولون: 

  عيناه، وال ينام قلبه؟ فقال عمرو: مسعُت ُعَبيَد بَن ُعَمرْي يقول: رؤاي األنبياء وحي، مث قرأ: }إِّيّنِّ َأَرى يف املََنامِّ َأيّنِّ 
 [ «.102َأْذحَبَُك{ ]الصافات: 

مع أهلِّهِّ ساعة، مث رقد، فلما   -صلى هللا عليه وسلم - ويف رواية قال: بِّتُّ يف بيت خاليت ميمونَة، فتحدَّث رسوُل هللا 
ُر قعد، فنظَر إِّىل السماء فقال: » }إِّنَّ يفِّ َخْلقِّ السََّماَواتِّ واألْرضِّ َواختِّاَلفِّ اللْيلِّ والنـَّهَ  ارِّ آلايٍت  كان ثـُُلُث الليلِّ اآلخِّ

ى إِّحدى عشرَة ركعة، مث أذن بالل، فصلَّى ركعتني،  [ ، مث قام فتوضأ واْسَْتَّ، فصلَّ 190أُلويل األَْلَباب{ ]آل عمران: 
 مث خرج«.

عندها ألنظر: كيف صالُة رسولِّ هللا   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »رََقْدُت يف بيتِّ ميمونَة لَيَلَة كان النيبُّ 
 . وذكر احلديث«.مع َأهله ساعة -صلى هللا عليه وسلم -؟ قال: فتَحدََّث النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم -

صلى هللا عليه   -ويف رواية: »أنه ابَت عند ميمونَة أُمِّّ املؤمنني، وهي خالُتُه، قال: فقلُت: ألنظرنَّ إِّىل صالةِّ رسولِّ هللا 
وَِّساَدة، قال: فاضطجعُت يف عرض الوسادة، واضطجَع رسوُل   -صلى هللا عليه وسلم -، َفَطَرَحْت لرسولِّ هللا  -وسلم
حَّت انتصَف الليُل، أو قَبَله   -صلى هللا عليه وسلم -وأهُله يف طوهلا، فنام رسوُل هللا   - عليه وسلمصلى هللا -هللا 

، فجلَس ميسح النوَم عن وجهه بيده، مث قرأ  -صلى هللا عليه وسلم -بقليل، أو بعَده بقليل، مث استيقظ رسوُل هللا 
ىل َشّن ُمَعلََّقة، فتوَّضأ منها، وأحسَن ُوُضوءُه، مث قام ُيصلِّّي، قال  العْشَر اآلايتِّ اخلوامَت من سورة آل عمران، مث قام إِّ 

صلى هللا عليه   -عبُد هللا بن عباس: فقمُت فصنعُت مثل ما صنَع، مث ذهبُت فقمُت إىل جنبه، فوضَع رسوُل هللا 
ني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث ركعتني، مث  يده اليمىن على رْأسي، وأخذ أُبُذين اليمىن فـََفتَـَلَها فصلَّى ركعتني، مث ركعت -وسلم

 ركعتني، مث أوتر، مث اضطجع حَّت جاءه املُؤذِّّن، فقام فصلَّى ركعتني خفيفتني، مث خرج فصلَّى الصبح«.
صلى   -عندها تلَك الليلَة، فتوضأ رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: »بِّتُّ عند ميمونََة، ورسوُل هللا 

، مث قام فصلَّى، فُقمُت عن يساره فأخذين فجعلين عن ميينه، فصلَّى يف تلَك الليلةِّ ثالَث َعْشَرَة رَكعة،  -وسلم هللا عليه
 حَّت نفخ، وكان إِّذا انَم نـََفَخ، مث أاته املؤذِّّن، فخرج فصلَّى، ومل يتوَّضأ«.  -صلى هللا عليه وسلم-مث انم رسوُل هللا 

  -صلى هللا عليه وسلم -هلا: إِّذا قام النيبُّ  ليت ميمونَة بنتِّ احلارث، فقلتويف أخرى قال: »بِّتُّ ليلة عند خا
قِّّه األمين،  -صلى هللا عليه وسلم -فأيقظيين، فقام رسوُل هللا  ، فُقمُت إِّىل جنبه األيسر، فأخذ بيدي فجعلين من شِّ

ْكَعة، مث اْحَتىَب، حَّت إِّين ألمسع نـََفَسُه راقدًا،  فجعلت إِّذا أْغَفيُت أْيخذ بَِّشحمة ُأُذين، ]قال[ : فصلَّى إِّحدى َعْشَرَة َر 
 فلما تبنيََّ له الفجُر صلَّى ركعتني خفيفتني«. 

فأتى حاجَته، مث غسل وجهه ويديه، مث انم، مث   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: بِّتُّ عند ميمونَة، فقاَم النيبُّ  
ناَقها، مث توضأَ  وضوءًا بني الوضوَءْينِّ مل يُْكثِّْر، وقد أبلَغ، مث قام فصلَّى، فقمُت كراهيَة أن يرى   قام فأتى القِّْربََة، فأطلق شِّ

َأينَّ ُكنُت أَبقِّيهِّ، فتوضَّْأُت، وقام يصلِّّي، فقمُت عن يساره، فأخذ بيدي، فأدارين عن ميينه، فتتامَّْت صالتُه ثالَث َعشَرَة  
، فأاته بالل فآَذنَُه ابلصالة، فقام يصلِّّي ومل يتوضَّأُ، وكان يف  ركعة، مث اضطجع فنام حَّت نفخ، وكان إذا انم ]نفخ[ 

دعائه: »اللَّهمَّ اجعل يف قليب نورًا، ويف بصري نورًا، ويف مسعي نورًا، وعن مييين نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا وحتيت  
 نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل يل نورًا«.
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 التابوت، فلقيت رجاًل من ولد العبَّاس فحدَّثين هبن، فذكر: »عصيب، وحلمي، ودمي، وشعري،  قال كريب: وسبعاً يف
 وَبَشري، وذكر َخْصَلتني«. 

 وزاد يف رواية: »وأْعظِّْم يل نورًا« ، بدل قوله: »واجعل يل نورًا«. وفيه: »كراهَيَة أن يرى أين كنت أنتبه له«. 
صلى هللا عليه  -كيف يصلِّّي النيبُّ   -ويف رواية: فرقبتُ   -يت ميمونَة، فـَبَـَقْيُت ويف رواية أخرى قال: »بِّتُّ يف بيت خال

؟« وذكر حنوه... إىل أن قال: »مث انم حَّت نفخ، وكنَّا نعرِّفه إِّذا انم بنفخه، مث خرج إىل الصالة فصلَّى، فجعل  -وسلم
نورًا، وعن مييين نورًا، وعن ِشايل نورًا،   : اللَّهم اجعل يف قليب نورًا، ويف بصري-أو يف سجوده  -يقول يف صالته 

أو قال: اجعلين نورًا« ، ومل يذكر: »فلقيُت بعَض ولد العباس«   -وخلفي نورًا، وفوقي نورًا، وحتيت نورًا، واجعل يل نورًا 
 .  ، ويف رواية قال: »اجعلين نورًا« ، ومل َيُشكَّ

ئذ بِّتسَع َعْشَرَة كلمة، قال سلمُة: َحدَّثَنيها ُكريب، فحفظُت ليلت  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: فدعا رسوُل هللا 
: »اللَّهمَّ اجعل يل يف قليب نورًا، ويف لساين  -صلى هللا عليه وسلم -منها ثِّْنيَتْ َعْشَرة، ونسيُت ما بقي، قال رسول هللا 

مييين نورًا، وعن ِشايل نورًا، ومن بني يديَّ  نورًا، ويف مسعي نورًا، ويف بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن حتيت نورًا، وعن 
 نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل يل يف نفسي نورًا، وأعظم يل نورًا«.  

ويف أخرى: »بِّتُّ عند خاليت ميمونَة... « فاقتص احلديث، ومل َيْذُكْر َغْسَل الوجه والكفَّنْي، غري أنه قال: »أَتى القِّْربََة،  
ناقها، فتوضَّأَ  ناقها، مث توضَّأ   َفحلَّ شِّ وضوءًا بني الوضوَءين، مث أتى فَِّراَشه فنام، مث قام َقوَمة أخرى، فأتى القِّْربََة فحلَّ شِّ

 ومل يذكر: »واجعلين نورًا«. هذه رواايت البخاري، ومسلم.  «،وضوءًا هو الوضوُء«. وقال فيه: »أعظم يل نوراً 
صلى هللا عليه  -رة: أنَّ ابَن عباس قال: »كانت صالُة النيبِّّ وأخرج احلميدي هلما رواية خمتصرة يف كتابه عن أيب مج

ثالَث َعْشَرَة ركعة« يعين: ابلليل، ومل َيْذُكْرها يف مجلة هذا احلديث الطويل، وذلك خبالف عادته، فذكرانها حنن   -وسلم
 يف مجلة طُُرقِّهِّ، ولعله أدرَك منها ما أوجب إفرادها وهللا أعلم. 

  -، وكان النيبُّ -صلى هللا عليه وسلم-ال: »بِّتُّ يف بيت خاليت ميمونَة بنتِّ احلارثِّ زوجِّ النيبِّّ ويف رواية للبخاري ق
عندها يف ليلتها، فصلَّى النيبُّ العشاَء، مث جاَء إِّىل منزله؛ فصلَّى أربَع رَكَعات، مث انم، مث قام، مث   -صلى هللا عليه وسلم

قام فقمُت عن يساره، فجعلين عن ميينه، فصلَّى مخس ركعات، مث صلَّى   مث -أو كلمة تشبهها  -قال: انم الُغَليم 
 مث خرج إىل الصالة«. -أو خطيطه -ركعتني، مث انم حَّت مسعُت َغطيطه 

وتوضأ، وهو يقول: }إِّنَّ يف   ، قال: فاستيقظ وَتَسوَّك،-صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية ملسلم: »أنه رََقَد عند النيبِّّ 
{ ، فقرأ هؤالءِّ الكلماتِّ حَّت ختم السورة، مث  َخلقِّ السَّمَ  اَواتِّ واألْرضِّ واْختِّالفِّ اللَّْيلِّ والنـََّهارِّ آلايٍت أُلويل األَْلَبابِّ

قام فصلَّى ركعتني، أطال فيهما القياَم، والرُّكوَع، والسجوَد مث انصرف فنام حَّت نفخ، مث فعل ذلك ثالث مرات: ستَّ  
، مث أوتر بثالث، فأذََّن املؤذُِّّن فخرج إىل الصالة وهو يقول:  ركعات، كلَّ ذلك يستاك ويتوض أ، ويقرأ هؤالء اآلايتِّ

اللهم اجعل يف قليب نورًا، ويف لساين نورًا، واجعل يف مسعي نوراً، واجعل يف بصري نورًا، ويف لساين نورًا، واجعل يف مسعي  
ي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن حتيت نورًا، اللهم  نورًا، واجعل يف بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمام 

 أعطين نورًا«. 
من آخر   -صلى هللا عليه وسلم -ذاَت ليلة، فقام نيبُّ هللا   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »أنه ابت عند النيبِّّ 

َماَواتِّ واألْرضِّ واْختِّالفِّ اللَّْيلِّ  الليل، فخرج فنظر إىل السماء، فتال هذه اآلية يف آل عمران: }إِّنَّ يف َخلقِّ السَّ 
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[ مث رجع إىل البيت فتسّوك، وتوضأ، مث قام فصلَّى، مث  190والنَّهارِّ{ حَّت بلغ }َفقَِّنا عذاب النار{ ]آل عمران: 
 اضطجع، مث قام فخرج فنظر إىل السماء، مث تال هذه اآلية، مث رجع فتسّوك، فتوضأ، مث قام فصلى«. 

ُيصلِّّي متطوعاً من الليل،   -صلى هللا عليه وسلم - ذاَت ليلة عند خاليت ميمونَة، فقام النيبُّ وله يف أخرى قال: »بتُّ 
قِّّه األيسر،   فقام إِّىل القْربَةِّ فتوضأ، وقام يصلِّّي، فقمُت، فلما رأيُته صنع ذلك، فتوضأُت من القِّْربَةِّ، مث قمُت إِّىل شِّ

قِّّه األمين، قلت: َأيف تطوّع كان ذلك؟ قال: نعم«.  فأخذ بيدي من وراءِّ ظهره، يـَُعدِّلين كذلك من  وراء ظهره إىل شِّ
 وأخرج املوطأ الرواية الرابعة اليت فيها ذِّْكُر الوسادة. 

وأخرج أبو داود الرابعة، ورواية البخاري، ومسلم املفردتني، وزاد يف آخر رواية البخاري: »مث قام فصلَّى ركعتني، مث  
 لَّى الغداة« ، ومل َيْذُكْر قبل النوم والغطيط »أنه صلى ركعتني بعد اخلمس«.خرج فصلى ركعتني، مث خرج فص

ابلليل؟ قال: بِّتُّ   -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى: قال ُكَرْيب: »سألُت ابَن عباس: كيف كانت صالُة رسولِّ هللا 
، فقام إِّىل َشّن فيه ماء فتوضأ، وتوضأُت  عنده ليلة، وهو عند ميمونَة، فنام حَّت إذا ذهب ثُلُث الليل أو نصُفه استيقظ

معه، مث قام، فقمُت إىل جنبه على يساره، فجعلين على ميينه، مث وضع يده على رأسي، كأنه مَيَسُّ ُأُذين، كأَنَّه يوقظين،  
حدى َعْشَرَة رَكَعة  فصلَّى ركعتني خفيفتني، قلُت: قرأ فيهما أبم القرآن يف كلِّّ رَْكعةِّ، مث سلَّم، مث صلَّى، حَّت إذا صلى إِّ 

 ابلوتر، مث انم، فَأاته بالل، فقال: الصالَة اي رسول هللا، فقام فركع ركعتني، مث صلى للناس«.
بعد ما أمسى، فقال: أصلَّى الغالُم؟  -صلى هللا عليه وسلم -ويف ُأخرى له قال: »بِّتُّ عند ميمونَة، فجاء رسوُل هللا 

أوتَر هبن، ومل   -أو مخساً  -الليل ما شاء هللا، قام فتوضَأ، مث صلى سبعاً  قالوا: نعم. فاضطجع، حَّت إِّذا مضى من
 يسلِّّم إِّال يف آخرهن«. 

واكه  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »بِّتُّ ليلة عند النيبِّّ  ، فلما استيقظ من منامه أتى طهورَُه فأخذ سِّ
اواتِّ واألرضِّ واختالفِّ الليل والنهار آلايٍت أُلويل األلباب{ ]آل  فاستاك، مث تال هذه اآلايت: }إِّنَّ يف َخْلقِّ السَّمَ 

[ حَّت قارب أن خيتم السورة أو ختمها، مث توضأ وأتى ُمصاله، فصلَّى ركعتني، مث رجع إِّىل فراشه، فنام ما  190عمران: 
ذلك يستاك ويصلِّّي    شاء هللا، مث استيقظ، ففعل مثَل ذلك، مث رجع إىل فراشه، مث استيقظ، ففعل مثل ذلك، كلُّ 

 رَكعتني، مث َأوتر«.
 ويف رواية: »فتسوَّك وتوَّضأ، وهو يقول: }إِّنَّ يف َخْلقِّ السََّماواتِّ واألرضِّ واختالفِّ الليل... { حَّت ختم السورة«. 

، منها ركعتا  ، فصلى ثالَث َعشَرَة رَكعة-صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »بِّتُّ عند خاليت ميمونَة، فقام النيبُّ 
 الفجر، َحَزْرُت قيامه يف كلِّّ ركعة بقدر: }اي أيها املُزمُِّّل{ « ، ومل يقل أحد رواته: »منها ركعتا الفجر«.

ناق   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »بِّتُّ يف بيت خاليت ميمونَة، فقام رسوُل هللا  من الليل، فأطَلَق شِّ
الصالة، فقمُت فتوَّضْأُت كما تـََوضََّأ، مث جئُت فقمُت عن يساره، فأخذين   قِّْربََة، مث قام إىلالقِّْربَةِّ، فتوضأ، مث أوْكأ ال

 بيمينه، فأدارين من ورائه، فأقامين عن ميينه، فصلَّيُت معه«. 
وله يف أخرى أخرجها عقيب روايته اليت هي مثل الرواية الرابعة من رواييت البخاري، ومسلم، قال: ويف رواية هبذه  

 القصة: »قال: قام فصلَّى ركعتني ركعتني، حَّت صلى ْثايَن ركعات، مث َأوتر خبمس مل جيلس فيهن«. 
 وَأخرج النسائي الرواية الرابعة من رواييت البخاري، ومسلم. 

؟ فوصف أنه صلَّى  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف ُأخرى عن ُكَرْيب قال: »سأَلُت ابَن عباس عن صالةِّ رسولِّ هللا 
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ى َعْشَرَة رَكعة ابلوتر، مث انم حَّت اْستَـثْـَقَل، فرأيُته ينفخ، فأاته بالل، فقال: الصالَة اي رسوَل هللا، فقام فصلَّى  إِّحد
 ركعتني، وصلى ابلناس ومل يتوضأ«.

، فقام فتوضَأ واستاك، وهو يقرأ هذه اآلية حَّت فرغ  -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قال: »كنُت عند النيبِّّ 
ا: }إِّنَّ يف َخْلقِّ السََّماواتِّ واألرضِّ واختالفِّ الليل والنهار آلايٍت أُلويل األلباب{ مث صلَّى ركعتني، مث عاد، فنام  منه

حَّت مسعُت نـَْفَخه، مث قام فتوضأ واستاك، مث صلَّى ركعتني، مث انم، مث قام فتوضَّأ واستاك، وصلى ركعتني، وأوتر  
 بثالث«.  

 ر حنوه«. وزاد يف آخره: »مث صلى ركعتني«.ويف أخرى: »أنه قام. وذك
حُيْيي من الليل ْثاينَ رَكعات، ويُوتِّر بثالث، ويصلِّّي ركعتني    -صلى هللا عليه وسلم -ويف ُأخرى قال: »كان رسوُل هللا 

 قبل صالة الفجر«. 
يصلِّّي من   -وسلمصلى هللا عليه  -وأخرج الرتمذي من هذا احلديث رواية واحدة خمتصرة، قال: »كان رسوُل هللا 

 الليل ثالَث َعْشَرَة رَكعة«. 
   وحيث مل جَيْئ َلُه إِّال هذا القدر أِّثبتناه يف املْت، ومل نُعلْم له عالمة ألجل قِّلَّته 

، َفَصلَّْيُت َخْلَفُه، فََأَخَذ بَِّيدِّي، فَ   ويف رواية عند أمحد،  رِّ اللَّْيلِّ ،  قَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّْن آخِّ َجرَّينِّ
َفَصلَّ  َخَنْسُت،  َعَلى َصالتِّهِّ،  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  َأقْـَبَل  فـََلمَّا  َذاَءُه،  َعَلْيهِّ  َفَجَعَلينِّ حِّ َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  ى 

َذائِّي فـََتْخنُِّس؟ "، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ، َأَويَـ  : " َما َشْأينِّ َأْجَعُلَك حِّ ََحٍد َأْن ُيَصلَِّّي  َوَسلََّم، فـََلمَّا اْنَصَرَف قَاَل يلِّ َبغِّي ألِّ نـْ
َذاَءَك، َوأَْنَت َرُسوُل هللاِّ الَّذِّي َأْعطَاَك هللاُ؟ قَ  ُتُه، َفَدَعا هللَا يلِّ َأْن يَزِّيَدينِّ عِّْلًما َوفـَْهًماحِّ  اَل: فََأْعَجبـْ

ُفُخ، مثَّ َأاَتُه بِّالٌل، ْعُتُه يـَنـْ فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللاِّ، الصَّالَة. فـََقاَم   قَاَل: مثَّ " رَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَنَم َحَّتَّ مسِّ
 .  َما َأَعاَد ُوُضوًءا "  َفَصلَّى،
 ]صحيح[ [ 3060]مسند: [ 4197]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قالت: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنها  -( عائشة جه )خ م ط د ت س  -[ 1449] 
صلى هللا  -ُيصلِّّي من الليل ثالَث َعْشَرَة ركعة، منها الوتْـُر وركعتا الفجر«. ويف رواية قالت: »كانت صالُة رسولِّ هللا 

 َعْشَرَة«.   َعشَر رَكعات، ويُوتُِّر بسجدة، ويركع رَْكَعيت الفجر، فتلك ثالثَ  -عليه وسلم
ُيَصلِّّي من الليل إِّحدى َعْشَرَة رَكعة، فإذا طلع الفجر صلَّى   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »كان النيبُّ  

قِّّهِّ األمينِّ، حَّت جييَء املؤذُِّّن فُيؤذِّنُه«.   ركعتني خفيفتني، مث اضطجع على شِّ
تعين: ابلليل   -يصلِّّي إِّحدى َعشَرَة رَْكَعة، كانت تلَك صالتُه كان   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »َأنَّ رسوَل هللا  

فيسجد السجدة من ذلك َقْدر ما يقرأ أحدُكم مخسني آية قبل َأن يرفَع رْأَسُه، ويرَكع ركعتني قبل صالة الفجر، مث   -
قِّّهِّ األمينِّ حَّت أيتَيُه املؤذُِّّن للصالة«.   يضطجع على شِّ

قِّّهِّ حَّت أْيتَيُه  ويف أخرى: »أنه كان ُيصلِّّي اب لليل إِّحدى َعشَرَة ركعة، يُوتِّر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شِّ
 املؤذُِّّن، فيصلِّّي ركعتني خفيفتني«.

وهي اليت   -ُيصلِّّي ما بني أن يـَْفرَُغ من صالة العشاء   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »كان رسوُل هللا 
إِّىل الفجر إِّحدى َعشَرَة ركعة، يسلِّّم بني كلِّّ ركعتني، ويوتُِّر بواحدة، فإذا سكت املؤذُِّّن من صالة   -يدعو الناُس الَعَتَمَة 
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قِّّه األمين، حَّت أيتَيُه املؤذُِّّن   الفجر وتبنيَّ له الفجر وجاءُه املؤذُِّّن: قام فركع ركعتني خفيفتني، مث اضطجع على شِّ
 لإلِّقامة«.

ُيصلِّّي من الليل ثالَث َعشَرَة ركعة، يُوتُِّر من ذلك خبمس،   -صلى هللا عليه وسلم - ويف أخرى قالت: »كان رسوُل هللا
 ال جيلس يف شيء إِّال يف آخرها«.  

[ ُيصلِّّي من الليل ثالَث عشرة ركعة، مث ُيصلِّّي إِّذا مسع النداء  -صلى هللا عليه وسلم -ويف ُأخرى قالت: »كان ]النيبُّ 
 ابلصبح ركعتني خفيفتني«. 

يف رمضان؟ قالت:   -صلى هللا عليه وسلم-ُأخرى عن أيب سلمة: »أنه سأل عائشَة: كيف كانت صالُة رسولِّ هللا ويف 
ما كان يزيد يف رمضاَن وال يف غريه على إِّحدى َعشَرَة ركعة، ُيصلِّّي أربعاً، فال تسأْل عن ُحْسنِّهِّنَّ وُطوهلنَّ، مث يصلِّّي  

، مث ُيصلي ثالًثً، قالت عائشة: فقلت: اي رسوَل هللا، أتنام قبل أن توتَِّر؟ فقال: اي  أربعاً ال تسأْل عن ُحْسنِّهنَّ وطوهلنَّ 
 عائشة، إِّن َعْيينَّ تنامان، وال ينام قليب«. هذه رواايت البخاري، ومسلم. 

عتني بعد  العِّشاَء، مث صلى ْثاينَ ركعات، وركعتني جالساً، ورك -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري قالت: »صلَّى النيبُّ  
 النداَءْينِّ، ومل يكن َيَدُعهما أبدًا«.

؟ فقالت:  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له عن مسروق ]بن األْجدع[ قال: »سألُت عائشَة عن صالةِّ رسولِّ هللا 
 َسْبع، وتِّْسع، وإِّحدى عشرَة ركعة، سوى ركعيت الفجر«. 

 صلِّّي ثالَث َعشَرَة ركعة بركعيت الفجر«.كان يُ   -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم: »َأنَّ رسوَل هللا 
؟ فقالت: كان يصلي -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى عن أيب سلمة قال: »سألُت عائشَة عن صالة رسولِّ هللا 

ني  ثالَث َعْشَرَة، ُيصلِّّي ْثايَن ركعات، مث يوتر، مث يصلي ركعتني وهو جالس، فإِّذا أراد أن يركَع قام فركَع، مث يصلي ركعت
 بني النداء، واإلقامة من صالة الصبح«.

 وله يف أخرى بنحوه، غري أن فيه: »تسع ركعات قائماً يوتر فيهنَّ«. 
،  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال أبو سلمَة: »أتيُت عائشَة، فقلُت: أي أُمَّْه، أخبيين عن صالةِّ رسولِّ هللا 

 ثالَث َعشَرَة ركعة ابلليل، منها ركعتا الفجر«. فقالت: كانت صالتُه يف شهرِّ رمضاَن وغريِّه 
ثـَْتُه عائشُة عن صالةِّ رسولِّ هللا  صلى هللا عليه   -وله يف أخرى عن أيب إسحاق قال: »سألُت األسود بن يزيد عمَّا حدَّ

نام فإذا كان عند  ؟ قالت: كان يناُم أوََّل الليل وحُيْيي آخَرُه، مث إِّن كانت له حاجة إِّىل َأهله قضى حاجته، مث ي-وسلم
وال وهللا ما قالت: اغتسل، وأان أعلم ما   -فأفاض عليه املاَء   -وال وهللا ما قالت: قام  -النداء األول، قالت: َوَثَب 

 وإن مل يكن ُجنباً توضََّأ وُضوَء الرجلِّ للصالة، مث صلى الركعتني«. -تريد 
قِّّهِّ، وزاد: »األمين«.  وأخرج املوطأ الرواية الثامنَة والتاسعَة، وله يف أخرى:  مثل اخلامسة إِّىل قوله: شِّ

وأخرج أبو داود الرواية األوىل، والثانية، وقال فيها: »ويسجد سجدِت الفجر« ، والرابعة، والسابعة، والثامنة،  
 والتاسعة، واألوىل من أفراد البخاري، والثانية من َأفراد مسلم، وَأخرج الرواية اخلامسة مثل املوطأ. 

ُيصلِّّي فيما بني أن يفرَُغ من صالة العشاء إِّىل أن   -صلى هللا عليه وسلم  -أخرى قالت: »كان رسوُل هللا وله يف 
يـَْنَصدَِّع الفجُر إِّحدى َعْشَرَة ركعة، ُيسلِّّم يف كل اثنتني، ويوتر بواحدة، وميكُث يف سجوده َقْدَر ما يقرأ أحدُكم مخسني  

قِّّهِّ األمينِّ، حَّت أيتَيُه  آية، فإذا سكت املؤذُِّّن األول من صالة  الفجر قام فركع ركعتني خفيفتني، مث اضطجع على شِّ
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 املؤذُِّّن«.
أو كما  -كان يصلِّّي من الليل ثالث َعْشَرَة ركعة، يوتر بسبع   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »أن رسول هللا  

 .ويصلِّّي ركعتني وهو جالس، وركعيت الفجر بني األذان واإلقامة« -قال
ويف أخرى: »كان يوتر بتسع رَكعات، مث أوتر بسبع ركعات، وركع ركعتني وهو جالس بعد أن يُوتُِّر، يقرأ فيهما، فإذا  

 أراد أن يركع قام فركع، مث سجد«.
ابلليل؟   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى عن األسود بن يزيد: »أنه دخل على عائشَة، فسأهلا عن صالةِّ رسولِّ هللا  

ان ُيصلِّّي ثالَث َعْشَرَة ركعة من الليل، مث إِّنه صلى إِّحدى َعْشَرَة ركعة، وترك ركعتني، مث قُبَِّض وهو ُيصلِّّي من  فقالْت: ك
 الليل تسع ركعات، آخُر صالته من الليل الوِّتْـُر«. 

ركعتني خفيفتني«.   »فإذا أذََّن املؤذُِّّن قام فصلَّى: وأخرج الرتمذي الرواية اخلامسة مثل املوطأ. وأخرج السابعة، وزاد
 وأخرج التاسعة.

 ُيصلِّّي من الليل تِّْسَع رَكعات«.  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قالت: »كان النيبُّ 
منعه من ذلك َمرض، أو غلبْتُه   -إِّذا مل يصلِّّ من الليل  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قالت: »كان النيبُّ 

 ْشَرَة ركعة«. صلِّّى يف النهار ثنيت ع -عيناه 
وأخرج النسائي الرواية اخلامسة، وأخرجها أيضاً مثل املوطأ، وَأخرج التاسعة، ورواييت مسلم: الثانية، والثالثة، ورواية أيب  

 داود اأُلوىل.
قالت: كان يناُم أوََّل الليل،   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال األسود: »سألُت عائشَة عن صالةِّ رسول هللا 

يقوم، فإذا كان من السََّحر أْوَتر مث أتى فَراَشه، فإذا كان له حاجة أملَّ أبهله، فإذا مسع األَذاَن َوَثَب، فإن كان ُجُنباً  مث
 أفاض عليه من املاء، وإِّال توضَّأ، مث خرج إِّىل الصالة«  

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي، َما َبنْيَ َأْن يـَْفرَُغ   -رضي هللا عنها– َعائَِّشةَ ويف رواية عند ابن ماجه عن  قَاَلْت: »َكاَن النَّيبِّ
َدٍة، وَ   َما  َيْسُجُد فِّيهِّنَّ َسْجَدًة، بَِّقْدرِّ مِّْن َصاَلةِّ اْلعَِّشاءِّ إِّىَل اْلَفْجرِّ، إِّْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة، ُيَسلُِّّم يفِّ ُكلِّّ اثـْنَـَتنْيِّ، َويُوتُِّر بَِّواحِّ

نَي آيًَة، قـَْبَل َأْن يـَْرَفَع رَْأَسُه، فَإَِّذا َسَكَت اْلُمَؤذُِّّن مَِّن اأْلََذانِّ اأْلَوَّلِّ مِّ  ، قَاَم فـَرََكَع رَْكَعَتنْيِّ  يـَْقَرأُ َأَحدُُكْم مَخْسِّ ْن َصاَلةِّ الصُّْبحِّ
   َخفِّيَفَتنْيِّ«

 [ ]صحيح[ 1358 ]ماجه:[ 4198]جامع: 

: »أراد أن يغُزَو يف سبيل هللا، َفقدِّم املدينَة، وَأراد أن يبيَع  -رضي هللا عنه  -)م د س( سعد بن هشام   -[ 1450] 
ْوه عن  عقارًا هبا، فيجعَله يف السالح والُكراع، وجُياهَِّد الرُّوَم حَّت ميوَت، فلما َقدَِّم املدينَة َلقَِّي ُأانساً من أهل املدينة، فنهَ 

صلى هللا   -، فنهاهم رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -اً ستَّة أرادوا ذلك يف حياةِّ رسولِّ هللا ذلك، وأخبوه أن رَْهط
وأشهد على رَْجَعتِّها   -وقد كان طلَّقها  -، وقال: أليس لكم يفَّ ُأسوة؟ فلما حدَّثوه بذلك راجع امرأته -عليه وسلم

؟ فقال ابُن عباس: أال أُدلُّك على من هو أعلم  -يه وسلمصلى هللا عل -فأتى ابَن عباس، فسأله عن وِّْتر رسول هللا 
؟ قال: من؟ قال: عائشة، فائتِّها فَسْلها، مث اْئتِّين فأخبين بردِّّها  -صلى هللا عليه وسلم  -َأهل األرض بوتر رسولِّ هللا 

ا؛ ألين َّنيُتها أن تقوَل   ، فقال:فاْستَـْلَحْقُته إِّليهاعليك. قال: فانطلقُت إِّليها، فأَتيُت على حكيمِّ بنِّ أفْـَلَح،  ما أان بِّقارِّهبِّ
يَعَتني شيئاً، فأََبْت إِّال ُمضيًّا، قال: فأقسمُت عليه فجاء، فانطلقنا إِّىل عائشَة، فاستأَذانَّ عليها، فَأذَِّنت  لنا،  يف هاتني الشِّّ
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شام، قالت: َمن هشام؟ قال:  فدخلنا عليها، فقالْت: حكيم؟ فـََعَرفـَْته، فقال: نعم، فقالت: َمْن معك؟ قال: سعُد بُن ه
فقلت: اي أمَّ املؤمنني، أنبئيين عن ُخُلق   -قال قتادة: وكان ُأصيَب يوم ُأُحد  -ابُن عامر. فرتَّمَحْت عليه، وقالت خريًا 

عليه  صلى هللا  -، قالت: ألْسَت تقرْأ القرآَن؟ قلت: بلى، قالْت: فإن ُخُلَق نيبِّّ هللا -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 
كان القرآَن، قال: فـََهَمْمُت َأن أقوم، وال أسأَل أحدًا عن شيء حَّت أموَت، مث بدا يل، فقلت: أَنبئيين عن قيام    -وسلم

  -عز وجل  -قلت: بلى، قالت: فإن هللا  {؟، فقالت: ألْسَت تقرأ: }اي أيها املزمل-صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 
وأصحابه َحْواًل، وأمسك هللا خامتتها اثين   -صلى هللا عليه وسلم -سورة، فقام نيب هللا افرتض قيام الليل يف أول هذه ال

يف آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعاً بعد   -عز وجل  -عشر شهرًا ]يف السماء[ ، حَّت أنزل هللاُ 
واَكه،  -عليه وسلمصلى هللا  -فريضة، قال: قلت: اي أم املؤمنني، أنبئيين عن وتر رسول هللا   ، فقالت: كنا نُعِّدُّ له سِّ

وَطهورَُه، فيبعْثُه هللا مَّت شاء أن يبعَثُه من الليل، فيتسوَُّك ويتوضأُ، ويصلِّّي تسع ركعات، ال جيلس فيها إِّال يف الثامنة،  
يذكر هللا وحيَمُده ويدعوه[ ، مث  فيذُكر هللا وحيَمُدُه ]َوَيْدعوه، مث ينهُض وال يسلِّّم، مث يقوُم فيصلِّّي التاسعَة، مث يقعد ف

يسلم تسليماً يسمعنا، مث يصلِّّي ركعتني بعد ما يسلُِّّم وهو قاعد، فتلك إِّحدى َعشَرَة ركعة اي ُبينَّ، فلما أسنَّ رسوُل هللا  
ن  ، وأخذه اللحُم، أوتر بسبع، وصنع يف الركعتني مثل صنيعه األول، فتلك تسع اي بينَّ، وكا-صلى هللا عليه وسلم -

إِّذا صلى صالة أحبَّ أن يداوم عليها، وكان إِّذا غلبه نوم، أو َوَجع عن قيام الليل   -صلى هللا عليه وسلم  -نيبُّ هللا 
قرأ القرآن كلَّه يف ليلة، وال صلَّى ليلة إىل   -صلى هللا عليه وسلم -صلَّى من النهار ثنيت َعشَرَة ركعة، وال أعلم نيبَّ هللا 

 كاماًل غري رمضان، قال: فانطلقُت إِّىل ابنِّ عباس فحدَّثـُْته حبديثها، فقال: َصدَقْت، ولو كنُت  الصبح، وال صام شهَراً 
 َأقْـَرهُبا، أو أدخُل عليها، ألتيُتها حَّت ُتشافَِّهين به، قال: قلت: لو علمُت أنك ال تدخُل عليها ما حدَّثـُْتَك حديثها«. 

وقال فيه: قالت: َمْن   -وساق احلديث بقصته   -، فسألُته عن الوتر؟ ويف رواية قال: »انطلقُت إىل عبدِّ هللا بنِّ عباس
 هشام؟ قلُت: ابُن عامر، قالت: نِّْعم املرُء كان عامر، أصيب يوَم ُأحد«. 

 أخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود، ويف ألفاظه تغيري بزايدة ونقصان قليل، ولفظ مسلم َأمت. 
يف جوف الليل؟ فقالت:   -صلى هللا عليه وسلم  -عن صالة رسولِّ هللا  ويف أخرى أليب داود قال: »إن عائشَة ُسئِّلتْ 

كان يصلِّّي صالَة العِّشاء يف مجاعة، مث يرجع إىل أهله فريكع أربع ركعات، مث أيوي إِّىل فراشه ينام، وَطهورُُه ُمَغّطى عند  
واُكه موضوع، حَّت يبعَثُه هللا  يل، فيتسوَّك وُيسبغ الوضوء، مث يقوم إِّىل  ساعَته اليت يبعثُه من الل  -عز وجل  -رْأسه، وسِّ

مصاله، فيصلي ْثايَن ركعات، يقرأ فيهن أبُمِّّ القرآن وسورة من القرآن، وما شاء هللا، وال يقعُد يف شيء منها حَّت يقعد  
سليمة واحدة شديدة،  يف الثامنة، وال يسلِّّم، ويقرأُ يف التاسعة حَّت يقعَد، فيدعو ِبا شاء هللا أن يدعَو، ويسألُُه، ويسلُِّّم ت

دَّةِّ تسليمه، مث يقرأ وهو قاعد أبمِّّ الكتاب، ويركع وهو قاعد، مث يقرأُ يف الثانية، فريكع   يكاد يوقُِّظ َأهَل البيت من شِّ
صلى هللا عليه   -ويسجد وهو قاعد، مث يدعو ِبا شاء هللا أن يدعَو، مث يسلم وينصرف، فلم تزل تلَك صالُة رسولِّ هللا 

 دََّن، فنقص من التسع ثِّنتني، فجعلها إىل الستِّّ والسبع والركعتني وهو قاعد، حَّت قُبض على ذلك«. حَّت بَ  -وسلم
ويف أخرى هبذا احلديث قال: »ُيصلِّّي العِّشاَء، مث أيوي إىل فراشه« ، ومل يذكر األربع ركعات. وقال فيه: »فيصلِّّي ْثايَن  

وقال: »ال جيلس يف شيء منهن إِّال يف الثامنة، فإنه كان جيلس، مث   «،ركعات، يسوِّي بينهن ابلقراءة والركوع والسجود
 يقوم، وال ُيسلِّّم، فيصلِّّي ركعة يوتر هبا، مث يسلم تسليمة يرفع هبا صوته، حَّت يوقِّظنا... وساق معناه«. 

 ظنا«.  وال ذكر يف التسليم: »حَّت يوق «،ويف أخرى، ومل يذكر: »أنه سوَّى بينهن يف القراءة والركوع والسجود
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ويف أخرى ِبعناه وحنوه، وفيه: »كان خُيَّيل إِّيّل أَنَُّه سّوى بينهن يف القراءة والركوع والسجود. مث يوتر بركعة، مث يصلِّّي  
َبُه، فرِبا جاء بالل فآَذنَُه ابلصالة: مث يُغفِّي، ورِبا شككُت: َأغَفى، أْوال؟ حَّت يـُْؤذِّنَُه   ركعتني وهو جالس، مث يضع َجنـْ

 وساق احلديث. ...« فكانت تلك صالته حَّت أسّن وحَلَُم، فذكرت من حلمه ما شاء هللا ابلصالة،
وأخرجه النسائي بنحو من رواية مسلم، ومل يذكر يف أوله حديث بيع العقار، وجعلِّه يف السالح والُكراع، ومراجعةِّ  

 ؟«.-عليه وسلمصلى هللا -زوجته، وأوُل حديثه »أنه لقَي ابَن عباس فسأله عن وتر رسولِّ هللا 
وله يف أخرى قال: »قدمُت املدينَة، فدخلُت على عائشَة، قالت: َمْن أَنت؟ قلت: َأان سعُد بُن هشام بن عامر. قالت:  

صلى هللا عليه   -. قالت: إِّن رسوَل هللا -صلى هللا عليه وسلم -رحم هللا أابك، قلت: أخبيين عن صالة رسولِّ هللا 
كان يصلِّّي ابلليلِّ صالَة العِّشاءِّ، مث    -صلى هللا عليه وسلم -. قالت: إن رسوَل هللا كان وكان، قلُت: أَجلْ   -وسلم

أيوي إىل فراشه فينام، فإِّذا كان جوف الليل قام إىل حاجته وإِّىل َطُهورِّهِّ فتوضأ، مث دخل املسجد، فيصلي ْثاين ركعات،  
ويوتر بركعة، مث يصلِّّي ركعتني وهو جالس، مث يضع جنبه، فرِبا   خُيَيَّل إِّيّل أنه ُيسوِّي بينهن يف القراءة والركوع والسجود،

؟ حَّت يـُْؤذِّنَُه ابلصالة، فكانت تلك صالة   جاء بالل فآَذنَُه ابلصالة قبل َأن يـُْغفَِّي، ورِبا شككُت: َأْغَفى، أْو مل يـُْغفِّ
صلى هللا   -قالت: وكان النيبُّ  -هللا فذكرت من حلمه ما شاء  -، حَّت َأَسنَّ َوحَلَُم -رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم 

يصلِّّي ابلناس العشاء، مث أيوي إِّىل فراشه، فإِّذا كان جوُف الليل قام إِّيل َطهوره وإِّىل حاجته، مث دخل   -عليه وسلم
تَّ ركعات، خُيَيَّل إِّيلَّ أَنه ُيَسوِّي بينهن يف القراءةِّ والركوعِّ والسجودِّ، مث يوتر بركعة، مث يصلي ركعتني   املسجَد فصلَّى سِّ

وهو جالس، مث يضع جنبه، ورِبا جاء بالل فآَذنَُه ابلصالة قبل أن يـُْغفَِّي، ورِبا ُأغفَي، ]ورِبا[ شككت: َأْغفى، أم ال؟  
 «. -صلى هللا عليه وسلم -حَّت يـُْؤذِّنَُه ابلصالة. قالت: فما زالت تلك صالة َرسولِّ هللا  

واكه وَطهوره، فيبعثُه هللا  -صلى هللا عليه وسلم - وله يف أخرى، قالت: »كنا نُعِّدُّ لرسولِّ هللا ما شاء   -عز وجل  -سِّ
َأن يبعَثُه من الليل، فيستاك، ويتوضَّأُ، وُيصلِّّي تسع ركعات، ال جيلس فيهن إِّال عند الثامنة، وحيمد هللا، ويصلِّّي على 

ها، وحيمد هللا، ويصلي على نبيه، ويدعو مث  نبيه، ويدعو بينهن، وال يسلِّّم، مث يصلي التاسعة، ويقعد، يذكر كلمة حنو 
فلما أَسنَّ رسوُل   -زاد يف أخرى: فتلك إِّحدى َعْشَرَة ركعة اي بين  -يسلِّّم تسليماً ُيسمعنا، مث يصلي ركعتني وهو قاعد 

تِّْسع َأي   ، وأخذ الّلْحَم، أوتر بسبع، مث يصلِّّي ركعتني، وهو جالس بعد ما يسلِّّم، فتلك-صلى هللا عليه وسلم -هللا 
 صلى هللا عليه وسلم إِّذا صلى صالة أحبَّ أن يداوم عليها«.  -ُبيَنَّ. وكان رسوُل هللا 

كان يوتر بتسع ركعات، مث يصلِّّي ركعتني    -صلى هللا عليه وسلم -وله طرف آخر: »أنه مسعها تقول: إنَّ رسوَل هللا 
 لس«.وهو جالس، فلما ضعف أوتر بسبع ركعات، مث صلى ركعتني وهو جا

 وله طرف آخُر: »أنه كان يوتر بتسع، ويركع ركعتني وهو جالس«.
؟ فقالت: كان  -صلى هللا عليه وسلم -وله طرف آخُر: »أنه وَفد على أُمِّّ املؤمنني عائشَة، فسأهلا عن صالة رسولِّ هللا 

   ُيصلِّّي من الليل ْثاين ركعات، ويوتر ابلتاسعة، ويصلِّّي ركعتني وهو جالس«
 [ ]صحيح[ 4199]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »بِّتُّ ليلة عند رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( الفضل بن العباس   -[ 1451] 
ألْنظَُر َكيَف يصلِّّي من الليل، فقام فتوضأ وصلَّى ركعتني؛ قياُمه مثل ركوعه، ورُكوُعه مثُل سجوده، مث انم، مث استيقظ  

أ خبمس آايت من آل عمران: }إِّنَّ يف َخلقِّ السََّماواتِّ واألرض... { فلم يزل يفعل هكذا حَّت  فتوضَأ، واستنثر، مث قر 



366 
 

صلى هللا عليه  -صلى عشر ركعات، مث قام فصلى سجدة واحدة فأوتر هبا، واندى املنادي عند ذلك، فقام رسوُل هللا 
 أخرجه أبو داود. الصبح«  بعدما سكت املُؤذُِّّن، فصلَّى سجدتني خفيفتني، مث جلس حَّت صلى -وسلم

[ ]عبد القادر: مرسل وله شواهد يقوى بها[ ]شعيب: إسناده صحيح، على اختالف فيه على شريك ابن أبي نمر في 4200]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[    [الحديث، وهذا ال يضر، والمحفوظ أنه عن عبد هللا بن عباس تسمية صحابيّ 

قال: »إِّذا قاَم َأحدُكم من    -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)م د( أبو هريرة   -[ 1452] 
 الليل فليفتتح الصالة بركعتني خفيفتني«. َأخرجه مسلم، وأَبو داود.

   على أيب هريرة  وزاد أبو داود يف رواية: »مث ليطوِّْل بعُد ما شاء هللا«. قال أَبو داود: ورواه مجاعة موقوفاً 
 [ ]صحيح[ 4201]جامع: 

إذا قام من الليل   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)م( عائشة    -[ 1453] 
 أخرجه مسلم. افتتح ]صالته[ بركعتني خفيفتني«. 

 [ ]صحيح[ 4202]جامع: 

ِبية من القرآن   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »قام رسوُل هللا -رضي هللا عنها   -)ت( عائشة   -[ 1454] 
 أخرجه الرتمذي. ليلة«. 
 [  صحيح اإلسناد[ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4203]جامع: 

: قال: »قام رجل، فقال: اي رسوَل هللا، كيف -رضي هللا عنهما   -)خ م ط د س ت( عبد هللا بن عمر   -[ 1455] 
ْفَت الصبَح فأْوتِّْر بواحدة«.  -صلى هللا عليه وسلم  -صالُة الليل؟ قال رسول هللا  : صالُة الليل مثىن مثىن، فإذا خِّ

 أخرجه البخاري، ومسلم، واملوطأ، وأبو داود، والنسائي. 
َر صالتك وِّْتراً وزا  . -صلى هللا عليه وسلم-ومل يذكر سؤال الرَّجل النيبَّ  «،د الرتمذي: »واجعل آخِّ

عن صالة الليل؟ فقال   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى أليب داود، والنسائي: »أن رجاًل من أهل البادية سَأل النيبَّ 
 أبصبعه، هكذا: مثىن مثىن، والوتر ركعة من آخر الليل«  

: »صالُة الليل والنَّهارِّ مثىن  -صلى هللا عليه وسلم -رواية للرتمذي، وأيب داود، والنسائي قال: قال رسول هللا   ويف
 مثىن«. 

قال الرتمذي: وقد اختلف يف هذا احلديث عن ابن عمر، فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم، قال: والصحيح ما روي عنه  
قال النسائي: هذا   «،ومل يذكر »النهار «، : »صالة الليل مثىن مثىن-صلى هللا عليه وسلم -أنه قال: قال رسول هللا 

 . احلديث خطأ، يعين: الذي فيه ذِّْكُر النهار
 [ ]صحيح[ 4204]جامع: 

ِّّ  )جه(  -[ 1456]  قَاَل: َسأَْلُت َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعبَّاٍس َوَعْبَد اَّللَِّّ ْبَن ُعَمَر، َعْن َصاَلةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ   -رمحه هللا- َعامِّر الشَّْعيبِّ
َها َْثَاٍن، َويُوتُِّر بَِّثاَلٍث، َوَر  ، فـََقااَل: »َثاَلَث َعْشَرَة رَْكَعًة، مِّنـْ للَّْيلِّ أخرجه ابن   «ْكَعَتنْيِّ بـَْعَد اْلَفْجرِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ

 ماجه.
 ]األلباني: صحيح[  [ ]شعيب: إسناده صحيح[1361 ]ماجه:

بن عبد هللا    -[  1457]  زََمَن    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َمَع  َأقْـبَـْلَنا  قَاَل: 
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َيٍة مَِّن اأْلَْنَصارِّ َحَّتَّ  َخَرْجُت  احْلَُدْيبَِّيةِّ َحَّتَّ نـََزْلَنا السُّْقَيا، فـََقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل: َمْن َيْسقِّيَنا يفِّ َأْسقَِّيتَِّنا؟ قَاَل َجابٌِّر: فَ  يفِّ فِّتـْ
َنا يفِّ َأْسقَِّيتِّ  ياًل، َفَسَقيـْ نَـُهَما َقرِّيٌب مِّْن َثاَلثٍَة َوعِّْشرِّيَن مِّ أْلًَُثيَةِّ، َوبـَيـْ َنا اْلَماَء الَّذِّي ابِّ َنا، َحَّتَّ إَِّذا َكاَن بـَْعَد َعَتَمٍة إَِّذا رَُجٌل أَتـَيـْ

  ، ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فََأْوَرَد، مثَّ َأَخْذُت بِّزَِّمامِّ اَنقَتِّهِّ يـَُنازُِّعُه بَعِّريُُه إِّىَل احْلَْوضِّ ، فََأََنْتـَُها  فـََقاَل: »َأْورِّْد؟« ، فَإَِّذا ُهَو النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . ْجَدةً مثَّ َصلَّى بـَْعَدَها َثاَلَث َعْشَرَة سَ  -َوَجابٌِّر فِّيَما ذََكَر إِّىَل َجْنبِّهِّ  -فـََقاَم َفَصلَّى اْلَعَتَمَة 

 ْبُن َسْعٍد، [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َوِفيِه ُشَرْحِبيلُ 15064]مسند: 
 [ َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َوَضعََّفُه َجَماَعة  

قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( َصْفَوان ْبنِّ اْلُمَعطَّلِّ السَُّلمِّيِّ    -[  1458] 
قَ  َرَة، مثَّ اَنَم فـََلمَّا َكاَن نِّْصُف اللَّْيلِّ اْستَـيـْ َلًة »َفَصلَّى اْلعَِّشاَء اآْلخِّ َر ُسورَةِّ  َسَفٍر فـََرَمْقُت َصاَلَتُه لَيـْ َظ فـََتاَل اآْلاَيتِّ اْلَعْشَر آخِّ

َأْم ُسُجوُدُه َأْطَوُل؟ مثَّ اْنَصَرَف فـََناَم، مثَّ  آلِّ عِّْمَراَن، مثَّ َتَسوََّك، مثَّ تـََوضَّأَ، مثَّ قَاَم َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ، َفاَل َأْدرِّي َأقَِّياُمُه َأْم رُُكوُعُه  
َقَظ فـََتاَل اآْلاَيتِّ  ْطَوُل؟ مثَّ اْنَصَرَف  ، مثَّ َتَسوََّك، مثَّ تـََوضََّأ، مثَّ قَاَم َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ اَل َأْدرِّي َأقَِّياُمُه َأْم رُُكوُعُه َأْم ُسُجوُدُه أَ اْستَـيـْ

َقَظ فـََفَعَل َذلَِّك، مثَّ مَلْ يـََزْل يـَْفَعُل َكَما فـََعَل َأوََّل َمرٍَّة َحَّتَّ   َأخرجه مسند أمحد. .َصلَّى إِّْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة« فـََناَم، مثَّ اْستَـيـْ
 [ [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: فيه عبد هللا بن جعفر والد علي ابن المديني وهو ضعيف22663]مسند: 

  . َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َردََّد آيًَة َحَّتَّ َأْصَبَح " " َأنَّ َرُسوَل هللاِّ    -رضي هللا عنه   -َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ    أبو   )حم(  -[  1459] 
   َأخرجه مسند أمحد.

 [ [ ]شعيب: حديث حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه إسماعيل بن مسلم الناجي، ولم أجد من ترجمه2/ 11593 ]مسند:

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َصاَلُة اللَّْيلِّ َمْثىَن َمْثىَن،    -رضي هللا عنه    -)حم( َعْمرِّو ْبنِّ َعَبَسةَ   -[  1460]  َعنِّ النَّيبِّ
َجابَةَ  ُر َأْجَوبُُه َدْعَوًة« قـُْلُت: َأْوَجُبُه؟ قَاَل: اَل َبْل َأْجَوبُُه يـَْعينِّ بَِّذلَِّك اإْلِّ    . َوَجْوُف اللَّْيلِّ اآْلخِّ

ُر َأْوجَ ويف رواية أخرى،   َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َصاَلُة اللَّْيلِّ َمْثىَن َمْثىَن، َوَجْوُف اللَّْيلِّ اآْلخِّ ُبُه َدْعَوًة« قَاَل:  َأنَّ النَّيبِّ
َجابََة«  مسند أمحد.  َأخرجه . فـَُقْلُت: َأْجَوبُُه؟ قَاَل: »اَل َوَلكِّْن َأْوَجُبُه يـَْعينِّ بَِّذلَِّك اإْلِّ

مثنى"  19449  ،19448  ،19447]مسند:   مثنى  الليل  "صالة  منه:  وقوله  صحيح،  دعوة"  أجوبه  الليل  "جوف  منه:  قوله  ]شعيب:   ]
 [ صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد هللا[ ]الهيثمي: فيه أبو بكر ابن أبي مريم، وهو ضعيف 

قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي يفِّ احْلُْجَرةِّ َوَأاَن يفِّ   -رضي هللا عنها  -)حم( عائشة  -[ 1461] 
ُعَناُه« ُل َبنْيَ الشَّْفعِّ َواْلَوْترِّ بَِّتْسلِّيٍم ُيْسمِّ ، فـَيَـْفصِّ  َأخرجه مسند أمحد.  . اْلبَـْيتِّ

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، عمر بن عبد العزيز لم يدرك عائشة[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوُعَمُر ْبُن [ ]شعيب:  24539]مسند:  
 [ َعْبِد اْلَعِزيِز َلْم ُيْدِرْك َعاِئَشةَ 

، َواَل يـََناُم    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1462]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »تـََناُم َعْيينِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
.»  َأخرجه مسند أمحد.  قـَْليبِّ
 ]شاكر: إسناده صحيح[   [[ ]شعيب: إسناده قوي 9657 ،7417]مسند: 

اْلَوْترِّ    -  مارضي هللا عنه  -  ابن عمر )حم(    -[  1463]  َبنْيَ  ُل  يـَْفصِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: »َكاَن 
ُعَناَها«.  َأخرجه مسند أمحد.   َوالشَّْفعِّ بَِّتْسلِّيَمٍة َوُيْسمِّ

 ]شاكر: إسناده صحيح[  [[ ]شعيب: إسناده قوي 5461]مسند: 
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؟ قَاَل: جُتْزُِّئَك قَِّراَءُة   -[  1464]  َمامِّ ريِّيَن قَاَل: قـُْلُت: لَِّعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُعَمَر َأقْـَرأُ َخْلَف اإْلِّ . قـُْلُت:  )حم( أََنس ْبنِّ سِّ َمامِّ اإْلِّ
َم ُيَصلِّّي َصاَلَة اللَّْيلِّ َمْثىَن َمْثىَن« ، قَاَل:  رَْكَعيتِّ اْلَفْجرِّ، ُأطِّيُل فِّيهَِّما اْلقَِّراَءَة؟ قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ 

َا َسأَْلُتَك َعْن رَْكَعيتِّ اْلَفْجرِّ، قَاَل: إِّنََّك َلَضْخٌم أََلْسَت تـََراينِّ أَبـَْتدُِّئ احْلَدِّيَث: »َكانَ  َعَلْيهِّ  قـُْلُت: إَِّّنَّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ْئَت قـُْلَت: اَنَم، َوإِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي َصاَلَة اللَّيْ  َي الصُّْبَح َأْوتـََر بِّرَْكَعٍة، مثَّ َيَضُع رَْأَسُه« ، فَإِّْن شِّ ْئَت  لِّ َمْثىَن َمْثىَن، فَإَِّذا َخشِّ ْن شِّ

َفُق  قـُْلَت: مَلْ يـََنْم، »مثَّ يـَُقوُم إِّلَْيهَِّما َواأْلََذاُن يفِّ ُأُذنـَْيهِّ« ، فََأيُّ ُطوٍل َيُكوُن؟ مثَّ قـُْلُت: رَُجلٌ  َاٍل يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، أَيـُنـْ  َأْوَصى ِبِّ
؟ قَاَل: َأَما إِّنَُّكْم َلْو فـََعْلُتْم َكاَن مِّْن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ. قَاَل: قـُْلُت: رَُجٌل تـَُفوتُُه رَْكعَ  ْنُه يفِّ احْلَجِّّ َماُم، أَيـَُقوُم  مِّ َمامِّ َفَسلََّم اإْلِّ ٌة َمَع اإْلِّ

لدَّْينِّ َأْكثـََر مِّْن َمالِّهِّ إِّىَل َقَضائَِّها قـَْبَل َأْن   َماُم إَِّذا َسلََّم قَاَم. قـُْلُت: الرَُّجُل أيَُْخُذ ابِّ َماُم؟ قَاَل: َكاَن اإْلِّ ، قَاَل: لُِّكلِّّ  يـَُقوَم اإْلِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. َغادٍِّر لَِّواٌء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ عِّْنَد اْستِّهِّ َعَلى َقْدرِّ َغْدرَتِّهِّ 

 ]شاكر: إسناده صحيح[   صحيح[[ ]شعيب: إسناده 5096]مسند: 

م ْبنِّ َضْمَرَة، قَاَل: ُسئَِّل َعلِّيٌّ َعْن َصالةِّ َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: " َكاَن يُ   -[  1465]  َصلِّّي  )حم( َعاصِّ
تَّ َعْشَرَة رَْكَعًة "    . مَِّن اللَّْيلِّ سِّ

ُيصَ ويف رواية أخرى،   َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  " َكاَن  " قَاَل:  اْلَمْكُتوبَةِّ  َوى  رَْكَعًة سِّ َعْشَرَة  تَّ  اللَّْيلِّ سِّ مَِّن    . لِّّي 
 َأخرجه مسند أمحد. 

 ]الهيثمي: رجاله ثقات[  [[ ]شعيب: إسناده قوي، وقوله في هذا الحديث. "من الليل" خطأ من أحد الرواة 1241 ،1234]مسند: 

 الفصل الرابع: يف صالة الضحى 
  -: قال عبد هللا بن شقيق: قُلُت لعائشة: هل كان رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)خ م ط د س( عائشة  -[ 1466]

 يصلي الضحى؟ قالت: »ال، إِّال أن جييَء من مغيبه«.  -صلى هللا عليه وسلم
أبو داود  ويف رواية مثله، وزاد: »قلُت: هل كان يـَْقُرن بني السورتني؟ قالت: من املفصل؟« أخرجه مسلم. وأخرج 

 الثانية. 
يصوم شهرًا كلَّه؟ قالت: ما   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج النسائي األوىل، وزاد: »قال: قلُت: هل كان رسوُل هللا 

 علمُته صام شهرًا كلَّه، وال أفطره حَّت يصوَم منه، حَّت مضى لسبيله«. 
 لوجهه، وال أفطره حَّت يصوَم منه«.  ويف أخرى قالت: »وهللاِّ إِّْن صام شهرًا معلوماً سوى رمضاَن، حَّت مضى

لََيدَُع   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أخرجها البخاري، ومسلم، واملوطأ، وأبو داود »قالت: إِّْن كان رسوُل هللا 
  -ليه وسلمصلى هللا ع -الَعَمَل وهو حيبُّ أن يـَْعَمَل به، خشيَة أن يعمَل به الناُس، فـَيـُْفَرَض عليهم، وما سبَّح رسوُل هللا 

 ُسْبحة الضحى َقطُّ، وإِّين أُلَسبِّّحها«.
يصلِّّي ُسبحة الضحى قط، وإِّين أُلسبِّّحها. وإِّْن كان  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »قالت: ما رأيُت رسوَل هللا 

 لََيدَُع العمل... وذكرت احلديث«   -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 
 [ ]صحيح[ 4205]جامع: 

: تصلِّّي الضحى؟ قال: ال،  -رضي هللا عنهما  -( مورق العجلي: قال: »قلُت البن عمر حب )خ  -[ 1467] 
؟ قال: ال إَخالُُه«.  -صلى هللا عليه وسلم  -قلُت: فـَُعمُر؟ قال: ال، قال: قلُت فأبو بكر؟ قال: ال، قلُت: فالنيبُّ 
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 . ( 1)أخرجه البخاري 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَلْ َيُكْن ُيَصلِّّي  » -رضي هللا عنهما  -عمر عبد هللا بن  ويف رواية عند ابن حبان عن  َّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ النَّيبِّ

َبٍة«. أخرجه ابن حبان     .( 2)الضَُّحى إِّالَّ َأْن يـَْقُدَم مِّْن َغيـْ
   [ ]صحيح[4207]جامع:  (1)
   [إسناد قوي : [ ]شعيبصحيح [ ]االلباني:2528]حبان:  (2)

)خ( انفع موىل ابن عمر: »أنَّ ابَن عمر كان ال يصلِّّي من الضحى إِّال يف يومني: يوَم يـَْقَدُم مكة، فإنه    -[  1468] 
كان يـَْقَدُمها ُضحى فيطوُف ابلبيت، فيصلِّّي ركعتني َخْلَف املقام، ويوَم أيِت مسجَد قـَُباَء، فإنه كان أيتيه كل َسْبت، وإذا  

كان يزوره    -صلى هللا عليه وسلم-يصلَِّّي فيه، قال: وكان حُيَدُِّث َأنَّ رسوَل هللا    دخل املسجد َكرِّه َأن خيرَج منه حَّت 
راكباً وماشياً، قال: وكان يقول لنا: إَِّّنا أصنُع كما رأَيُت أصحايب يصنعون، وال أمنع أحدًا يصلِّّي يف أيِّّ ساعة من ليل  

 أخرجه البخاري. «. أو ََّنَار، غري أن ال تـََتَحرَّْوا طلوَع الشمس، وال غروهَبا

 [ ]صحيح[ 4208]جامع: 

صلى  -: قال: »ما حدَّثنا َأحد أنه رَأى النيبَّ -رمحه هللا  -)خ م ط د ت س( عبد الرمحن بن أيب ليلى   -[ 1469] 
دخل بيتها يوم فتح   -صلى هللا عليه وسلم  -يصلِّّي الضُّحى، غرَي أمِّّ هانئ، فإَّنا قالت: إِّن النيبَّ  -هللا عليه وسلم

الة قط أخفَّ منها، غرَي أنه يُتم الركوَع والسجوَد«. أخرجه البخاري،  مكَة، فاغتسَل وصلَّى ْثاينَ رََكَعات، فلم أَر ص
 ومسلم.

ين أنَّ   وملسلم يف رواية عبد هللا بن احلارث بن نوفل اهلاِشي، قال: سألُت وَحَرْصُت على أن َأجَد أحدًا من الناس خُيْبِّ
حدًا حيدِّثين ذلك، غرَي أمِّّ هانئ بنتِّ أيب طالب  سبَّح ُسبحَة الضَُّحى، فلم أجد أ -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا 

أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فُأَِت بثوب فُسرتِّ عليه، فاغتسل، مث   -صلى هللا عليه وسلم -أخبتين َأنَّ رسول هللا  
رب، قالت: فلم َأرَُه  قام فركع ْثايَن رََكَعات، ال أدري: أقياُمه فيها أطوُل، أم ركوعُه، أم سجوُده؟ كل ذلك منه متقا 

 سبَّحها قبُل وال بعُد. 
صلَّى يف بيتها عام الفتح ْثاينَ رََكَعات يف ثوب واحد قد َخاَلَف بني   -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم: »َأنَّ رسوَل هللا 

 َطَرفـَْيهِّ«. وأخرج أبو داود، والرتمذي األوىل. 
يوم فتح مكة وهو يغتسل، قد َسرَتَْتُه ]فاطمُة[   - عليه وسلمصلى هللا -ويف رواية النسائي: »أَّنا دخلْت على النيبِّّ  

 بثوب ُدونَُه يف قصعة فيها أَثـَُر العجني، قالت: فصلى الضحى، فما أدري: كم صلى حني قضى ُغْسَلُه؟«.
ُل وفاطمةُ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »أَّنا َذَهَبْت إِّىل النيبِّّ   ابنُته تسرُته بثوب،  عام الفتح، فـََوَجَدتُه يـَْغَتسِّ

 فسلَّمْت، فقال: من هذا؟ قلُت: أُمُّ هانئ، فلما فرغ من ُغْسلِّه قام فصلَّى ْثايَن ركعات ملتحفاً يف ثوب واحد«. 
 وأخرج املوطأ رواية مسلم اآلخرة إىل قوله: »يف ثوب واحد«. 

ْبَحَة الضُّحى ْثاينَ ركعات يسلِّّم من كل  يوم الفتح صلَّى سُ  -صلى هللا عليه وسلم  -وأليب داود: »َأنَّ رسوَل هللا 
 ركعتني« 

  ويف أخرى ِبعناه، ومل يذكر: »ُسْبَحَة الضُّحى«
 [ ]صحيح[ 4209]جامع: 
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: كم كاَن -رضي هللا عنها   -: قالت معاذُة: إَّنا سألْت عائشَة -رضي هللا عنها  -( عائشة  حم )م  -[ 1470] 
 . (1)  أخرجه مسلميصلِّّي الضحى؟ قالت: »َأربع ركعات، ويزيُد ما شاء هللا«.  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ بـَْييتِّ مَِّن الضَُّحى َأْرَبَع  قَاَلْت:  -رضي هللا عنها    -عائشة ويف رواية عند أمحد عن  »َصلَّى النَّيبِّ
 . (2)  َأخرجه مسند أمحد  .رََكَعاٍت«

   [ ]صحيح[4211]جامع:  (1)
 ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[    [24456 ،25232]مسند:  (2)

بصيامِّ   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »أوصاين خليلي -رضي هللا عنه   -)خ م د ت س( أبو هريرة   -[ 1471] 
 ثالثةِّ أايم من كلِّّ شهر، وركعيت الضُّحى، وأن أوتَِّر قبل أن َأرُقَد«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

ثالثة: أن ال أانم إِّال على وِّْتر، وصوَم   -هللا عليه وسلمصلى  -ويف رواية الرتمذي، والنسائي قال: »َعهَِّد إِّيلَّ رسوُل هللا 
 ثالثةِّ َأايم من كلِّّ َشهر، وأن ُأصلَِّّي الضُّحى« 

 [ ]صحيح[ 4212]جامع: 
بثالث َأن ال   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »أوصاين حبييب -رضي هللا عنه  -)م د( أبو الدرداء   -[ 1472] 

ثة أايم من كل شهر، وصالةِّ الضحى، وأن ال أانم إِّال على وتر«. أخرجه مسلم، وأبو  أَدَعُهنَّ ما عشُت: بصيام ثال
 داود، والنسائي  

 [ ]صحيح[ 4213]جامع: 
: أنه رأى قوماً يصلُّون من الضَُّحى، فقال: لقد علموا أنَّ الصالَة يف  -رضي هللا عنه   -)م( زيد بن أرقم   -[ 1473] 

 قال: »صالُة األوَّابني حني تـَْرَمُض الفَِّصال«. -صلى هللا عليه وسلم  -َل هللا غري هذهِّ الساعةِّ أفضُل، إِّن رسو 
خرج على َأهل قُباَء وهم يصلُّون، فقال: صالُة األوَّابنَي إِّذا رَمَِّضتِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »َأنَّ رسوَل هللا  

 أخرجه مسلم. الفَِّصاُل«. 
 [ ]صحيح[ 4214]جامع: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى الضَُّحى َقطُّ إِّالَّ   -رضي هللا عنه   -)حم( أبو هريرة   -[ 1474]  قَاَل: »َما رَأَْيُت النَّيبِّ
َدًة«  َأخرجه مسند أمحد. .َمرًَّة َواحِّ

َحى ِإالَّ َمرًَّة َوِرَجاُلُه ِثَقات   [[ ]شعيب: إسناده قوي 10199 ،9758]مسند:   [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: َلْم ُيَصلِّ الضُّ

الضَُّحى إِّالَّ َأْن أَنَُّه »مَلْ يـََر َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي    -رضي هللا عنه   -)حم( أََنس ْبَن َمالِّكٍ  -[  1475] 
 َأخرجه مسند أمحد.  .خَيُْرَج يفِّ َسَفٍر، َأْو يـَْقَدَم مِّْن َسَفٍر«

ِ  12622  ،12353]مسند:     -[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   اَلُهَما َروَ  -َصلَّى َّللاَّ َحى ِإالَّ َأْن َيْقِدَم ِمْن َسَفٍر َأْو َيْخُرَج« َوكَّ َثِني َأَنس  اَل ُيَصلِّي الضُّ ِ ْبُن َروَّاَحَة َقاَل: َحدَّ  [ اُه ُعَبْيُد َّللاَّ

ْعَلى َمكََّة "،   -رضي هللا عنه  -أُّم َهانِّئٍ  )حم(  -[ 1476]  قَاَلْت: " نـََزَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم اْلَفْتحِّ أبَِّ
َذرٍّ   أَبُو  َفَجاَء  ُتُه،  فَاْغتَ فَأَتـَيـْ َذرٍّ،  َأاَب  يـَْعينِّ  َفَسرَتَُه،   " قَاَلْت:  نيِّ.  اْلَعجِّ أَثـََر  فِّيَها  أَلََرى  إِّيّنِّ  قَاَلْت:  َماٌء.  فِّيَها  َْفَنٍة  َسَل، مثَّ  جبِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َْثَانِّ رََكَعاٍت "، َوَذلَِّك يفِّ الضَُّحى  َأخرجه مسند أمحد.  .َصلَّى النَّيبِّ
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َوَسلََّم[26887  ]مسند: َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  النبيِّ  مع  ذرٍّ  أبي  قصة  دون  صحيح  حديث  ]شعيب:  رجال ]الهيثمي:    [  ورجاُله  أحمد،  رواه 
 [ الصحيح، وهو في الصحيح، خال قصة أبي ذرٍّ وستِر كل واحد منهما اآلخر

ُْم لَُيَصلُّ   )حم(   -[  1477]  وَن َصاَلًة  َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن َأيبِّ َبَكَرَة، قَاَل: رََأى أَبُو َبَكَرَة اَنًسا ُيَصلُّوَن الضَُّحى، فـََقاَل: " إَِّّنَّ
َها َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َواَل َعامَُّة َأْصَحابِّهِّ "  َأخرجه مسند أمحد.  .َما َصالَّ

 [ ]شعيب: إسناده قوي[20460]مسند: 

 الفصل اخلامس: يف قيام شهر رمضان، وهو الرتاويح 
إذا دخل   -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)خ م د س ت( عائشة  -[ 1478]

َزَر«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود،   الَعْشُر اأَلواخر من رمضان أحىي الليَل، وأيقَظ أهَله، َوجدَّ، وَشدَّ املِّئـْ
 والنسائي.

رِّ منه   -يه وسلمصلى هللا عل -وملسلم قالت: »كان رسوُل هللا  جيتهُد يف رمضاَن ما ال جيتهُد يف غريه، ويف العْشرِّ األواخِّ
 ما ال جيتهد يف غريه«. 

 . جيتهُد يف العشر األواخر ما ال جيتهد يف غريه«  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي: »كان رسوُل هللا 
 [ ]صحيح[ 4215]جامع: 

يقوُم يف   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه    -)م( أنس بن مالك   -[ 1479] 
َأانَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -رمضاَن، فجئُت فقمُت إىل َجْنبِّه، وجاء رجل فقام أيضاً، حَّت ُكنَّا رَْهطاً، فلما أحسَّ النيبُّ  

، فصلَّى صالة ال ُيصلِّّيها عندان. قال: فقلنا له حني أصبحنا: َفطِّْنَت لنا  َخْلَفُه جعل يتَجوَُّز يف الصالة، مث دخل رَْحَله
ُل رسوُل هللا  ، وذلك يف  -صلى هللا عليه وسلم -الليلة؟ قال: نعم، ذاك الذي محلين على ما َصنَـْعُت، قال: فَأخذ يـَُواصِّ

: ما ابُل رجال يواصلون؟ إنكم  -سلمصلى هللا عليه و  -آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النيبُّ  
ُقون تعمَُّقهم«.  َ الشهُر لواصلُت وَِّصااًل َيدَُع املُتَـَعمِّّ  أخرجه مسلم. لستم مثلي، أما وهللا لو مَتَاَدى يبِّ

 [ ]صحيح[ 4216]جامع: 
صلَّى يف   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »إِّن النيب -رضي هللا عنها   -( عائشة حم  )د خ م ط س  -[ 1480] 

املسجد، فصلَّى بصالته انس، مث صلى من القابلة فكثُر الناس، مث اجتمُعوا من الليلة الثالثة، فلم خيرج إِّليهم رسوُل هللا  
، فلما أصَبح قال: قد رأَيُت الذي صنعتم، ومل مينْعين من اخلروج إِّليكم إِّال أيّنِّ خشيُت أن  -صلى هللا عليه وسلم -

 يف رمضان«.تـُْفَرَض عليكم، وذلك 
فأمرين رسوُل هللا   َأْوزَاعاً  الناُس يصلُّون يف املسجد يف رمضاَن[  قالت: »كان    -صلى هللا عليه وسلم  -]ويف رواية: 

: أَيها الناس، أما وهللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم-فضربُت له َحصريًا، فصلى عليه... هبذه القصة، قالت فيه: تعين النيب  
 هللا غافاًل، وال َخفَي عليَّ مكانُكم«. أخرجه أبو داود. ما بِّتُّ ليليت هذه حبمد 

خرج من جوفِّ الليل، فصلَّى يف املسجد، فصلَّى    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية البخاري، ومسلم: »َأنَّ رسوَل هللا  
يف الليلة    -وسلمصلى هللا عليه  -رجال بصالته، فأصبح الناُس يتحدَّثون بذلك، فاجتمع أكثُر منهم، فخرج رسوُل هللا  

الثانية فصلَّْوا بصالته، فَأصبح الناس يذكرون ذلك، فَكثـَُر أهل املسجد من الليلة الثالثة، فخرج، فصلَّْوا بصالته، فلما  
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، فطَفَِّق رجال منهم -صلى هللا عليه وسلم  -كانت الليلُة الرابعُة َعجَز املسجُد عن أهله، فلم خيرْج إليهم رسوُل هللا  
الص إِّليهم رسوُل هللا  يقولون:  فلم خيرْج  الفجَر  -صلى هللا عليه وسلم  -الَة،  فلما قضى  الفجر،  ، حَّت خرج لصالة 

َأما بعُد، فإِّنه مل خْيَف عليَّ شأنُكم الليلَة، ولكينِّّ خشيُت أن تـُْفَرض عليكم صالُة  َأقْـَبل على الناس، مث تشهََّد فقال: 
 الليل، فتعَجزوا عنها«. 

 معناه خمتصرًا، قال: »وذلك يف رمضان«. ويف رواية بنحوه، و 
َ رسوُل هللا   واألمُر على ذلك«.  -صلى هللا عليه وسلم -زاد يف أخرى: »فتـُُويفِّّ

كان ُيَصلِّّي يف ُحْجَرتِّهِّ، وجداُر احلجرة قصري، فرَأى الناُس    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية البخاري: »َأنَّ رسوَل هللا  
صلى    -، فقام انس ُيصلُّون بصالته، فأْصَبحوا فتحدَّثُوا، فقام رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -شخَص رسولِّ هللا  

لِّّي، فقام انس ُيصلُّون بصالته، فصنعوا ذلك ليلتني أو ثالًثً، حَّت إذا كان بعد ذلك جلس  الثانية ُيص  -عليه وسلمهللا  
ُتْكَتَب عليكم    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا   ْفُت أن  فلم خيرْج، فلما َأصبح ذََكَر ذلك له الناُس، فقال: إِّين خِّ

 صالُة الليل«. 
   وزاد فيها: »بعد الثالثة والرابعة«. وأخرج النسائي األوىل من رواييت أيب داود ويف رواية املوطأ مثل رواية أيب داود األوىل، 

َأوْ ويف رواية عند أمحد،   للَّْيلِّ  َوَسلََّم يفِّ رََمَضاَن ابِّ َعَلْيهِّ  دِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُيَصلُّوَن يفِّ َمْسجِّ النَّاُس  زَاًعا،  قَاَلْت: َكاَن 
تَُّة َأْو َأَقلُّ مِّْن َذلَِّك َأْو َأكْ َيُكوُن َمَع   ، فـََيُكوُن َمَعُه النـََّفُر اخْلَْمَسُة َأوِّ السِّّ ثـَُر، ُيَصلُّوَن بَِّصاَلتِّهِّ،  الرَُّجلِّ الشَّْيُء مَِّن اْلُقْرآنِّ

َلًة مِّْن َذلَِّك َأْن أَْنصِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم لَيـْ ، فـََفَعْلُت، َفَخَرَج  قَاَلْت: فََأَمَرينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ريًا َعَلى اَببِّ ُحْجَرِتِّ َب َلُه َحصِّ
إِّلَيْ  فَاْجَتَمَع  قَاَلْت:  َرَة،  اْلعَِّشاَء اآْلخِّ َصلَّى  َأْن  بـَْعَد  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َفَصلَّى هبِِّّْم  إِّلَْيهِّ  دِّ،  اْلَمْسجِّ َمْن يفِّ  هِّ 

َوتـََرَك احلَْ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َفَدَخَل،  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  اْنَصَرَف َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  لَْياًل َطوِّياًل، مثَّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  رَي َعَلى    صِّ
َْن َكا َعَلْيهِّ َوَسلََّم ِبِّ َلَة، قَاَلْت:  َحالِّهِّ، فـََلمَّا َأْصَبَح النَّاُس حَتَدَّثُوا بَِّصاَلةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  دِّ تِّْلَك اللَّيـْ َن َمَعُه يفِّ اْلَمْسجِّ

رَ  ، َفَصلَّى هبِِّّْم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلعَِّشاَء اآْلخِّ لنَّاسِّ ُد رَاجًّا ابِّ َتُه َوثـََبَت النَّاُس،  َوَأْمَسى اْلَمْسجِّ َة، مثَّ َدَخَل بـَيـْ
 النَّاُس   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َشْأُن النَّاسِّ اَي َعائَِّشُة؟« قَاَلْت: فـَُقْلُت َلُه: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ مسِّعَ قَاَلْت: فـََقاَل يلِّ َرُسوُل اَّللَِّّ 

دِّ، َفَحَشُدوا لَِّذلَِّك لُِّتَصلَِّّي هبِِّّْم، قَاَلْت: فـََقاَل: »اْطوِّ   َْن َكاَن يفِّ اْلَمْسجِّ َعنَّا َحصِّريَكِّ اَي َعائَِّشُة« قَاَلْت:  بَِّصاَلتَِّك اْلَبارَِّحَة ِبِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َغرْيَ َغافٍِّل، َوثـََبَت النَّاُس َمَكاََّنُْم َحَّتَّ َخرَ  َعَلْيهِّ  فـََفَعْلُت. َواَبَت َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

، فـََقاَلْت: فـََقاَل: »أَ  َليتِّ َهذِّهِّ َغافِّاًل، َوَما َخفَِّي َعَليَّ َمَكاُنُكْم،  َوَسلََّم إِّىَل الصُّْبحِّ يُـَّها النَّاُس، َأَما َواَّللَِّّ َما بِّتُّ َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ لَيـْ
مَتَلُّوا« قَاَل: وََكاَنْت َعائَِّشُة تـَُقوُل:  َّتَّ  َوَلكِّينِّّ خَتَوَّْفُت َأْن يـُْفرَتََض َعَلْيُكْم فَاْكَلُفوا مَِّن اأْلَْعَمالِّ َما ُتطِّيُقوَن، فَإِّنَّ اَّللََّ اَل مَيَلُّ حَ 

 َأخرجه مسند أمحد. »إِّنَّ َأَحبَّ اأْلَْعَمالِّ إِّىَل اَّللَِّّ َأْدَوُمَها َوإِّْن َقلَّ«.
 [ ]صحيح[ 26307[ ]مسند: 4217]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »اْحَتَجَر رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)خ م د س( زيد بن ًثبت   -[ 1481] 
ََصَفة أو َحصري  صلى هللا   -فخرج رسوُل هللا  -قال عفان: يف املسجد، وقال عبد األعلى: يف رمضاَن  -ُحَجرْيَة خبِّ

صلُّون بصالته، قال: مث جاؤوا ]ليلة[ ، فحضروا، وأبطأ  ُيصلِّّي فيها، قال: فتتبَّع إِّليه رجال، وجاؤوا ي -عليه وسلم
  -عنهم فلم خيرْج إليهم، فرفـَُعوا أصواَْتم، وَحَصُبوا الباَب، فخرج إليهم رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 

كم، فعليكم ابلصالةِّ يف  ُمْغَضباً، فقال هلم: ما زال بكم َصنِّيُعكم حَّت ظننُت أنه سُيكَتُب علي  -صلى هللا عليه وسلم
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 بيوتكم، فإِّن خرَي صالةِّ املرءِّ يف بيته إِّال الصالَة املكتوبة«. 
ويف حديث عفَّان: »ولو ُكتَِّب عليكم ما قمتم به« ، وفيه: »فإنَّ أفضَل صالةِّ املرءِّ يف بيته إِّال املكتوبَة«. أخرجه  

 البخاري، ومسلم، وأخرجه أبو داود، ومل يذكر »يف رمضاَن«.
ََذ ُحجرة يف املسجد من حصري، فصلَّى رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رواية النسائي: »َأنَّ رسوَل هللا  ويف   -اختَّ

َ، فاجتمع إِّليه انس، مث فـََقُدوا َصوَته ليلة، فظنوا أنه قد انم، فجعل بعُضُهم يـَتَـَنْحَنُح   -صلى هللا عليه وسلم فيها لََيايلِّ
خرَج للصبح قال: ما زال بكم الذي رأيُت من َصنِّيعكْم، حَّت خشيُت أن يُْكَتَب عليكم، ولو   ليخرَج، فلم خيرْج، فلما

   كتَب عليكم ما ُقمتم به، فصلُّوا أيها الناس يف بيوتكم، فإن أفضَل الصالةِّ صالُة املرء يف بيته إِّال املكتوبة« 
 [ ]صحيح[ 4218]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »ُصْمنا مع رسولِّ هللا  - عنه رضي هللا  -)ت د س( أبو ذر الغفاري   -[ 1482] 
رمضاَن، فلم يـَُقْم بنا حَّت بقي سبع من الشهر، فقام بنا حَّت َذَهَب ثلُث الليل، مث مل يقم بنا يف السادسة، وقام بنا يف  

ه، قال: إِّنَّه من قام مع اإلمام حَّت ينصرَف  اخلامسة حَّت ذهب َشْطُر الليل، فقلنا له: اي رسوَل هللا، نـَفَّْلَتنا بقيَة ليلتنا هذ
ُكتَِّب له قياُم ليلة، مث مل يقم بنا حَّت بقي ثالث ليال من الشهر، فصلَّى بنا يف الثالثةِّ، ودعا َأهَله ونساءه، فقام بنا حَّت  

ال أن أاب داود قال: »حَّت  ختوَّْفنا الفالَح، قلُت: وما الفالُح؟ قال: السُّحوُر«. أخرجه الرتمذي، وأبو داود، والنسائي، إِّ 
   .وزاد هو والنسائي »مث مل يقم بنا بقية الشهر« وأخرجه النسائي بغري زايدة   «،خشينا أن يفوتَنا الفالحُ 

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4220]جامع: 
يف شهر   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »قمنا مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه    -)س( النعمان بن بشري   -[ 1483] 

رمضاَن ليلَة ثالث وعشرين إِّىل ثُلثِّ الليل األول، مث قمنا معه ليلة مخس وعشرين إِّىل نصف الليل، مث قمنا معه ليلة  
 أخرجه النسائي. ا ُيسمُّونه السُُّحوَر«. سبع وعشرين، حَّت ظَنَـنَّا أن ال نُْدرَِّك الفالَح، وكانو 

 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4221]جامع: 

)خ ط( عبد الرمحن بن عبد القاريُّ: قال: »خرجُت مع عمَر بنِّ اخلطاب ليلة إِّىل املسجد، فإذا النَّاُس    -[ 1484] 
جل فُيصلِّّي بصالته الرَّْهُط، فقال عمُر: إِّين ]َأرى[ لو مجعُت هؤالءِّ  أوزاع متفرِّقون، ُيصلِّّي الرجُل لنفسه، وُيصلِّّي الر 

على قارئ واحد لكان أْمَثَل، مث َعَزم، فجمعهم على ُأيبِّّ بن كعب، قال: مث خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون  
وكان   -يريد: آخَر الليل   -ونبصالة قارئهم، فقال عمُر: نِّْعَمتِّ البدعُة هذه، واليت تنامون عنها أفضل من اليت تقوم

   . أخرجه البخاري، واملوطأ «.الناُس يقومون أوََّله
 [ ]صحيح[ 4222]جامع: 

َلٍة،    َأنَّ  -رضي هللا عنه  -)حم( أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ   -[ 1485]  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َجاَءُه َأْصَحابُُه َذاَت لَيـْ
َتُه، فََأطَاَل، مثَّ َخَرَج َفَصلَّى هبِِّّْم َفَخفََّف، مثَّ َدَخَل بَـ  َتُه، فََأطَاَل، فـََلمَّا َأْصَبَح،  َفَخَرَج َفَصلَّى هبِِّّْم َفَخفََّف، مثَّ َدَخَل بـَيـْ يـْ

َتَك، َوخُتَفُِّف إَِّذا َخَرْجَت، قَاَل: »مِّْن َأْجلِّكُ  قَاُلوا:  . ْم َما فـََعْلُت«اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َصلَّْيَت، َفَجَعْلَت ُتطِّيُل إَِّذا َدَخْلَت بـَيـْ
َلًة يفِّ رََمَضانَ ويف رواية ًثنية ، َوَصلَّى هَلُْم َفَخفََّف، مثَّ َدَخَل فََأطَاَل  ، َأنَّ َأْصَحاَب َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَتـَْوُه لَيـْ

قَالُ  َأْصَبَح،  فـََلمَّا  مَِّرارًا  َذلَِّك  فـََفَعَل  الصَّاَلَة،  فََأطَاَل  َدَخَل  مثَّ  هبِِّّْم،  َفَصلَّى  َخَرَج  مثَّ  َناَك  الصَّاَلَة،  أَتـَيـْ اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  وا: 
 . َأْجلُِّكْم فـََعْلُت َذلَِّك«فـََفَعْلَت َكَذا وََكَذا، فـََقاَل: »مِّْن 
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم َجاَءُه َأْصَحابُُه، َفَخَرَج إِّلَْيهِّْم، َفَصلَّى هبِِّّْم َفَخفََّف،  ويف رواية ًثلثة،   َتُه  " َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  مثَّ َدَخَل بـَيـْ
َناَك اْلَبارَِّحَة اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َفَصلَّْيَت  فََأطَاَل، مثَّ َخَرَج إِّلَْيهِّْم، َفَصلَّى هبِِّّْم َفَخفََّف،   ئـْ مثَّ َدَخَل فََأطَاَل، فـََلمَّا َأْصَبَح، قَاُلوا: جِّ

َتَك فََأطَْلَت، فـََقاَل: »إِّيّنِّ فـََعْلُت َذلَِّك مِّْن َأْجلُِّكْم«  . بَِّنا َفَخفَّْفَت، مثَّ َدَخْلَت بـَيـْ
ُّ صَ ويف رواية ًثلثة،   ْئُت فـَُقْمُت َخْلَفُه، قَاَل: َوَجاَء رَُجٌل فـََقاَم إِّىَل  قَاَل: َكاَن النَّيبِّ لَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي يفِّ رََمَضاَن، َفجِّ

، مثَّ َجاَء آَخُر َحَّتَّ ُكنَّا رَْهطًا، فـََلمَّا َأَحسَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأانَّ خَ  َز يفِّ الصَّاَلةِّ، مثَّ قَاَم َفَدَخَل  ْلَفُه جَتَوَّ َجْنيبِّ
َلَة؟ قَاَل: »نـََعْم، َفَذاَك الَّذِّي  َمْنزَِّلُه َفَصلَّى َصاَلًة مَلْ ُيَصلَِّّها عِّْنَداَن، قَاَل: فـََلمَّا َأْصَبْحَنا قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأَفطِّْنَت بِّ  َنا اللَّيـْ

ُلوَن مِّْن َأْصَحابِّهِّ قَاَل:  مَحََلينِّ َعَلى الَّذِّي َصنَـْعُت« قَالَ  رِّ الشَّْهرِّ، قَاَل: فََأَخَذ رَِّجاٌل يـَُواصِّ ُل َوَذاَك يفِّ آخِّ : مثَّ َأَخَذ يـَُواصِّ
ْثلِّي، َأَما وَ  ُلوَن، إِّنَُّكْم َلْسُتْم مِّ دَّ يلِّ الشَّْهُر َلَواَصْلُت  اَّللَِّّ َلْو مُ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما اَبُل رَِّجاٍل يـَُواصِّ

ُقوَن تـََعمَُّقُهْم«  .وَِّصااًل َيدَُع اْلُمتَـَعمِّّ
ُأاَنٌس َفَصلَّْوا بِّصَ ويف رواية رابعة،   َفَجاَء  َلٍة يفِّ ُحْجَرتِّهِّ،  لَيـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّّي َذاَت  َّ َصلَّى هللاُ  اَلتِّهِّ، َفَخفََّف  َأنَّ النَّيبِّ

اْلبَـ  َوحَنْنُ َفَدَخَل  َصلَّْيَت  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  قَاُلوا:  َأْصَبَح،  فـََلمَّا  ُيَصلِّّي،  َذلَِّك  مَِّرارًا ُكلَّ  فـََعاَد  َخَرَج  مَتُدَّ يفِّ    ْيَت مثَّ  َأْن  حنِّبُّ 
ََكانُِّكْم، َوَعْمًدا فـََعْلُت َذلَِّك«  َأخرجه مسند أمحد.  .َصاَلتَِّك قَاَل: »َقْد َعلِّْمُت ِبِّ

صحيح13065  ،12005  ،13012  ،12570  ،13821  ،13213  ،14102  ،12918]مسند:   إسناده  ]شعيب:  َرَواُه   [[  ]الهيثمي: 
ِحيحِ   [ الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّّي َعَلى مُخَْرٍة فـََقاَل: »اَي    -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  1486] 
َ النَّاَس«. يُت َأْن َيُكوَن يـَْفْتِّ  َأخرجه مسند أمحد.  َعائَِّشُة اْرَفعِّي َعنَّا َحصِّريَكِّ َهَذا فـََقْد َخشِّ

 []الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح [إسناده صحيح على شرط الشيخين  [ ]شعيب:26111]مسند: 
، َفَصلَّى    -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ    -رضي هللا عنها    -َعائَِّشة  )خز(  -[  1487]  َخَرَج يفِّ َجْوفِّ اللَّْيلِّ

دِّ، َفَصلَّى رَِّجاٌل   دِّ، فَ يفِّ اْلَمْسجِّ َلُة الثَّالَِّثُة َكثـَُر َأْهُل اْلَمْسجِّ َخَرَج  بَِّصاَلتِّهِّ، فََأْصَبَح اَنٌس يـََتَحدَّثُوَن بَِّذلَِّك، فـََلمَّا َكاَنتِّ اللَّيـْ
ُد َعْن َأْهلِّهِّ، فـََلْم خَيُْرجْ  َلُة الرَّابَِّعُة َعَجَز اْلَمْسجِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ    -إِّلَْيهِّْم َرُسوُل اَّللَّ    َفَصلَّى َفَصلُّوا بَِّصاَلتِّهِّ، فـََلمَّا َكاَنتِّ اللَّيـْ

ُهْم يـَُناُدوَن: الصَّاَلَة، َفاَل خَيُْرُج، َفَكُمَن َرُسوُل اَّللَّ    -َوَسلََّم   نـْ َحَّتَّ َخَرَج لَِّصاَلةِّ    -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َفطَفَِّق رَِّجاٌل مِّ
، َوأَْثىَن َعَلْيهِّ، مثَّ قَاَل: "َأمَّا بـَْعُد: فَإِّنَُّه  اْلَفْجرِّ، فـََلمَّا َقَضى اْلَفْجَر قَامَ  مَلْ خَيَْف . فََأقْـَبَل َعَلْيهِّْم بَِّوْجهِّهِّ، فـََتَشهََّد، َفَحمَِّد اَّللَّ
يتُ  َها". وََكاَن َرسُ   َعَليَّ َشْأنُُكْم، َوَلكِّينِّّ َخشِّ ُزوا َعنـْ ، فـَتَـْعجِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -وُل اَّللَّ  َأْن تـُْفرَتََض َعَلْيُكْم َصاَلُة اللَّْيلِّ

بـُُهْم يفِّ قَِّيامِّ رََمَضاَن مِّْن َغرْي َأْن أيَُْمَر بَِّعزِّميَةِّ َأْمٍر، فـَيَـُقوُل: "َمْن َصاَم رََمَضاَن إِّميَااًن وَ   - اْحتَِّسااًب، ُغفَِّر َلُه َما تـََقدََّم مِّْن  يـَُرغِّّ
َ َرُسوُل اَّللَّ  اَلَفةِّ ُعَمَر، َحَّتَّ -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  - َذْنبِّهِّ". فـَتـُُويفِّّ اَلَفةِّ َأيبِّ َبْكٍر َوَصْدرًا مِّْن خِّ ، َفَكاَن اأْلَْمُر َكَذلَِّك يفِّ خِّ

 َمَضاَن. أخرجه ابن خزمية مَجََعُهْم ُعَمُر َعَلى ُأيبَِّّ ْبنِّ َكْعٍب، َوَصلَّى هبِِّّْم، َفَكاَن َذلَِّك َأوََّل َما اْجَتَمَع النَّاُس َعَلى قَِّيامِّ رَ 
 ]ياسين: صحيح[   [2207]خزيمة: 

 الفصل السادس: يف صالة العيدين، وفيه عشرة فروع 

 ]الفرع[ األول: يف عدد الركعات 
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خرج   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)خ م د ت س( عبد هللا بن عباس  -[ 1488]
يوم عيد، فصلَّى ركعتني، مل ُيصلِّّ قبَلها، وال بعَدها مث أتى النساء وبالل معه، فَأمرهن ابلصدقة، فجعلت املرأُة َتَصدَّق  

ا«  َخاهبِّ ها وسِّ  خبُْرصِّ
 م أضحى، أو فطر«. ويف رواية: »خرج يف يو 
 صلَّى يوم الفطر ركعتني«. احلديث.   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »أنَّ النيب 

   أخرجه اجلماعة إِّال املوطأ، وانتهت رواية الرتمذي، والنسائي عند قوله: »وال بعَدها«
 [ ]صحيح[ 4227]جامع: 

: قال: »صالُة األضحى: ركعتان، وصالة الفطر: ركعتان، -رضي هللا عنه   -)س( عمر بن اخلطاب   -[ 1489] 
أخرجه  « -صلى هللا عليه وسلم -وصالة املسافر: ركعتان، وصالة اجلمعة: ركعتان، مَتام غرُي َقْصر، على لسان النيبِّّ 

 النسائي. 
 ]الرسالة: صحيح[ صحيح[  ]عبد القادر: اإلسناد منقطع[ ]األلباني: [ 4228]جامع: 

: »أن عبَد هللا بَن عمر مل يكن يصلِّّي يوَم الفطر -رضي هللا عنهم   -موىل ابن عمر  -)ط ت( انفع   -[ 1490] 
 قبَل الصالة وال بعَدها«. أخرجه املوطأ. 

  -ى هللا عليه وسلمصل  -وعند الرتمذي: »أنَّ ابَن عمر خرج يوم عيد، ومل يصلِّّ قبَلها، وال بعَدها، وذكر أن النيبَّ 
   فعله«

 [ حسن صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4229]جامع: 
َلَها َواَل بـَْعَدَها يفِّ   -رضي هللا عنهما–َعْمرِّوبن  عبد هللا )جه(  -[ 1491]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »مَلْ ُيَصلِّّ قـَبـْ َأنَّ النَّيبِّ

 ماجه. أخرجه ابن  عِّيٍد«
]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد   ]األلباني: حسن صحيح[ [في الزوائد: إسناده صحيح. ورجاله ثقات [ ]عبد الباقي:1292 ]ماجه:

 [ حسن من أجل عبد هللا بن عبد الرحمن الطائفي، وشيِخه عمرو بن شعيب

قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »اَل ُيَصلِّّي قـَْبَل   -رضي هللا عنه –أبو سعيد اخلدري )جه(  -[ 1492] 
ًئا، فَإَِّذا رََجَع إِّىَل َمْنزِّلِّهِّ َصلَّى رَْكَعَتنْيِّ«   أخرجه ابن ماجه. اْلعِّيدِّ َشيـْ

]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن    ]األلباني: حسن[ [في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات  [ ]عبد الباقي:1293 ]ماجه:
 [ محمَّد بن عقيل 

 ]الفرع[ الثاني: يف عدد التكبريات   
كان يُكبِّّ يف الفطر    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)د( عائشة  -[ 1493]

 واألضحى، يف األوىل: سبَع تكبريات، ويف الثانية: مخَس تكبريات«.
 أخرجه أبو داود. زاد يف رواية: »سوى تكبريِت الركوع« 

 حيح[  [ ]األلباني: صحسن بما بعده[ ]عبد القادر: 4230]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 1494] 
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 اآلخرة، والقراءُة بعدمها كلتيهما«.  »التكبرُي يف الفطر: سبع يف األوىل، ومخس يف
، مث يقوم فيكبِّّ  كان يكبِّّ يف الفطر يف   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »أن النيبَّ  األوىل سبعاً، مث يقرأ، مث يكبِّّ

   أربعاً، مث يقرأ، مث يركع«. َأخرجه أبو داود، وقال: رواه وكيع، وابن املبارك، قاال: »سبعاً ومخسًا«
 [ ]شعيب: حسن لغيره[  حديث حسن [ ]عبد القادر: 4231]جامع: 

كبَّ يف    -صلى هللا عليه وسلم-: عن أبيه عن جدِّه »أنَّ النيبَّ -رمحه هللا  -)ت( كثري بن عبد هللا   -[ 1495] 
 أخرجه الرتمذي. العيدين يف األوىل سبعاً قبل القراءة، ويف اآلخرة مخساً قبل القراءة«. 

 [  صحيحاأللباني: ][ ويشهد له ما قبله  ضعيف  [ ]عبد القادر: في سنده كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف المزي وهو4233]جامع: 
صلى هللا   -كيف كان رسوُل هللا   :وحذيفة: قال: سأَلت أاب موسى -رمحه هللا  -)د( سعيد بن العاص   -[ 1496] 

يكبِّّ يف األضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: »كان يكبِّّ أربعاً، كتكبريه على اجلنازة، فقال حذيفُة: صدق،   -عليه وسلم
 . فقال أَبو موسى: وكذلك كنُت ُأكبِّّ يف البصرة حيث كنُت عليهم«. أخرجه أبو داود

 [ ]شعيب: حسن موقوفًا من قول عبد هللا بن مسعود[ ]األلباني: حسن صحيح[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ 4234]جامع: 

 ]الفرع[ الثالث: يف الوقت واملكان   
أو   -: »خرج مع الناس ]يف[ يوم فطر -صلى هللا عليه وسلم  -)د( عبد هللا بن ُبسر صاحُب النيب  -[ 1497]

 أخرجه أبو داود. فأنكر إِّبطاَء اإلمام، وقال: إِّانَّ كنا قد فـََرْغنا ساَعَتنا هذه، وذلك حني التسبيح«.  -أْضحى 
 : صحيح[ األلباني[ ]إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4235]جامع: 

 ]الفرع[ الرابع: يف األذان واإلقامة ]للعيد[   
  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صلَّيُت مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه   -)م د ت( جابر بن مسرة  -[ 1498]

   العيدْين، غرَي مرة وال مرتني، بغري أذان، وال إقامة«. أخرجه مسلم، وأبو داود، والرتمذي
 [ ]صحيح[ 4237]جامع: 

: قاال: »مل يكن يُؤذَُّن يوم الفطر،  -رضي هللا عنهم  -)خ م س د( عبد هللا بن عباس، وجابر بن عبد هللا   -[ 1499] 
 وال يوم األضحى«.

بعد حني عن ذلك؟ فَأخبين قال: أخبين جابر بن عبد هللا: »أن ال َأذاَن   -يعين: عطاء  -قال ابن جريج: مث سألته 
 اإلمام، وال بعَد ما خيرج، وال إِّقامَة وال نِّداَء وال شيَء، ال نداَء يومئذ وال إِّقامَة«. هذه  للصالةِّ يوم الفطر حني خيرجُ 

 رواية مسلم. 
 وأما البخاري فذكر إِّىل قوله: »يوَم األضحى«.

يف عيد قبل اخلُطبة بغري أذان وال   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرجه النسائي عن جابر قال: »صلى بنا رسوُل هللا  
 مة«.  إقا

صلى العيد بال أذان وال إقامة، وَأن أاب  -صلى هللا عليه وسلم -وَأخرجه أبو داود عن ابن عباس وحَده »َأنَّ رسوَل هللا 
 أخرجه أبو داود. بكر، وعمَر أو عثماَن، شك أحد ُرواتِّهِّ«. 

 [ ]صحيح[ 4238]جامع: 
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»َشهِّْدُت اْلعِّيَد َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَصلَّى بِّاَل َأَذاٍن َواَل  ، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: )حم( َساملِّ   -[ 1500] 
اَل َأَذاٍن  ُعَمَر َفَصلَّى بِّ قَاَل: مثَّ َشهِّْدُت اْلعِّيَد َمَع َأيبِّ َبْكٍر َفَصلَّى بِّاَل َأَذاٍن َواَل إِّقَاَمٍة، قَاَل: مثَّ َشهِّْدُت اْلعِّيَد َمَع  «،إِّقَاَمةٍ 

 .َواَل إِّقَاَمٍة، مثَّ َشهِّْدُت اْلعِّيَد َمَع ُعْثَماَن َفَصلَّى بِّاَل َأَذاٍن َواَل إِّقَاَمةٍ 
إِّقَاَمٍة مثَّ  ويف رواية أخرى،   َأَذاٍن َواَل  بِّاَل  َفَصلَّى  فـََبَدَأ  يـَْوَم عِّيٍد،  َخَرَج  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأخرجه    َخَطَب«»َأنَّ 

 مسند أمحد. 
 [ ]شعيب: حديث صحيح بطرقه وشواهده[ ]شاكر: إسناده ضعيف[  5872، 5871 ،4968 ،4967]مسند: 

 ]الفرع[ اخلامس: يف اخلطبة وتقديم الصالة عليها   
صلى  -: أنَّ ابَن عمر قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنهم  -موىل ابن عمر  -)خ م ت س( انفع  -[ 1501]

   وأبو بكر، وعمُر يصلُّون العيدْين قبل اخلطبة«. أخرجه البخاري، ومسلم، والرتمذي، والنسائي -هللا عليه وسلم
 [ ]صحيح[ 4239]جامع: 

خرج يوم   -صلى هللا عليه وسلم-: »أن النيبَّ -ي هللا عنهما رض  -)خ م د س( جابر بن عبد هللا   -[ 1502] 
   .الفطر، فبدأ ابلصالة قبل اخلطبة«

قام فبدأ ابلصالة، مث خطب الناس، فلما فرَغ نزل فأتى النساَء فذكَّرهن   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية »أن النيبَّ 
َ النساَء،  وهو يتوكَّأُ على َيدِّ بالل، وبالل ابسط ثوبَه  يُلقِّي فيه النساُء َصَدَقة، قلت لعطاء: أترى حّقاً على اإلمام أن أَيِتِّ

 فيذكَِّرُهنَّ؟ قال: إِّن ذلك حلقٌّ عليهم، وما هلم أن ال يفعلوا؟«.
يوم العيد، فبدأ ابلصالة قبل اخلطبة بال أذان، وال إقامة،    -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »شهدُت مع النيبِّّ 

مث قام ُمتوكِّئاً على بالل، فأمر بتقوى هللا، وَحثَّ على طاعته، وَوعَظ الناَس، وذكَّرهم، مث مضى حَّت أتى النساَء،  
طَةِّ النِّّساءِّ َسْفَعاُء اخلدَّين، فقال َ  فوعظهنَّ وذكَّرهنَّ، فقال: َتَصدَّْقَن، فإنَّ أكثرُكنَّ َحَطُب جهنم، فقامت امرأة من سِّ ت: ملِّ

؟ فقال: ألنُكنَّ ُتْكثِّْرَن الشََّكاَة، وَتْكُفْرَن الَعشرَي. قال: فجعلَن يتصدَّْقَن من ُحلِّيِّّهنَّ، يـُْلقنَي يف ثوب بالل  اي رسوَل هللا
 أخرجه البخاري ومسلم.  «.من أْقرِّطَتِّهِّنَّ وخواتيمهن

صالةِّ قبل اخلُطبة، مث خطب  يوم الفطر فصلَّى، فبَدأ ابل -صلى هللا عليه وسلم -وأخرجه أبو داود قال: »قام النيب 
نزل فأتى النساَء، فذكَّرهَن، وهو يتوكَّأُ على يد بالل، وبالل   -صلى هللا عليه وسلم  -الناَس، فلما فـَرََغ رسوُل هللا 

 ابسط ثوبَه، يـُْلقي فيه النساُء الصَّدقة، قال: تـُْلقي املرأة فَتَخَتها، ويـُْلقني، ويـُْلقني«. 
يف يوم عيد، فبدأ ابلصالة قبل اخلُطبة بغري   -صلى هللا عليه وسلم-شهدُت الصالَة مع النيبَّ  ويف رواية النسائي قال: »

أذان، وال إقامة، فلما قضى الصالَة قام ُمتوكِّئاً على بالل، فحمد هللا وأثىن عليه، ووعظ الناس وذكَّرهم، وَحثَّهم على  
قوى هللا، ووعظهنَّ، وذكَّرهنَّ، ومحَِّد هللا، وأثىن عليه، مث حثَّهنَّ  طاعته، مث مال ومضى إِّىل النساء ومعه بالل، فأمرهنَّ بت

َ اي رسوَل   على طاعته، مث قال: تصدَّْقَن، فإن أكثركنَّ حطب جهنم، فقالت امرأة من َسفَِّلةِّ النساء، سْفَعاُء اخلَّدينِّ: ملِّ
ْعَن َقالئَِّدهنَّ وأْقرِّطَتهنَّ وخواتيمهنَّ، يـَْقذِّفْـَنُه يف ثوب بالل  هللا؟ قال: ُتْكثِّْرَن الشَّكاَة، وَتْكُفْرَن العشرَي، فجعْلَن يـَْنزِّ 

   يتصدَّْقَن به«
 [ ]صحيح[ 4240]جامع: 
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  -: قال: شهدُت الصالَة يوم الفطر مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنهما  -)خ م د س( عبد هللا بن عباس   -[ 1503] 
صلى   -وأيب بكر، وعمَر، وعثماَن، فكلهم ُيَصلِّّيها قبل اخلُطبة، مث خيطُب بعُد، فنزل رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم

جاَل بيده، مث أقَبَل يُشقُّهم حَّت أتى النساء مع بالل، فقرأ: }اَي أَيُّها  ، وكأين أنظر إِّليه حني جُيْلُِّس الر -هللا عليه وسلم
أوالَدُهنَّ{ ]املمتحنة:   النيبُّ إِّذا جاَءَك املُْؤمَِّناُت يـَُبايِّْعَنَك على أن ال ُيْشرِّْكَن ابهللِّ شيئاً وال َيْسرِّْقَن وال يـَْزنِّنَي وال يـَْقتـُْلنَ 

ال حني فرغ: أنُْتَّ على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة، مل جيِّْبُه غريُها ]منهنَّ[ : نعم اي  [ حَّت فرغ من اآلية كلِّّها، مث ق12
قال: »فتصدقَن« »فبسط بالل ثوبَه، فجعْلَن يُلقنَي الَفَتَخ   -من هي؟    ال يدري احلسن ]بن مسلم[ -رسوَل هللا 

 واخلواتيَم يف ثوب بالل«. 
 فِّدى لُكنَّ أيب وأمي، فيـُْلقنَي الَفتَخ واخلواتيَم«.  ويف رواية: »فبسط بالل ثوبَه، وقال: هُلمَّ 

 قال عبد الرزاق: الَفَتُخ: اخلواتيُم العِّظاُم كانت يف اجلاهلية. 
أن   -خرج، وقال عطاء: َأشهد على ابن عباس  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى أنه قال: »أشهُد على رسولِّ هللا  

ه بالل، فظن أنه مل ُيسمِّعِّ النساَء، فوعظهنَّ وأمرهنَّ ابلصدقة، فجعلتِّ املرأُة  خرج ومع -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ 
 تلقي الُقْرَط واخلامَت، والشيَء، وبالل أيخذ يف َطرف ثوبه«. 

ْن  : إِّنَّه مل يكن يُؤذَّن للصالة يوم الفطر، فال تُؤذِّّ -أوَل ما بُويَِّع له  -ويف أخرى: »أنَّ ابَن عباس أرسل إىل ابن الزبري 
هلا، ]قال[ : فلم يؤذِّّْن هلا ابُن الزُّبري يوَمُه، وأرسل إِّليه مع ذلك: إَِّّنا اخلطبُة بعد الصالة، وإِّن ذلك قد كان يُفعل، قال:  

 فصلى ابُن الزَُّبري قبَل اخلطبة«. أخرجه البخاري، ومسلم. 
 «.  -ه وسلمصلى هللا علي  -وأخرج أبو داود الروايَة اليت أوهلا: »أشهد على رسولِّ هللا 

 وله يف أخرى قال: »فجعل بالل جيعله يف كَِّسائِّهِّ، قال: فقسمه على فقراءِّ املسلمني«. 
صلى هللا عليه   -وله يف أخرى عن عبد الرمحن بن عابس قال: مسعُت ابَن عباس قال له رجل: أشهِّدَت العيَد مع النيبِّّ  

غَ -وسلم الَعَلم الذي عند   -صلى هللا عليه وسلم -رِّ، فأتى رسوُل هللا  ؟ قال: نعم، ولوال منزليت منه ما شهدتُُه من الصِّّ
، فصلَّى، مث خطَب  ْرَن إِّىل   -ومل يذكر أذاانً وال إِّقامة  -َدارِّ كثريِّ بن الصَّْلتِّ قال: مث أمر ابلصدقة، فجعل النساُء ُيشِّ

نَّ وُحُلوقِّهّن، فأمر بالاًل فأاتهنَّ، مث رجَع إِّىل النيبِّّ   . -عليه وسلم صلى هللا -آذاَّنِّ
وأخرج النسائي رواية أيب داود اآلخرة إِّىل قوله: »مث خطَب«. وقال: »فأتى النساَء فوَعظهنَّ وذكَّرهنَّ، وأمرهنَّ أن 

 يتصدَّْقَن، فجعلت املرأُة ْتْوي بيدها إِّىل َحَلقها تُلقي يف ثوب بالل«.
  -صلى هللا عليه وسلم  -العيَد مَع رسولِّ هللا  وأخرج أيضاً قال عطاء: مسعُت ابَن عباس يقول: »أشهُد أين شهدتُ 

 . فبدَأ ابلصالة قبل اخلُطبةِّ«
 [ ]صحيح[ 4241]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -( أبو سعيد اخلدري حم )خ م س  -[ 1504] 
والناس ُجُلوس   -خيرُج يوم الفطر، واألضحى إِّىل املصلى، وأوُل شيء يبدأُ به الصالُة، مث ينصرُف فيقوم ُمقابِّل الناس 

ثاً أو أيمَر بشيء أمَر به، مث ينصرُف، وقال أبو  فيعظهم ويوصيهم وأيمرهم، وإن كان يريد َأن يقطَع بعْ  -على ُصُفوفِّهم 
فلما أتينا املصلَّى   -أو فطر  -سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، حَّت خرجُت َمَع َمْرواَن، وهو أمري املدينة يف أْضَحى 
ْنَب قد بناه كثرُي بن الصَّْلت، فإذا هو يريد َأن يـَْرَتقَِّيه قبل أن يصلَِّّي، فجبذُت بثوب ه، فجبذين وارتفع، فخطب قبل  إِّذا مِّ
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مُت وهللا، فقال: أاب سعيد، ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم وهللاِّ خري ُما ال أعلم، فقال: إن النَّاَس   الصالة، فقلُت له: غريَّ
 مل يكونوا جيلسوَن لنا بعد الصالة، فجعلُتها قبل الصالة«. 

كان خيرج يوم األضحى ويوم الفطر، فيبدأ ابلصالة، فإذا صلَّى    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »إنَّ رسوَل هللا  
صالَته قام فأقبل على الناس وهم ُجُلوس يف ُمصالهم، فإن كانت له حاجة بِّبَـْعث ذََكَرُه للناس، أو حاجة بغري ذلك  

صرف، فلم يزْل كذلك حَّت  أمرهم هبا، وكان يقول: تصدَّقوا، تصدَّقوا، تصدَّقوا، فكان أكثَر َمْن يتصدَّق النساُء، مث ان
، فإذا   راً مرواَن حَّت أتينا املصلى، فإذا كثري بن الصَّلت قد بىن منبًا من طني وَلنبِّ كان مرواُن بن احلكم، فخرجُت خُمَاصِّ

ة؟ قال: ال،  مروان يـَُنازِّعين يده، كأنه جَيرُّين حنو املنب، وأان ُأُجرُّه حنو الصالة، فلما رأيُت َذلك قلت: أين االبتداُء ابلصال
 مث انصرف«. -ثالَث مرات  -اي أاب سعيد، قد تُرك ما تعلم، قلت: كال والذي نفسي بيده، ال أتتون خبري ُما أعلم 

إىل املصلَّى، فمرَّ على النساءِّ،   -أو فطر   -يف أْضَحى   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »خرج رسوُل هللا 
َ اي رسول هللا؟ قال: ُتْكثِّْرَن اللعَن، وتكُفرَن  فقال: اي معشَر النساءِّ، تصدَّْقنَ  ، فإين ُأرِّيُتُكنَّ أكثَر أهلِّ النار، فقلن: ملِّ

العشرَي، وما رأيُت من انقصاتِّ عقل ودين أْذَهَب لُِّلبِّّ الرجل احلازِّمِّ من إِّحداكن، قـُْلَن: وما نـُْقَصان عقلنا ودِّيننا اي  
 مثَل نصفِّ شهادةِّ الرجل؟ قـُْلَن: بلى؟ قال: أَليس إِّذا حاضت مل ُتَصلِّّ ومل رسول هللا؟ قال: أليس شهادُة املرأة منكنَ 

 تصم؟ قـُْلَن: بلى، قال: وذلك من نـُْقَصانِّ دينها«. 
أخرج األوىل البخاري، والثانيَة مسلم، والثالثة البخاري، وأخرجها مسلم، ومل يذكر لفظها، وأدرجها على ما قبلها،  

 ( 1)إىل قوله: »أكثَر من يتصدق النساُء« وأخرج النسائي رواية مسلم 

ْلَمدِّيَنةِّ، فََأْرَسَل إِّىَل َأيبِّ َسعِّيدٍ  يبأويف رواية عن  ، قَاَل: َشهِّْدُت َمَع ُمْصَعبِّ ْبنِّ الزَُّبرْيِّ اْلفِّْطَر ابِّ  َفَسأََلُه:  يـَْعُقوَب احْلَنَّاطِّ
َسلََّم؟ فََأْخَبَُه أَبُو َسعِّيٍد: »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّّي  َكْيَف َكاَن َيْصَنُع َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ 

 . (2) َأخرجه مسند أمحد .قـَْبَل َأْن خَيُْطَب« َفَصلَّى يـَْوَمئٍِّذ قـَْبَل اخْلُْطَبةِّ 
   [ ]صحيح[4242]جامع:  (1)
 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ 11059]مسند:  (2)

»كان يصلي يوم   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللا -رمحه هللا  -)ط( حممد بن شهاب الزهري   -[ 1505] 
 (1) الفطر واألضحى قبل اخلُطبة« 

 ( 2) قال مالك: »وبلغين: أن أاب بكر وعمَر بَن اخلطاب كاان يفعالن ذلك«. َأخرجه املوطأ 
 [ ]الهاللي: صحيح لغيره[ منقطع، وهو موصول في الصحيحين[ ]عبد القادر:  4243]جامع: ( 1)
 ]الهاللي: موقوف صحيح[  [ معضل، وهو موصول في الصحيحين[ ]عبد القادر:  4243]جامع: ( 2)

يف يوم   -[ -رضي هللا عنه   -موىل ابن عوف: ]قال: »شهدُت علي بن أيب طالب   -)س( أبو عبيد    -[ 1506] 
ينهى   -صلى هللا عليه وسلم-بدَأ ابلصالة قبل اخلطبة، مث صلَّى بال أذان وال إقامة، مث قال: مسعُت رسوَل هللا  -عيد 

ك أحد من ُنُسكه ]شيئًا[ فوق ثالثة أايم«.   جه النسائي.أخر أن مُيسِّ
 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح: رعبد القاد [ ] 4244]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »خرَج رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م د ت س( الباء بن عازب   -[ 1507] 
يوم األْضَحى إِّىل البقيع، فصلَّى ركعتني، مث َأقبل علينا بوجهه، وخطَب، وقال: إِّن ]أوَل[ ما نبدأُ به يف يومنا هذا؟ أن  
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 ُسنـََّتنا، ومن حنر قبل الصالة فإَّنا هو حلم قدَّمه ألهله، ليس من  ُنصلَِّّي، مث نرجَع فـَنَـْنحَر، فمن فعل ذلك فقد أصابَ 
 النُُّسك يف شيء... احلديث«. 

   احلج« يف حرف احلاء. َأخرجه اجلماعة إِّال املوطأ وقد تقدَّم ذِّْكُره ابختالف طرقه يف »ابب األضاحي« من »كتاب
 [ ]صحيح[ 4245]جامع: 

يوم النحر   -صلى هللا عليه وسلم-: »خطبنا رسوُل هللا ل: قا -رضي هللا عنه    -)س( الباء بن عازب   -[ 1508] 
  . بعد الصالة«. أخرجه النسائي

 [ ]صحيح[ 4246]جامع: 
خيطُب على   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »رأيُت النيبَّ  -رضي هللا عنه   -)س( أبو كاهل األمحسي   -[ 1509] 

ّي أيخذ خبِّطَام الناقة    .َأخرجه النسائي «.انقته وحَبشِّ
 [ ]األلباني: حسن[  إسناده صحيح: رعبد القاد [ ] 4248]جامع: 

نُووَِّل يوَم العيدِّ َقوساً   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)د( الباء بن عازب   -[ 1510] 
  أخرجه أبو داود. «.خيطُب عليه

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَطَب َعَلى قـَْوٍس َأْو َعًصا«، ويف رواية عند أمحد  َأخرجه مسند أمحد.  .»َأنَّ النَّيبِّ
: إسناده ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي جناب[  رعبد القاد[ ]18712]مسند: [ 4249]جامع: 

 ]األلباني: حسن[  

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -رضي هللا عنه –نبيط بن شريط األشجعي )جه(  -[ 1511]  أَنَُّه َحجَّ فـََقاَل: رَأَْيُت النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه.  »خَيُْطُب َعَلى بَعِّريِّهِّ«

األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد قد اضطرب فيه سلمة بن نبيط، فرواه في هذه الرواية عن  [ ]1286 ]ماجه:
 أبيه، ورواه مرًة عن رجل من أهل الحي عن أبيه[ 

ْعُت َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن الزَُّبرْيِّ، يفِّ يـَْومِّ اْلعِّيدِّ يـَقُ  -[  1512]  نَي " َصلَّى  )حم( َوْهُب ْبُن َكْيَساَن، َمْوىَل آلِّ الزَُّبرْيِّ، قَاَل: مسِّ وُل حِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " قـَْبَل اخْلُْطَبةِّ، مثَّ قَاَم خَيُْطُب النَّاَس: اَي أَيُـَّها النَّاُس، ُكالًّ َكَذا ُسنَُّة َرُسولِّ اَّللَِّّ 

]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله 16108]مسند:   [ ]شعيب: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق: وهو محمد، وقد صرَّح بالتحديث هنا[ 
 [ ثقات 

َّ َصلَّى    -رضي هللا عنه   -  أبو سعيد اخلدري  )خز(   -[ 1513]  َلتِّهِّ.  َأنَّ النَّيبِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَطَب يـَْوَم عِّيٍد َعَلى رَاحِّ اَّللَّ
 أخرجه ابن خزمية 

 ]ياسين: صحيح[   [1445]خزيمة: 

َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )حب(  -[  1514]   ُ َخَطَب يـَْوَم اْلعِّيدِّ َوَسلََّم، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 َعَلى رجليه« أخرجه ابن حبان

 [  إسناده صحيح على شرط مسلم [ ]شعيب:صحيح[ ]االلباني: 2825]حبان: 

 ]الفرع[ السادس: يف القراءة يف الصالة   
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»أن عمر بن اخلطاب سأَل أاب واقد اللَّيثي: ما   : مسعود)م ط د ت س( عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن  -[ 1515]
يف األضحى والفطر؟ قال: كان يقرأُ فيهما بـ: }ق. والُقرآنِّ اجمليد{ و:   -صلى هللا عليه وسلم -كان يقرأ به رسوُل هللا 

 صدقَت«. }اْقرَتَبت الساعُة وانَشقَّ القمُر{ قال عمر: 
يف يوم   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال أبو واقد اللَّيثي: »قد سألين عمر بن اخلطاب عما قرأ به رسوُل هللا 

يدِّ   . أخرجه مسلم. {«العيد؟ فقلت: بـ: }اْقرَتَبت الساعُة{ و: }ق. والُقرآنِّ املَجِّ
ومل يذكر واحد من اجلماعة قول عمر: »صدقَت« وهو  وَأخرج املوطأ، وأَبو داود، والرتمذي، والنسائي الرواية األوىل، 

 . ُما وجدتُه يف كتاب رزين
 [ ]صحيح[ 4251]جامع: 

يقرأ   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه   -)م ط ت د س( النعمان بن بشري   -[ 1516] 
يف العيدين واجلمعة بـ: }سبح اسم ربك األعلى{ و: }هل أاتَك حديث الغاشية{ ورِبا اجتمعا يف يوم واحد فقرأ هبما«.  

   أخرجه اجلماعة إِّال البخاري
 [ ]صحيح[ 4252]جامع: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يـَْقَرأُ يفِّ اْلعِّيَدْينِّ بَِّسبِّّحِّ اْسَم   -رضي هللا عنهما–اْبن َعبَّاٍس  )جه(  -[ 1517]  َأنَّ النَّيبِّ
َيةِّ«  أخرجه ابن ماجه.  رَبَِّّك اأْلَْعَلى َوَهْل َأاَتَك َحدِّيُث اْلغَاشِّ

 ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن ُعبيدة[ األلباني: صحيح لغيره[  [ ]1283 ]ماجه:

»َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَْقَرأُ يفِّ اْلعِّيَدْينِّ بَِّسبِّّحِّ    -رضي هللا عنه–)حم( مَسَُرة ْبنِّ ُجْنُدبٍ   -[  1518] 
َيةِّ«اْسَم رَبَِّّك اأْلَْعَلى، َوَهْل َأاَتَك   َأخرجه مسند أمحد. .َحدِّيُث اْلغَاشِّ

]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن عقبة، فقد روى له أصحاب السنن غير    [20161  ،20080]مسند:  
 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات    [ابن ماجه، وهو ثقة

ُجْنُدبٍ   -[  1519]  ْبنِّ  مَسَُرة  عنه–)حم(  اجْلُُمَعةِّ    -رضي هللا  يفِّ  يـَْقَرأُ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  »َكاَن  قَاَل: 
َيةِّ«  َأخرجه مسند أمحد.  .بَِّسبِّّحِّ اْسَم رَبَِّّك اأْلَْعَلى، َوَهْل َأاَتَك َحدِّيُث اْلغَاشِّ

فقد روى له أصحاب    -وهو ابن عقبة الَفَزاري الكوفي  -]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد[  20164]مسند:  
  [السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة 

 العيد واجلمعة   اجتماع ]الفرع[ السابع: يف    
: قال: »شهدُت معاويَة بَن أيب سفيان وهو يسأل زيَد بَن  -رمحه هللا  -)د س( إِّايس بن أيب رملة الشامي  -[ 1520]

عيدين اجتمعا يف يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟   -صلى هللا عليه وسلم -أرقم قال: شهدَت مع رسولِّ هللا 
«. أخرجه أبو داود.قال: صلى العيد، مث رخَّص يف اجلمعة، مث قال: من شاء أن   ُيصلَِّّي فلُيصلِّّ

   ويف رواية النسائي »قال: نعم، صلَّى العيد من أول النهار ورخَّص يف اجلمعة«
[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن  في سنده مجهول ويشهد له األحاديث بعده : رعبد القاد [ ] 4253]جامع: 

 [ ]األلباني: صحيح  [أبي رملة الشامي

قد[ اجتمع يف  »]قال:  -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة    -[ 1521] 
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 أخرجه أبو داود. يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من اجلمعة، وإِّانَّ جُمَمِّّعون«. 
 [ ]األلباني: صحيح[  إسناده حسن : رعبد القاد [ ] 4254]جامع: 

)د س( عطاء بن أيب رابح: قال: »صلى بنا ابُن الزبري يوم عيد يف يوم مجعة أوَل النهار، مث رُْحنا إِّىل    -[ 1522] 
 اجلمعة، فلم خيرج إِّلينا، فصلَّينا ُوْحداانً، وكان ابن عباس ابلطائف، فلما َقدَِّم ذكران ذلك له، فقال: أصاَب السُّنَّة«. 

قال: »اجتمع يوُم مجعة ويوُم فطر على عهد ابن الزبري، فقال: عيدانِّ اجتمعا يف يوم واحد، فجمعهما مجيعاً،   ويف رواية
 فصالمها ركعتني بُْكرة، مل يزد عليهما حَّت صلى العصر«. أخرجه أبو داود. 

اُر، مث خرج فخطب، فَأطال  ويف رواية النسائي قال: »اجتمع عيدان على عهد ابن الزبري، فأخَّر اخلروَج حَّت تعاىل النه
   اخلطبة، مث نزل فصلى، ومل يصلِّّ الناُس يومئذ اجلمعَة، فذُكِّر ذلك البن عباس، فقال: أصاَب السُّنََّة« 

 [ ]األلباني: صحيح[  إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4255]جامع: 

َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »اْجَتَمَع عِّيَدانِّ يفِّ   -رضي هللا عنه– ابن عباس  )جه(  -[ 1523] 
ُعوَن إِّْن َشاَء اَّللَُّ«. وَعْن َأيبِّ ُهَريـَْرةَ  ِّّ َصلَّى  َعنِّ ال -رضي هللا عنه– يـَْومُِّكْم َهَذا، َفَمْن َشاَء َأْجَزَأُه مَِّن اجْلُُمَعةِّ، َوإِّانَّ جُمَمِّّ نَّيبِّ

 أخرجه ابن ماجه. . هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حَنَْوهُ 
 [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ورواه أبو داود في سننه عن محمد بن المصفى بهذا اإلسناد 1311 ]ماجه:

 ، والضطراب إسناده[ -وهو ابن الوليد -]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف بقية  

 ]الفرع[ الثامن: يف اإلفطار قبل اخلروج، واملشي إىل العيد   
ال يغدو يوم   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ ت( أنس بن مالك  -[ 1524]

 الفطر حَّت أيكَل مَتَرات، وأيكُلهنَّ وِّْترًا«. أخرجه البخاري. 
   صلَّى« كان يفطر على مترات يوم الفطر، قبل َأن خيرَج إِّىل املُ   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي: »أن النيبَّ  

 [ ]صحيح[ 4256]جامع: 
: قال: »من السُّنَّةِّ أن خترَج إِّىل العيد ماشياً، وأن أتكَل شيئاً  -رضي هللا عنه   -)ت( علي بن أيب طالب   -[ 1525] 

 أخرجه الرتمذي.قبل أن خترَج«. 
: األكل قبل الخروج الى صالة العيد  شعيب]  []عبد القادر: في سنده الحارث بن عبد هللا األعور، وهو ضعيف جداً [ 4257]جامع: 

 حسن لغيره[ ]األلباني: حسن[  
ال خيرج يوم الفطر حَّت    -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان النيبُّ -رضي هللا عنه  -)ت( بريدة   -[ 1526] 

 أخرجه الرتمذي. َيْطَعَم، وال َيْطَعُم يوم األضحى حَّت يصلَِّّي«. 
 [  صحيح[ ]األلباني: إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4258]جامع: 

أخذ يوم العيد يف   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر   -[ 1527] 
 أخرجه أبو داود.طريق، مث رجع يف طريق آخر«. 

:  األلبانيالعمري، وهو ضعيف، لكن للحديث شواهد، يقوى بها[ ][ ]عبد القادر: إسناده ضعيف فيه عبد هللا بن عمر 4259]جامع: 
 [ حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن عمرصحيح[ ]شعيب: 
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إذا كان   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنهما   -)خ( جابر بن عبد هللا   -[ 1528] 
  اري، وقال: رواه سعيد عن َأيب هريرة. وحديث جابر أصحيوُم عيد خالَف الطريَق«. أخرجه البخ

 [ ]صحيح[ 4260]جامع: 
إذا خرج يوم العيد   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة    -[ 1529] 

 أخرجه الرتمذي. يف طريق رجع يف غريه«. 
 [  صحيح [ ]األلباني:حديث حسن [ ]عبد القادر: 4261]جامع: 

ًيا،   -رضي هللا عنه–سعد القرظ بن عائذ  )جه(  -[ 1530]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن خَيُْرُج إِّىَل اْلعِّيدِّ َماشِّ َأنَّ النَّيبِّ
ًيا«  ُع َماشِّ  أخرجه ابن ماجه.َويـَْرجِّ

سناد  ]األلباني: حسن[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إ  [ال يعرف حاله  ه[ ]عبد الباقي: في الزوائد: عبد الرحمن ضعيف وأبو 1294 ]ماجه:
 [ ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد، وجهالة أبيه

ًيا« -رضي هللا عنه–رَافٍِّع   وأَب )جه(  -[ 1531]  ويف رواية  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن أيَِْتِّ اْلعِّيَد َماشِّ
ُع يفِّ َغرْيِّ الطَّرِّيقِّ أخرى،  ًيا، َويـَْرجِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن أيَِْتِّ اْلعِّيَد َماشِّ  الَّذِّي ابـَْتَدَأ فِّيهِّ« َأنَّ النَّيبِّ

 أخرجه ابن ماجه.  
، وكذا  -وهو ابن علي العنزي -[ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مندل 1300 ،1297 ]ماجه:

 [ محمَّد بن عبيد هللا بن أبي رافع 

يـَْوَم    -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )حم(   -[  1532]  يـُْفطُِّر  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  " َكاَن  قَاَل: 
 َأخرجه مسند أمحد.  .اْلفِّْطرِّ قـَْبَل َأْن خَيُْرَج، وََكاَن اَل ُيَصلِّّي قـَْبَل الصَّاَلةِّ، فَإَِّذا َقَضى َصاَلَتُه َصلَّى رَْكَعَتنْيِّ " 

]الهيثمي:11355،  11226]مسند:   وفيه كالم    [  الواقدي  الطبراني  إسناد  وفي  "األوسط"،  في  والطبراني  والبزار  وأحمد  يعلى  أبو  رواه 
 [ إسناده حسن  ]شعيب: [كثير، وفيما قبله عبد هللا بن محمد بن عقيل، وفيه كالم، وقد ُوثق 

َحَّتَّ   -[  1533]  اْلفِّْطرِّ  يـَْوَم  َأَحدُُكْم  يـَْغُدَو  اَل  َأْن  اْسَتطَْعُتمِّ  »إِّنِّ  يـَُقوُل:  َعبَّاٍس،  اْبَن  َع  مسِّ أَنَُّه  َعطَاٌء،  َيْطَعَم،  )حم(   
ْعُت َذلَِّك مَِّن اْبنِّ َعبَّاٍس، فَآكُ  ْليَـْفَعْل« قَاَل: " فـََلْم َأدََع َأْن آُكَل قـَْبَل َأْن َأْغُدَو ُمْنُذ مسِّ َل مِّْن َطَرفِّ الصَّرِّيَقةِّ اأْلَْكَلَة، َأْو  فـَ

َعلَ  ِّّ َصلَّى هللاُ  َعُه َأُظنُّ َعنِّ النَّيبِّ اْلَماَء، قـُْلُت: فـََعالَم يـَُؤوَُّل َهَذا؟ قَاَل: مسِّ ْيهِّ َوَسلََّم "، قَاَل: " َكانُوا اَل  َأْشَرَب اللَّنَبَ، َأوِّ 
 َأخرجه مسند أمحد.  . ُقوُلوَن: َنْطَعُم لَِّئال نـَْعَجَل َعْن َصالتَِّنا "خَيُْرُجوَن َحَّتَّ مَيَْتدَّ الضََّحاُء، فـَيَـ 

[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]شاكر: إسناده صحيح، إال أن عطاء شك في المرفوع منه، سمعه من  2866]مسند:  
النبي ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله  صلي هللا عليه  -ابن عباس، وجزم بأن ابن عباس سمعه، ولكن شك في أنه سمعه من  وسلم[ 

 رجال الصحيح[ 

 ]الفرع[ التاسع: يف خروج النساء إىل العيد   
صلى   -تعين: النيبَّ  -ويف رواية: أمَران  -: قالت: »أُمِّْران -رضي هللا عنها  -)خ م د ت س( أم عطية  -[ 1534]

 َأن َُنرِّج يف العيدين: الَعَواتَِّق وذواتِّ اخلُُدورِّ، وأمر احلُيََّض أن يْعتزِّْلَن ُمصلَّى املسلمني«. -هللا عليه وسلم
وقال ]عبد هللا[ بن َعْون: والعواتُق: ذوات  - احلُيََّض: العواتَق وذواتِّ اخلدور  ويف أخرى: »َأَمران َأن ََنُْرَج، وَُنْرِّجَ 

 فأما احلُيَُّض: فيْشهْدَن مجاعَة املسلمني ودعوَْتم، ويعتْزلَن مصالهم«.   -اخلدور 
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 «.-صلى هللا عليه وسلم -قال البخاري عن ابن سريين: قالت أُم عطية: »مسعُت رسوَل هللا 
ن بتكبريهم،  ويف رواية قا ْدرَِّها، حَّت َُنْرَِّج احلُيََّض، فيكبِّّ لت: »كنا نُؤَمُر أن َنُرَج يوم العيد، حَّت َُنْرَِّج البِّْكَر من خِّ

 ويدعون بدعائهم، يرجون بركَة ذلك اليوم وطُْهَرَتُه«. 
َْن مع  ويف أخرى: »ُكنَّا نُؤَمُر ابخلروج يف العيدين، واملُخبَّأُة، والبِّكُر، قالت: واحلُيَُّض  خيُرجَن، فَيُكنَّ خلَف الناس، ُيكبِّّ

 الناس«.
أن خيرْجَن يوَم العيد، فجاءت   -ويف رواية: عَواتَِّقَنا  -ويف أخرى عن حفصة بنت سريين قالت: »كنا َّننع َجَوارِّيـََنا 

ثنيت َعْشَرَة   -يه وسلمصلى هللا عل-امرأة، فنزلت َقْصر بين خلف، فأتيُتها فحدََّثْت َأن زْوَج أختها غزا مع رسول هللا 
غزوة، فكانت أختها معه يف ستِّّ غزوات، قالت: فكنَّا نقوم على املرَضى ونَُداوي الَكْلَمى، فقالت: اي رسول هللا، على  

لباب أن ال خترج    قال: لُتلبِّْسها صاحبُتها من جلباهبا، َوَيْشَهْدَن اخلريَ  -تعين يف العيد؟  -إِّحداان أبس إِّذا مل يكن هلا جِّ
وقـَلَّما   -ودعوَة املؤمنني. قالت حفصة: فلما قدمت أُمُّ عطيَة أتيُتها، فسأَلُتها: أمسعتِّ يف كذا ]وكذا[ ؟ قالت: نعم أبيب 

أو قال: العواتُق ذواُت   -قال: لَِّتْخُرجِّ العواتُق وَذَواُت اخلدور  -إِّال قالت: أبيب  -صلى هللا عليه وسلم -ذكرتِّ النيبَّ 
واحلُيَُّض، فتعتزُل احلائُض املصلَّى، ولتشهدِّ اخلرَي ودعوَة املؤمنني، قالت: فقلت هلا: احلُيَُّض؟   -اخلدور، شك أيوب 

 قالت: نعم، أليس احلائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا؟«.
احلُيََّض وذواتِّ  أن َُنْرَِّجهنَّ يف الفطر واألضحى: العواتَق و   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »أمران رسوُل هللا 

اخلدور، فأما احليَُّض، فيعتزْلَن الصالة، ويشهْدَن اخلرَي ودعوَة املسلمني، قلت: اي رسوَل هللا، إِّحداان ال يكون هلا  
لباب؟ قال: لتـُْلبِّْسها أخُتها من جلباهبا«. أخرجه البخاري، ومسلم.  جِّ

كان خُيْرُِّج األَبكاَر، والعواتَِّق، وذواتِّ اخلدور، واحلُيََّض يف    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي: »َأنَّ رسوَل هللا 
 العيدين، فأما احلُيَُّض فَيعتزِّْلَن املَُصلَّى، ويشهْدَن دعوَة املسلمني.

 قالت إحداهن: اي رسوَل هللا إِّن مل يكن هلا جلباب؟ قال: فـَْلُتعِّْرها أخُتها من جالبيبها«. 
 الرتمذي، ومل يذكر األَبكار والعواتق، وقال: »تـُْلبُِّسها صاحبُتها طائفة من ثوهبا«. ويف رواية أيب داود مثل رواية 

 ويف أخرى له قالت: »ويعتزُل احليَُّض مصلَّى املسلمني«. ومل يذكر الثوب. 
َن مع الناس«.   ويف أخرى له قالت: »واحليَُّض يكنَّ َخلَف الناس، فيكبِّّ

ملا قدم املدينَة مجع نساَء األنصار يف بيت، فأرسل إلينا عمَر بن   -ى هللا عليه وسلمصل -وله يف أخرى: »َأنَّ رسوَل هللا  
  -صلى هللا عليه وسلم-اخلطاب، فقام على الباب فسلَّم علينا، فرددان عليه السالم، مث قال: أان رسوُل رسولِّ هللا 

 وال مجعَة علينا، وَّناان عن اتِّباع اجلنائز«.إِّليُكنَّ، وأُمران ابلعيدين أن َُنْرَِّج فيهما احلُيََّض والُعتََّق، 
إال قالت:   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: قالت حفصة بنت سريين: »كانت أم عطية ال تذكر رسوَل هللا 

تُق،  يذكر كذا وكذا؟ قالت: نعم، أبيب، قال: لَِّتْخُرجِّ العوا -صلى هللا عليه وسلم -أبيب، فقلُت: أمسعتِّ رسوَل هللا  
   وذواُت اخلدور، واحليَُّض، فيشهدَن العيَد ودعوَة املسلمني، وليعتزِّل احليَُّض املصلَّى« 

 [ ]صحيح[ 4263]جامع: 
قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم خَيُْرُج يفِّ    -رضي هللا عنهما   -)حم( جابر بن عبد هللا   -[ 1535] 

 َأخرجه مسند أمحد.  . اْلعِّيدِّينِّ، َوخُيْرُِّج َأْهَلُه«
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ِحيِح[ [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َوِفيِه 14913]مسند:  اُج ْبُن َأْرَطاَة َوِفيِه َكاَلم  َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  اْلَحجَّ

ْدرَِّها لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   -رضي هللا عنها  -)حم( عائشة  -[  1536]  قَاَلْت: »َقْد َكاَنْت خَتُْرُج اْلَكَعاُب مِّْن خِّ
   . َوَسلََّم يفِّ اْلعِّيَدْينِّ«
َعلَ   ويف رواية أخرى،  لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  خَتُْرُج  اْلَكَعاُب  َعائَِّشُة: »َكاَنْت  ْدرَِّها«قَاَلْت  مِّْن خِّ َوَسلََّم  َأخرجه مسند  .  ْيهِّ 

 أمحد.
 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح25830 ،25512]مسند: 

 ]الفرع[ العاشر: يف أحاديث متفرقة   
، فخرج يوم عيد، فقال: اي    -[  1537] )س( ثعلبة بن زهدم: »أن علّياً اسَتْخلَف أاب مسعود ]األنصاري[ على الناسِّ

 أخرجه النسائي. أيها الناس، إِّنه ليس من السُّنَّةِّ أن ُيَصلِّّى قبل أن يصلَِّّي اإلماُم«. 
 [ ]األلباني: صحيح اإلسناد[  إسناده صحيح: رعبد القاد [ ] 4265]جامع: 

»َأن رَْكباً جاؤوا إِّىل   -صلى هللا عليه وسلم -)د س( أبو عمري بن أنس: عن ُعُمومة من َأصحاب النيبِّّ   -[ 1538] 
يشهدون أَّنم رََأُوا اهلالَل ابألمس، فأمرهم أن يـُْفطُِّروا، وإِّذا أصبحوا أن يغُدوا إِّىل   -صلى هللا عليه وسلم -النيب 

   ُمصالهم«. أخرجه أبو داود، والنسائي
 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح: رعبد القاد [ ] 4266]جامع: 

قَاَل َما َكاَن َشْيٌء َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّالَّ   -رضي هللا عنه–قـَْيس ْبنِّ َسْعٍد  )جه(  -[ 1539] 
ٌد، فَإِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يـَُقلَُّس َلُه يـَْومَ  ُتُه، إِّالَّ َشْيٌء َواحِّ  أخرجه ابن ماجه. ْطرِّ«   اْلفِّ َوَقْد رَأَيـْ

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده صحيح  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث قيس صحيح ورجاله ثقات1303 ]ماجه:

ًا   -رضي هللا عنه–أََنس ْبنِّ َمالٍِّك  )جه(  -[ 1540]  ْلُمَصلَّى ُمْسَترتِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َصلَّى اْلعِّيَد ابِّ
َْربٍَة«   أخرجه ابن ماجه. حبِّ
 [ ناده صحيح]شعيب: إس ]األلباني: صحيح[  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات 1306 ]ماجه:
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 الباب الثاني: يف النوافل املقرونة باألسباب، وفيه أربعة فصول 
 

 الفصل األول: يف صالة الكسوف 
صلى هللا   -: قالت: »َكَسَفت الشمُس على عهد النيبِّّ -رضي هللا عنها    -)خ م ط ت د س( عائشة  -[ 1541]

، فصلَّى ابلناس، فأطال القراءة، مث ركع فأطال الركوَع، مث رفع رأسه،  -صلى هللا عليه وسلم-، فقام النيبُّ  -عليه وسلم
لركوع، دون ركوعه األول، مث رفع رأسه، فسجد سجدتني،  مث ركع فأطال ا -وهي دون قراءته اأُلوىل  -فأطال القراءة 

مث قام فصنع يف الركعة الثانية مثل ذلك، مث قام فقال: إِّن الشمَس والقمَر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، ولكنهما  
 آيتان من آايت هللا يُريهما عباَده، فإذا رأيُتم ذلك فافْـَزُعوا إِّىل الصالة«.

 أنه قال: »فسلَّم وقد جتلَّتِّ الشمُس، فخطب الناس... «. مث ذكر احلديث. ويف أخرى حنوه، إِّال
، فخرج إىل املسجد، فصفَّ الناُس وراءه،  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: »َخَسفت الشمُس يف حياة النيب 

... « وذكر حنوه، إِّال أنه قال: »مث قال: مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، مث  سجد« ، وفيه: »واجْنََلتِّ الشمُس  فكبَّ
صلَّى أربع   -صلى هللا عليه وسلم -قبل أن ينصرَف« مث وصل به حديثاً عن كثري بن َعبَّاس، عن ابن عباس: »أن النيبَّ 

مل يزِّْد   -يوم َكَسَفتِّ الشمس ابملدينة  -رََكَعات يف ركعتني وأربع سجدات، مث قال الزهري: فقلت لعروَة: إِّن أخاك 
 ركعتني مثل الصبح، قال: أجل؛ ألنه أْخطَْأ السُّنََّة«. على 

جهر يف صالة اخلسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبَّ فركع، وإذا رفع من   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »أنه 
يف ركعتني، وأربع   الركعة قال: مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، مث يـَُعاوُِّد القراءَة يف صالة الكسوف أربع ركعات

 سجدات«.
صلى هللا عليه   -قال: وقال األوزاعي وغريه عن الزهري عن عروَة عن عائشة: »َخَسَفت الشمس على عهد النيب 

 ، فبعث منادايً: الصالَة جامعة، فقام فصلَّى أربع ركعات يف رَكعتني، وأربع سجدات«.-وسلم
 سني عن الزهري يف اجلهر.  قال البخاري: اتبعه سليمان بن كثري، وسفيان بن ح 

ويف أخرى حنو ما تقدَّم يف أوله، وفيه: »مث قال: مسع هللاُ ملن محده، ربنا ولك احلمد، مث قام فاقرتأ قراءة طويلة، هي أْدىَن  
مد، مث  من القراءة األوىل، مث كبَّ فركع ركوعاً طوياًل، هو أدىن من الركوع األول، مث قال: مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احل

مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك، حَّت استكمل أربع ركعات وأربع سجدات   -سجد، ومل يذكر أحد رواية: مث سجد 
 مث ذكره إىل قوله: فافَزُعوا إِّىل الصالة«. -

كلَّ شيء    : »رأيُت يف مقامي هذا-صلى هللا عليه وسلم -قال: وقال أيضاً: فصلُّوا حَّت يـَُفرََّج عنكم، وقال رسوُل هللا 
ولقد رأيُت   -ُوعِّْدمُت ]به[ ، حَّت لقد رأيُتين أُريد أْن آخَذ قِّْطفاً من اجلنة حني رأيتموين جعلت أقدُم« ويف رواية: أتقدَّم 

جهنم حَيْطُِّم بعضها بعضاً، حني رأيتموين أَتخَّْرُت، ورأيت فيها ابَن حُلّي، وهو الذي َسيََّب السََّوائِّب، وانتهْت رواية 
 عند قوله: »فافزعوا إِّىل الصالة«. أحدهم

فقام. مث ذكر األربع ركعات، وإِّطالَته   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قالت: »َخَسَفتِّ الشمُس يف عهد رسول هللا 
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 فيها، وأنَّ القياَم والركوَع يف كّل منها دون ما قبله. وفيه... مث انصرف وقد اجْنََلتِّ الشمُس، فخطب الناَس ومحد هللا
َفان ملوت أحد، وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك   وأثىن ]عليه[ ، مث قال: إِّن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا، ال خَيسِّ

ُوا، َ عبُده، أو تزيَن أمُتُه، اي   فاْدُعوا هللا وكبِّّ وصلُّوا وتصدَّقوا، مث قال: اي أمَة حممد، وهللا ما من أحد أْغرَيُ من هللا: أن يزينِّ
ُتم كثريًا«.أُمَة حمم  د، وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل، ولََبَكيـْ

 زاد يف رواية: »َأال هل بلَّغُت؟«.
 ويف أخرى: »مث رفع يديه فقال: اللهم هل بلَّغُت؟«. 

  -ويف أخرى قالت: »إِّْن يهودية جاءت تسأهلا؟ فقالت هلا: َأعاَذكِّ هللا من عذاب القب، فسألْت عائشُة رسوَل هللا 
: عائذًا ابهلل من ذلك، مث  -صلى هللا عليه وسلم-: أَيـَُعذَّب الناُس يف قبورهم؟ فقال رسوُل هللا -لى هللا عليه وسلمص

صلى   -ذات غداة َمرَْكباً، فخسفت الشمس، فرجع ُضحى، فمرَّ رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ركب رسوُل هللا 
 قام ُيصلِّّي، وقام الناُس وراءه... مث ذكر حنو ما تقدَّم يف عدد الركوع، وطول بني َظْهَرايَن احلَُجر، مث -هللا عليه وسلم

القيام، وأنَّ ما بعَد كّل من ذلك دوَن ما قبله... وقال يف آخره: مث انصرف، فقال ما شاء هللا أن يقوَل، مث أمرهم أن  
 يتعّوذوا من عذاب القب«. 

يُتُكم تـُْفَتنون يف القبور كفتنة الدجال، قالت َعْمرُة: فسمعُت عائشَة  ويف أخرى حنوه، ويف آخره: »فقال: إِّين قد رأ
بعد ذلك يتعّوذ من عذاب النار، وعذاب القب«. هذه رواايت   -تقول: فكنُت أمسُع رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم

 البخاري، ومسلم. 
تَّ ركعات وأر  -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم »َأنَّ رسوَل هللا   َبع سجدات«. صلَّى سِّ

، فقام قياماً شديدًا، يقوم قائماً، مث  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »أن الشمس انكسفت على عهد رسولِّ هللا 
يركع، مث يقوم، مث يركع، ]مث يقوم، مث يركع[ ركعتني يف ثالث ركعات وأربع سجدات، فانصرف وقد جتلَّت الشمُس،  

ُع، وإذا رفع رأسه قال: مسع هللا ملن محَده، فقام فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: إِّن  وكان إِّذا ركع قال: هللا أكب، مث يرك
الشمَس والقمَر ال ينكسفان ملوت َأحد وال حلياته، ولكنهما من آايت هللا خُيوِّف هللا هبما عباده، فإذا رأيتم كسوفاً،  

 فاذكروا هللا حَّت يـَْنَجلِّيا«. 
 وهي اليت يف آخرها: ذِّكر الزىن، والرواية السابعة اليت فيها: ذِّكُر عذابِّ القب. وَأخرج املوطأ الرواية السادسة، 

 وأخرج الرتمذي الرواية األوىل إِّىل قوله: »فصنع يف الركعة الثانية مثَل ذلك«. 
د قالت:  صلَّى صالَة الكسوف وجهر ابلقراءة فيها«. وأخرج أبو داو  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »َأنَّ النيبَّ 

إِّىل املسجد،   -صلى هللا عليه وسلم-فخرج رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -»َخَسَفت الشمس يف حياة رسول هللا 
قراءة طويلة، مث كبَّ فركع ركوعاً طوياًل، مث   -صلى هللا عليه وسلم -فقام فكبََّ، وصفَّ الناُس وراءه، فاْقرَتََأ رسوُل هللا 

هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، مث قام فاْقرَتَأ قراءة طويلة، هي أْدىَن من القراءة األوىل، مث كبَّ  رفع رأسه، فقال: مسع 
فركع ركوعاً طوياًل، هو أْدىن من الركوع األول، مث قال: مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، مث فعل يف الركعة األخرى  

 لتِّ الشمُس قبل أن ينصرَف«. مثل ذلك؛ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات، واجنَْ 
وَأخرج أيضاً حنو الرواية اآلخرة اليت ملسلم، إال أنه قال يف وسطه بعد قوله: »ركعتني يف كل ركعة« : »ثالث ركعات،  
جال املاء لُتَصبُّ عليهم، يقول إذا   يركع الثالثة مث يسجد، حَّت إِّن رجااًل يومئذ ليـُْغَشى عليهم ُما قام هبم، حَّت إن سِّ
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 ع: هللا أكب... وذكر احلديث« ، وقال يف آخره: »خيِّّوُف هبما عباده، فإِّذا َكَسفا فافزعوا إِّىل الصالة«.رك
صلى هللا عليه   -فخرج رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى قال: َكَسَفتِّ الشمُس على عهدِّ النيبِّّ 

أنه قرأ سورة البقرة... وساق احلديث، مث سجد سجدتني، مث قام  فصلى ابلناس، فقام، فَحَزْرُت قراَءَته، فرأيُت  -وسلم
فأطال القراءة فحزرُت قراءته، فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران... وساق احلديث من لفظ أيب داود، ومل يذكر لفظ  

 احلديث.
 صالَة جامعة«. ، فبعث منادايً: ال-صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قالت: »َخَسفتِّ الشمس على عهد النيبِّّ 

 قرأ قراءة طويلة جيهر هبا، يعين يف صالة الكسوف«.  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »أن النيبَّ 
فان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأَيتم   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: أن النيبَّ  قال: »إِّن الشمس والقمر ال خَيسِّ

وا وتصدَّقوا«.  ذلك فادعوا هللا وَكبِّّ
وَأخرج النسائي الرواية الثالثة اليت فيها: »فصفَّ الناُس وراَءُه«. والرواية الرابعة اليت فيها: ذِّكُر اجلهر ابلقراءة، والرواية 

اخلامسة اليت فيها: ذِّكُر السوائب، والرواية السادسة اليت فيها: ذِّْكُر الزِّىن، والرواية السابعة اليت فيها ذِّكُر: عذاب  
 ية األوىل اليت ملسلم واألخرى، إِّال أنه ذكر فيها ما ذكره أبو داود فيها. القب، كالروا

توضأ، وأمر فُنودي: إِّن   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج يف رواية: »أنه ملا َكَسَفتِّ الشمُس على عهد رسولِّ هللا 
مث ركع فأطال الركوع، مث قال:   الصالَة جامعة، فقام فأطال القيام يف صالته، قالت عائشة: فحسبُتُه قرأ سورة البقرة، 

مسع هللا ملن محده، مث قام مثل ما قام، ومل يسجد، مث ركع فسجد، مث قام فصنع مثل ما صنع: ركعتني وسجدتني، مث  
 ُجلَِّّي عن الشمس«.  

 وله يف أخرى: »أنه صلَّى يف كسوف، يف ُصفَّةِّ زَْمَزَم: أربَع ركعات يف أربعِّ سجدات«. 
فبعث منادايً ينادي، فنادى: إِّن الصالَة   -صلى هللا عليه وسلم-تِّ الشمس على عهد النيب  وله يف أخرى: »َخَسفَ 

 جامعة، فاجتمعوا واْصطفُّوا، فصلى هبم أربع ركعات يف ركعتني«.
صلى أربع ركعات، وأربع سجدات، وجهر فيها ابلقراءة، كلما رفع رأسه   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »أنه 

 هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد«. قال: مسع 
رجاًل، فنادى: إِّن الصالَة جامعة،   -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى قال: »َكَسَفتِّ الشمس، فأمَر رسوُل هللا 

، فركع ركوعاً طوياًل،  -صلى هللا عليه وسلم  -فاجتمع الناس فصلَّى هبم رسوُل هللا  ، مث قرأ قراءة طويلة، مث كبَّ فكبَّ
،  مثل  قيامه أو أطول، مث رفع رأسه، وقال: مسع هللا ملن محده، مث قرأ قراءة طويلة، هي أدىن من القراءة األوىل، مث كبَّ

، فقال: مسع ]هللُا[ لَِّمن محَِّدُه، مث كبََّ َفَسَجَد   فركع ركوعاً طوياًل، هو أدىن من الركوع األول، مث رفع رأسه، مث كبَّ
أو أطوَل، مث كبََّ فرفَع رَأَسُه، مث كبَّ َفَسَجَد، مث كبََّ فقاَم، فقرأ قراءة طويلة، هي أْدىن من  سجودًا طوياًل مثَل ركوعه 

أْدىَن من   األوىل، مثَّ َكبََّ مث ركع ركوعاً هو أدىن من الرُُّكوعِّ األول، مث رفَع رأَسُه، فقال: مسع هللا ملن محَِّدُه، مث قرأ قراءة هي
القيامِّ الثاين، مث كبَّ َفرَكَع ركوعاً طوياًل، دوَن الركوع األول، مث كبَّ فرفع رأسه، فقال: مسَع هللاُ ملن  القراءة األوىل يفِّ 

محَِّدُه، مثَّ كبََّ فسجد أدىن من سجوده األول، مث تشهد، مث سلَّم فقام فيهم، فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: إِّن الشمس  
َفانِّ لَِّموتِّ  َف به أو أبحدمها فافْـَزُعوا إِّىل هللاِّ  والقمَر ال يـَْنَخسِّ  أحد وال حلَياتِّهِّ، ولكنهما آيتانِّ من آايتِّ هللا، فأيُـُّهَما ُخسِّ

   عز وجل بذكر الصالة«
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 [ ]صحيح[ 4269]جامع: 
صلى   -: قال: »انكسفت الشمُس يف عهدِّ رسولِّ هللا -رضي هللا عنهما   -)م د س( جابر بن عبد هللا   -[ 1542] 

، فقال الناُس: إَّنا كَسفت ملوت إبراهيم، فقام  -صلى هللا عليه وسلم-يوم ماَت إِّبراهيُم ابُن رسولِّ هللا  -هللا عليه وسلم
تَّ -صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ  ، مث قرأ فأطال القراءَة، مث ركع  ، فصلى ابلناس سِّ ركعات أبربع سجدات، مث بدأ فكبَّ

حنوًا ُما قام، مث رفع رأسه من الركوع، فقرأ قراءة دون القراءة األوىل، مث ركع حنوًا ُما قام، مث رفع رْأسه من الركوع، فقرأ  
مث احندر ابلسجود، فسجد سجدتني، مث قام   قراءة دون القراءة الثانية، مث ركع حنوًا ُما قام، مث رفع رْأسه من الركوع،

أيضاً، فركع ثالث ركعات ليس منها ركعة إِّال اليت قبلها أطوُل من اليت بعدها، ورُكوعه حنو من سجوده، مث أتخَّر  
وأتخرتِّ الصفوف خلفه، حَّت انتهينا إىل النساء، مث تقدَّم وتقدم الناس معه حَّت قام يف مقامه، فانصرف حني انصرف  

َا الشمُس والقمُر آيتان من آايت هللا، وإَّنما ال ينكسفان ملوت أحد من  وقد آ َضْت الشمُس، فقال: اي أيها الناُس، إَِّّنَّ
الناس، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلُّوا حَّت تـَْنجلَي، ما من شيء ُتوَعُدونَه إِّال َقد رأيُته يف صالِت هذه، ولقد جيء  

ها، وحَّت رأيُت فيها صاحَب املِّْحَجَن جَيُرُّ ُقْصَبُه يف النار،  ابلنار، وذلك حني رأيتموين أتخَّرتُ  ، خمافة أن ُيصيَبين من َلْفحِّ
ا تعلََّق املِّْحَجُن، وإِّن ُغفَِّل عنه َذَهَب به، وحَّت رأيُت فيها صاحبَة ا هلرة  كان يسرق احلاج ِبْحَجنِّهِّ، فإن ُفطَِّن له قال: إَِّّنَّ

َدعها أتكل من َخَشاش األرض حَّت ماتت جوعاً، مث جيء ابجلنة وذلك حني رأيتموين  اليت ربطْتها فلم ُتطعِّمها، ومل تَ 
تقدَّمُت حَّت قمُت يف مقامي، ولقد َمَدْدُت يدي، فأان أُريد أن أتناول من ْثرها لتنظروا إليه، مث بدا يل أن ال أفعل، فما  

 من شيء ُتوَعُدونه إِّال قد رأيُتُه يف صالِت هذه«. 
يف يوم شديد احلرِّ، فصلَّى رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -»َكَسَفتِّ الشمُس على عهدِّ رسولِّ هللا  ويف أخرى قال: 

أبصحابه، فأطال القيام، حَّت جعُلوا خيِّرُّون، مث ركع فأطال، مث رفع فأطال، مث ركع فَأطال، مث   -صلى هللا عليه وسلم -
بَع رَكعات وأربَع سَجدات، مث قال: إنه ُعرَِّض عليَّ كل شيء سجد سجدتني مث قام فصنع حنوًا من ذلك، فكانت َأر 

  -أو قال: تناولت منها قِّطفاً، فـََقُصَرْت يدي عنه  -ُتوجَلونه، فُعرضت عليَّ اجلنُة، حَّت لو تناولُت منها قِّطفاً ألخذتُه 
طتها فلم ُتطعِّْمها ومل َتَدعها أتكل من  وُعرضت عليَّ الناُر، فرأيُت فيها امرأة من بين إسرائيل تـَُعذَُّب يف هِّرَّة هلا رب

َفانِّ   َخَشاش األرض، ورأيُت َأاب ُْثامَة عمرو بَن مالك جَيرُّ ُقْصَبُه يف النار، وإَّنم كانوا يقولون: إِّن الشمَس والقمَر ال خيسِّ
 إِّال ملوت عظيم، وإَِّّنما آيتان من آايت هللا يُريكمومها، فإذا َخَسَفا فصلُّوا حَّت تـَْنَجلَي«. 

ْرَيِّيَّة، سوداَء طويلة« ، ومل يقل: »من بين إسرائيل« أخرجه مسلم.   ويف أخرى حنوه، إِّال أَنه قال: »ورأيُت يف النار امرَأة محِّ
 وأخرج أبو داود الرواية األوىل إىل قوله: »فصلُّوا حَّت تـَْنَجلَي، مث قال... وساق بقية احلديث« ومل يذكر لفظه. 

 قوله: »وأربع سجدات، مث قال... وساق احلديث« ومل يذكر لفظه. وأخرج الرواية الثانية إىل 
: جَيُرُّ ُقْصَبُه يف  -إِّىل قوله  -وأخرج النسائي الرواية الثانية، وأسقط منها من قوله: »إِّنه ُعرضِّ عليَّ كلُّ شيء ُتوجَلونه 

   يتأخَّر  النار« ، والباقي مثله، وزاد بعد قوله: »حنوًا من ذلك« : فجعل يتقدَّم، مث جعل
 [ ]صحيح[ 4270]جامع: 

وهي   -رضي هللا عنها    -: قالت: »أتيُت عائشَة -رضي هللا عنهما   -)خ م ط س( أمساء بنت أيب بكر   -[ 1543] 
ُتصلِّّي، فقلُت: ما شَأُن الناس؟ فأشارت إِّىل السماء، فإذا الناُس قيام، قالت: سبحان هللا، قلت: آية؟ فأشارت برأسها:  

وأثىن   -صلى هللا عليه وسلم - حَّت جتالين الَغْشُي، فجعلُت أُصبُّ على رأسي املاء، َفَحمَد هللَا النيبُّ أي نعم، فقمتُ 
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َنوَن يف قبوركم مثلَ    عليه، قال: ما من شيء كنُت مل أرَه إِّال رأيُته يف مقامي هذا، حَّت اجلنَة والناَر، وُأوحَي إِّيلَّ: أنكم تُفتـْ
َأو   -من فتنة املسيح الدَّجال. يُقال: ما عِّْلُمَك هبذا الرجل؟ فأما املؤمن  -َأدري أيَّ ذلك قالت أمساُء؟  ال قريباً أو 

، جاءان ابلبيِّّنات  -صلى هللا عليه وسلم -فيقول: هو حممد، وهو رسوُل هللا  -املُوقُِّن، ال أدري أيَّهما قالت أمساء؟ 
َنا واتَـَّبعنا، هو حمم أو املراتب،   -فيقال: ََنْ صاحلاً، قد علمنا إْن كنَت ملُوقِّناً به، وأما املنافق  -ثالًثً  -د واهلَُدى، فَأَجبـْ

 ال أدري أيَّ ذلك قالت أمساء؟ فيقول: ال أدري، مسعُت الناَس يقولون شيئاً فقلْته«. 
 ابلعتاقة يف كسوف الشمس«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف حديث زائدة: »لقد أمر رسوُل هللا 

، وقد جَتَلَّت الشمُس، فحمد هللا ِبا هو  -صلى هللا عليه وسلم -ال البخاري: قالْت أمساُء: »فانصرف رسوُل هللا ق
 أهله، مث قال: أما بعدُ :«. 

جّدًا، حَّت جتالين   -صلى هللا عليه وسلم-قال البخاري يف رواية: وذكر حنو ما قدَّمنا، وفيه قالت: فأطال رسوُل هللا 
صلى هللا عليه   -ىل جنيب قِّْربَة فيها ماء، فَفتحُتها فجعلُت َأُصبُّ منها على رأسي، فانصرَف رسوُل هللا الَغْشُي، وإِّ 

ولَغط نِّْسَوة من األنصار،   -وقد جتلَّت الشمس، فخطب الناس، فحمد هللا ِبا هو أهله، مث قال: أما بعُد  -وسلم
: »ما من شيء مل  -صلى هللا عليه وسلم -ما قال؟ قالت: قال رسول هللا فقلُت لعائشة:  -فاْنَكَفْأُت إِّليهنَّ أُلْسكَتهنَّ 

َي إِّيلَّ: أنكم تـُْفَتنون يف القبورِّ مثلَ  مِّن فتنة   -َأو قريباً  أكن رأيُته إِّال رأيُته يف مقامي هذا، حَّت اجلنَة، والنار، ولقد ُأوحِّ
لون شيئاً فقلته«. قال هشام: وقد قالت يل فاطمة  الدجال«. مث ذكر حنو ما تقدَّم... إِّىل قوله: »مسعُت الناس يقو 

 فأْوعيُته، غرَي أَّنا ذكرت ما يُغلَّظ عليه. َأخرجه البخاري، ومسلم. 
، فقام فأطال القيام، مث ركع فَأطال الركوع،  -صلى هللا عليه وسلم  -وللبخاري: »َأنَّ رسوَل هللا  صلَّى صالَة الَكسوفِّ

طال الركوع، مث رفع، مث سجد فَأطال السجود، مث رفع، مث سجد فَأطال السجود، مث قام  مث قام فَأطال القيام، مث ركع فأ 
، مث ركع فأطال الركوع، مث رفع فسجد، فأطال السجود، مث   فَأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث قام فَأطال القيام

ُتُكْم بِّقطاف من  رفع، فسجد ]فأطال السجود[ ، مث انصرف، فقال: قد َدَنْت مين اجلنُة، حَّت  لو اجرتأُت عليها جلِّئـْ
، وأان معهم؟ وإِّذا امرأة  قلُت: ما شْأن   -حسبُت أنه قال: خَتْدُِّشها هِّرَّة   -قِّطافها، ودنت مِّينِّّ الناُر، حَّت قلُت: أْي ربِّّ

أنه قال: من   حسبت [:قال ]انفع -هذه؟ قالوا: حبَسْتها حَّت ماتت ُجوعاً، ال ]هي[ أطعمتها، وال أرسلتها أتُكل 
 أو خشاش«.   -خشيش األرض 

 قال: وقد ُيْسَتَخفُّ إسقاط ألف االستفهام يف مواضع.  قال أبو بكر اإلمساعيلي: والصحيح »َأَو أان معهم؟«
ويف رواية: فأخَذ   -فَفزَِّع، فأخطأ بدِّرْع  -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم قال: »َكَسَفتِّ الشمس على عهدِّ رسولِّ هللا 

صلى هللا   -حَّت ُأْدرِّك بردائه بعَد ذلك، قالت: فقضيُت حاجيت، مث جئُت ودخلُت املسجد فرأيُت رسوَل هللا   -دِّْرعاً 
قائما، فقمُت معه، فأطال القياَم حَّت رْأيُتين أريُد أن أجلَس، مث اْلَتفُِّت إِّىل املرأةِّ الضعيفةِّ، فأقول: هذه   -عليه وسلم

 مث رفع رأسه فأطال القيام، حَّت لو أن رجاًل جاَء ُخيَِّّل إِّليه أنه مل يركع«.  أضعُف مين فأقوم، فركع فأطال الركوع،
 ويف رواية عن عروَة قال: »ال تقل: َكَسَفتِّ الشمُس، ولكن قل: َخَسفت«. 

 وأخرج املوطأُ الرواية األوىل، وأخرج النسائي رواية البخاري إِّىل قوله: »مث انصرف«.
 ابلَعَتاقة يف كسوف الشمس«. -صلى هللا عليه وسلم - النيبُّ وللبخاري خمتصرًا قالت: »لقد أمرَ 
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 أْيمُر ابلعتاقةِّ يف صالة الكسوف«.   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج أبو داود قالت: »كان النيبُّ 
  وحيث مل خيرِّج من هذا احلديث بطوله غري هذا القدر، مل نـُْثبِّْت له عالمة، وَأشران إِّىل ما أخرج منه

 [ ]صحيح[ 4271]جامع: 
: قال: »اَنسفت الشمس على عهد رسولِّ  -رضي هللا عنهما   -)خ م ط د ت س( عبد هللا بن عباس    -[ 1544] 

والناُس معه، فقام قياماً طوياًل حنوًا من قراءةِّ   -صلى هللا عليه وسلم -، فصلَّى رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
طوياًل، وهو دون القيام األول، مث ركع ركوعاً طوياًل، وهو دون  سورةِّ البقرة، مث ركع ركوعاً طوياًل، مث رفع فقام قياماً 

الركوع األول، مث سجد، مث قام قياماً طوياًل، وهو دون القيام األول، مث ركع ركوعاً طوياًل، وهو دون الركوع األول، مث 
األول، مث سجد، مث انصرف وقد   رفع، فقام قياماً طوياًل، وهو دون القيام األول، مث ركع ركوعاً طوياًل، وهو دون الركوع

فان ملوت أحد، وال  -صلى هللا عليه وسلم -جَتَلَّت الشمُس، فقال ] [ : إِّن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا ال خَيسِّ
ل: إِّين  حلياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا هللا، قالوا: اي رسوَل هللا، رأيناك تناولت شيئاً يف مقامك، مث رأَيناَك َتَكْعَكْعَت؟ قا

ُقودًا، ولو َأصبُته أَلكلتم منه ما بقيتِّ الدنيا، وُأرِّيُت الناَر، فلم أَر َمْنَظرًا كاليومِّ َقطُّ  أْفَظَع،  رأيُت اجلنَة، فتناولُت ُعنـْ
ورأيُت أكثر أهلها النساء، قالوا: ِبَِّ اي رسول هللا؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكُفْرَن ابهلل؟ قال: يكفرن العشري، ويكفرن 

لو أحسنَت إِّىل إِّحداهنَّ الدهَر كلَّه، مث رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيُت منَك خريًا َقطُّ«. أخرجه البخاري،   ،إلحسانا
 ومسلم.

صلَّى أربع ركعات يف ركعتني، وأربع سجدات   -صلى هللا عليه وسلم -وقد أخرجه مسلم خمتصرًا، قال: »إن رسوَل هللا 
 يعين يف كسوف الشمس«.  -

حني َكَسفتِّ الشمُس ْثاينَ ركعات يف أربع سجدات«.   -صلى هللا عليه وسلم  -أخرى قال: »صلَّى رسوُل هللا  وله يف
 عن علّي مثل ذلك.   [:]وقال

صلَّى يف كسوف، قرَأ مث ركع، مث قرأ مث ركع، مث قرأ، مث ركع، مث قرأ مث   -صلى هللا عليه وسلم-ويف ُأخرى: »أن النيبَّ 
 واألخرى مثلها.ركع، مث سجد«. 

 وأخرج املوطأ الرواية األوىل.
 وأخرج أبو داود الرواية اآلخرة اليت ملسلم. 

 وأخرج النسائي األوىل من املتفق، واألوىل من أفراد مسلم، والثانية. 
مث قرأ،   صلَّى يف كسوف، فقرأ مث ركع، مث قرأ مث ركع، مث قرأ مث ركع، -صلى هللا عليه وسلم -وله وللرتمذي: »أن النيبَّ 

 مث ركع، مث سجد سجدتني«. واألخرى مثلها. 
والناُس معه، فقام قياماً طوياًل   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أليب داود قال: »َخَسفت الشمُس، فصلَّى رسوُل هللا 

 بنحو من سورة البقرة، مث ركع... وساق احلديث« ، ومل يذكر أبو داود لفظه.
صلَّى يف كسوف الشمس«. قال أبو داود: مثل حديث عروة   -صلى هللا عليه وسلم -هللا   وله يف أخرى: »َأنَّ رسولَ 

 : »أَنَّه صلَّى ركعتني، يف كلِّّ ركعة ركعتني«.-صلى هللا عليه وسلم -عن عائشة عن النيب  
 وحديُث عائشَة قد تقدَّم ذِّْكُره يف أول صالة الكسوف، ومل يذكر أبو داود لفظ ابن عباس 

 [ ]صحيح[ 4272]جامع: 
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: »إِّن  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال النيبُّ -رضي هللا عنه   -)خ م س( أبو مسعود البدري   -[ 1545] 
الشمَس والقمَر ال ينكسفان ملوت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آايت هللاِّ عزَّ وجلَّ، فإِّذا رأيتموها فقوموا  

   فصّلوا«. أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي 
 [ ]صحيح[ 4273]جامع: 

صلى   -: قال: »َخسَفتِّ الشمُس يف زمان رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)خ م س( أبو موسى األشعري    -[ 1546] 
، فقام َفزِّعاً خيشى أن تكوَن الساعُة، حَّت أتى املسجَد، فقام يصلِّّي أبطولِّ قيام وركوع وسجود، ما  -هللا عليه وسلم

يف صالة قطُّ، مث قال: إن هذهِّ اآلايتِّ اليت يُرسلها هللا، ال تكون ملوت أحد، وال حلياته، ولكنَّ هللَا عزَّ وجلَّ   رأيُته يفعله
ُلها خيوُِّف هبا عباده، فإِّذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إِّىل ذِّْكرِّهِّ ودعائِّه، واستغفاره«. أخرجه البخاري، ومسلم،   يـُْرسِّ

  والنسائي
 يح[ [ ]صح4274]جامع: 

قال: »إِّن   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)خ م س( عبد هللا بن عمر   -[ 1547] 
َفان ملوت أحد وال حلياته، ولكنهما آيتان من آايت هللا، فإذا رأيتمومها فصلُّوا«. أخرجه   الشمَس والقمَر ال خَيْسِّ

   البخاري، ومسلم، والنسائي
 [ ]صحيح[ 4275]جامع: 

صلى هللا   -: قال: »انَكَسفت الشمُس على عهدِّ رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)خ م( املغرية بن شعبة    -[ 1548] 
: إِّن  -صلى هللا عليه وسلم -يوم مات إِّبراهيُم، فقال الناُس: انكسفت ملوتِّ إِّبراهيَم، فقال رسوُل هللا   -عليه وسلم

د وال حلياته، فإِّذا رأَيتمومها فادعوا هللا وصلُّوا حَّت تنجلَي«.  الشمَس والقمر آيتان من آايت هللا، ال ينكسفان ملوت أح
 ( 1)َأخرجه البخاري ومسلم 

َعامٍِّر قَاَل: َكَسَفتِّ الشَّْمُس َضْحَوًة، َحَّتَّ اْشَتدَّْت ظُْلَمتـَُها، فـََقاَم اْلُمغِّريَُة ْبُن ُشْعَبَة، َفَصلَّى  ويف رواية يف مسند أمحد عن  
ْثَل َذلَِّك، مثَّ رََفَع رَْأَسُه فـََقاَم مِّ  ، مثَّ رََكَع مِّ ، فـََقاَم َقْدَر َما يـَْقَرأُ ُسورًَة مَِّن اْلَمثَاينِّ لنَّاسِّ ْثَل َذلَِّك، مثَّ  ابِّ ْثَل َذلَِّك، مثَّ رََكَع الثَّانَِّيَة مِّ

ْنَبَ، فـََقاَل: إِّنَّ الشَّْمَس إِّنَّ الشَّْمَس جَتَلَّْت، َفَسَجَد، مثَّ قَاَم َقْدَر َما يـَْقَرأُ سُ  ورًَة، مثَّ رََكَع َوَسَجَد، مثَّ اْنَصَرَف، َفَصعَِّد اْلمِّ
َصلَّى   اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَم  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  اْبُن  إِّبـَْراهِّيُم   َ تـُُويفِّّ يـَْوَم  »َكَسَفْت  فـََقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  إِّنَّ  هللاُ 

َا مُهَا آيـََتانِّ مِّْن آاَيتِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ، فَإَِّذا َفانِّ لَِّمْوتِّ َأَحٍد، َوإَِّّنَّ ُهَما، فَافْـَزُعوا    الشَّْمَس َواْلَقَمَر اَل يـَْنَكسِّ نـْ ٌد مِّ اْنَكَسَف َواحِّ
ُفُخ َبنْيَ َيَدْيهِّ، مثَّ إِّنَُّه َمدَّ  إِّىَل الصَّاَلةِّ« ، مثَّ نـََزَل، َفَحدََّث َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يفِّ الصَّاَلةِّ، َفَجَعَل يـَنـْ

ًئا، فـََلمَّا اْنَصَرَف، قَاَل: »إِّنَّ النَّاَر ُأْدنَِّيْت مِّينِّّ َحَّتَّ نـََفْخُت َحرََّها عَ  َب  َيَدُه َكأَنَُّه يـَتَـَناَوُل َشيـْ ْن َوْجهِّي، فـََرأَْيُت فِّيَها َصاحِّ
َبَة اهلِّرَّةِّ« ْرَيَ َصاحِّ َبَة محِّ ريََة، َوَصاحِّ  . (2)  َأخرجه مسند أمحد . اْلمِّْحَجنِّ، َوالَّذِّي حَبََر اْلَبحِّ

   [ ]صحيح[4276]جامع: ( 1)
   [. *أخرج مرفوعه البخاري ومسلم [ ]شعيب: مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد18143 ،18142]مسند:  (2)

: قال: »انكسفت الشمس يف حياة -رضي هللا عنهما    -)د س خ م( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  1549] 
فلم َيَكْد يركع، مث ركع فلم يكد يرفع، مث    -صلى هللا عليه وسلم-، فقام رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -رسولِّ هللا  

مث سجد فلم يكد يرفع، مث رفع، وفعل يف  رفع فلم يكد يسجد، مث سجد فلم يكد يرفع، مث رفع فلم يكد يسجد،  
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، أمل َتعِّْدين أن ال تـَُعذِّهَبم، وأان فيهم؟  ، مث قال: ربِّّ ، ُأفٍّ الركعة األخرى مثل ذلك، مث نفخ يف آخر سجوده، فقال: ُأفٍّ
َصتِّ الشمُس«. من صالته وقد أحمَْ   -صلى هللا عليه وسلم  -أمل َتعِّْدين أن ال تعذِّهَبم وهم يستغفرون؟ ففزِّع رسوُل هللا  

 أخرجه أبو داود. 
صلى هللا  -فقام رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي: قال: »انكسفتِّ الشمُس على عهدِّ رسولِّ هللا  

إِّىل الصالة، وقام الذين معه، فقام قياماً فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث رفع رأَسه وسجد فأطال    -عليه وسلم
رأسه وقام، فصنع يف الركعة الثانية   َد، مث عرف رأسه وجلَس فأطال اجللوس، مث سجَد فأطال السجوَد، مث رفعالسجو 

الثانية   الركعة  من  سجوده  آخر  يف  ينُفُخ  فجعل  واجللوس،  والسجود،  والركوع،  القيام،  من  األوىل:  يف  صنع  ما  مثل 
هذا، وحنُن نستغفرك، مث رفع رأسه، واجنلتِّ الشمُس، فقام رسوُل هللا ويبكي، ويقول: مل َتعِّْدين هذا وأان فيهم، مل َتعِّْدين  

فخطَب الناس، فحمِّد هللا وأثىن عليه، مث قال: إِّن الشمَس والقمر آيتان من آايت هللا، فإذا    -صلى هللا عليه وسلم-
نُة مين حَّت لو بسطُت يدي لتعاطيُت  رأيتم كسوف أحدمها فاسَعْوا إِّىل ذِّْكر هللا، والذي نفُس حممد بيده، لقد ُأْدنَِّيتِّ اجل 

ْرَي تُعذَّب يف   من ُقُطوفها، ولقد ُأدنِّيت مِّينَّ الناُر حَّت لقد جعلُت أتَّقِّيها خشية أن تغشاكم، حَّت رأيُت فيها امرأة من محِّ
َهُشها إِّذا  هِّرَّة ربطْتها، فلم َتَدْعها أتكل من َخشاش األرض، ال هي أطعمتها، وال هي أْسَقتها حَّت ماتت، فلقد رأ يتها تـَنـْ

يُدفع بعصًى ذات ُشعَبتني  الدَّْعداعِّ  ْبتِّيـََّتنْيِّ أخا َبينِّ  أَْلَيتها، وحَّت رأيت فيها صاحَب السِّّ تـَنـَْهش  يف    أقبلت، وإِّذا َولَّت 
النار، يقو  َمتَّكئاً على حمجنه يف  ل: أان سارُق  النار، وحَّت رأيُت فيها صاحَب احمْلَجن الذي كان يسرق احلاجَّ ِبِِّّْحَجنِّهِّ 

 احملجن«.
وله يف أخرى بنحو ذلك، واألوىل أمتُّ، وفيها: »فجعلُت أنُفخ خشيَة أن يغشاكم َحرُّها، ورأيُت فيها سارَق َبَدنةِّ رسولِّ  

، ورأيُت فيها أخا بين ُدْعدُع سارَق احلجيج، فإذا ُفطِّن له قال: هذا َعَمُل احملجن، ورأيت -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  
امرَأة طويلة سوداء تُعذَّب يف هِّرَّة رَبطتها، فلم ُتْطعِّْمها ومل َتْسقِّها، ومل َتَدْعها أْتكل من َخَشاش األرض حَّت ماتت،  فيها  

أو   -وإن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، َولكنهما آيتان من آايت هللا، فإِّذا انكسفت إِّحدامها  
 فاْسَعوا إِّىل ذِّكرِّ هللا عزَّ وجلَّ«. -قال: فعل أحدمها شيئاً من ذلك 

ركعتني وسجد سجدتني، ]مث قام    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى له قال: »انَكَسفتِّ الشمُس، فركَع رسوُل هللا  
صلى هللا عليه   -مث ُجلِّّي عن الشمس، قال: وكانت عائشُة تقول: ما سجَد رسوُل هللا  [،فركع ركعتني، وسجد سجدتني

 . «دًا، وال ركَع ركوعاً أطوَل منهسجو  -وسلم
نُودَِّي: إِّن الصالَة    -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج البخاري ومسلم قال: »ملا َكَسَفتِّ الشمس على عهد رسولِّ هللا  

ركعتني يف سجدة، مث قام فركع ركعتني يف سجدة، مث جلس، مث ُجلَِّّي عن   -صلى هللا عليه وسلم  -جامعة، فركع النيبُّ  
 ويف رواية إِّىل قوله: »جامعة«.  قالت عائشُة: ما ركعُت ركوعاً، وال سجدُت سجودًا َقطُّ ]كان[ أطوَل منه«. الشمس، ف

 [ ]صحيح[ 4277]جامع: 
، فانكسفت  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كنا عند النيبِّّ -رضي هللا عنه    -)خ س( أبو بكرة   -[ 1550] 

جَيُرُّ رِّداءه حَّت دخل املسجَد، وًثَب الناُس إِّليه، فصلَّى هبم ركعتني   -صلى هللا عليه وسلم-الشمُس، فقام رسوُل هللا 
َفان ملوت أحد، فإِّذا كان ذلك  حَّت اجنلت الشمُس، فقال: إِّن الشمَس والقمَر آيتانِّ من آ ايتِّ هللا، وإَِّّنما ال خَيسِّ
مات، يقال له: إِّبراهيم، فقال   -صلى هللا عليه وسلم  -فصلُّوا واْدُعوا، حَّت يُْكَشَف ما بكم، وذلك أن ابناً للنيبِّّ 
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 الناس يف ذلك«. 
فصّلى ركعتني«. أخرجه   -سلمصلى هللا عليه و  -ويف أخرى خمتصرًا قال: »انكسفت الشمس على عهدِّ رسولِّ هللا 

 البخاري، والنسائي. 
إِّال أنه قال: »فصلَّى بنا« ، وقال: »فلما انكسفت الشمُس قال: إِّن الشمَس والقمَر آيتان من آايت هللا، خُيوُِّف هللا  

 هبما عباده، وإَِّّنما ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته... وذكر الباقي«. 
 : »حَّت اجنلت«. وأخرجه النسائي أيضاً إِّىل قوله

: »إِّن الشمَس والقمَر آيتان من آايت هللا، ال ينكسفان  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: قال رسول هللا 
 ملوتِّ أحد، وال حلياته، ولكن خُيوِّف هللاُ هبما عباده«. 

 ويف أخرى بعد »حلياته« : فإذا »رأَيتمومها فصلُّوا حَّت تْنَجلَي«.
 «.   صلَّى ركعتني مثل صالتكم هذه... وذكر كسوف الشمس -صلى هللا عليه وسلم-يبَّ ويف أخرى: »أن الن

 [ ]صحيح[ 4279]جامع: 
: قال: »كنُت أْرمَتي أبْسُهم يل ابملدينة يف حياةِّ رسولِّ  -رضي هللا عنه  -)م د س( عبد الرمحن بن مسرة   -[ 1551] 

صلى هللا   -َبْذُْتا، فقلت: وهللا ألْنظَرنَّ إِّىل َما َحَدث لرسولِّ هللا إِّذ اْنكسفت الشمس، فـَنَـ  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
،   -عليه وسلم يف كسوف الشمس، قال: فأَتيُتُه، وهو قائم يف الصالة، رافع يديه، فجعل ُيسبُِّّح وحَيَْمد، ويُهلُِّّل وُيكبِّّ

ر عنها: قرأ سورتني، وصلَّى ر  َر عنها، قال: فلما ُحسِّ كعتني«. أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، ومل  ويدُعو، حَّت ُحسِّ
 وال »وهو قائم يف الصالة«.   «،يذكر: »ويكبِّّ 

ويف رواية النسائي قال: »بينا أان أترامى أبْسُهم يل ابملدينة، إِّذِّ انكسفتِّ الشمُس، فجمعُت أسُهمي، وقلُت: ألنظرنَّ ما  
،  يف كسوف  -صلى هللا عليه وسلم -أحَدَث النيبُّ  الشمس، فأتيُته ُما يلي ظهره وهو يف املسجد، فجعل ُيسبِّّح ويكبِّّ

َر عنها، قال: مث قام فصلَّى ركعتني وأربع سجدات«    ويدعو، حَّت ُحسِّ
 [ ]صحيح[ 4280]جامع: 

صلى هللا عليه   -: قال: »َكَسَفتِّ الشمُس على عهدِّ رسول هللا -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة    -[ 1552] 
، فقام فصلَّى للناس، فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث قام فأطال القيام، وهو دون القيام األول، مث ركع -وسلم

، مث رفع، مث سجد فأطال السجود، وهو دون السجود  فأطال الركوع، وهو دون الركوع األول، مث سجد فأطال السجود
األول، مث قام فصلَّى ركعتني، وفعل فيهما مثل ذلك، مث سجد سجدتني يفعُل فيهما مثل ذلك، حَّت فرَغ من صالته، مث  

فزعوا  قال: إِّن الشمَس والقمَر آيتان من آايت هللا، وإَّنما ال ينكسفان ملوت أحد، وال حلياته، فإذا رأيتم من ذلك فا
 أخرجه النسائي. عزَّ وجلَّ وإِّىل الصالة«.  -إِّىل ذِّْكر هللا 

 [ ]األلباني: حسن صحيح[ إسناده حسن : رعبد القاد [ ] 4284]جامع: 

قَاَل: َكَسَفتِّ الشَّْمُس يـَْوَم َماَت إِّبـَْراهِّيُم اْبُن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -رضي هللا عنه  -)حم( حَمُْمود ْبنِّ لَبِّيدٍ   -[ 1553] 
َم: »إِّنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيـََتانِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاُلوا: َكَسَفتِّ الشَّْمُس لَِّمْوتِّ إِّبـَْراهِّيَم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ 

ََياتِّهِّ، فَإَِّذا رَأَيـُْتُمومُهَا َكَذلِّكَ مِّ  َفانِّ لَِّمْوتِّ َأَحٍد َواَل حلِّ َُما اَل يـَْنَكسِّ دِّ« مثَّ قَاَم فـََقَرَأ   ْن آاَيتِّ اَّللَِّّ، َأاَل َوإَِّّنَّ فَافْـَزُعوا إِّىَل اْلَمَساجِّ
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َأخرجه مسند   .َسْجَدَتنْيِّ، مثَّ قَاَم فـََفَعَل مِّْثَل َما فـََعَل يفِّ اأْلُوىَل فِّيَما نـََرى بـَْعَض الر كَِّتاٌب، مثَّ رََكَع، مثَّ اْعَتَدَل، مثَّ َسَجَد 
 أمحد.

 []الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح  [[ ]شعيب: إسناده جيد، رجاله رجال الصحيح23629]مسند: 
،    -  ما رضي هللا عنه  -ابن عباس)حم(    -[  1554]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصالَة اخْلُُسوفِّ قَاَل: »َصلَّْيُت َخْلَف النَّيبِّ

ًدا« ْنُه فِّيَها َحْرفًا َواحِّ  .فـََلْم َأمْسَْع مِّ
، فـََلْم َنْسَمْع مِّ ويف رواية أخرى،   َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـََرَأ يفِّ ُكُسوفِّ الشَّْمسِّ َأخرجه مسند    .ْنُه َحْرفًا«»َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 أمحد.
صحيح[  3278  ،2673  ،2674]مسند:   إسناده  ]شاكر:  حسن[  إسناده  ]شعيب:  ِفي  ]الهيثمي:  [  َواْلَطَبَراِنيُّ  َيْعَلى  َوَأُبو  َأْحَمُد  َرَواُه 

 [اأْلَْوَسِط، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة، َوِفيِه َكاَلم  

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوًما، فََأطَاَل    -رضي هللا عنه    -َعامِّرٍ ُعْقَبة ْبَن    )حب(   -[  1555]  َنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: َصلَّيـْ
، َوَأاَن فِّيهِّ  أَنَُّه قَاَل: »َربِّّ ًئا َغرْيَ  ْنُه َشيـْ َنْسَمُع مِّ لََنا َخفََّف، مثَّ اَل  َأْهَوى بَِّيدِّهِّ لِّ اْلقَِّياَم، وََكاَن إَِّذا َصلَّى  ُتُه  يَـتَـَناَوَل  ْم« مثَّ رَأَيـْ

ًئا، مثَّ رََكَع، مثَّ َأْسرََع بـَْعَد   َعَلْيهِّ َوَسلََّم َجَلَس َوَجَلْسَنا َحْوَلُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َشيـْ  ُ   َذلَِّك، فـََلمَّا َسلََّم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َقْد َعلِّْمُت أَنَُّه رَاَعُكْم طُ  ،  َصلَّى اَّللَّ ْعَناَك تـَُقوُل: »َربِّّ وُل َصاَلِتِّ َوقَِّيامِّي« قـُْلَنا: َأَجْل، اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َومسِّ

ي بَِّيدِّهِّ َما مِّْن َشْيٍء ُوعِّ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َوالَّذِّي نـَْفسِّ َرةِّ إِّالَّ َقْد  َوَأاَن فِّيهِّْم«، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ُعرَِّض  ْدمُتُوُه يفِّ اآْلخِّ
ََكاينِّ  َداَن ِبِّ َشْيٌء َحَّتَّ  َها  نـْ إِّيَلَّ مِّ فََأقْـَبَل  النَّاُر،  َعَليَّ  َلَقْد ُعرَِّضْت  َهَذا َحَّتَّ  َمَقامِّي  تـَْغَشاُكْم،    َعَليَّ يفِّ  َأْن  يُت  َفَخشِّ َهَذا، 

َا ا َأَخا فـَُقْلُت: َربِّّ َوَأاَن فِّيهِّْم، َفَصَرفـََها َعْنُكْم، فََأْدبـََرْت قِّطًَعا َكَأَّنَّ َها َنْظَرًة، فـََرأَْيُت َعْمَرو ْبَن ُحْرًَثَن  ُّ، فـََنَظْرُت إِّلَيـْ لزَّرَايبِّ
هَ  َبُة اْلقِّطَّةِّ الَّيتِّ رََبطَتـْ هِّ، َوإَِّذا فِّيَها احلِّْمرَيِّيَُّة َصاحِّ َها  َبينِّ غَِّفاٍر ُمتَّكًِّئا يفِّ َجَهنََّم َعَلى قـَْوسِّ   ْلتَـَها« َواَل هَِّي َأْرسَ ا، َفاَل هَِّي َأْطَعَمتـْ

 أخرجه ابن حبان 
 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[  6432]حبان: 

 الفصل الثاني: يف صالة االستسقاء 
وهو أمرُي   -)ت د س( هشام بن إِّسحاق بن عبد هللا بن كنانة: عن أبيه قال: »أرسلين الوليد بن ُعقبة  -[ 1556]

  -؟ ]فأتيُته[ فقال: خرج رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم-استسقاءِّ رسولِّ هللا  عن  يسألُهإِّىل ابن عباس  -املدينةِّ 
حَّت أتى املصلى فَرقَِّي املنب، فلم خيطب ُخْطبَتكم هذه، ولكن مل يـََزْل   ُمَتبذِّاًل ُمَتواضعاً متضرعاً، -صلى هللا عليه وسلم

 يف الدعاء والتضرُّعِّ والتكبريِّ، مث صلَّى ركعتني كما يصلي يف العيد«. 
عًا« أخرجه الرتمذي، وأخرجه أبو داود، ومل يذكر »متبذالً  عاً  «، وزاد يف رواية: »متخشِّّ وقال: روي الوليد   «،وال »متخشِّّ

 بن عقبة، وابن عبتة والصواب: ابُن عتبة.  
يف   -صلى هللا عليه وسلم -وَأخرجه النسائي قال: »أرسلين فالن إِّىل ابن عباس َأسألُه عن صالةِّ رسولِّ هللا  

ُخطبتِّكم هذه،  متضرِّعاً متواضعاً متبذِّاًل، فلم خيُطب حنو  -صلى هللا عليه وسلم-االستسقاء؟ فقال: خرج رسوُل هللا 
 فصلَّى ركعتني«. 

وله يف أخرى قال: »َأرسلين أمري من األمراء إِّىل ابن عباس: أسألُه عن االستسقاء؟ فقال ابُن عباس: ما منعه َأن  



396 
 

عاً متَضرِّعاً، فصلى ركعتني كما ُيصلِّّي يف  -صلى هللا عليه وسلم -يسأَلين؟ خرج رسوُل هللا  متواضعاً متذِّلاًل متخشِّّ
 ن، ومل خيُطب خطبتكم هذه«. وأخرج الرواية األوىل، وأول حديثه قال: »سألُت ابن عباس«  العيدي

 [  حسن[ ]األلباني: إسناده حسن : رعبد القاد [ ] 4286]جامع: 
صلى هللا عليه   -: قال: »خرج النيبُّ -رضي هللا عنه  -)خ م د ط ت س( عبد هللا بن زيد املازين    -[ 1557] 

 إِّىل هذا املصلَّى يستسقي، فدعا واستسقى، مث استقبل القبلة، فقَلب رداءه«.  -وسلم
 زاد يف رواية: »مث صلَّى ركعتني«.

]لكنه[ وهم؛ ألن هذا عبد هللا بن زيد بن عاصم املازين،   قال البخاري: كان ابُن ُعيينَة يقول: هو صاحُب األذان، و
 مازن األنصار. أخرجه البخاري، ومسلم. 

خرج ابلناس يستسقي، فصلى هبم ركعتني، جهَر ابلقراءة    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية َأيب داود: »َأنَّ رسوَل هللا 
 فيهما، وحوَّل رداءه، فدعا واستسَقى واستقبل القبلة«. 

قال   -يوماً يستسقي، فحوَّل إِّىل الناس ظهره يدعو هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -يف أخرى قال: »خرَج رسوُل هللا  وله
زاد ابُن السَّْرح: يريد اجلهَر.   -سليمان: واستقبل القبلة وحوَّل رداءه، مث صلى ركعتني، قال ابن أيب ذئب: وقرأ فيهما 

قال: وحوَّل رداءه، وجعل عِّطافه األميَن على عاتقه األيسر، وجعل   -ة ومل يذكر الصال -ويف أخرى هبذا احلديث 
 عِّطافُه األيسر على عاتقه األمين، مث دعا هللا«.  

صلى هللا  -، وعليه مخيصة له سوداُء، فأراد رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -ويف ُأخرى قال: »استسقى رسوُل هللا 
 أعالها، فلما ثـَُقلت قـََلبها على عاتقه«.  أن أيخَذ أسفلها فيجعَله -عليه وسلم

إِّىل املصلَّى، فاستسقى، وحوَّل رداءه حني استقبَل   -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قال: »خرج رسوُل هللا 
َلَة«.   القِّبـْ

 وَأخرج النسائي الرواية األوىل ابلزايدة.
 ى وعليه مخيصة سوداُء«. استسق -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »َأنَّ رسوَل هللا  

يستسقي، فحوَّل رداءه، وحول للناس َظْهَره، ودعا،   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »أنه خرَج مع رسولِّ هللا 
 مث صلَّى ركعتني فقرأ فجهر«. 

 استسَقى، وصلى ركعتني وقلب رداءه«.  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: »أن النيبَّ 
 يف االستسقاء استقبل القبلة، وقلب الرداَء، ورفع يديه«.  -صلى هللا عليه وسلم  -ى النيبَّ ويف أخرى: »أنه رأ

    وأخرج رواية أيب داود الثانية، وروايَته اآلخرة. وأخرج املوطأ رواية أيب داود اآلخرة. وأخرج الرتمذي الرواية األوىل
 [ ]صحيح[ 4287]جامع: 

  -: قال: »َأصابت الناَس َسَنة على عهد رسول هللا -رضي هللا عنه  -)خ م ط د س( أنس بن مالك   -[ 1558] 
خيطب يوم اجلمعة قام أعرايب، فقال: اي رسول هللا هلك   -صلى هللا عليه وسلم -، فبينما النيبُّ -صلى هللا عليه وسلم

نفسي بيده، ما وضعهما حَّت ًثَر  املاُل، وجاَع العِّيال، فادُْع هللا لنا، فرفع يديه وما نرى يف السماء قـََزَعة، فوالذي 
السحاُب أمثاَل اجلبال، مث مل ينزْل عن منبه حَّت رأيُت السحاَب يتحاَدُر على حليته، فُمطران يوَمنا ذلك، ومن الغد،  

فقال: اي رسوَل هللا، ْتدَّم   -أو قال: غريُه  -ومن بعد الغد، والذي يليه، حَّت اجلمعةِّ األخرى، فقام ذلك األعرايب 
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اُء، وَغرِّق املال، فادُْع هللا لنا، فرفع يديه فقال: اللهم حوالَْينا وال علينا، فما ُيشري بيده إِّىل انحية من السحاب إِّال  البن
 شهرًا، ومل أيتِّ أحد من انحية إِّال حدَّث ابجلَْودِّ«    انفرجت، وصارت املدينُة مثل اجلَْوبةِّ، وسال وادي قـََناةَ 

قائم   -صلى هللا عليه وسلم -املسجد يوم مجعة من ابٍب كان حنو دارِّ القضاءِّ، ورسوُل هللا  ويف أخرى: »أن رجاًل دخل 
قائماً، مث قال: اي رسوَل هللا، هلكت األموال، وانقطعت السُُّبل،   -صلى هللا عليه وسلم  -خيُطب، فاستقبل رسوَل هللا 

يديه، مث قال: اللُهمَّ أغِّْثنا، اللهم أغثنا، اللهم َأغثنا.   -سلم صلى هللا عليه و  -فادُْع هللا يُغيثُنا، قال: فرفع رسوُل هللا 
قال أنس: وال وهللا ما نرى يف السماء من سحاب وال قـََزعة، وما بيننا وبني َسْلع من بيت وال دار، قال: وطلعْت من  

، فلما توَّسطت السماَء انتشرْت مث أمطرْت. قال: فال وهللا،  ما رأينا الشمس َسْبتاً قال: مث دخل  ورائه سحابة مثُل الرتُّْسِّ
قائم خيُطُب، فاستقبله قائماً، فقال: اي   -صلى هللا عليه وسلم -رجل من ذلك الباب يف اجلمعةِّ املقبلةِّ ورسول هللا 

ْكها َعنَّا، قال: فرفع رسول هللا     -ه وسلمصلى هللا علي -رسوَل هللا، هلكتِّ األمواُل، وانقطعت السُُّبُل، فادُْع هللا مُيْسِّ
، وبُُطون األودية، ومنابتِّ الشجر، قال: فانقلعت   يديه، مث قال: اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على اآلكام والظَِّّرابِّ

 وخرجنا َّنشي يف الشمس، قال شريك: فسألُت أنَس بَن مالك: أهو الرجل األول؟ قال: ال أدري«. 
خيُطُب يوم اجلمعة، فقام الناُس، فصاحوا، فقالوا: اي رسوَل هللا،   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »كان النيبُّ 

واْْيُ هللا، ما نرى يف   -مرتني -َقَحَط املطر، وامَحرَّت الشجُر، وهلكتِّ البهائُِّم، فادُْع هللا أن َيْسقِّيَـَنا، فقال: اللهم اْسقِّنا 
ى بنا، فلما انصرف مل تـََزْل مُتْطُِّر إِّىل اجلمعة  السماء قـََزعة من سحاب، فنشأْت سحابة فأمطرت، ونزل عن املنب فصلَّ 

خيُطب َصاُحوا إِّليه: ْتدَّمت البـُُيوُت، وانقطعتِّ السبُل، فادُْع   -صلى هللا عليه وسلم-اليت تليها، فلما قام رسوُل هللا  
وال َعلينا، وَتكشَّطت املدينُة،  ، مث قاَل: اللهم َحوالَينا -صلى هللا عليه وسلم -هللا حَيبِّْسَها عنا، فتبسَّم رسوُل هللا 

 فجعلت مُتْطُِّر حوهلا، وال مَتْطُُر ابملدينةِّ قطرة، فنظرُت إِّىل املدينة، وإَّنا َلفِّي مْثلِّ اإلِّكليل«. أخرجه البخاري، ومسلم. 
فقال: اي   خيُطُب يوم اجلمعةِّ، إِّْذ جاَء رجل، -صلى هللا عليه وسلم-وأخرجه البخاري خمتصراً قال: »بينما رسوُل هللا 

َل إِّىل منازِّلنا، وما زلنا َُّنَْطر إِّىل   اجلمعةِّ  رسوَل هللا َقَحَط املطُر، فادُْع هللا أن َيْسقِّيَـَنا، فدعا َفمطران، فما كِّْدان َأن َنصِّ
صلى هللا   -فقال: اي رسوَل هللا، ادُْع هللا أن َيصرَِّفُه عنا، فقال رسوُل هللا   -أو غريه  -املقبلةِّ، قال: فقام ذلَك الرجُل  

االً، مُيَطرون، وال مُيَْطُر أهُل املدينةِّ«. -عليه وسلم  : اللهم حوالينا وال علينا، قال: فلقد رأيُت السحاب يتَـَقطَّع مييناً وِشِّ
خيُطُب يوم اجلمعةِّ، إِّْذ قَاَم رجل، فقاَل: اي رسوَل هللا،   -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى طرف قال: »بينما النيبُّ 

 َك الُكَراع، َهلَك الشاُء، فادُْع هللَا َأن َيسَقينا، َفمدَّ يديه فدعا«.َهلَ 
 يديه حَّت رأَيت بـََياَض إِّبطْيه«.  -صلى هللا عليه وسلم  -وله طرف آخر: »رفع النيبُّ  

فقال: اي  يوَم اجلمعة،  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »أتى رَُجل أعرايب من َأهل البْدوِّ إِّىل رسولِّ هللا 
يديه يدعو، ورفع   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا، هلكت املواشي، َهَلَك العِّيال، هلك الناس، فرفع رسوُل هللا 

، َيْدُعون قال: فما خرجنا من املسجد حَّت ُمطِّْران، فما زِّلنا َُّنَْطُر  -صلى هللا عليه وسلم-الناس أيديَهم مع رسولِّ هللا 
َق املسافُر،  -صلى هللا عليه وسلم -فأَتى الرجُل إِّىل رسولِّ هللا حَّت كانت اجلمعُة األخرى،  ، فقال: اي رسوَل هللا، َبشِّ

 وُمنَِّع الطريُق«.
يوَم اجلمعة، وهو على املنب... « واقتص   -صلى هللا عليه وسلم-وَأخرجه مسلم خمتصرًا قال: »جاء أعرايب إِّىل النيبِّّ 

 كأنه املالُء حني ُتْطَوى«.   احلديث. وزاد »ورأَيت السحاَب يَتمزَّق
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 ، حَّت رأيُت الرجل الشديد َْتُمُّه نفُسه أن أيََِْت أهَله«.  وله يف أخرى بنحوه، وزاد: »فألَّف هللاُ بني السحاب َوَمألَْتنا
 ويف كتاب احلميدي: »وَمألَتْـَنا« ، ويف كتاب مسلم: »وَمَلْتنا« ، والذي وجدته يف كتاب رزين: »وَهلْتنا«. 

، فقال: اي رسول هللا، هلكت  -صلى هللا عليه وسلم  -ه البخاري، واملوطأ قال: »جاء رجل إِّىل رسول هللا  وأخرج
، فُمطِّْران من اجلمعة إِّىل اجلمعة. قال:  -صلى هللا عليه وسلم -املواشي، وتقطَّعتِّ السُُّبل، فادُْع هللا، فدعا رسول هللا 

، فقال: اي رسول هللا، ْتدَّمت البيوت، وانقطعتِّ السُُّبل، وهلكت  -سلمصلى هللا عليه و  -فجاء رجل إِّىل رسولِّ هللا 
: اللهم ظُهوَر اجلبال واآلكام، وبُُطوَن األْودِّيَة، ومنابَت الشجر، قال:  -صلى هللا عليه وسلم-املواشي، فقال رسوُل هللا  

 فاجْناَبْت عن املدينة اجْنَِّياَب الثوب«.
، فبينا هو خيطبنا يوَم  -صلى هللا عليه وسلم - املدينةِّ َقْحط على عهد رسولِّ هللا وأخرجه أبو داود قال: »أصاَب أهلَ 

مجعة، إِّْذ قام رجل، فقال: اي رسول هللا هلك الُكَراع، وهلك الّشاُء، فادُْع هللا أن يسَقَينا، فمدَّ َيَدُه، ودعا، قَال أنس:  
ْثُل الزُّجاجة، فهاجت ريح، مث أنش  أت سحاابً، مث اجتمَع، مث أرسلت السماء َعَزالِّيَها، فخرجنا ََنُوُض املاء  َوإِّن السََّماءِّ َلمِّ

فقال: اي رسول هللا، َْتَدَّمت   -أو َغريُُه  -حَّت أَتينا منازلنا، فلم نـََزْل َُّنَْطُر إِّىل اجلمعة األخرى، فقام إِّليه ذلك الَرُجُل 
، مث قال: حوالينا، وال علينا، فنظرُت إِّىل  -صلى هللا عليه وسلم -البيوُت، فادُْع هللا َأن حَيبَِّسه، فتبسَّم رسوُل هللا 
 السحابِّ يتصدَُّع حوَل املدينة، كأَنه إكليل«.

ذاَء وجهه، فقال: اللهم اسقنا... «   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له حنوه، وفيه: »وقال: فرفع رسوُل هللا  يديه حِّ
 لفظه. وساق حنوه. هكذا قال أبو داود، ومل يذكر 

وَأخرج النسائي الرواية األوىل، والثانية، ومل يذكر يف أوهلا »من ابٍب كان حنو دارِّ القضاء« ، وأخرج الرواية الثالثة،  
 وَأخرج رواية املوطأ.

 وَأخرج رواية أيب داود الثانية، إِّال أن أاب داود مل يذكر لفظها. 
خيُطُب الناَس، فقاَم رجل،   -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا وذكر النسائي قال: »بينا حنُن يف املسجد يوم اجلمعةِّ و 

صلى   -فقاَل: اي رسوَل هللا، تقطَّعت السُُّبل، وهلكت األموال، وأجدبت البالُد، فادُْع هللَا أن يسقِّيَـَنا، فرفع رسوُل هللا 
ذاَء وجهه، فقال: اللهم اْسقِّنا، فوهللا ما نزَل رسوُل هللا عن املنب حَّت   -صلى هللا عليه وسلم - هللا عليه وسلم يديه حِّ

عنا مطرًا، وأُْمطِّْران ذلك اليوم إِّىل اجلمعة اأُلخرى، فقام رجل  صلى هللا   -ال َأدري: هو الذي قال لرسول هللا  -ُأوسِّ
ُع هللَا َأن  : اْسَتْسقِّ لنا، أم ال؟ فقال: اي رسول هللا، انقطعت السُُّبل، وهلكت األموال من كثرة املاء، فاْد -عليه وسلم

َك عنَّا املاَء، فقال رسوُل هللا  ، ومنابتِّ  -صلى هللا عليه وسلم -مُيْسِّ : اللهمَّ َحَوالَيَنا وال َعلينا، ولكن على اجلَِّبالِّ
بذلك: متزََّق السحاُب حَّت ما نرى منه   -صلى هللا عليه وسلم -الشجرِّ. قال: وهللا ما هو إِّال أْن َتَكلََّم رسوُل هللا 

 . شيئًا«
يف يوم مجعة، فقال: اي   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »َقَحط املطُر عاماً، فقام بعُض املسلمني إِّىل النيبِّّ 

رسوَل هللا، قحَط املطُر، وأْجدبت األرض، وهلك املال. قال: فرفع يديه وما نرى يف السماء سحابة، فمدَّ يديه، حَّت  
 عز وجّل. قال: فما صلينا اجلمعة حَّت أَهمَّ الشابَّ القريَب الدارِّ الرجوُع إِّىل أهله،  رأيت بَياَض إِّبطَْيهِّ، يستسقي هللا

فدامت مجعة، فلما كانت اجلمعُة اليت تليها، قالوا: اي رسول هللا، ْتدََّمت البيوُت، واْحتَـَبَس الرُّْكبان. قال: فتبسَّم رسوُل  
   . بنِّ آدم، وقال بيديه: اللهم حوالَينا، وال علينا، فَتكشَّطْت عنِّ املدينة«لُِّسْرعة َمالَلةِّ ا -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
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 [ ]صحيح[ 4289]جامع: 
ُقُحوط   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »َشَكا الناُس إِّىل رسولِّ هللا -رضي هللا عنها   -)د( عائشة   -[ 1559] 

َع له يف املصلَّى، ووعد الناَس يوماً خيرجون فيه، قالْت عائشُة: فخرج رسوُل هللا  صلى هللا   -املطر، فَأَمَر ِبِِّّنَب، فـَُوضِّ
، فقعدَ  -عليه وسلم على املنبِّ، فكبََّ ومحَِّد هللا، مثَّ قاَل: إِّنكم َشَكْومُت َجْدَب دِّايركم،   حنَي َبدا حاجُب الشمسِّ

نِّ زمانه عنكم، وقد أمركم هللاُ أن َتْدُعوُه، ووعدُكم أن يستجيَب لكم، مث قال: احلمُد هللِّ ربِّّ   واْستِّْئَخارِّ املطر عن إِّابَّ
هللا، يفعُل ما يُريد، اللهم أنت هللا، ال إِّله إِّال أنَت الغينُّ، وحنن   العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، ال إِّلَه إِّال 

، فلم يرتك الرفع حَّت بدا بياُض    الفقراء، أْنزِّْل علينا الغيث، واجعْل ما أنزلت لنا قوًة وبالغاً إِّىل حني، مث رفع يده
، مث أقبل على الناس، ونزل فصلَّى ركعتني،   افع يدهرداءه، وهو ر   -أو حوَّل  -إِّبطْيه، مث حوَّل إِّىل الناسِّ ظهره، وقـََلَب 

فأنَشَأ هللاُ سحابة، فَرَعدت وبـََرَقت، مث أْمَطَرْت إبِّذن هللا، فلم أيتِّ مسجَده حَّت سالت السيول، فلما رأى ُسْرَعتَـُهم إِّىل  
 دهللاِّ ورسولُُه«. أخرجه أبو داو  الكِّنِّّ ضحك حَّت بدت نواجُذه، فقال: أشهُد أنَّ هللَا على كلِّّ شيء َقدير، وَأيّنِّ عبدُ 

 [ ]األلباني: حسن[  إسناده حسن  [ ]عبد القادر:4290]جامع: 

، فدعا عليهم   : قال: »إن قريشاً أبطؤوا-رضي هللا عنه   -)خ م ت( عبد هللا بن مسعود   -[ 1560]  عن اإلسالمِّ
، فأخذْْتم َسَنة، حَّت هلكوا فيها، وأكلوا املْيتَة، والعِّظَاَم، فجاءه أبو سفيان، فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ 

م، َوإِّن َقوَمك هلُكوا، فادُْع هللَا ]هلم[ ، فقرأ: }فَاْرَتقِّْب يـَْوَم أتِت السَّماءُ  َلة الرحِّ  بُِّدَخاٍن ُمبنٍي{  حممد، جئَت أتمر بِّصِّ
 [ يوم بدر«. 16[ مث عادوا إِّىل كفرهم، فذلك قوله تعاىل: }يـَْوَم نـَْبطُِّش الَبْطَشَة الُكْبَى{ ]الدخان: 10]الدخان: 

، فُسُقوا الَغْيَث، فأْطبَـَقْت عليهم سبعاً، وشكا الناُس كثرَة  -صلى هللا عليه وسلم -زاد يف رواية: »فدعا رسوُل هللا  
 ل: اللهم حوالينا، وال علينا، فاحندرتِّ السحابُة عن رأسه، فُسقوا الناُس حوهَلم«.املطر، قا

ملا رأى من الناس إِّْدابرًا قال: اللهم سبعاً كسبع يوسف، فأخذْتم َسنة    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أن النيبَّ 
 ديث.، حَّت أكلوا اجللوَد وامليتة واجلَِّيف... « وذكر احل َحصَّْت كل شيء

وقد تقدَّم ذِّْكره يف تفسري )سورة الدخان( من كتاب التفسري، من حرف التاء، وقد َأخرج احلديث البخاري ومسلم،  
   والرتمذي، والرواية األوىل ذكرها البخاري، واملعىن متفق، فلذلك أعلمنا العالئم الثالث

 [ ]صحيح[ 4291]جامع: 
ال يرفع   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م د س( أنس بن مالك   -[ 1561] 

 يديه يف شيء من دعائه إِّال يف االستسقاء، فإِّنَُّه كان يرفع حَّت يـَُرى بياُض إِّبطيه«. أخرجه البخاري ومسلم. 
 يف الدعاء حَّت يُرى بياُض إِّبطيه«.  يرفع يديه -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم قال: »رأيُت رسوَل هللا  

 اْسَتسَقى، فأشار بظهر َكفَّيه إِّىل السماء«.   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »أن النيبَّ 
 كان ال يرفع يديه... وذكر الرواية األوىل«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود: »أن النيبَّ  

كان يستسقي هكذا، ومدَّ َيدْيهِّ، وجعل بُُطوَّنما ُما يلي األرض، حَّت    -ليه وسلمصلى هللا ع -وله يف أخرى: »أن النيبَّ 
 رأيُت بياض إبطيه«. 

   وأخرج النسائي الرواية األوىل. وله يف أخرى إِّىل قوله: »يف االستسقاء«
 [ ]صحيح[ 4292]جامع: 
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  -صلى هللا عليه وسلم -: »أنه رأى النيب -رضي هللا عنه  -)د ت س( ُعمري موىل آيب اللحم   -[ 1562] 
يستسقي عند أحجار الزَّيت قريباً من الزَّْوراء، قائماً يدعو يستسقي، رافعاً يديه قِّبل وجهه، ال جُياوز هبما رْأسه«. أخرجه  

 أبو داود.
آيب اللحم، وقال: كذا قال قتيبة يف هذا احلديث عن آيب اللحم، قال:  وأخرجه الرتمذي عن عمري موىل آيب اللحم، عن 

  -إِّال هذا احلديث الواحد[ وعمري موىل آيب اللحم قد روى عن النيب  -]وال يعرف له عن النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم
 أحاديث، وله صحبة  -صلى هللا عليه وسلم

 عند أحجارِّ الزيتِّ يسَتسقِّي وهو ُمْقنِّع بكفَّيهِّ يدعو«.  -سلمصلى هللا عليه و  -ولفظ الرتمذي: »أنه رأى النيبَّ  
 وأخرجه النسائي مثل الرتمذي رواية ولفظاً 

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4293]جامع: 
  -ه وسلمصلى هللا علي -: قال: »َأخبين َمن رأى رسوَل هللا -رمحه هللا  -)د( حممد بن إبراهيم التيمي   -[ 1563] 

 أخرجه أبو داود.يدعو عند أحجار الزيت ابسطاً َكفَّيه«. 
 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4294]جامع: 

يُواكي،   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »رأيُت رسوَل هللا -رضي هللا عنهما   -)د( جابر بن عبد هللا   -[ 1564] 
أخرجه أبو  فقال: اللهم اْسقِّنا غيثاً مغيثاً َمريئاً َمريعاً، انفعاً غري ضار، عاجاًل غري آجل، قال: فأطبقت عليهم السماُء« 

 داود.
إِّذا استسقى قال: اللهم اْسقِّ بالَدك، واْرَحْم  -صلى هللا عليه وسلم -هللا  ويف رواية ذكرها رزين قال: »كان رسولُ 

عبادك، واْنُشْر رمحَتك، وَأْحي بـََلَدَك امليت، اللهم اْسقِّنا غيثاً مريئاً مريعاً، انفعاً غري ضار، عاجاًل غري رائث، قال: وكان  
 حَّت أرى بياض إِّبطيه«  إِّذا اسَتسقى ميد يديه وجيعل بطوََّنما ُما يلي األرض، ويرفع

 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4295]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -: عن أبيه عن جده: »َأنَّ رسوَل هللا  -رمحه هللا  -)ط د( عمرو بن شعيب   -[ 1565] 
كان يقول إِّذا استسقى: اللهم اْسقِّ عباَدك وهبائِّمَك، وانُشْر َرمحَتَك وَأْحيِّ بَلَدَك امليت«. أخرجه املوطأ، وأبو داود، إِّال  

   أن املوطأ مل يذكر: عن أبيه، عن جده
 [ ]األلباني: حسن[  إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4296 ]جامع:

: »أن عمَر بَن اخلطاب كان إِّذا َقَحطوا استسقى ابلعباس، فقال:  -رضي هللا عنه   -)خ( أنس بن مالك   -[ 1566] 
فاْسقِّنا فُيْسَقْون«.   -صلى هللا عليه وسلم -اللهم إِّان ُكنا نَتوسَُّل إِّليَك بنبيَِّّك فـََتْسقَِّينا، وإِّان نتوسَُّل إِّليَك بَِّعمِّّ نبيِّّك  

 أخرجه البخاري. 
 [ ]صحيح[ 4297]جامع: 

وأان أنظُر إِّىل وجه   -: قال: »رِبا ذََكرُت قوَل الشاعر  -رضي هللا عنهما  -)خ( عبد هللا بن عمر   -[ 1567] 
 َيْسَتْسقِّي، فما ينزُل حَّت جييَِّش ُكلُّ ميزاب: -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 

 «َوأبـَْيَض ُيستسقى الغماُم بوجهه... ْثال اليتاَمى عِّصمة لألرامل
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 وهو قول أيب طالب
 وذَكر البيت. أخرجه البخاري  ...« ويف رواية عبد هللا بن دينار، قال: »مسعُت ابَن عمر يتمثََّل بشعر أيب طالب

   [ ]صحيح[4298]جامع: 

كان إِّذا رََأى املطر قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)خ س( عائشة    -[ 1568] 
   اللهم اجَعلُه صيِّّباً انفعًا«. أخرجه البخاري، والنسائي 

 [ ]صحيح[ 4300]جامع: 
  -لى هللا عليه وسلمص -وحنن مع رسول هللا  -: قال: »أصابنا -رضي هللا عنه   -)م د( أنس بن مالك  -[ 1569]

َ صَنعَت هذا؟ قال:   -صلى هللا عليه وسلم -َمَطر، فَحَسَر رسوُل هللا  ثوبَه، حَّت أصابه من املطر، قلنا: اي رسول هللا ملِّ
 أخرجه أبو داود.إِّنَُّه حديث َعْهد بربِّّه«. 

 [ ]صحيح[ 4301]جامع: 
قَاَل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوًما َيْسَتْسقِّي، َفَصلَّى بَِّنا   -رضي هللا عنه  -أبو هريرة )جه(  -[ 1570]

َلةِّ رَافًِّعا يَ  َلَب رَِّداَءُه َفَجَعَل اأْلَمْيََن َعَلى  َدْيهِّ، مثَّ قَـ رَْكَعَتنْيِّ بِّاَل َأَذاٍن َواَل إِّقَاَمٍة، مثَّ َخطَبَـَنا َوَدَعا اَّللََّ َوَحوََّل َوْجَهُه حَنَْو اْلقِّبـْ
 أخرجه ابن ماجه. اأْلَْيَسرِّ َواأْلَْيَسَر َعَلى اأْلَمْيَنِّ« 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف   [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات[1268 ]ماجه:
 [ لضعف النعمان بن راشد الجزري 

ْمطِّ  )جه( - [1571] أَنَُّه قَاَل لَِّكْعٍب: اَي َكْعُب ْبَن ُمرََّة َحدِّثـَْنا َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -رمحه هللا–ُشَرْحبِّيَل ْبنِّ السِّّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرسُ  وَل اَّللَِّّ اْسَتْسقِّ اَّللََّ فـََرَفَع َرُسوُل اَّللَِّّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َواْحَذْر، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل النَّيبِّ

اًل َغرْيَ رَائِّ  ثًا َمرِّيًئا َمرِّيًعا طَبَـًقا َعاجِّ ٍث، اَنفًِّعا َغرْيَ َضارٍّ« ، قَاَل: َفَما  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيَدْيهِّ فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اْسقَِّنا َغيـْ
َنا َواَل  : فَأَتـَْوُه َفَشَكْوا إِّلَْيهِّ اْلَمَطَر، فـََقاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَِّّ: َْتَدََّمتِّ اْلبـُُيوُت، فـََقاَل: »اللَُّهمَّ َحَوالَ مَجَُّعوا َحَّتَّ ُأْحُيوا، قَالَ  يـْ

َااًل.  َقطُِّع ميِّيًنا َوِشِّ َنا« قَاَل: َفَجَعَل السََّحاُب يـَنـْ  أخرجه ابن ماجه.َعَليـْ
]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل بن   [ ]األلباني: صحيح[ 1269 ]ماجه:
 [ السمط

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ   -رضي هللا عنهما–  ابن عباس )جه( -[ 1572] ٌّ إِّىَل النَّيبِّ قَاَل: َجاَء َأْعَرايبِّ
ْنَبَ، َفَحمِّدَ  ُتَك مِّْن عِّْندِّ قـَْوٍم َما يـَتَـَزوَُّد هَلُْم رَاٍع، َواَل خَيْطُِّر هَلُْم َفْحٌل، َفَصعَِّد اْلمِّ ئـْ ثًا  اَّللََّ  َلَقْد جِّ ، مثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ اْسقَِّنا َغيـْ
اًل َغرْيَ رَائٍِّث« مثَّ نـََزَل، َفَما أيَْتِّيهِّ َأَحٌد مِّْن َوْجٍه مَِّن الْ  أخرجه  ُوُجوهِّ إِّالَّ قَاُلوا َقْد ُأْحيِّيَنا. ُمغِّيثًا َمرِّيًئا طَبَـًقا َمرِّيًعا َغَدقًا َعاجِّ

 ابن ماجه. 
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث صحيح، حبيب بن أبي  [زوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات [ ]عبد الباقي: في ال1270 ]ماجه:

ثابت لقي ابن عباس وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة فيما قاله علي ابن المديني، لكن هذا اإلسناد اختلف في  
 وصله وإرساله[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »اْسَتْسَقى َحَّتَّ رَأَْيُت َأْو رُئَِّي بـََياُض   -رضي هللا عنه–  أبو هريرة )جه( -[ 1573] َأنَّ النَّيبِّ
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ْستِّْسَقاءِّ.   أخرجه ابن ماجه. إِّْبطَْيهِّ« قَاَل ُمْعَتمٌِّر: ُأرَاُه يفِّ االِّ
 ]البوصيري: إسناد صحيح، رجاله ثقات[  [[ ]شعيب: إسناده صحيح1271 ]ماجه:

، قَاَل: ُكْنُت َجالًِّسا إِّىَل َجْنبِّ مُحَْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ يفِّ الْ   -[  1574] دِّ، َفَمرَّ  )حم( إِّبـَْراهِّيُم ْبُن َسْعٍد، َأْخَبينِّ َأيبِّ َمْسجِّ
ْع َلُه فِّيَما  َشْيٌخ مجِّيٌل مِّْن َبينِّ غَِّفاٍر َويفِّ أُُذنـَْيهِّ َصَمٌم، َأْو قَ  ي، َأْوسِّ اَل: َوقْـٌر، َأْرَسَل إِّلَْيهِّ مُحَْيٌد، فـََلمَّا َأقْـَبَل قَاَل: اَي اْبَن َأخِّ

َب َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَجاَء َحَّتَّ َجَلَس فِّيَما بـَْيينِّ  َنَك، فَإِّنَُّه َقْد َصحِّ َنُه، فـََقاَل َلُه  بـَْيينِّ َوبـَيـْ مُحَْيٌد: َحدِّْثينِّ   َوبـَيـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل:  ابحْلَدِّيثِّ الَّذِّي َحدَّثـَْتينِّ َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل الشَّْيُخ: مسِّ

ُئ السََّحاَب، فـَيَـْنطُِّق َأْحَسَن اْلَمْنطِّ  «»إِّنَّ اَّللََّ يـُْنشِّ كِّ ، َوَيْضَحُك َأْحَسَن الضَّحِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .قِّ
َرَواُه َأْحَمُد    ]الهيثمي:  [[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه الِغفاري، وجهالته ال تضرُّ 23686]مسند:  

ِحيحِ   [ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 الفصل الثالث: يف صالة اجلنائز 

 وفيه عشرة فروع   

 الفرع األول: يف عدد التكبريات 
نـََعى   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)خ م س ط ت د( أبو هريرة  -[ 1575]

 النجاشيَّ اليوَم الذي مات فيه، وخرَج هبم إِّىل املُصلَّى، فصفَّ هبم، وكبَّ عليه أربَع تكبريات«.
النجاشيَّ صاحَب احلبشة ]يف[ اليوم الذي مات فيه، وقال:   -صلى هللا عليه وسلم -لنا رسوُل هللا   ويف رواية: »نـََعى
 ومل يزد على هذا. أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.  «،استغفروا ألخيكم

    وأخرج اأُلوىل املوطأ، والرتمذي، وأبو داود
 [ ]صحيح[ 4302]جامع: 

صلَّى على   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما   -)خ م( جابر بن عبد هللا  -[ 1576]
   َأْصَحَمَة النجاشّي، فكبَّ عليه َأربعًا«. أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 4303]جامع: 
)م د ت س( عبد الرمحن بن أيب ليلى: قال: »كان زيد بن أْرقم يكبِّّ على جنائزان َأربعاً، وإِّنَُّه َكبَّ على   -[ 1577]

ها«. أخرجه مسلم، وأَبو داود، والرتمذي.  -صلى هللا عليه وسلم-جنازة مخساً، فسألناه فقال: كان رسوُل هللا   يكبِّّ
ها رسوُل هللا ويف رواية النسائي: »أن زيد بن أرقم صلَّى ع صلى هللا عليه  -لى جنازة، فكبَّ عليها مخساً، وقال: كبَّ

   «-وسلم
 [ ]صحيح[ 4304]جامع: 

ْلَمَدائِّنِّ َعَلى َجَنازَ  -[ 1578] َُذيـَْفَة ابِّ ٍة َفَكبََّ مَخًْسا،  )حم( حَيْىَي ْبُن َعْبدِّ اَّللَِّّ اجْلَابُِّر، قَاَل: َصلَّْيُت َخْلَف عِّيَسى َمْوىًل حلِّ
يُت، َوَلكِّْن َكبَُّْت َكَما َكبََّ َمْواَلَي وَ  ُْت َواَل َنسِّ َنا فـََقاَل: َما َومهِّ ، َصلَّى َعَلى  مثَّ اْلتَـَفَت إِّلَيـْ ُّ نِّْعَميتِّ ُحَذيـَْفُة ْبُن اْلَيَمانِّ َويلِّ
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ُْت، َوَلكِّْن َكبَُّْت َكَما َكبََّ  يُت َواَل َومهِّ َنا فـََقاَل: »َما َنسِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   َجَنازٍَة وََكبََّ مَخًْسا، مثَّ اْلتَـَفَت إِّلَيـْ
 َأخرجه مسند أمحد.  َفَكبََّ مَخًْسا«. َصلَّى َعَلى َجَنازٍَة 

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَيْحَيى اْلَجاِبُر ِفيِه َكاَلم   [23448 ]مسند:

 الفرع الثاني: يف القراءة والدعاء 
قرأ على   -صلى هللا عليه وسلم-: »أن نيبَّ هللا  -رضي هللا عنهما  -)خ ت د س( عبد هللا بن عباس  -[ 1579]

   اجلنازة بفاحتة الكتاب« 
ويف رواية عن طلحة بن عبد هللا بن عوف: »أنَّ ابَن عباس صلَّى على جنازة، فقرأ بفاحتة الكتاب، فقلت له، فقال: إِّنَُّه  

 «. أخرجه الرتمذي، وأخرج أبو داود الثانية. -سُّنَّةِّ أو متام ال -من السُّنَّةِّ 
 وأخرج البخاري قال: »َصلَّْيُت خلَف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاحتة الكتاب، وقال: لِّتَـْعَلموا أَّنا ُسنَّة«. 

 قال الرتمذي يف الرواية األوىل: إِّن إِّسنادها ليس ابلقوي، والصحيح: أنه موقوف. 
: »صلَّيُت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة، وَجَهَر حَّت أمسعنا، فلما فرغ  ويف رواية النسائي قال

 . أخذُت بيده، فسألته؟ فقال: ُسنَّة وحقٌّ«
 [ ]صحيح[ 4308]جامع: 

: قال: »السُّنَّة يف الصالة على اجلنازة: أن تقرأ يف التكبرية اأُلوىل أبمِّّ  -رضي هللا عنه  -)س( أبو أمامة   -[ 1580]
 أخرجه النسائي. القرآن خُمَافـََتة، مث تكبِّّ ثالًثً، والتسليم عند اآلخرة«. وعن الضحَّاك بن قيس بنحو ذلك 

 ي: صحيح[ [ ]األلبانإسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4309]جامع: 

يقول: »إِّذا صلَّيُتْم   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة  -[ 1581]
 أخرجه أبو داود. على امليتِّ فأْخلُِّصوا َلُه الدعاء«. 

 ]األلباني: حسن[    [[ ]شعيب: إسناده حسن4311]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صلَّى بنا رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)م ت س( عوف بن مالك  -[ 1582]
ْع َمْدَخَله، واغسله ابملاء   على جنازة، فحفظنا من دعائه: اللهم اغفِّر له واْرمَحْه، وعافِّهِّ واعُف عنه، وأْكرِّم نـُُزَلُه، ووسِّّ

نَـقَّي الثَّوُب األبـَْيُض من الدََّنس، وأَْبدِّْله دارًا خريًا من داره، وأهاًل خريًا من أهله،  والثلج والَبَد، ونـَقِّّه من اخلَطَااي كما يُـ 
ْله اجلَنََّة، وأعِّْذُه من القب، أو من عذاب النار«. قال عوف: حَّت مَتنَّيُت أن َأكوَن ]أان[   ه، وأْدخِّ وزْوجاً خريًا من زوجِّ

اء وثلج وبـََرد«. أخرجه مسلم.  «، له -صلى هللا عليه وسلم - ذلك امليت. زاد يف رواية: »لدعاء رسولِّ هللا  وفيها: »ِبِّ
ُيَصلِّّي على ميت، ففهمت من صالته عليه:   -صلى هللا عليه وسلم -واختصره الرتمذي، قال: »مسعُت رسوَل هللا  

ْلُه ابلَبَد كما يـُْغَسل الثوُب«. وَأخرج   النسائي مثل مسلم. اللهم اغفِّْر َلُه واْرمَحُْه، واْغسِّ
   َأو قال: من عذاب القب«  -وله يف ُأخرى: »َوجنَِّّه من النار  

 [ ]صحيح[ 4313]جامع: 
على رجل   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »صلى بنا رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)د( واثلة بن األسقع  -[ 1583]

وارَِّك من املسلمني، فسمعته يقول: اللهم إِّنَّ فالن بن فالن يف ذِّ  َنة القب،   -مَّتك« زاد يف رواية: »وَحْبلِّ جِّ َفقِّهِّ مِّن فِّتـْ
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 أخرجه أبو داود. وعذاب النَّارِّ، وأنَت أهُل الَوفاءِّ واحلق، اللهم اغفِّْر له واْرمَحُْه، إِّنََّك أنَت الغفوُر الرحيُم«. 
 [ ]األلباني: صحيح[  إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4314]جامع: 

إِّذا صلى على اجلنازة   -صلى هللا عليه وسلم  -)ت س( أبو إبراهيم األشهلي: قال: »كان رسوُل هللا  -[ 1584]
   . قال: اللهم اْغفِّْر حليِّّنا وَميِّّتنا وشاهدان وغائبنا، وَصغِّريِّان، وكبريِّان، وذكرِّان وأنثاان«. أخرجه الرتمذي، والنسائي

، وزاد فيه: »اللهم من  -عن َأيب هريرة عن النيبِّّ صلى هللا عليه وسلموقال الرتمذي: ورواه أَبو سلمة بن عبد الرمحن 
«. قال: وقد روي عن أيب سلمة َتُه مِّنَّا فـَتَـَوفَُّه على اإلِّميانِّ ، َوَمن تـََوفَـّيـْ َتُه مِّنَّا فََأْحيِّهِّ على اإلِّسالمِّ   -ُمرساًل عن النيبِّّ  َأْحيَـيـْ

 . -صلى هللا عليه وسلم
 [  صحيح[ ]األلباني: حسن بما بعدهدر: [ ]عبد القا4315]جامع: 

على جنازة، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »صلى رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة  -[ 1585]
َته مِّنا فأْحيه على اإلميان، ومن   اللهم اْغفِّْر حليِّّنا وَميِّّتِّنا، وصغريان وكبريان، وذَكران وأُنـْثَاان، وشاهِّدِّان وغائبنا، اللهم من أْحيَـيـْ

َتُه منا فتوفَّهُ  لَّنا بعده«.  توفَـّيـْ  أخرجه أبو داود. على اإلِّسالم، اللهمَّ ال حترمنا أْجَره، وال ُتضِّ
 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]األلباني: صحيح[ حسن بما قبله [ ]عبد القادر: 4316]جامع: 

َعُه يـَُقوُل:   -رضي هللا عنه–قـََتاَدةَ  و)حم( أَب -[ 1586] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى َعَلى َميٍِّّت َفَسمِّ أَنَُّه: َشهَِّد النَّيبِّ
َيَِّّنا َوَميِّّتَِّنا، َوَشاهِّدِّاَن َوَغائِّبَِّنا، َوَصغِّريِّاَن وََكبِّريِّاَن، َوذََكرِّاَن َوأُنـْثَااَن«  َمَة ْبُن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ  قَاَل: َوَحدََّثينِّ أَبُو َسلَ »اللَُّهمَّ اْغفِّْر حلِّ

، َوَمْن تـََوفَـّ  ْساَلمِّ َتُه مِّنَّا فََأْحيِّهِّ َعَلى اإْلِّ َُؤاَلءِّ الثََّمانِّ َكلَِّماٍت، َوزَاَد َكلَِّمَتنْيِّ: »َمْن َأْحيَـيـْ «.هبِّ ميَانِّ َتُه مِّنَّا فـَتَـَوفَُّه َعَلى اإْلِّ َأخرجه   يـْ
 مسند أمحد. 

]شعيب: حديث صحيح، إسناد الموصول منهما رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن اخُتلف فيه على [  22554  ،22620  ،22619]مسند:  
ِحيحِ   [ يحيى بن أبي كثير[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 الفرع الثالث: يف الصالة على األطفال 
وهو ابُن ْثانية  -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: »مات إِّبراهيُم ابُن النيبِّّ -رضي هللا عنها  -)د( عائشة  -[ 1587]

 أخرجه أبو داود. «. -صلى هللا عليه وسلم  -عشر شهرًا، فلم ُيَصلِّّ عليه رسوُل هللا 
 [ ]األلباني: حسن اإلسناد[  إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4325]جامع: 

 : يف موقف اإلمام الفرع الرابع 
)د ت( انفع أبو غالب: قال: »كنُت يف سكَّة املِّْرَبدِّ فمرَّْت جنازة ومعها انس كثري، قالوا: جنازُة عبدِّ هللا    -[  1588]

بن ُعَمرْي، فتبعُتها، فَإِّذا أان برجل عليه كِّساء رقيق على بـَُريذِّيَنة، وعلى رأسه خرقة َتقِّْيهِّ من الشمس، فقلُت: من هذا  
الك، فلما ُوضِّعت اجلنازُة قام أنس فصلَّى عليها، وأان َخلَفُه، ال حَيُول بيين وبينه شيء،  الدِّهقان؟ فقيل: هذا أنُس بن م

فقام عند رأسه، وكبََّ أربع تكبريات، مل يُطِّل، ومل ُيْسرِّْع، مث ذهب فقعد، فقيل: اي َأاب محزة، املرأُة األنصاريُة، فقرَّبُوها  
عليها حنو صالته على الرجل، مث جلس، فقال له العالُء بُن زايد: اي أاب  وعليها نـَْعش أخضر، فقام عند َعجيزْتا، فصلى  

ُيَصلِّّي على اجلنازة كصالتك هذه: يكبِّّ عليها أربعاً، ويقوم عند    -صلى هللا عليه وسلم-محزة، أهكذا كان رسوُل هللا  
؟ قال: نعم،  -صلى هللا عليه وسلم  -رأس الرجل، وعجيزة املرأة؟ قال: نعم، قال: اي أاب محزة، غزوَت مع رسولِّ هللا  
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غَزْوُت معه ُحَنيناً، فخرج املشركون، فحملوا علينا، حَّت رأَينا َخْيلنا وراَء ظهوران، ويف القوم رجل حيمل علينا، فيُذقُـَّنا  
، فقال رجل من أصحاب النيبِّّ   :  - عليه وسلمصلى هللا -وحَيْطُِّمنا، فهزمهم هللا، وجعل جُياُء هبم، فُيبايُِّعونه على اإلسالمِّ

-صلى هللا عليه وسلم-إِّن َعَليَّ نذرًا إِّْن جاء هللاُ ابلرجلِّ الذي كاَن منُذ اليوَم حَيطُِّمنا ألضرِّبنَّ ُعنَقه، فسكَت رسوُل هللا 
يَء ابلرجل، فلما رأى رسوَل هللا     -قال: اي رسوَل هللا تبُت إِّىل هللا، فأمسَك رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -، وجِّ

لرسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم يتصدَّى  الرجُل  فجعَل  قال:  بَِّنْذره،  اآلَخُر  لَِّيفَي  يُبايُعه،  عليه    -عنه ال  صلى هللا 
صلى هللا عليه    -أن يقتَله، فلما رأى رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -ليأُمَره بقتله، وجعل يـََهاُب رسوَل هللا    -وسلم
َ بنذرِّك،  أَنَُّه ال يصنُع ش -وسلم ك عنُه منُذ اليوَم إِّال لُِّتويفِّ يئاً، ابيَعه، فقال الرجل: اي رسوَل هللا، َنْذري، فقال: إِّين مل أُمسِّ

رسوُل هللا   فقال  إِّيلَّ؟  أْوَمْضَت  َأال  رسوَل هللا،  اي  عليه وسلم-قال:  أَبو  -صلى هللا  قال  يُومَِّض،  أن  لنيّب  ليس  إِّنَُّه   :
يف قيامه َعَلى املرأة عند َعجيزْتا؟ فحدَّثوين: أنه إَّنا كان ألنه مل تكن النـُُّعوُش، فكان  غالب: مث سألت عن صنيع أنس  

َيال عجيزْتا، يسرُتها من القوم«. أخرجه أبو داود.  اإلمام يقوم حِّ
َياَل رأسه، مث ج اؤوا ويف رواية الرتمذي خمتصرًا: قال أبو غالب: »صليُت مع أنس بن مالك َعَلى جنازة رجل، فقاَم حِّ

ياَل َوسطِّ السرير، فقال له العالُء بُن زايد: هكذا رأيَت  جبنازة امرأة من قريش، فقالوا: اي أاب محزة، َصلِّّ عليها، فقاَم حِّ
يقوم على اجلنازة كمقامك منها، ومقامه من الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  

   فرغ قال: احفظوا«
 [  صحيح[ ]األلباني: حديث حسن [ ]عبد القادر: 4326]جامع: 

صلى هللا   -: قال: »لقد كنُت على عهدِّ رسولِّ هللا -رضي هللا عنه   -)خ م د ت س( مسرة بن جندب   -[ 1589]
، وقد صليُت وراء رسولِّ   -عليه وسلم ُغالماً، فكنُت أحفظ عنه، فما مينعين من القول إِّال أن هاهنا رجااًل هم أَسنُّ مينِّّ

ها، فقام عليها رسوُل هللا َعَلى امرأة ماَتْت يف نِّ  -صلى هللا عليه وسلم -هللا  يف الصالة   -صلى هللا عليه وسلم-َفاسِّ
 ]عند[ َوْسطها«. أخرجه البخاري ومسلم. 

 صلَّى على امرأة، فقام َوسطها«.  -صلى هللا عليه وسلم -واختصره الرتمذي قال: »إنَّ النيبَّ 
ها، فقام عليها للصالة   على -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »صليُت وراء النيبِّّ  امرأة ماتت يف نَِّفاسِّ

 وسطها«. 
يوم صلَّى على أُمِّّ كعب األَنصاريةِّ،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية ملسلم والنسائي: »صلَّيُت خلَف رسولِّ هللا 

  ماتت وكانت نفساَء، فقام عند وسطها«
 [ ]صحيح[ 4327]جامع: 

موىل احلارث بن نوفل: قال: »شهدُت جنازة أُمِّّ ُكلثوم وابنها، فُجعل الغالم ُما يلي    -)د س( عمار  -[ 1590]
ويف القوم ابُن عباس، وأبو قتادة، وأبو سعيد، وأبو هريرة، فكلُّهم قالوا: إِّن هذه السُّّنُة«.   -فأَنكرُت ذلك  -اإلمام 

 َأخرجه أبو داود. 
 ُر إِّىل اإلمام يف الصالة، ويُقدَّم إِّىل القبلة يف الدَّفن«. زاد رزين: »أن يُقدَّم الذَّكَ 

ويف رواية النسائي قال: »حضرُت جنازَة َصيّب وامرأة، فُقدِّم الصيبُّ ُما يلي القوم، وُوضِّعت املرأُة وراءه، فُصلَِّّي عليهما،  
   لك؟ فقالوا: السُّنَُّة« ويف القوم أبو سعيد اخلدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم عن ذ
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 [ ]األلباني: صحيح[  حديث صحيح[ ]عبد القادر: 4328]جامع: 

: زعم »أن ابَن عمر صلَّى على تِّْسعِّ جنائَز مجيعاً،  -رضي هللا عنهم    -موىل ابن عمر  -)س( انفع  -[ 1591]
حدًا، وُوضِّعت جنازُة أمِّّ كلثوم بنتِّ علّي امرأة عمر بن  فجعل الرجاَل يـَُلون اإلمام، والنساَء يَلنَي القِّْبلَة، فصفَّهنَّ صفَّاً وا

مام يومئذ سعيد بن العاص، ويف الناس ابُن عباس، وأبو هريرة، وأَبو   عا مجيعاً، واإلِّ اخلطاب، وابٍن يقال له: زيد، ُوضِّ
عباس، وأيب هريرة وأيب    سعيد، وأبو قتادة، فُوضِّع الغالُم ُمَّا يَلي اإلماَم، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إِّىل ابن

   سعيد، وأيب قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السُّنَُّة«
 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4329]جامع: 

 الفرع اخلامس: يف وقت الصالة على اجلنازة 

 الفرع السادس: يف الصالة على امليت يف املسجد 
: ملا تويف سعُد بن أيب وقاص قالت: »اْدُخُلوا به املسجد  -رضي هللا عنها  -)م ط ت د س( عائشة  -[ 1592]

على اْبيَنْ بَيضاَء يف   -صلى هللا عليه وسلم -حَّت ُأَصلَِّّي عليه، فأُْنكَِّر ذلك عليها، فقالْت: وهللا، لقد صلَّى رسوُل هللا 
   املسجد: سَهيل وأخيه«

َي الناُس« ويف رواية: »فأَنكَر ا ما صلَّى   -ويف نسخة: ما أسرَع الناَس  -لناُس ذلك عليها، فقالت: ما أسرَع ما َنسِّ
 على سهيلِّ بن البيضاءِّ إِّال يف املسجد.  -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا 

جبنازته يف املسجد،  : أن مَيُرُّوا -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »ملا تويف سعُد بُن أيب وقاص أرسَل أزواُج النيبِّّ 
فُيَصلنَي عليه، ففعلوا، فُوقَِّف به على ُحَجرِّهِّنَّ ُيصلني عليه، وُأخرِّج من ابب اجلنائز الذي كان إِّىل املقاعد، فبلغهنَّ أن  

 الناَس عابُوا ذلك، وقالوا: ما كانت اجلنائُز يُدَخُل هبا يف املسجدِّ، فبلغ ذلك عائشَة، فقالت: ما أسرَع الناَس إِّىل أن
على   -صلى هللا عليه وسلم -يَعيُبوا ما ال علم هلم به! عابوا علينا أن ميروا جبنازته يف املسجد، وما صلَّى رسوُل هللا 

 أُمُّه بيضاُء. -وهو ابُن البيضاء -ُسهيل بنِّ البيضاءِّ إِّال يف جوف املسجد«. أخرجه مسلم، وقال: سهيل ابن َدْعد 
ن مُيَرَّ عليها بَِّسْعدِّ بنِّ أيب وقاص يف املسجد، حني مات، لتدعَو له، فأنكر ذلَك الناُس  ويف رواية املوطأ: »أَّنا أَمَرْت أ 

على سهيلِّ بنِّ البيضاءِّ إِّال يف   -صلى هللا عليه وسلم  -عليها، فقالت عائشُة: ما أسرع الناَس! ما صلَّى رسوُل هللا 
 املسجد«. 

على سهل ابن البيضاء إِّال يف   -صلى هللا عليه وسلم  - واختصره الرتمذي، والنسائي، قالت: »ما صلَّى رسوُل هللا
 املسجد«. 

على سهيل بن البيضاء إِّال   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود خمتصرًا أيضاً قالت: »وهللا ما صلَّى رسوُل هللا 
 يف املسجد«. 

  بيضاَء يف املسجد: ُسهيل، وأخيهِّ«على ابينْ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »وهللا لقد صلَّى رسوُل هللا 
 [ ]صحيح[ 4333]جامع: 

 الفرع السابع: يف الصالة على القبور 



407 
 

فقَدها رسوُل   -أو شااّبً  -: »أن امرَأة سوداَء كانت تـَُقمُّ املسجَد  -رضي هللا عنه  -)خ م د( أبو هريرة  -[ 1593]
فقالوا: مات، قال: أفال ُكنتم آَذنـُْتموين؟ قال: فكأَّنم َصغَُّروا   -أو عنه  -، فسأل عنها  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

ه، فدلُّوه، فصلى عليها، مث قال: إن هذه القبوَر ُملوءة ظلمة على أهلها، وإِّن فقال: ُدلُّوين على قب  -أو أمره  -أمرها 
   هللا يـُنَـوِّرُها هلم بصالِت عليهم«. أخرجه البخاري، ومسلم، واللفظ ملسلم، وأخرجه أبو داود إِّىل قوله: »فصلَّى عليه«

 [ ]صحيح[ 4336]جامع: 
 أخرجه مسلم. صلى على قب.  -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه   -)م( أنس   -[ 1594] 

 [ ]صحيح[ 4337]جامع: 
غائب،   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن أمَّ سعد ماتت والنيبُّ -رضي هللا عنه   -)ت( سعيد بن املسيب  -[ 1595]

 أخرجه الرتمذي. فلما َقدَِّم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر«. 
عيد  ]شعيب: رجاله ثقات، وهو مرسل من مراسيل س[ ضعيف[ ]األلباني: مرسل صحيح وهو حديث حسن [ ]عبد القادر: 4338]جامع: 

 [ بن المسيب

َ رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ط س( أبو أمامة بن سهل بن حنيف  -[ 1596]   -: »أن مسكينة َمرَِّضْت، فُأخبِّ
يُعود املساكني، ويسأل عنهم، فقال كان  -صلى هللا عليه وسلم-ِبرضها. قال: وكان رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم

صلى   -ا، فُخرِّج جبنازْتا لياًل، فَكرُِّهوا أن يُوقُِّظوا رسوَل هللا  : إِّذا ماتت فآذِّنُوين هب-صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 
َ ابلذي كان من شْأَّنا، فقال: أمل آمرْكم أن   -صلى هللا عليه وسلم -فلما أصبح رسوُل هللا  -هللا عليه وسلم ُأْخبِّ

حَّت   -صلى هللا عليه وسلم -سوُل هللا تـُْؤذِّنُوين هبا؟ فقالوا: اي رسول هللا، كرهنا أن نوقَِّظَك وَنرَِّجَك لياًل، فخرَج ر 
 صفَّ ابلناسِّ على َقبِّها، وكبَّ أربع تكبريات«. َأخرجه املوطأ. 

يسَأل عنها، وقال: إِّن  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي قال: »اشتكت امرأة ابلعوايل مسكينة، فكان النيبُّ 
صلى هللا عليه   -فجاؤوا هبا إِّىل املدينة بعد الَعَتمة، فوجدوا رسوَل هللا  ماتت فال تدفنوها حَّت ُأصلَِّّي عليها، فُتوفِّّيت، 

صلى هللا عليه   -قد انم، فكرهوا أن يُوقظوه، فصلَّْوا عليها، ودفنوها ببقيع الَغْرَقدِّ، فلما أصبَح رسوُل هللا  -وسلم
وجدانك انئماً، فكرهنا أن نُوقَِّظَك، قال:  جاؤوا، فسأهلم عنها؟ فقالوا: قد ُدفَِّنت اي رسول هللا، وقد جئناك ف -وسلم

وصفُّوا وراَءُه، فصلى   -صلى هللا عليه وسلم-فاْنطَلِّقوا، فانطلق ميشي ومَشْوا معه، حَّت َأَرْوُه قبها، فقام رسوُل هللا 
   عليها، وكب أربعًا« 

 صحيح[  [ ]األلباني: مرسل وقد جاء بمعناه موصوال في الصحيحين[ ]عبد القادر: 4339]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »أخبين من مرَّ مع النيبَّ -رمحه هللا  -)خ م د ت س( ]عامر[ الشعيب   -[ 1597]
ُبوذ فأمَّهم وصفَّهم خلفه، وقال الشيباين: قلت للشعيب: من حدَّثك هبذا اي أاب عمرو؟ قال: ابُن عباس«.  على قب منـْ

ُبوذاً  -صلى هللا عليه وسلم  - ويف رواية زائدة قال: »أتى رسوُل هللا   -أو ُدفِّنت   -فقالوا: هذا ُدفَِّن  [،قبًا ]َمنـْ
قال: َأفال   -صلى هللا عليه وسلم -البارحة، قال ابن عباس: فصفَّنا خلَفه، مث صلى عليها«. ومنهم من قال: »إِّنَُّه 

نا خلفه، قال ابُن عباس: وأان فيهم، فصلَّى  آَذنتُموين؟ قالوا: دفنَّاه يف ظلمة الليل، وكرهنا أن نوقظك، فقام فصفَّ 
 عليها«. 

إِّىل قب َرْطب، فصلى عليه وَصفُّوا خلفه، وكبَّ أربعًا«.   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »انتهى رسوُل هللا 
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 أخرجه البخاري ومسلم. 
   هَِّدُه، عبُد هللا بُن عباس«وأخرج أبو داود الرواية اآلخرة، وزاد »فقيل له: من حدَّثك؟ قال: الثقُة، من شَ 

تَـَبذًا، فصفَّ أصحابه فصلَّْوا -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي قال: »أخبين من رَأى النيبَّ   ، ورَأى قباً ُمنـْ
 عليه، فقيل له: َمن أخبك؟ فقال: ابُن عباس«.  
: مرَّ بقب ُمنتَبذ فصلَّى عليه، وصفَّ أصحابَه  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية النسائي قال: »َأخبين من رأى النيب  

 خلفه، قيل: من َحدََّثَك؟ قال: ابُن عباس«.
تَـَبذ، فأمَّهم وصفَّ خلفه، قلت: من هو   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »أخبين من مرَّ مع النيبِّّ   على قب منـْ

 اي َأاب عمرو؟ قال: ابُن عباس«
 [ ]صحيح[ 4340]جامع: 

ذاَت   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »إَِّّنم خرجوا مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)س( يزيد بن ًثبت  -[ 1598]
، ماَتْت  -صلى هللا عليه وسلم -يوم، فرأى قبًا جديدًا، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه فالنُة موالُة فالن، فعَرَفها رسوُل هللا  

وصفَّ الناَس خلفه، فكبَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -ن نوقظك هبا، فقام رسوُل هللا ظهرًا، وأنت صائم قائل، فلم حنِّبَّ أ
فإن صالِت له رمحة«.   -يعين: آذنتموين به  -عليها أربعاً، مث قال: ال ميوت فيكم ميت ما ُدمت بني أظهركم، إِّال 

 أخرجه النسائي. 
 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4341]جامع: 

صلى على قب امرأة   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنهما   -)س( جابر بن عبد هللا  -[ 1599]
 أخرجه النسائي.بعد ما ُدفَِّنْت«. 

 [ ]األلباني: صحيح لغيره[  إسناده حسن [ ]عبد القادر: 4342]جامع: 

خرج يوماً، فصلى   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)د س( عقبة بن عامر  -[ 1600]
 على أهل ُأُحد صالَتُه على امليت، مث انصرف«.

َلى ُأُحد بعد ْثانِّ سنني، كاملودِّّع لألحياءِّ واألموات«.   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أن النيبَّ  صلَّى على قـَتـْ
 ه أبو داود. أخرج

يوماً، فصلَّى على أهل أُحد صالَته على امليت، مث انصرف   -صلى هللا عليه وسلم -وللنسائي قال: »خرج رسوُل هللا 
   إِّىل املنب، فقال: إِّيّنِّ فـََرُطُكم، وإِّيّنِّ شهيد عليكم«

 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4343]جامع: 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،   -رضي هللا عنه– َعامِّرِّ ْبنِّ رَبِّيَعةَ  ( حم )جه -[ 1601] َا النَّيبِّ َأنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء َماَتْت، مَلْ يـُْؤَذْن هبِّ
َها، َفَصلَّى َعلَ  َْصَحابِّهِّ »ُصفُّوا َعَليـْ َا« مثَّ قَاَل ألِّ َ بَِّذلَِّك، فـََقاَل: »َهالَّ آَذنـُْتُموينِّ هبِّ َها«فَُأْخبِّ  أخرجه ابن ماجه.  يـْ

َة، قَاَل: "  قَاَل: َمرَّ َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّقْبٍ فـََقاَل: " َما َهَذا اْلَقْبُ؟ " قَاُلوا: َقْبُ ُفاَلنَ  ويف رواية عند أمحد،
َها َفَصلَّى "َأَفاَل آَذنـُْتُموينِّ " قَاُلوا: ُكْنَت اَنئًِّما َفَكرِّْهَنا َأْن  ََنائِّزُِّكْم َفَصفَّ َعَليـْ   .نُوقَِّظَك، قَاَل: " َفاَل تـَْفَعُلوا فَاْدُعوينِّ جلِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
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في الزوائد: أصل الحديث قد رواه غيره. وهذا اإلسناد حسن ألن يعقوب بن حميد   ]عبد الباقي:[ 15673]مسند: [  1529 ]ماجه:
 [ ]شعيب: حديث صحيح. يعقوب بن حميد بن كاسب وإن كان فيه ضعف قد تابعه غير واحد  صحيح[]األلباني: حسن  [مختلف فيه 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »َصلَّى  -رضي هللا عنه– األسلميّ  بريدة بن احلصيب )جه(  -[ 1602] َعَلى َميٍِّّت  َأنَّ النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه. بـَْعَد َما ُدفَِّن« 

]شعيب: صحيح   ]األلباني: صحيح لغيره[  [في الزوائد: إسناده حسن. أبو سنان فمن دونه مختلف فيهم [ ]عبد الباقي:1532 ]ماجه:
 لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن حميد[ 

َد، فـَتـُُوفَِّّيْت لَْياًل، فـََلمَّا َأْصَبَح َرُسوُل اَّللَِّّ  -رضي هللا عنه–  َسعِّيدٍ  و أَب )جه( -[ 1603] قَاَل: َكاَنْت َسْوَداُء تـَُقمُّ اْلَمْسجِّ
ْصَحابِّهِّ، »فـََوَقفَ  َا؟« َفَخَرَج أبَِّ َا، فـََقاَل: »َأاَل آَذنـُْتُموينِّ هبِّ َْوْتِّ َ ِبِّ َها،   َعَلى َقْبَِّها، َفَكبََّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، ُأْخبِّ  َعَليـْ

 أخرجه ابن ماجه.  َوالنَّاُس مِّْن َخْلفِّهِّ، َوَدَعا هَلَا، مثَّ اْنَصَرَف«
]شعيب: صحيح لغيره، وهذا   ]األلباني: صحيح لغيره[ [في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف [ ]عبد الباقي:1533 ]ماجه:

 إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة[ 

ُّ   -رضي هللا عنه    -)حم( أنس بن مالك    -[  1604] َد، َفَماَت َفُدفَِّن لَْياًل َوأََتى النَّيبِّ َأنَّ َأْسَوَد َكاَن يـَُنظُِّّف اْلَمْسجِّ
َ، فـََقاَل: »اْنطَلُِّقوا إِّىَل َقْبِّهِّ« ، فَاْنطََلُقوا إِّىَل َقْبِّهِّ، فـََقاَل: »إِّ  هِّ اْلُقُبوَر ُُمَْتلَِّئٌة َعَلى َأْهلَِّها،  نَّ َهذِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فَُأْخبِّ

َها« ، فَأََتى اْلَقْبَ َفَصلَّى َعَلْيهِّ، َوقَاَل رَُجٌل مَِّن اأْلَ  َ يـُنَـوِّرَُها بَِّصاَلِتِّ َعَليـْ ي َماَت،  ظُْلَمًة، َوإِّنَّ اَّللَّ ْنَصارِّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ َأخِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .ْيَن َقْبُُه؟« فََأْخَبَُه، فَاْنطََلَق َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمَع اأْلَْنَصارِّيِّّ َومَلْ ُتَصلِّّ َعَلْيهِّ، قَاَل: »فَأَ 

َوِرَجاُلُه  12517]مسند:   َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  حسن[  إسناد  وهذا  آخره،  في  األنصاري  قصة  دون  لغيره  صحيح  ]شعيب:  ِرَجاُل  [ 
ِحيحِ   [ الصَّ

 الفرع الثامن: يف الصالة على الغائب 
قال: »قد   -صلى هللا عليه وسلم-: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنهما   -)خ م س( جابر بن عبد هللا  -[ 1605]

َ اليوم رجل صاحل من احلَبش، فهُلمُّوا فصلُّوا عليه، قال: فصففنا، فصلَّى النيبُّ  ، وحنن  -صلى هللا عليه وسلم -تـُُويفِّّ
 لثاين« مسَّاه يف رواية »أْصَحمَة«.وقال أبو الزبري عن جابر: كنت يف الصف ا ،[]صفوف

صلى على النَّجاشي، وكنت يف الصف الثاين، أو الثالث«. أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »َأنَّ رسوَل هللا  
 البخاري، ومسلم. 

: فقمنا،  : »إِّن أخاً لكم قد مات، فُقوموا فصلُّوا عليه، قال-صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم قال: قال رسول هللا 
 فصففنا صفَّني«. 

وله يف أخرى قال: »مات اليوم عبد ]هلل[ صاحل: أْصَحمُة، فقام فأمَّنا وصلَّى عليه«. ويف رواية النسائي: »إِّن أخاُكم 
 النجاشيَّ قد مات، فصلُّوا عليه، فقام فصفَّ بنا، كما ُيَصفُّ على اجلنازة، وصلَّى عليه«. 

 وأخرج أيضاً رواية مسلم األوىل.
 على النجاشي«  -صلى هللا عليه وسلم -له يف أخرى قال: »كنُت يف الصف الثاين يوم صلَّى رسوُل هللا و 

 [ ]صحيح[ 4344]جامع: 
: »إِّن  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه    -)م ت س( عمران بن حصني  -[ 1606]

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D8%A8
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 «. أخرجه مسلم. -يعين: النجاشيَّ  -أخاً لكم َقد ماَت، فقوموا فصلُّوا عليه  
لى امليت، وصلَّينا  ويف رواية الرتمذي: »إِّن أخاُكم النجاشيَّ قد مات، فقوموا فصلُّوا عليه، فقمنا فصففنا كما ُيَصفُّ ع

   معه كما ُيصلَّى على امليت«. وأخرج الروايتني النسائي
 [ ]صحيح[ 4345]جامع: 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »إِّنَّ َأَخاُكُم  -رضي هللا عنه –جُمَمِّّع ْبنِّ َجارِّيََة اأْلَْنَصارِّيِّّ   )جه( -[ 1607]
يَّ َقْد َماَت، فـَُقوُموا َفَصلُّوا َعَلْيهِّ« َفَصفََّنا َخْلَفُه َصفَّنْيِّ   أخرجه ابن ماجه. . النََّجاشِّ

]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف   ]األلباني: صحيح[ [في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات  [ ]عبد الباقي:1536 ]ماجه:
 [ لضعف حمران بن أعين

يدٍ  )جه( -[ 1608] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَرَج هبِِّّْم فـََقاَل: »َصلُّوا َعَلى َأٍخ   -رضي هللا عنه –ُحَذيـَْفة ْبنِّ َأسِّ َأنَّ النَّيبِّ
يُّ«  ُكْم« قَاُلوا: َمْن ُهَو؟ قَاَل: »النََّجاشِّ  أخرجه ابن ماجه.  َلُكْم َماَت بَِّغرْيِّ َأْرضِّ

 [ ]شعيب: إسناده صحيح [ ]األلباني: صحيح[ 1537 ]ماجه:

، َفَكبََّ َأْربـًَعا«  -رضي هللا عنهما–ابن عمر )جه(  -[ 1609] يِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َصلَّى َعَلى النََّجاشِّ  َأنَّ النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه. 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح  ]األلباني: صحيح[ [في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات  [ ]عبد الباقي:1538 ]ماجه:

يِّ«  -رضي هللا عنهما–ابن عباس )حم(    -[  1610] َأخرجه    . »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َصلَّى َعَلى النََّجاشِّ
 مسند أمحد. 

ابن عباس.2292]مسند:   الراوية عن  إسناده ضعيف، إلبهام الرجل  إسناد ضعيف[ ]شاكر:  لغيره، وهذا  وصالة    [ ]شعيب: صحيح 
 [ على النجاشي ثابتة في الصحيحين وغيرهم[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َرُجل  َلْم ُيَسمَّ رسول هللا 

يَّ َقْد َماَت،    -رضي هللا عنه–)حم( َجرِّير    -[  1611] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َأَخاُكُم النََّجاشِّ
 َأخرجه مسند أمحد. فَاْستَـْغفُِّروا َلُه«.

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات [19222، 19186]مسند: 

 الفرع التاسع: يف الصالة على احملدود، واملديون، ومن قتل نفسه 
مل ُيَصلِّّ على ماعزِّ   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)د( أبو برزة األسلمي  -[ 1612]

 أخرجه أبو داود. بنِّ مالك، ومل يـَْنَه عن الصالة عليه«. 
]األلباني:  [البصريين، ألنهم جمع ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده صحيح. وال يضر إبهام هؤالء النفر [ 4346]جامع: 

 حسن صحيح[  

كان يـُْؤَتى ابلرَُّجلِّ    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)خ م س ت( أبو هريرة  -[ 1613]
وإِّال قال للمسلمني: صّلوا   ، [املتوىفَّ عليه الدَّْيُن، فـََيسأُل: هل تـََرَك لَِّدْينِّه َقَضاء؟ فإن ُحدِّث أنه ترَك وفاء ]صلَّى عليه 

بُِّكم، قال: فلما فتَح هللاُ على رسولِّهِّ كان يصلِّّي وال يسأل عن الدَّْين، وكان يقول: أان أْوىل ابملؤمنني من   على صاحِّ
البخاري،  أنفسهم، فمن ُتويفِّّ من املؤمنني فرتك َدْيناً أو كالًّ أو َضَياعاً، فعليَّ وإِّيلَّ، ومن ترك مااًل فلورثته«. أخرجه 

    ومسلم، والنسائي، والرتمذي
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 وقد تقدَّم يف كتاب الدَّْين من حرف الدال َأحاديث يف هذا املعىن فلم نُعِّْدها
 [ ]صحيح[ 4347]جامع: 

َ النيبُّ -رضي هللا عنه  -)م ت س( جابر بن مسرة  -[ 1614] بَِّرجل قـََتَل نـَْفَسه   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: ُأِتِّ
   ِبشاقَِّص، فلم ُيصلِّّ عليه. أخرجه مسلم، والنسائي، وَأخرجه الرتمذي، ومل يذكر: املشاقص

 [ ]صحيح[ 4348]جامع: 

 الفرع العاشر: يف انتفاع امليت بالصالة عليه 
قال: »ما من َميِّّت ُتَصلِّّي   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنها    -)م ت س( عائشة  -[ 1615]

 عليه أُمَّة من املسلمني، يبُلُغون مائة، ُكلُّهم يشفعون له، إِّال ُشفُِّعوا فيه«.  
ْبحاب، فقال: حدَّثين به أنس بُن مالك  : فحدَّثُت به شعيَب بن احلَ -وهو عبد هللا بن يزيد، رضيع عائشة  -قال راويه 
 . أخرجه مسلم. -صلى هللا عليه وسلم-عن النيبِّّ 

 وأخرجه الرتمذي، والنسائي إِّىل قوله: »إِّال ُشفُِّعوا فيه«. 
   وقال يف رواية أخرى: »مائة فما َفوَقها« 

 [ ]صحيح[ 4349]جامع: 
فقال: اي ُكريُب، انظر   -َأو بُعْسفاَن  -)م د( كريب موىل ابن عباس: »أنَّ ابَن عباس مات له ابن بُقَديد  -[ 1616]

ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجُت، فإِّذا اَنس قد اجتمعوا له، فأخبتُُه، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: قلُت: نعم،  
يقول: َما مِّن رَُجل مَيوُت فيقوم على جنازته أربعون   - عليه وسلم صلى هللا -قال: أخرجوه، فإين مسعُت رسوَل هللا 

   رجاًل، ال يشركون ابهلل شيئاً، إِّال شفَّعهم هللا فيه«. َأخرجه مسلم، وأخرج أبو داود املسند منه فقط
 [ ]صحيح[ 4350]جامع: 

، فأقبل علينا بوجهه،  )س( احلكم بن فروخ: قال: »صلَّى بنا أبو املَليح على جنازة، فظننَّ  -[ 1617] ا أنه قد كبَّ
وهي ميمونُة   -فقال: أقيموا ُصفوَفكم، وْلَتْحُسْن شَفاَعُتكم، قال أبو املَليح: حدَّثين عبُد هللا عن إِّحدى أُمَّهاتِّ املؤمنني 

ت ُيصلِّّي عليه أُمَّة من  قال: َما مِّْن َميِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: أخبين النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم -زوُج النيبِّّ 
 أخرجه النسائي. الناس إِّال ُشفُِّعوا فيه، فسألت أاب املليح عن األُمَّةِّ؟ فقال: أربعون«. 

]عبد القادر: في سنده عبد هللا بن سليط لم يوثقه غير ابن حبان، ويشهد له معنى الحديث الذي قبله[ ]األلباني: [ 4351]جامع: 
 غيره[ ]الرسالة: صحيح لحسن صحيح[  

يقول: »َما   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)د ت( مالك بن هبرية   -[ 1618]
مِّْن ُمسلم ميوُت، فُيصلِّّي عليه ثالثُة صفوف من املسلمني إِّال أْوَجَب«. فكان مالك إِّذا استقلَّ أهل اجلنازة َجزََّأهم ثالثة  

 صفوف، هلذا احلديث. أخرجه أبو داود.
اية الرتمذي قال: »كان مالك بُن ُهَبرْيََة إِّذا صلى على جنازة، فـَتَـَقالَّ الناُس عليها جزَّأهم ثالثة أجزاء، مث قال:  ويف رو 

   : َمْن صلَّى عليه ثالثُة صفوف أْوَجَب«-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا 
فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند الروياني[  [ ]عبد القادر: فيه عنعنة ابن إسحاق[ ]شعيب: إسناده حسن، 4352]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف لكن الموقوف حسن[  
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ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َصلَّى َعَلْيهِّ مِّاَئٌة مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي   -رضي هللا عنه–أبو هريرة )جه( -[ 1619] َعنِّ النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه.  ُغفَِّر َلُه«

]األلباني:  [الزوائد: قد جاء عن عائشة في النسائي مثله. وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين  الباقي: في[ ]عبد 1488 ]ماجه:
 [ ]شعيب: إسناده صحيح صحيح[

 الفصل الرابع: يف صلوات متفرقة 

 حتية املسجد 
قال: »إِّذا   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)خ م ط د ت س( أبو قتادة  -[ 1620]

 َدَخَل أحدُكم املسجَد فلريّكْع ركعتني قبل أن جيلَس«. أخرجه اجلماعة.
 وعند أيب داود: »فَلُيَصلِّّ سجدتني«.

 اجته«.وله يف أخرى زايدة: »مث ليقُعْد بعُد إِّن شاَء، أو ليذهْب حل
صلى هللا عليه وسلم جالس بني َظْهَراينَِّ الناس، قال:   -ويف أخرى للبخاري، ومسلم قال: »دخلُت املسجَد ورسوُل هللا 

: ما منعك أن تركَع ركعتني قبل أن جتلَس؟ قال: فقلُت: اي رسول  -صلى هللا عليه وسلم  -فجلسُت، فقال رسوُل هللا 
                           .، قال: فإذا دخل َأحدُكم املسجَد فال جَيْلِّْس حَّت يـَرَْكَع ركعتني«هللا، رأيُتَك جالساً، والناُس جلوس

 [ ]صحيح[ 4353]جامع: 
َدْين،   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان يل على النيبِّّ -رضي هللا عنهما   -)خ م( جابر بن عبد هللا  -[ 1621]

   .فقضاين وزادين، فدخلُت عليه املسجَد، فقال: َصلِّّ ركعتني«. أخرجه البخاري، ومسلم
 [ ]صحيح[ 4354]جامع: 

إِّذا َقدَِّم   -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا : قال: »كان -رضي هللا عنه  -)د خ م( كعب بن مالك  -[ 1622]
 من سفر بدأ ابملسجد، فصلَّى فيه ركعتني، مث جلس للناس«. َأخرجه أبو داود. 

وهو طرف من حديثِّ توبةِّ كعب بن مالك، وقد ذُكِّر يف تفسري سورة براءة يف حرف التاء، وقد أخرجه البخاري ومسلم  
  .بتمامه

 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4355]جامع: 

َد   -رضي هللا عنه -  أبو هريرة )جه( -[ 1623] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »إَِّذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسجِّ
 أخرجه ابن ماجه. َفاَل جَيْلِّْس َحَّتَّ يـَرَْكَع رَْكَعَتنْيِّ« 

  [لمطلب بن عبد هللا عن أبي هريرة مرسل[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجاله ثقات إال أنه منقطع. قال أبو حاتم: ا1012 ]ماجه:
 [ ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، المطلب بن عبد هللا لم يسمع من أبي هريرة

 صالة االستخارة  
  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ د ت س( جابر بن عبد هللا  -[ 1624]

  يـَُعلِّّمنا االستخارَة يف األمورِّ كلِّّها، كما يعلِّّمنا السورَة من القرآن، يقول: إِّذا همَّ أحدُكم ابألمرِّ فلريَكْع ركعتني من غريِّ 
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 بعلمَك، وأْستَـْقدُِّرك بقدرتَك، وَأسأَلَك من فضلك العظيم، فإنك تقدِّر وال أقدر،  الفريضةِّ، مث ليقل: اللهم إين أستخريُكَ 
أو   -وتعلم وال أعلم، وأنت عالُم الغيوب، اللهم إِّن كنَت تعلم أن هذا األْمَر خري يل يف ديين، ومعاشي، وعاقبةِّ أمري 

لِّهِّ  لِّ أمري وآجِّ ْرُه يل، مث ابرك   -قال: عاجِّ يل فيه، اللهم إن كنَت تعلُم أنَّ هذا األمر َشّر يل يف دِّيين  فاْقُدْرُه يل ويسِّّ
لهِّ  -ومعاشي وعاقبةِّ أمري  لِّ أمري وآجِّ ، واصرْفين عنه، واْقُدْر يلِّ اخلرَي حيث كان، مث  -أو قال: يف عاجِّ فاْصرِّفه َعينِّّ

ين به. قال: وُيَسمِّّي حاَجَته«. أخرجه البخاري، وأبو داود، والرتمذي، والنس    ائي َرضِّّ
 [ ]صحيح[ 4357]جامع: 

بِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  )حم( أبو -[ 1625] ، َصاحِّ  َوَسلََّم  أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيِّّ
ُ َلَك، مثَّ امْحَدْ  ْن ُوُضوَءَك، َوَصلِّّ َما َكَتَب اَّللَّ  رَبََّك َوجمَِّّْدُه، مثَّ ُقْل: اللَُّهمَّ إِّنََّك  قَاَل َلُه: " اْكُتمِّ اخلِّْطَبَة، مثَّ تـََوضَّْأ فََأْحسِّ
يَها  ، فَإِّْن رَأَْيَت يلِّ يفِّ ُفاَلنََة، ُتَسمِّّ ُم اْلغُُيوبِّ َها، َخرْيًا يفِّ دِّيينِّ َوُدنـَْياَي   تـَْقدُِّر َواَل َأْقدُِّر، َوتـَْعَلُم َواَل َأْعَلُم أَْنَت َعالَّ مسِّ ابِّ

، َوإِّْن َكاَن َغرْيُهَ  َرِتِّ «َوآخِّ َا " َأْو قَاَل: »فَاْقدِّْرَها يلِّ ، فَاْقضِّ يلِّ هبِّ َرِتِّ َها يفِّ دِّيينِّ َوُدنـَْياَي َوآخِّ نـْ َأخرجه مسند   .ا َخرْيًا يلِّ مِّ
 أمحد.

]الهيثمي: َوَرَواُه َأْحَمُد َمْوُقوًفا َكَما َتَرى َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوِفيِه  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  23597  ،23596]مسند:  
 [ َوِرَجاُلُه ِثَقات  ِإالَّ َأنَُّه َلْم َيُسْق َلْفَظُه َبْل َقاَل ِبَمْعَناهُ  آَخَر،َكاَلم  َوَذَكَر َلُه ِإْسَناًدا 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إَِّذا    -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )حب(   -[  1626] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: مسِّ
ريَُك بِّعِّْلمَِّك، َوَأْستَـْقدُِّرَك بُِّقْدرَتَِّك، َوَأْسأَُلكَ  : اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسَتخِّ ، فَإِّنََّك تـَْقدُِّر َواَل     مِّْن َفْضلِّكَ َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْمًرا فـَْليَـُقلِّ اْلَعظِّيمِّ
، اللَُّهمَّ إِّْن َكاَن َكَذا وََكَذا لِّأْلَْمرِّ الَّذِّي يُرِّ  ُم اْلغُُيوبِّ يُد َخرْيًا يلِّ يفِّ دِّيينِّ َوَمعِّيَشيتِّ َوَعاقَِّبةِّ  َأْقدُِّر، َوتـَْعَلُم َواَل َأْعَلُم، َوأَْنَت َعالَّ

ْرُه يلِّ َأْمرِّي، فَاْقُدْرُه   َأمْ   يلِّ َوَيسِّّ رِّي،  َوَأعِّينِّّ َعَلْيهِّ، َوإِّْن َكاَن َكَذا وََكَذا لِّأْلَْمرِّ الَّذِّي يُرِّيُد َشرًّا يلِّ يفِّ دِّيينِّ َوَمعِّيَشيتِّ َوَعاقَِّبةِّ 
َّللَِّّ« َة إِّالَّ ابِّ َ اخْلَرْيَ أَيـَْنَما َكاَن، اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ ، مثَّ اْقُدْر يلِّ  أخرجه ابن حبان  فَاْصرِّْفُه َعينِّّ

 [ ]الداراني: إسناده جيد[  إسناده حسن[ ]االلباني: منكر[ ]شعيب: 885]حبان: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْمًرا    -رضي هللا عنه    -  ُهَريـَْرةَ   أبو   )حب(  -[  1627] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
، ريَُك بِّعِّْلمَِّك، َوَأْستَـْقدُِّرَك بُِّقْدرَتَِّك، َوَأْسأَُلَك مِّْن َفْضلَِّك اْلَعظِّيمِّ : اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسَتخِّ ، َوتـَْعَلُم َواَل  فَإِّنََّك تـَْقدُِّر َواَل َأْقدِّرُ   فـَْليَـُقلِّ

، َوَخرْيًا يلِّ يفِّ َمعِّيشَ  ، اللَُّهمَّ إِّْن َكاَن َكَذا وََكَذا َخرْيًا يلِّ يفِّ دِّيينِّ ُم اْلغُُيوبِّ ، َوَخرْيًا يلِّ يفِّ َعاقَِّبةِّ َأْمرِّي،  َأْعَلُم، َوأَْنَت َعالَّ يتِّ
ينِّ بَِّقَدرَِّك«. أخرجه ابن حبان فَاْقُدْرُه يلِّ َواَبرِّْك يلِّ فِّيهِّ، َوإِّْن َكاَن َغرْيُ َذلَِّك َخريًْ  َ اخْلَرْيَ َحْيُث َما َكاَن، َوَرضِّّ ، فَاْقُدْر يلِّ  ا يلِّ

حسن  886]حبان:   ]االلباني:  ]شعيب[  الشواهد[  صحيح[  في  حسن  إسناده  ورواه  ]:  موثقون،  ورجاله  يعلى،  أبو  رواه   " الهيثمي: 
 [ الطبراني في األوسط بنحوه

 صالة التسبيح 
قال   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنهم  -)د ت( عبد هللا بن عباس، وأبو رافع  -[ 1628]

صال إِّذا   يُزَك، َأال أفعُل بَك؟ عشُر خِّ للعباس بن عبد املطلب: »اي عباُس، اي عمَّاُه، أال ُأعطيَك، أال أمَنُحَك، أال ُأجِّ
رَّه وعالنيَته؟ عشُر  أنَت فعلَت ذلك َغَفَر هللاُ لَك َذنَبَك: َأوَّ  َرُه، قدميَه وحديَثه، خطَأه وعْمَده، صغريَه وكبريَه، سِّ َلُه وآخِّ

خصال: أن ُتصلِّّي أربع ركعات، تقرأُ يف كلِّّ ركعة فاحتَة الكتاب، وسورة، فإذا فرغَت من القراءةِّ يف أوَّلِّ ركعة وأنَت  
مث تركُع فتقوهُلا وأنَت راكع عشرًا،   -مخَس َعْشَرَة مرة  -وهللاُ أكب  قائم، قلَت: سبحاَن هللا، واحلمُد هلل، وال إِّله إِّال هللا،
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مث َترَفُع رْأسك من الركوعِّ فتقوهلا عشرًا، مث ْتوي ساجدًا فتقوهُلا وأنَت ساجد عشرًا، مث ترفُع رأَسَك من السجود فتقوهُلا  
مخس وسبعون يف كل ركعة، تفعُل ذلك يف أربع   عشرًا، مث تسجُد فتقوهلا عشرًا، مث ترفع رْأسك فتقوهُلا عشرًا، فذلك

ركعات. إن استطعَت أن ُتَصلَِّّيها يف كلِّّ يوم مرة فافعْل، فإن مل تفعْل ففي كلِّّ مجعة، فإن مل تـَْفَعل ففي كلِّّ شهر َمرَّة، فإن  
 ابن عباس.  مل تفعْل ففي كلِّّ َسَنة َمرَّة، فإِّن مل تفعْل ففي ُكلِّّ عمرَِّك َمرَّة«. أخرجه أبو داود عن 

قال: »اْئتِّين غدًا أْحُبوَك،   -يرون أنُه عبُدهللا بُن عمرو  -وله يف أخرى عن أيب اجلوزاء، حدَّثين رَُجل كانت له صحبة 
وأُثِّيُبَك، وُأعطيَك، حَّت ظننُت أنه يُعطيين عطية، قال: إِّذا زال النهاُر فُقْم فصلِّّ أربَع رَكعات... فذكر حنوه، قال: مث  

فاْسَتوِّ جالساً وال تقم حَّت ُتسبَِّّح عشرًا، وُْتلَِّّل   -ويف نسخة من السجدة الثانية  -يعين: من السجود  -ترفع رأسك 
عشرًا، وحتَمَد عشرًا، وتكبِّّ عشرًا، مث تصنُع ذلك يف األربع ركعات، قال: فإنك لو كنت أعظم أهل األرض ذنباً ُغفَِّر  

 ا تلَك الساعَة؟ قال: َصلَِّّها من الليل والنهار«. لك بذلك، قلُت: فإن مل َأستطع أن ُأصلَِّّيه
 قال أبو داود: رواه أبو اجلوزاء عن عبد هللا بن َعمرو موقوفاً. 

قال يف    -قال جلعفر هبذا... احلديث، فذكر حنوه  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية األنصاري: »َأنَّ رسوَل هللا 
 السجدة الثانية من الركعة األوىل«.

ُلَك[ أال أْحُبوَك، أال   -صلى هللا عليه وسلم -الرتمذي عن أيب رافع قال: قال النيبُّ وأخرجه  للعباس: »اي عمِّّ ]َأال َأصِّ
أَنـَْفُعَك؟ قال: بلى اي رسوَل هللا، قال: اي عمِّّ صلِّّ أربَع رََكَعات تقرأُ يف كل ركعة بفاحتةِّ الكتاب، وسورة، فإذا انقضْت  

واحلمد هلل، وال إِّله إِّال هللا، وسبحاَن هللا، مخَس عشرة مرة قبَل َأن تركع... وذكر مثله، فذلك  القراءُة فقل: هللا أكب، 
مخس وسبعون يف كل ركعة، وهي ثالْثائة يف أربع ركعات، فلو كانت ُذنُوبك مْثَل رْملِّ عالِّج َغَفَرَها هللاُ لك، قال: اي  

إِّن مل تستطع أن تقوهلا يف يوم فـَُقْلها يف مجعة، فإن مل تستطْع أن تقوهَلا رسوَل هللا، ومن مل يستطْع أن يقوهلا يف يوم؟ قال: 
    يف مجعة فقلها يف شهر، فلم يزل يقول له حَّت قال: فقلها يف سنة«

 [  صحيح[ ]عبد القادر: حديث صحيح لطرقه وشواهده الكثيرة[ ]األلباني: 4359]جامع: 
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 أنواع[   تسعة خامتة كتاب الصالة تتضمن أحاديث متفرقة ]مشتملة على  
 

 االنصراف عن الصالة   [: ]النوع األول 
: قال: »ال جيعْل أحدكم للشيطان شيئاً من صالته،  -رضي هللا عنه  -)خ م د س( عبد هللا بن مسعود  -[ 1629]

كثريًا ينصرف عن    -صلى هللا عليه وسلم  -يـَُرى َأنَّ َحّقاً عليه أن ال ينصرَف إِّال عن ميينه، لقد رأيُت رسوَل هللا 
ال َأن أاب داود قال: »أكثُر ما ينصرف عن ِشاله«. قال  يساره«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأَبو داود، والنسائي، إِّ 

   صلى هللا عليه وسلم عن يساره«  -عمارة: »أتيُت املدينَة بعُد، فرأيُت منازَل النيبِّّ 
 [ ]صحيح[ 4360]جامع: 

يـَُؤمُّنا:   -صلى هللا عليه وسلم -)د ت( قبيصة بن هلب: عن أبيه ]ُهْلب[ قال: »كان رسوُل هللا  -[ 1630]
 فينصرُف على جانبيه مجيعاً، على ميينه، وعلى ِشاله«. َأخرجه الرتمذي. 

قَّيه« -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود: »أنه صلَّى مع النيبِّّ    ، فكان ينصرف عن شِّ
  حسن صحيح[ [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 4361]جامع: 

)م س( إمساعيل بن عبد الرمحن السدي: قال: »سألُت أنَس بَن مالك: كيف أنصرُف إِّذا سلَّمُت: عن   -[ 1631]
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أخرجه مسلم،  ينصرف عن ميينه«.  -صلى هللا عليه وسلم -مييين، أو عن يساري؟ قال: َأمَّا أان فأكثُر ما رأيُت النيبَّ  
  والنسائي

 [ ]صحيح[ 4363]جامع: 
يشرب قائماً   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »رأَيُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنها   -)س( عائشة  -[ 1632]

َتعِّالً، وينصرف عن ميينه، وعن ِشاله«.   أخرجه النسائي. وقاعدًا، ويصلي حافياً وُمنـْ
 ]األلباني: صحيح اإلسناد[   [حديث صحيح[ ]عبد القادر: 4364]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »صلَّيُت َخْلَف رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)د س( يزيد بن األسود  -[ 1633]
 فكان إِّذا انصرَف احْنَرَف«. أخرجه أبو داود. 
   ما صلَّى احنرَف«صالَة الصبح، فل -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أنه صلَّى مع رسولِّ هللا 

 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4365]جامع: 

صلى هللا عليه   -: قال: »كنا إذا َصلَّينا َخلَف رسولِّ هللا -رضي هللا عنه    -)د( الباء بن عازب  -[ 1634]
 أخرجه أبو داود. أْحبَـْبنا أن نكوَن عن ميينه، فيـُْقبُل علينا بوجهه«.  -وسلم

 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح: رعبد القاد [ ] 4366]جامع: 

َفتُِّل َعْن ميِّينِّهِّ   -مارضي هللا عنه -بن عمرو  عبد هللا )جه( -[ 1635] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »يـَنـْ قَاَل: رَأَْيُت النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه.  َوَعْن َيَسارِّهِّ يفِّ الصَّاَلةِّ«
َفتِّ ويف رواية عند أمحد،   َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »يـَنـْ َالِّهِّ يفِّ الصَّاَلةِّ، َوَيْشَرُب قَائًِّما  قَاَل: َأاَن رَأَْيُت النَّيبِّ ُل َعْن ميِّينِّهِّ، َوَعْن ِشِّ

 َوقَاعًِّدا، َوُيَصلِّّي َحافًِّيا َواَنعِّاًل، َوَيُصوُم يفِّ السََّفرِّ َويـُْفطُِّر«.
َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َيُصوُم يفِّ السََّفرِّ  َيْشَرُب قَائًِّما َوقَاعًِّدا،    ويف رواية أخرى، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُتُه  َويـُْفطُِّر، َورَأَيـْ

ُتُه يـَْنَصرُِّف َعْن ميِّينِّهِّ َوَعْن َيَسارِّهِّ«. َتعِّاًل، َورَأَيـْ ُتُه ُيَصلِّّي َحافًِّيا َوُمنـْ  َورَأَيـْ
 َأخرجه مسند أمحد.  

الزوائد: رجاله ثقات. احتج مسلم برواية ابن  في  [ ]عبد الباقي:6627 ،6679  ،6928 ،7021 ،6783[ ]مسند: 931 ]ماجه:
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن ]األلباني: حسن صحيح[  [شعيب عن أبيه عن جده فاإلسناد عنده صحيح

 اجلهر بالذكر بعد الصالة   [: ]النوع الثاني   
: قال: »إِّنَّ رَْفَع الصوتِّ ابلذِّْكرِّ، حني ينصرُف  -رضي هللا عنهما  -)خ م د س( عبد هللا بن عباس  -[ 1636]

، وقال ابُن عباس: كنُت أعلُم إِّذا انصرفوا  -صلى هللا عليه وسلم -الناُس من املكتوبة: كان على عهدِّ رسولِّ هللا 
 بذلك، إِّذا مسعُته«. 

  [:قال عمرو ]بن دينار  «،إِّال ابلتكبري -صلى هللا عليه وسلم-صالةِّ رسول هللا ويف رواية: »ما كنا نعرف انقضاَء 
 وأخبين به أبو َمْعَبد، مث أنكره بعُد.

كنُت أعلم إِّذا انصرفوا[ بذلك، وأمسعه«.  »]أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، إِّال َأن أاب داود قال يف األوىل: 
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   وأخرج النسائي الرواية الثانية
 [ ]صحيح[ 4367]جامع: 

 اخلروج من املسجد بعد األذان   ثالث[: ]النوع ال   
: قال أبو الشَّْعثاء: »كنا قعودًا يف املسجد مع أيب هريرة،  -رضي هللا عنه   -( أبو هريرة حم )م س د ت -[ 1637]

املُؤذُِّّن، فقام رجل ميشي، فأَتْـبَـَعُه أبو هريرة َبصَره حَّت خرَج من املسجد. فقال أبو هريرة: أمَّا هذا فقد عصى أاب  فأذََّن 
 أخرجه مسلم، والنسائي.  «.-صلى هللا عليه وسلم  -القاسم 

ال أبو هريرة: أمَّا  ويف رواية أيب داود قال: »كنا مع أيب هريرة يف املسجد، فخرج رجل حني أذَّن املؤذن ابلعصر، فق
ويف رواية الرتمذي قال: »رَأى أبو هريرة رجاًل خيرج من املسجد بعد ما ُأذِّّن فيه للعصر...   «. هذا... وذكر احلديث

 فذكر احلديث«  
دِّ بـَْعَدَما َأذََّن اْلُمَؤذُِّّن، فـََقاَل: َأمَّا  عند أمحد، ويف رواية مِّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: َخَرَج رَُجٌل مَِّن اْلَمْسجِّ َهَذا فـََقْد َعَصى َأاَب اْلَقاسِّ

ُتمْ مثَّ قَاَل: َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم » -قَاَل: َويفِّ َحدِّيثِّ َشرِّيٍك  -َعَلْيهِّ َوَسلََّم  دِّ فـَُنودَِّي   إَِّذا ُكنـْ يفِّ اْلَمْسجِّ
لصَّاَلةِّ، َفاَل خَيُْرْج َأَحدُُكْم حَ   َأخرجه مسند أمحد.  .َّتَّ ُيَصلَِّّي«ابِّ

 [ ]صحيح[ 10933[ ]مسند: 4369]جامع: 
َجٍّ َأْو ُعْمَرٍة فـَقَ  )مي(  -[ 1638] اَل َلُه: اَل َتْبَْح  َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن َحْرَمَلَة قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل َسعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسيِّّبِّ يـَُودُِّّعُه حبِّ

، ُمَنافٌِّق، إِّالَّ رَُجٌل َأْخَرَجْتُه  َوَسلََّم قَاَل: »اَل خَيُْرُج بـَْعَد َحَّتَّ ُتَصلَِّّي، فَإِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  دِّ إِّالَّ النَِّّداءِّ مَِّن اْلَمْسجِّ
حْلَرَّةِّ قَاَل: َفَخَرَج، قَاَل: فـََلْم يَـ  دِّ« فـََقاَل: إِّنَّ َأْصَحايبِّ ابِّ َزْل َسعِّيٌد يـَْوَلُع بِّذِّْكرِّهِّ، َحَّتَّ  حاجُة، َوُهَو يُرِّيُد الرَّْجَعَة إِّىَل اْلَمْسجِّ

َ أَنَّهُ  ُذهُ  ُأْخبِّ َلتِّهِّ فَاْنَكَسَرْت َفخِّ  . أخرجه الدارمي َوَقَع مِّْن رَاحِّ
 [ ]الزهراني: مرسل رجاله ثقات[ ]الرسالة: مرسل قوي[ [ ]الداراني: إسناده حسن460]دارمي: 

 املقام بعد الصالة   رابع[: ]النوع ال   
صلى هللا عليه  -)م ت د س( مساك بن حرب: قال: قلُت جلابر بنِّ مَسَُرَة: »أكنَت جتالس رسوَل هللا  -[ 1639]

؟ قال: نَعم، كثريًا، كان ال يقوم من ُمصاله الذي صلى فيه الصبح، أو الَغداة حَّت تطلَع الشمُس، فإذا طلعتِّ  -وسلم
 «. -صلى هللا عليه وسلم  -فيضحكون، ويتبسَّم رسوُل هللا  الشمُس قام، وكانوا يتحدَّثون فيأخذوَن يف أمر اجلاهلية، 

.  َحسنًا«كان إذا صلى الفجر جلس يف ُمَصاله حَّت َتْطُلَع الشمُس   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أن النيبَّ 
 أخرجه مسلم. 

 اله حَّت َتْطُلَع الشمُس«. إِّذا صلى الفجَر قـََعَد يف ُمصَ  -صلى هللا عليه وسلم -وأخرجه الرتمذي قال: »كان النيبُّ 
أخرجه  وأخرجه أبو داود مثل األوىل إِّىل قوله: »فإذا طلعت الشمس قام«. وأخرج الثانية، وقال: »تربَّع يف جملسه« و 

 النسائي. 
 [ ]صحيح[ 4370]جامع: 

 تسمية العشاء بالعتمة   امس[: ]النوع اخل   
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  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م د س( عبد هللا بن عمر  -[ 1640]
   يقول: »ال تـَْغلِّبَـنَّكم األعراُب على اسمِّ صالتُِّكم، أال إَّنا العشاء، وهم يُعتُِّمون ابإلِّبل«

«. أخرجه مسلم، وأبو  ويف رواية: »على اسم صالتِّكم العشاءِّ، فإَّنا يف كتابِّ هللاِّ العشاُء، وإَّنا تُـ  ْعتُِّم حبِّالب اإلِّبلِّ
 .داود، والنسائي

 [ ]صحيح[ 4371]جامع: 

 تسمية املغرب بالعشاء   دس[: ]النوع السا  
قال: »ال تـَْغلِّبَـنَّكم    -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه  -)خ( عبد هللا بن مغفل  -[ 1641]

، قال: وتقول األعراب: هي العشاُء«.   أخرجه البخاري. اأَلعراُب على اسم صالتِّكم املغربِّ
 [ ]صحيح[ 4372]جامع: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل تـَْغلِّبَـنَُّكُم اأْلَْعَراُب َعَلى اْسمِّ  َأنَّ  -رضي هللا عنه  -  أبو هريرة  )جه( -[ 1642] النَّيبِّ
بِّ  إْلِّ ْعَتامِّهِّْم ابِّ َا يـَُقوُلوَن اْلَعَتَمُة، إلِِّّ َا هَِّي اْلعَِّشاُء، َوإَِّّنَّ «َصاَلتُِّكْم« زَاَد اْبُن َحْرَمَلَة »فَإَِّّنَّ  أخرجه ابن ماجه.  لِّ

]شعيب: حديث صحيح، يعقوب بن حميد   حسن صحيح[: ]األلباني  [في الزوائد: إسناد أبي هريرة صحيح د الباقي:[ ]عب705 ]ماجه:
 [ متابع -وإن كان ضعيًفا -بن كاسب 

 السَّمر بعد العشاء   سابع[: ]النوع ال   
كان يكرُه    -صلى هللا عليه وسلم-: »َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م د ت( أبو برزة األسلمي  -[ 1643]

 النوَم قبل العِّشاءِّ، واحلديَث بعَدها«.
 فيكون هذا أيضاً متفقاً.  الصالة،أخرجه البخاري هكذا، وأخرجه هو ومسلم يف مجلة حديث قد تقدَّم يف ذِّْكرِّ مواقيت 

َهى عن النومِّ قبَلها، وعن احلديث   -صلى هللا عليه وسلم-وَأخرجه الرتمذي، وعند أيب داود: »كان رسوُل هللا  يـَنـْ
  بعَدها«
 [ ]صحيح[ 4370]جامع: 

مع أيب   َيْسُمرُ  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( عمر بن اخلطاب  -[ 1644]
 أخرجه الرتمذي.بكر يف األمر من أمر املسلمني، وأان معهما«. 

 [  صحيح[ ]األلباني: حديث حسن [ ]عبد القادر: 4374]جامع: 
قَاَلْت: »َما اَنَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـَْبَل اْلعَِّشاءِّ، َواَل مَسََر  - ارضي هللا عنه  -َعائَِّشة   )جه( -[ 1645]

 بـَْعَدَها«
 أخرجه ابن ماجه. 

]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي، وقد   [ ]األلباني: صحيح[ 702 ]ماجه:
 [توبع

قَاَل: »َجَدَب لََنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم السََّمَر   -رضي هللا عنه  -َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعودٍ  )جه( -[ 1646]
 أخرجه ابن ماجه. . بـَْعَد اْلعَِّشاءِّ« يـَْعينِّ زََجَرانَ 
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علة إال اختالط عطاء بن السائب. ومحمد بن فضيل إنما  في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات وال أعلم له  [ ]عبد الباقي:703 ]ماجه:
 ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف[  ]األلباني: صحيح[  [روى عنه بعد االختالط

َعْتينِّ َعائَِّشُة َوَأاَن أََتَكلَُّم بـَْعَد اْلعَِّشاءِّ    )حب(   -[  1647] َرةِّ، فـََقاَلْت: »اَي ُعَريُّ  هَِّشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: مسِّ اآْلخِّ
َلَها َواَل يـََتحَ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَلْ َيُكْن يـََناُم قـَبـْ  دَُّث بـَْعَدَها« أخرجه ابن حبان َأاَل تُرِّيُح َكاتَِّبَك، فَإِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

 على شرط مسلم[   إسناده صحيح ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: [5547]حبان: 

 االسرتاحة بالصالة   ثامن[: ]النوع ال   
)د( سامل بن أيب اجلعد: قال: »قال رجل من ُخزاعَة: ليتين صلَّيُت فاسرتْحُت، فكأَّّنم عابوا ذلك عليه،   -[ 1648]

 يقول: أقم الصالَة اي بالُل، أرِّْحنا هبا«.  -صلى هللا عليه وسلم -فقال: مسعُت رسوَل هللا 
ْهر لنا من األنصار نـَُعوُده، فحضرتِّ الصالُة،  ويف رواية عن عبد هللا بن حممد بن احلنفية قال: »انطلقُت أان وأيب إِّىل صِّ 

صلى   -فقال لبعض أْهلِّهِّ: اي جاريُة، ائُتوين بَوضوء َلَعلِّّي ُأصلِّّي فأسرتيح، قال: فأنكران ذلك، فقال: مسعُت رسوَل هللا 
   أخرجه أبو داود.يقول: ُقْم اي بالُل، فأرِّْحَنا ابلصالة«.  -هللا عليه وسلم

 [ ]األلباني: صحيح[ إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 4375]جامع: 

 شيطان الصالة   تاسع[: ]النوع ال   
: قال: »قلُت: اي رسوَل هللا، إِّن الشيطاَن قد َحاَل بيين  -رضي هللا عنه    -( عثمان بن أيب العاص جه )م -[ 1649]

، فقال رسوُل هللا  نـَْزب، فإِّذا  -صلى هللا عليه وسلم -وبني صالِت وبني قراءِت يـَُلبُِّّسَها عليَّ : ذاك شيطان يقال له: خِّ
 ( 1) ك ثالًثً، ففعلُت ذلك فأْذَهَبُه هللاُ عين«. أخرجه مسلم أْحَسْسَتُه فتعوَّذ ابهلل منه، واتْـُفْل عن يسار 

قَاَل: َلمَّا اْستَـْعَمَلينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى الطَّائِّفِّ َجَعَل يـَْعرُِّض يلِّ َشْيٌء يفِّ   ويف رواية عند ابن ماجه، 
؟«  َصاَلِتِّ َحَّتَّ َما َأْدرِّي َما ُأَصلِّّي، فـََلمَّ  ا رَأَْيُت َذلَِّك رََحْلُت إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »اْبُن َأيبِّ اْلَعاصِّ

َما ُأَصلِّّي   َّتَّ َما َأْدرِّيقـُْلُت: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَِّّ. قَاَل: »َما َجاَء بَِّك؟« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َعَرَض يلِّ َشْيٌء يفِّ َصَلَواِتِّ حَ 
، قَاَل: َفَضَرَب َصْدرِّي بَِّيدِّهِّ،  ْنُه، َفَجَلْسُت َعَلى ُصُدورِّ َقَدَميَّ َوتـََفَل يفِّ َفمِّي َوقَاَل:  قَاَل: »َذاَك الشَّْيطَاُن اْدنُْه« َفَدنـَْوُت مِّ

ُبُه َخاَلَطينِّ  »اْخُرْج َعُدوَّ اَّللَِّّ« فـََفَعَل َذلَِّك َثاَلَث َمرَّاٍت، مثَّ قَاَل: »احْلَْق بَِّعَملِّ  َك« قَاَل: فـََقاَل ُعْثَماُن: »فـََلَعْمرِّي َما َأْحسِّ
 . ( 2) ماجهأخرجه ابن بـَْعُد« 

 [ ]صحيح[  4376( ]جامع: 1)
]األلباني:  [ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد 3548 ]ماجه: (2)

   [صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي 
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: يف املساجد وما يتعلَّق هبا، وبناءُ مسجد رسول  ثالث الكتاب ال 

 -صلى اهلل عليه وسلم   -اهلل  
 وفيه فصالن 
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 ومِنْبَرِهِ   -صلى اهلل عليه وسلم   -الفصل األول: يف بناء مسجدِ رسولِ اهلل  
 
املدينَة،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »َقدَِّم رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م د س( أنس بن مالك  -[ 1650]

فنزل يف ُعْلوِّ املدينة، يف َحّي يقال هلم: ]بنو[ عمرو بن عوف فأقام فيهم أربَع عشرَة ليلة، مث إنَّه أرسل إىل مأل بين  
على راحلته وأبو بكر   -صلى هللا عليه وسلم  -أنظُر إىل رسول هللا  النجار، فجاؤوا ُمَتقّلدين بسيوفهم، قال: فكأين

رِّْدفُُه، وَمألُ بين النجار حوله، حَّت أَْلَقى بفناء أيب أيوب، قال: وكان يصلِّي حيث أدركته الصالة، ويصلِّّي يف مرابض  
النجار، ًثمِّنوين حبائطكم هذا، قالوا:  الغنم، مث إنه أمر ابملسجد، قال: فأرسل إىل مأل بين النجار، فجاؤوا، فقال: اي بين 

َرب، فأمر رسوُل   ال وهللاِّ، ما نطلب ْثنه إال إىل هللا، قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه َنل، وقبوُر املشركني، وخِّ
َلة،  ابلنخل فقطع، وبقبور املشركني فُنبشت، واخلَِّرب فسّويت، قال: وَصّفوا النَّخل قِّبْـ  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 وهم يقولون -صلى هللا عليه وسلم  -وجعلوا عِّضادتيه حجارة، قال: فكانوا يـَْرجتزون ورسوُل هللا 
 اللهم ال َخرْيَ إال خرَي اآلخرة... فاْنصر األنصاَر واملهاجرة« أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

َرب«.  وعند أيب داود »َحْرث« قال: وكان عبد الوارث يقول »خِّ
 يف رواية للبخاري وأيب داود حنوه، وفيه: »فجعلوا ينقلون الّصْخر وهم يرجتزون. و 

  اللهم إنَّ اخلرَي خرُي اآلخرة... فاغفر لألنصارِّ واملهاجره«
 [ ]صحيح[ 8715]جامع: 

: »انطلقا إىل أ-رضي هللا عنهما -)خ( عكرمة موىل ابن عباس قال: قال يل ابن عباس  -[ 1651] يب  ، والبنه عليٍّ
سعيد، فامسعا من حديثه، فانطلقنا، فإذا هو يف حائط ُيصلحه، فأخذ رداءه فاْحَتىَب، مث أنشأ حيدِّثنا حَّت أتى على ذكر  

، فجعل ينُفُض الرتاب  -صلى هللا عليه وسلم -بناء املسجد، فقال: ُكنَّا حَنْمِّل لَبَِّنة لَبَِّنة، وعمار لَبنتني لبنتني، فرآه النيبُّ 
ْيَح عمار، َيدُعوهم إىل اجلنة، وَيْدُعَونه إىل النار، قال: ويقول َعمَّار: أعوُذ ابهلل من الفْت«. أخرجه  عنه، ويقول: وَ 

 البخاري
 وقد تقدَّم يف »كتاب الفضائل« من »حرف الفاء« ذِّْكر هذا احلديث، والزايدة اليت فيه، فال حاجة إىل إعادته. 

 [ ]صحيح[ 8716]جامع: 
صلى هللا عليه   -قال: »كان املسجد على عهد رسول هللا  -رضي هللا عنهما - بن عمر )خ د( عبد هللا -[ 1652]

، وَسْقُفه ابجلريد، وُعُمده َخَشُب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه   -وسلم مبنّياً ابللَّنبِّ
ه عثمان وزاد فيه زايدة كثرية،  ابللَّنبِّ واجلري -صلى هللا عليه وسلم -يف عهد رسول هللا  د، وأعاد ُعُمَده خشباً، مث َغريَّ

 وبىن ُجُدرَه ابحلجارة املنقوشة والَقصَّة، وجعل ُعُمده من حجارة منقوشة، وسقفه ساجًا«. أخرجه البخاري وأبو داود. 
صلى هللا   -عهد رسول هللا  كان سوارِّيه على  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أليب داود أيضاً »أنَّ مسجَد النيبِّّ  

، وأعاله ُمظَلَّل جبريد النخل، مث إَّنا َنَِّرْت يف خالفة أيب بكر، فبناها جبذوعِّ النخل   -عليه وسلم من ُجُذوع النخلِّ
ا َنَِّرت يف خالفة عثمان، فبناها ابآلُجرِّ، فلم تزل ًثبتة حَّت اآلن«   وجريدِّ النخل، مث إَّنَّ

 [ ]صحيح[ 8718]جامع: 
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  -قال: عند قول الناس فيه »حني بين مسجد رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( عثمان بن عفان  - [1653]
يقول: َمن بىن مسجداً يبتغي به   -صلى هللا عليه وسلم -: إنَّكم أكثرمُت، وإين مسعت رسوَل هللا -صلى هللا عليه وسلم

 وجه هللا بىن هللا له بيتاً يف اجلنة«.
  له يف اجلنة مثله«. أخرجه البخاري ومسلم.ويف أخري »بىن هللا

 وأخرج الرتمذي املسند من الثانية فقط 
 [ ]صحيح[ 8719]جامع: 

  -قال: »َمْن بىن مسجدًا   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيبَّ  -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك  -[ 1654]
 بىن هللا له بيتاً يف اجلنة«. أخرجه الرتمذي -صغريًا كان أو كبريًا 

 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 8720]جامع: 

قال: »َمْن َبىَن هلل   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( عمرو بن عبسة  -[ 1655]
  .مسجدًا، لُيذكر هللا فيه، بىن هللا له بيتاً يف اجلنة«. أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: صحيح[  8721]جامع: 

ملَّا َبدَّن، قال له متيم   -»أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنهما -)د( عبد هللا بن عمر  -[ 1656]
  .عِّظامك؟ قال: بلى، قال: فاختَذ له منبًا، مِّْرقاتني«. أخرجه أبو داود -أو حيمل  -الداريُّ: أال َأختُِّذ لك مِّْنَبًا جيمع 

 ه حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح.[ [ ]عبد القادر: إسناد 8724]جامع: 

أن امرأَة قالت: »اي رسوَل هللا أال أجعُل لك شيئاً تـَْقُعُد عليه؟   -رضي هللا عنهما -)خ( جابر بن عبد هللا -[ 1657]
، فعملتِّ املنَب« ... وذكر احلديث، وقد تقدم ذِّْكر املنب يف كتاب الصالة. أخرجه   فإن يل غالماً جنَّارًا، قال: إن شئتِّ

  .البخاري
 [ ]صحيح[ 8725]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان بني مَِّنبِّ رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م د( سلمة بن األكوع  -[ 1658]
 وبني احلائط َكَقْدر َُمَّر الشاة«. أخرجه أبو داود. 

َداُر املسجد عند املِّْنَبِّ ما كادت ال  شاة جتوزُه«. وعند البخاري ومسلم قال: »كان جِّ
َع املُصَحفِّ ُيسبِّّح فيه، وذََكر: أنَّ النيبَّ  كان    -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى ملسلم »أنَّ سلمَة كان يتحَّرى َمْوضِّ

رى ذلك املكان، وكان بني املنب والقِّبلةِّ َقْدَر َُمَرِّ الشاةِّ«.   يتحِّّ
ة اليت عند املصحف، فقلت له: اي أاب مسلم، أراَك تتحرَّى  ويف رواية هلما »كان سلمُة يتحرَّى الصالَة عند اأُلسطوان

 يتحرَّى الصالة عندها«.  -صلى هللا عليه وسلم -الصالة عند األسطوانة؟ قال: رأيُت النيبَّ 
  .وقد جعل احلميديُّ هذا والذي قبله حديثني، وذكر أنَّ أاب مسعود جعلهما كذلك، ومها حديث واحد

 [ ]صحيح[ 8726]جامع: 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َبىَن   -رضي هللا عنه  -ُعَمر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ  )جه(  -[ 1659] قَاَل: مسِّ
ًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن ماجه.  ُ َلُه بـَيـْ ُ، َبىَن اَّللَّ ًدا يُْذَكُر فِّيهِّ اْسُم اَّللَّ  َمْسجِّ
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فإن عثمان بن عبد هللا بن سراقة روى عن عمر بن الخطاب وهو جده   ،لاقي: في الزوائد: حديث عمر مرس [ ]عبد الب735 ]ماجه:
 ]شعيب: حديث صحيح[   ألمه ولم يسمع منه، قاله المزي في التهذيب. ورواه ابن حبان في صحيحه بهذا اإلسناد.[ ]األلباني: صحيح[

ًدا   -مارضي هللا عنه  -َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه( -[ 1660] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َبىَن َمْسجِّ
ًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن ماجه.  ُ َلُه بـَيـْ  َّللَِِّّّ َكَمْفَحصِّ َقطَاٍة، َأْو َأْصَغَر، َبىَن اَّللَّ

 ]شعيب: إسناده صحيح.[  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.[ ]األلباني: صحيح[ 738 ]ماجه:

َنا َفسَ   -[  1661] َداَن، قَاَل: فـََوَقَف َعَليـْ لََّم، مثَّ قَاَل:  )حم( بِّْشر ْبنِّ َحيَّاَن، قَاَل: َجاَء َواثَِّلُة ْبُن اأْلَْسَقعِّ َوحَنُْن نـَْبينِّ َمْسجِّ
ًدا ُيَصلَّى فِّيهِّ، َبىَن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َبىَن َمْسجِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْنُه«    مسِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه يفِّ اجْلَنَّةِّ َأْفَضَل مِّ اَّللَّ

َثمِّ ْبنِّ َخارَِّجَة. َأخرجه مسند أمحد.  ْعُتُه مِّْن َهيـْ  قَاَل أَبُو َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ: َوَقْد مسِّ
ال16005]مسند:   وفيه  "الكبير"،  في  والطبراني  أحمد  رواه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  حديث صحيح  ]شعيب:  يحيى [  بن  حسن 

 الخشني، ضعفه الدارقطني، وابن معين في رواية، ووثقه في رواية، ووثقه دحيم وأبو حاتم.[ 

ًدا َوَلْو    -مارضي هللا عنه  -)حم( اْبن َعبَّاسٍ   -[  1662] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَُّه قَاَل: »َمْن َبىَن َّللَِِّّّ َمْسجِّ َعنِّ النَّيبِّ
ًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ«. َأخرجه مسند أمحد.  ُ َلُه بـَيـْ َها، َبىَن اَّللَّ  َكَمْفَحصِّ َقطَاٍة لِّبَـْيضِّ

]الهيثمي: رواه أحمد  2157]مسند:   الجعفي.[  إسناده ضعيف، لضعف جابر  إسناد ضعيف[ ]شاكر:  لغيره، وهذا  [ ]شعيب: صحيح 
 والبزار، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف[ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َبىَن َّللَِِّّّ   -[  1663] ًدا،  )حم( َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َعنِّ النَّيبِّ  َمْسجِّ
ْنُه يفِّ اجْلَنَّةِّ«. َأخرجه مسند أمحد.  َ َلُه بـَْيٌت َأْوَسُع مِّ  ُبينِّ

هذا إسناد ضعيف.[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو متكلم  [ ]شعيب: صحيح دون لفظ: "أوسع"، و 7056]مسند:  
 فيه.[

ًدا،    -ارضي هللا عنه  -)حم( َأمْسَاء بِّْنتِّ يَزِّيدَ   -[  1664] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َبىَن َّللَِِّّّ َمْسجِّ
ْنُه يفِّ اجْلَنَّةِّ«. َأخرجه مسند أمحد. فَإِّنَّ اَّللََّ يـَْبينِّ َلُه  ًتا َأْوَسَع مِّ  بـَيـْ

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد  ضعيف لجهالة حال محمد بن عمرو[ ]الهيثمي: ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.[ 27612]مسند: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   )حم(   -[  1665] ْئُت إِّىَل النَّيبِّ َد، قَاَل: َفَكأَنَُّه مَلْ    قـَْيس، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: جِّ ُنوَن اْلَمْسجِّ َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه يـَبـْ
اْلمِّْسَحاة   َأْخذِّي  َأْعَجَبُه  َفَكأَنَُّه  الطِّّنَي،  َا  َفَخَلْطُت هبِّ اْلمِّْسَحاَة،  فََأَخْذُت  قَاَل:  َعَمُلُهْم،  ْبُه  َدُعوا  يـُْعجِّ  " فـََقاَل:  َوَعَملِّي، 

   ُه َأْضَبُطُكْم لِّلطِّّنيِّ “.احْلََنفِّيَّ َوالطِّّنَي، فَإِّنَّ 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم، وََكاَن يـَُقوُل: " قـَرَّبِّ اْلَيَمامِّيَّ مِّنَ ويف رواية أخرى،   َد َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ  الطِّّنيِّ،   قَاَل: بـَنَـْيُت اْلَمْسجِّ

 . فَإِّنَُّه َأْحَسُنُكْم َلُه َمسًّا َوَأَشدُُّكْم َمْنكًِّبا " 
 َأخرجه مسند أمحد. 

 توثيقه[ فيه أيوب بن عتبة واختلف في ]الهيثمي:  [ ]شعيب: حديث حسن[27/ 24009، 31/ 24009]مسند: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: "َمْن َحَفَر َماًء مَلْ    -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )خز(   -[  1666] َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ُ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ. َوَمْن َبىَن   نٍّ َواَل إِّْنٍس َواَل طَائٍِّر إِّالَّ آَجَرُه اَّللَّ ْنُه َكبٌِّد َحرِّي مِّْن جِّ دً َيْشَرْب مِّ ا َكَمْفَحصِّ َقطَاٍة َأْو َأْصَغَر َمْسجِّ

ًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ".  ُ َلُه بـَيـْ  َبىَن اَّللَّ
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 قَاَل يُوُنُس: مِّْن َسْبٍع َواَل طَائٍِّر، َوقَاَل: َكَمْفَحصِّ َقطَاٍة. أخرجه ابن خزمية. 
 ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[   [1292]خزيمة: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  -رضي هللا عنه    -َذرٍّ   )حب( أبو  -[  1667] ًدا َوَلْو  »  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َمْن َبىَن َّللَِِّّّ َمْسجِّ
ًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ«. أخرجه ابن حبان.  ُ َلُه بـَيـْ  َكَمْفَحصِّ َقطَاٍة َبىَن اَّللَّ

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[  1610]حبان: 

 ساجد الفصل الثاني: يف أحكام تتعلق بامل 

 وفيه أربعة فروع   
 

 الفرع األول: يف البصاق 
رأى َُنامة يف   -صلى هللا عليه وسلم -»أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م س( أنس بن مالك  -[ 1668]

ا يُناجي ربّه،   القِّْبلة، فَشقَّ ذلك عليه، حَّت رُئي ]يف وجهه[ ، فقام فحكَّه بيده، فقال: إنَّ أحدَكم إذا قام يف الصالة فإَّنَّ
ُزَقنَّ   أحدُكم قَِّبل قِّْبلتِّه، ولكْن عن يساره أو حتت قدمه، مث أخذ طَرف رِّدائه، فبصق فيه،  فإن ربَّه بينه وبني القِّبلة، فال يـَبـْ

 مث رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا« هذه رواية البخاري.
ُزَقنَّ بني يديه، وال عن مي ا يناجي ربَّه، فال يـَبـْ ينه، ولكْن عن  ويف رواية له وملسلم قال: »إنَّ املؤمن إذا كان يف الصالة، فإَّنَّ

 يساره، حتت قدمه«. 
 يف ثوب« مل يزد عليه.  -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري طرف منه قال: »بَزق النيبُّ 

أخذ طرف ردائِّه فـَبَـَزق فيه، فردَّ بعضه على بعض«. وله يف   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي »أنَّ النيبَّ 
َلةِّ املسجد، فغضِّب، حَّت امحرَّ وجهه، فقامت امرأة   - عليه وسلمصلى هللا -أخرى قال: »رأى رسوُل هللا   َُنامة يف قِّبـْ

   : ما أحسَن هذا!«-صلى هللا عليه وسلم -من األنصار فحكَّتْها، وجعلت مكانه َخُلوقاً، قال رسوُل هللا 
 [ ]صحيح[ 8728]جامع: 

رأى   -صلى هللا عليه وسلم -»أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)خ م ط د س( عبد هللا بن عمر  -[ 1669]
دار القِّبلة، فحكَّه، مث أقبل على الناس، فقال: إذا كان أحدُكم يصلِّّي فال يبصق قَِّبل وجهه، فإنَّ هللا قَِّبَل   ُبصاقاً يف جِّ

 وجهه ]إذا صّلى[ «. 
َلةِّ املسجد فحكَّها بيده، وتـََغيََّظ«. أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم - ويف رواية قال: »رأى رسوُل هللا َُنامة يف قِّبـْ

 البخاري ومسلم واملوطأ والنسائي.
َلةِّ املسجد، فتغيَظ   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »بينما رسوُل هللا  خيُطب يوماً، إذ رأى َنامة يف قِّبـْ

به قال: ودعا بَزْعفران فـََلَطَخه به  -على الناس، مث حكَّها   مث قال: إنَّ هللا تعاىل قَِّبَل وجهِّ أحدِّكم إذا   -قال: وأحسِّ
   صلى فال يـَْبُصُق بني يديه«

 [ ]صحيح[ 8729]جامع: 
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  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما -)خ م د س( أبو سعيد اخلدري وأبو هريرة   -[ 1670]
مة يف جدار املسجد، فتناول َحصاة َفحتها، فقال: إذا تـََنخَّم أحدُكم فال يـَتَـَنخََّمنَّ قَِّبل وجهه وال عن ميينه،  »رأى َُنا

 وليَـْبُصق عن يساره، أو حتت قدمه اليسرى«. أخرجه البخاري ومسلم عنهما. 
صَق الرجل بني يديه أو عن ميينه،  وهلما من رواية ابن ُعيينة عن أيب سعيد وحَده. وقال: »فحكَّها حبصاٍة، وَّنى أن يب

 ولكْن عن يساره، أو حتت قدمه اليسرى«. 
 وأخرجه النسائي عن ]أيب سعيد[ اخلدري وحَده. 

: أنَّ رسوَل هللا  كان حيبُّ الَعراجنَي، وال يزال يف يده    -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرجه أبو داود عن ]أيب سعيد[ اخلدريِّّ
َُنامًة يف قبلة املسجد، فحكَّها، مث أقبل على الناس ُمْغَضباً، فقال: »أَيُسرُّ أحدَكم أن منها، وإنه دخل املسجد، فرأى 

ُفْل عن ميينه وال َلة، فإَّنا يستقبُل ربَّه عزَّ وجلَّ، واملَلك عن ميينه، فال يـَتـْ  يف  يـُْبَصَق يف وجهه؟ فإن أحدَكم إذا استقبل القِّبـْ
َلتِّهِّ، وليَـْبُصْق عن يساره، أو حت ُفَل يف  قِّبـْ ْليَـتـُُفْل هكذا ووصف لنا ابُن عجالن ذلك: أْن يـَتـْ َل به أْمٌر، فـَ ت قدمه، فإن َعجِّ
  ثوبه، مث يردَّ بعَضُه على بـَْعض« 

 [ ]صحيح[ 8730]جامع: 
قال: »إذا قام أحدُكم   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو هريرة  -[ 1671]

ة، فال يبصق أماَمه، فإَّنا يناجي هللا، ما دام يف ُمصالَّه، وال عن ميينه، فإنَّ عن ميينه َمَلكاً، وْليَـْبُصْق عن يساره  إىل الصال
 أو حتت قدمه، فيدفنها« أخرجه البخاري ومسلم.  

ه، فيتَـَنخَُّع أماَمُه؟  وملسلم »أنَّه رأى َُنامة يف قبلةِّ املسجد، فأقبل على الناس، فقال: ما ابُل أحدِّكم يقوم مستقبَل ربَّ 
ُفْل هكذا   أحُيبُّ أن ُيستَـْقَبَل، فيتنخََّع يف وجهه؟ فإذا تنخََّع أحدُكم، فليتنخَّع عن يساره، أو حتت قدمه، فإن مل جيد فليَـتـْ

 فـَتَـَفَل يف ثوبه، مث مسح بعضه ببعض«.  -ووصف الراوي  -
 يـَُردُّ ثوبه بعَضه على بعض«.  -يه وسلم صلى هللا عل -ويف رواية: »كأيّنِّ انظُر إىل رسولِّ هللا 

ويف رواية أيب داود قال: »َمْن َدَخَل هذا املسجد فبزق فيه أو تنخَّم، فَلَيْحفِّر فليدفنه، فإن مل يفعْل فليبزْق يف ثوبه، مث  
 ليخرْج به«. 

ُصْق بني يديه، وال عن ميينه،  قال: »إذا صلَّى أحدُكم فال يـَبْ  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي: أنَّ النيبَّ 
  ولكْن عن يساره أو حتت قدمه... « وذكر احلديث

 [ ]صحيح[ 8731]جامع: 
قال:   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م د ت س( أنس بن مالك  -[ 1672]

 »البصاُق يف املسجد خطيئة، وكفَّارُْتا َدفْـُنها« أخرجه اجلماعة إال املوطأ.  
 ويف أخرى أليب داود قال: »التـَّْفُل يف املسجد خطيئة، وكفَّارتُه أن يُواريَه«. 

  ُة«ويف أخرى له »النخاع
 [ ]صحيح[ 8732]جامع: 

»رأى يف جدار القِّبلةِّ   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنها  -)خ م ط( عائشة  -[ 1673]
 خُماطاً، أو بـَُزاقاً، أو َُنَامة، فحكَّه«. أخرجه البخاري ومسلم واملوطأ 
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 [ ]صحيح[ 8733]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم  -هو رجل من أصحاب رسولِّ هللا  - عنه رضي هللا -)د( السائب بن خالد  -[ 1674]

صلى هللا   -ينظر، فقال رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »إنَّ رُجاًل أّم قوماً، فبصق يف القِّبلة، ورسوُل هللا 
صلى   -بقول رسولِّ هللا  لقومه حني فرغ: ال ُيصّلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلَِّّي هلم، فمنعوه، وأخبوه -عليه وسلم

ُب أنه قال  -، فقال: نعم -صلى هللا عليه وسلم -، فذكر ذلك لرسولِّ هللا -هللا عليه وسلم : إنك آذيَت هللا  -أْحسِّ
 ورسوَلُه« أخرجه أبو داود  

   [ ]عبد القادر: حديث صحيح بشواهده[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة صالح بن خيوان[8734]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)د ت س( طارق بن عبد هللا احملاريب  -[ 1675]
الك، أو حتَت قدمك الُيسرى« أخرجه الرتمذي.  ُزْق عن ميينك، ولكْن َخْلَفك، أو تِّْلقاَء ِشِّ  »إذا كنَت يف الصالة فال تـَبـْ

فال يبزْق أماَمُه، وال عن ميينه، ولكن تلقاء   -أو صلَّى أحدُكم  -رجل إىل الصالة ويف رواية أيب داود قال: »إذا قام ال
 َيساره، إن كان فارغاً، أو حتت قدمه اليسرى، مث ليقل به هكذا«.

 ويف رواية النسائي مثل الرتمذي إىل قوله: »ِشالك إْن كان فارغاً، وإال هكذا« وبزق حيىي حتت رجله وَدَلكه  
 عبد القادر: حسن صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح.[ ]األلباني: صحيح[ [ ] 8735]جامع: 

يف مسجدان   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتى رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما -)م د( جابر بن عبد هللا -[ 1676]
نا، فقال: أيُّكم حيبُّ أْن  هذا، ويف يده ُعْرجون ابنِّ طاب، فرأى يف قِّبلة املسجدِّ َُنَاَمة، فحكَّها ابلُعرجون، مث أقبل علي

ْعنا، مث قال: أيُّكم حيبُّ أن يـُْعرَِّض هللا عنه؟ قلنا: ال أيُّنا اي رسوَل هللا، قال: فإّن أحدَكم إذا قام   يُعرِّض هللا عنه؟ فجشِّ
ى، فإن  يصلِّّي، فإن هللا قَِّبل وجهه، فال يبصْق قَِّبَل وجهه، وال عن ميينه، وليبصقنَّ عن يساره، أو حتت رجله اليسر 

َلت به ابدرة، فليقل بثوبه هكذا  وقال: أروين َعبريًا، فثاَر َفَّت من احليِّ يشتد إىل   -مث لوى ثوبه بعضه على بعض  -َعجِّ
، فجعله على رأس العرجون، مث َلَطخ به على  -صلى هللا عليه وسلم -أهله، فجاء خبَلوق يف راحته، فأخذه رسوُل هللا 

 هناك جعلتم اخلُلوق يف مساجدكم«.  أثر النخامة، قال جابر: فمن 
هذا طرف من حديث عبادة بن الوليد عن جابر، وقد ذكر احلديث بطوله يف املعجزات من »كتاب النبوة« يف حرف  

 النون.
  وأخرج أبو داود منه هذا القدر يف »ابب كراهة البزاق يف املساجد«، ولفظ مسلم فيه أمت

 [ ]صحيح[ 8737]جامع: 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »جيِّيُء   -رضي هللا عنهما  -خز( عبد هللا بن عمر )حب  -[ 1677] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

َلةِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوهَِّي يفِّ َوْجهِّهِّ«. أخرجه ابن حبان و  ُب النَُّخاَمةِّ يفِّ اْلقِّبـْ  . ابن خزمية َصاحِّ
 باني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[ [ ]االل1313،  1312[ ]خزيمة: 1638]حبان: 

 الفرع الثاني: يف دخول املرأة املسجد 
قال:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: إنَّ النيبَّ  -رضي هللا عنهما  -)خ م ط د ت( عبد هللا بن عمر  -[ 1678]

 »إذا استأذَن أحدَكم امرأتُه إىل املسجد فال مَينَـْعها«. 
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، ما مسعُت سبَُّه مثله  ويف رواية قال: فقال بالل بن عبد هللا: »وهللا لَنمنعُهنَّ، قال: فََأقْـَبَل عليه عبد هللا، فَسبَّه َسبّاً سيئاً 
َُك عن رسولِّ هللا   ، وتقول: وهللاِّ لنمنعهنَّ؟«.-صلى هللا عليه وسلم -َقطُّ، وقال: ُأْخبِّ

 قال: »إذا استأذنكم نساؤكم ابلليل إىل املسجد فائذنوا هلن«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: أنَّ النيبَّ 
 اجَد هللا«. ويف أخرى أنه قال: »ال متنعوا إماَء هللا مس

ني وقد   َ خَتُْرجِّ ويف أخرى قال: »كانت امرأة لعمر تشهُد صالة الصبح والعشاءِّ يف اجلماعة يف املسجد، فقيل هلا: ملِّ
: ال متنعوا  -صلى هللا عليه وسلم -تعَلمني أنَّه َيْكَره ذلك ويَغار؟ قالت: فما مينعه أن ينهاين؟ قالوا: مينعه قول رسولِّ هللا 

 جد هللا«. إماء هللا مسا
 : »ال متنعوا النساء من اخلروج إىل املساجد ابلليل«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: قال رسوُل هللا 

ْذنَه َدَغاًل، قال: فضرب يف صدره،   ويف أخرى »اْئَذنوا للنساء ابلليل إىل املساجد، فقال ابٌن له، يقال له واقد: إذْن يـَتَّخِّ
 ، وتقول: ال؟«. -صلى هللا عليه وسلم -  وقال: ُأَحدُثك عن رسولِّ هللا

ويف أخرى »ال متنعوا النساء ُحُظَوظهن من املساجد إذا استأَذنكم، فقال بالل: وهللا لنمنعهنَّ، فقال عبد هللا: أقوُل:  
 م. ، وتقول أنَت: لنمنعهنَّ؟«. أخرجه البخاري ومسلم، والرواية اآلخرة ملسل-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا 

َد هللا«.  ويف رواية املوطأ وأيب داود: أنه قال: »ال متنعوا إماَء هللا َمساجِّ
 وأخرج أبو داود أيضاً والرتمذي الرواية اليت فيها ذِّْكر »واقد«.

   وأليب داود: »ال متنعوا نساءكم املساجد، ودورُهنَّ خرٌي هلن«
 [ ]صحيح[ 8738]جامع: 

: »صالُة املرأةِّ يف  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال النيبُّ   -رضي هللا عنه  -)د( عبد هللا بن مسعود  -[ 1679]
  بيتها أفضُل من صالْتا يف ُحجرْتا، وصالُْتا يف خَمَْدعِّها أفضل من صالْتا يف بيتها« أخرجه أبو داود

 جل عمرو بن عاصم[  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن من أ8793]جامع: 

قال: »ال متنعوا إماَء هللا   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة  -[ 1680]
 مساجَد هللا، ولكن لَِّيْخُرْجَن َوُهنَّ َتفِّالت«. أخرجه أبو داود  

 حسن[   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد8740]جامع: 

: »إذا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما -)س( عبد هللا بن عمر  -[ 1681]
  استأذنتِّ امرأُة أَحدِّكم إىل املسجد فال مينعها« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 8741]جامع: 

قال: »لو تركنا هذا   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسوَل هللا  -ي هللا عنهمارض -)د( انفع عن ابنِّ عمر  -[ 1682]
 الباب للنساء؟ قال انفع: فلم يدخل منه ابُن عمر حَّت مات« أخرجه أبو داود.

  ويف رواية عن انفع قال: قال عمُر، وهو أصح
 ح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: رجاله ثقات[ ]األلباني: صحي8744]جامع: 
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قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل مَتْنَـُعوا إَِّماَء   -رضي هللا عنه    -)حم( زَْيد ْبنِّ َخالٍِّد اجْلَُهينِِّّّ  -[ 1683]
َد، َوْلَيْخُرْجَن َتفِّاَلٍت«. َأخرجه مسند أمحد.   اَّللَِّّ اْلَمَساجِّ

إسنا 21682،  21674  ]مسند: وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:  َواْلَبزَّاُر [  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسحاق[  بن  الرحمن  عبد  به  تفرد  قد  د 
 ].  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسن 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َخرْيُ َمسَ   -رضي هللا عنها    -)حم( أُّم َسَلَمةَ   -[  1684] دِّ النَِّّساءِّ  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اجِّ
 قـَْعُر بـُُيوْتِِّّنَّ«. َأخرجه مسند أمحد.

 [ ]شعيب: حديث حسن بشواهده[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوِفيِه َكاَلم .[ 26570، 26542]مسند: 
السَّاعِّ   -[  1685] مُحَْيٍد  َأيبِّ  اْمَرَأةِّ  مُحَْيٍد  أُّم  عنها    -دِّيِّّ )حم(  َوَسلََّم    -رضي هللا  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   َّ النَّيبِّ َجاَءتِّ  َا  َأَّنَّ

بُّ الصَّاَلَة َمَعَك، قَاَل: »َقْد َعلِّْمُت أَنَّكِّ حتِّبِّّنَي الصَّاَلَة َمعِّي،   َوَصاَلُتكِّ يفِّ بـَْيتِّكِّ َخرْيٌ َلكِّ  فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ ُأحِّ
، َوَصاَلُتكِّ يفِّ َدارِّكِّ َخرْيٌ َلكِّ مِّْن صَ مِّْن َصاَل  ، َوَصاَلُتكِّ يفِّ ُحْجَرتِّكِّ َخرْيٌ مِّْن َصاَلتِّكِّ يفِّ َدارِّكِّ اَلتِّكِّ يفِّ  تِّكِّ يفِّ ُحْجَرتِّكِّ

فـَبُ  فََأَمَرْت  قَاَل:   ، دِّي«  َمْسجِّ مِّْن َصاَلتِّكِّ يفِّ  َلكِّ  َخرْيٌ  قـَْومِّكِّ  دِّ  َوَصاَلُتكِّ يفِّ َمْسجِّ  ، قـَْومِّكِّ دِّ  ٌد يفِّ  َمْسجِّ َمْسجِّ هَلَا   َ ينِّ
 َأْقَصى َشْيٍء مِّْن بـَْيتَِّها َوَأْظَلمِّهِّ، َفَكاَنْت ُتَصلِّّي فِّيهِّ َحَّتَّ َلقَِّيتِّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ. َأخرجه مسند أمحد.

َغْيَر  27090]مسند:   ِحيِح  الصَّ ِرَجاُل  َوِرَجاُلُه  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  حديث حسن[  ]شعيب:  اْبُن  [  َوَوثََّقُه  اأْلَْنَصاِريِّ  ُسِويٍد  ْبِن   ِ َعْبِد َّللاَّ
 ِحبَّاَن.[ 

َد اَّللَِّّ،    -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  1686] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل مَتْنَـُعوا إَِّماَء اَّللَِّّ َمَساجِّ َعنِّ النَّيبِّ
 َشُة: »َوَلْو رََأى َحاهَلُنَّ اْليَـْوَم َمنَـَعُهنَّ«. َأخرجه مسند أمحد. َوْلَيْخُرْجَن َتفِّاَلٍت« قَاَلْت َعائِّ 

[ ]شعيب: مرفوعة صحيح لغيره، وقول عائشة: ولو رأى حاَلهنَّ اليوم ... صحيح، وهذا إسناد فيه عبد الرحمن بُن أبي  24406]مسند:  
 ل: أحاديُث عمرَة يجعُلها كلَّها عن عائشة.[ الرجال، وثََّقُه ابُن معين والدارقطني، لكن سئل عنه أبو داود فقا 

 الفرع الثالث: يف أفعال متفرقة 
يقول: »من مسع   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّه مسَع رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)م د ت( أبو هريرة  -[ 1687]

 رجاًل يـَْنُشد ضالَّة يف املسجد، فليقل: ال َردَّها هللا عليك، فإن املساجَد مل ُتنْبَ هلذا« أخرجه مسلم وأبو داود. 
ملسجد، فقولوا: ال أرَبَح هللا جتارتك، وإذا رأيتم من يـَْنُشد ضالَّة،  وعند الرتمذي قال: »إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف ا 

   فقولوا: ال ردَّ هللا عليك«
 [ ]صحيح[ 8746]جامع: 

»أنَّ رجاًل َنَشد يف املسجد، فقال: من دعا إىل اجلمل األمحر؟ فقال رسوُل   -رضي هللا عنه  -)م( بريدة  -[ 1688]
 : ال وجدَت، إَّنا بُنَِّيْت املساجد ملا بُنيت له«. -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

  ويف رواية قال: »الواجُد غريك...« وذكره أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 8747]جامع: 

قال: »جاء رجل يـَْنُشُد ضالَّة يف املسجد، فقال له رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -س( جابر بن عبد هللا ) -[ 1689]
  : ال وجدَت«. أخرجه النسائي-صلى هللا عليه وسلم -

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 8747]جامع: 
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»َّنى عن الشراء   -صلى هللا عليه وسلم -هللا  )د ت س( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ  -[ 1690]
ْعر، وَّنى عن احلَِّلق قبل الصالة يوم اجلمعة«.  والبيع يف املسجد، وأن تُنَشد فيه ضالة، وأن يُنَشد فيه شِّ

 أخرجه أبو داود والرتمذي، وفـَرََّقُه النسائي يف موضعني  
 ]األلباني: حسن[   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن.[8749]جامع: 

ووجوه بيوت أصحابه   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »جاء رسوُل هللا  -رضي هللا عنها -)د( عائشة  -[ 1691]
ُهوا هذه البيوت عن املسجد، مث دخل رسوُل هللا  ، ومل يصنع  -صلى هللا عليه وسلم -شارعٌة يف املسجد، فقال: وجِّّ

لُّ املسجَد  القوم شيئاً رجاَء أن تـَْنزِّل فيهم ر  خصة، فخرج إليهم بعُد، فقال: َوّجُهوا هذه البيوت عن املسجد، فإين ال ُأحِّ
 حلائض وال ُجنب« أخرجه أبو داود 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[ 8752]جامع: 

يقول: »إذا   -وسلم صلى هللا عليه -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما -)د( عبد هللا بن عمر  -[ 1692]
 نـََعَس أحدكم وهو يف املسجد، فليتحوَّل من جملسه ذلك إىل غريِّه«. أخرجه أبو داود  

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: رجاله ثقات.[ ]األلباني: صحيح[ 8753]جامع: 

: »هل  -عليه وسلم صلى هللا -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما -)د( عبد الرمحن بن أيب بكر   -[ 1693]
منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دخلُت املسجَد، فإذا أان بسائل يسأل، فوجدُت كِّْسَرة خبز يف يدِّ عبد  

 الرمحن، فأخذُْتا فدفعُتها إليه« أخرجه أبو داود  
 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناده حسن.[ 8754]جامع: 

يوماً على ابب   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »لقد رأيُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنها -)خ م( عائشة  -[ 1694]
 َيْسرُتين بردائه أنظر إليهم«.  -صلى هللا عليه وسلم -ُحْجرِت واحلَبشة يلعبون يف املسجد، ورسول هللا 

يقوم على ابب حجرِت، واحلبشُة يلعبون حبِّراهبم يف   -م صلى هللا عليه وسل -ويف رواية »وهللا لقد رأيُت رسوَل هللا 
يسرتين بردائه، لكي أنظَر إىل لعبهِّم،   -صلى هللا عليه وسلم -ورسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مسجدِّ رسولِّ هللا 

 مث يقوم من أجلي، حَّت َأكون َأان اليت أَنصرف«. أخرجه البخاري ومسلم  
 [ ]صحيح[ 8756]جامع: 

َخْياًل قَِّبَل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »بـََعَث رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو هريرة  -[ 1695]
 جند، فجاءت بَِّرُجل من بين حنيفة، يقال له: ْثامة بن أًثل، فربطه بسارية من سواري املسجد«. أخرجه النسائي. 

 [ ]صحيح[ 8757]جامع: 

قَاَل: »َأَكْلَنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -رضي هللا عنه   -َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ اجْلَْزءِّ الزُّبـَْيدِّيِّّ  )جه(  -[ 1696]
حلَْْصَباءِّ، مثَّ ُقْمَنا ُنَصلِّّ  دِّ، حَلًْما َقْد ُشوَِّي، َفَمَسْحَنا أَْيدِّيـََنا ابِّ  ي، َومَلْ نـَتَـَوضَّْأ«  َعَلْيهِّ َوَسلََّم طََعاًما يفِّ اْلَمْسجِّ

دِّ اخْلُبْـ   َز َواللَّْحَم«   ويف رواية خمتصرة، قَاَل: »ُكنَّا أَنُْكُل َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ اْلَمْسجِّ
 أخرجه ابن ماجه. 

 [ ]األلباني: صحيح دون مسح األيدي[ ]شعيب: حديث صحيح.[ 3300، 3311 ]ماجه:
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َحفِّْظُت َلَك َأنَّ َرسُ   -[  1697] ِّّ َصلَّى هللاُ  اْلَعالَِّيةِّ، َعْن رَُجٍل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ وَل اَّللَِّّ  )حم( أبو 
دِّ«. َأخرجه مسند أمحد.   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضَّأَ يفِّ اْلَمْسجِّ

[ [ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله 23089]مسند:   ثقات رجال الصحيح غير صحابّيه.[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِإْسَناُدُه َحَسن 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل لَِّكْعبِّ ْبنِّ ُعْجَرَة:  -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حب خز(  -[  1698] إَِّذا  »  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

َد، َفاَل ُتَشبَِّّكنَّ َبنْيَ َأَصابِّعَِّك«. أخرجه ابن حبان وابن خزمية. تـََوضَّْأَت مثَّ َدَخْلَت   اْلَمْسجِّ

 [ ]االلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: إسناده حسن[  440[ ]خزيمة: 2149]حبان: 

َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنهما    -اْبن ُعَمرَ   )حب خز(  -[  1699]  ُ دِّ مِّْن ُكلِّّ  »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َأَمَر لِّْلَمْسجِّ َوَسلََّم 
 َحائٍِّط بَِّقَنا« أخرجه ابن حبان وابن خزمية. 

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: رجاله ثقات ورجاله رجال الصحيح[  2466[ ]خزيمة: 3288]حبان: 

 الفرع الرابع: يف أحاديث متفرقة 
به  -)د ت( أبو ْثامة احلناط أن كعب بن ُعْجرة أدركه وهو يريد املسجد  -[ 1700] قال:   -أدرك أحُدمها صاحِّ

: »إذا توضأ أحدُكم،  -صلى هللا عليه وسلم  -فوجدين وأان ُمَشبِّّك َيَديَّ، فنهاين عن ذلك، وقال: مسعُت رسوَل هللا 
 يديه، فإنه يف صالة«. أخرجه أبو داود، وأخرج الرتمذي  فأحسَن ُوُضوءه، مث خرج عامدًا إىل املسجد، فال ُيَشبِّّكنَّ 

 املسند منه فقط  
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح بشواهده[ ]األلباني: صحيح[8758]جامع: 

ببناءِّ املساجد يف   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »أَمَر رسوُل هللا  -رضي هللا عنها  -)د ت( عائشة   -[ 1701]
 وُتطَيَّب«. أخرجه أبو داود والرتمذي. الدور، وأن تـَُنظََّف 

 قال سفيان »بناء املساجد يف الدور، يعين: يف القبائل«  
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 8759]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -كَتَب إىل بنيه »أما بعُد: فإنَّ رسوَل هللا   -رضي هللا عنه    -)د( مسرة بن جندب  -[ 1702]
 ان أيمران أن َنْصَنَع املساجَد يف دايران، ونصلح صنعتها ونُطهرها«. أخرجه أبو داود  ك

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[ 8760]جامع: 

ْرُت  : »ما أُمِّ -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما  -)د خ( عبد هللا بن عباس  -[ 1703]
 بتشييد املساجد«. 

 قال ابن عباس: »لَتـَُزْخرِّفـُنَّها كما زَْخَرفتِّ اليهود والنصارى«.
 أخرجه أبو داود، وأخرج البخاري كالم ابن عباس يف ترمجة ابب  

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح.[ 8761]جامع: 

: »ال تقوم  -صلى هللا عليه وسلم -قال رسوُل هللا  قال:  -رضي هللا عنه   -)د س( أنس بن مالك  -[ 1704]
 الساعة حَّت يـَتَـَباهى الناُس يف املساجد«. أخرجه أبو داود. 

   وعند النسائي قال: »مِّن أْشراط الساعة: أن يتباهى الناس يف املساجد«
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 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 8762]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »خرْجَنا وفدًا إىل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)س( طلق بن علي  -[ 1705]
فبايعناه، وصّلينا معه، وأخبانه أنَّ أبرضنا بِّْيعًة لنا، فاستوهبناه من َفْضل َطُهوره، فدعا ِباء، فتوضأ ومتضمض، مث َصّبه  

روا بِّْيعَتكم، وانضحوا مكاَّنا هبذا املاء، واختَِّّذوها مسجدًا،  لنا يف إداوة وأمران، فقال: اْخُرجوا، فإذا أتيت م أرَضكم فاكسِّ
ان،  قلنا: إنَّ البلَد بعيد، واحلرَّ شديد، واملاَء يـَْنَشُف، فقال: ُمّدوه من املاء، ال يزيده إال طيباً، فخرجنا حَّت َقدِّْمنا بـََلدَ 

َعَتنا، مث نضحنا مكاَّنا، واختذانها مسجداً  ، فنادينا فيه ابألذان، قال: والراهب رجل من طيء، فلما مسع  فكسران بِّيـْ
، مث استقبل تـَْلعًة من تِّالعنا فلم نـََرُه بعد«. أخرجه النسائي    األذان، قال: دعوُة حقٍّ

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 8763]جامع: 

: »َمْن أتى املسجَد  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  قال: قال  -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة  -[ 1706]
 لشيء، فهو َحظُّه« أخرجه أبو داود 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عثمان بن أبي العاتكة األزدي[ ]األلباني: حسن[ 8765]جامع: 

قال يف مرضه الذي مل يـَُقْم   - عليه وسلمصلى هللا -أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنها -)خ م( عائشة  -[ 1707]
َذوا قبوَر أنبيائهم مساجَد، قالت: ولوال ذلك ألبرز قُبه، خشي أن يـُتَّخذ   منه: »َلَعَن هللا اليَـُهوَد والنصارى، اختَّ
لبخاري  مسجدًا«. ويف رواية: »ولوال ذلك ألبرز قُبه، غري أين أخشى أن يـُتَّخذ مسجدًا« ومل يذكر »قالت« أخرجه ا

  ومسلم
 [ ]صحيح[ 8766]جامع: 

َأنَّ رَُجاًل مَِّن اأْلَْنَصارِّ َأْرَسَل إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن   -رضي هللا عنه  -أَبو ُهَريـَْرَة  )جه( -[ 1708]
ًدا يفِّ َدارِّي ُأَصلِّّي فِّيهِّ، َوَذلَِّك   بـَْعَد َما َعمَِّي، »َفَجاَء، فـََفَعَل« أخرجه ابن ماجه. تـََعاَل َفُخطَّ يلِّ َمْسجِّ

 صدوق حسن الحديث.[  -وهو ابن أبي النجود-]شعيب: إسناده حسن، عاصم   [ ]األلباني: صحيح[ 755 ]ماجه:

ِّّ َصلَّى   -رضي هللا عنه  -أََنس ْبنِّ َمالٍِّك  )جه( -[ 1709] هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم طََعاًما،  قَاَل: َصَنَع بـَْعُض ُعُموَميتِّ لِّلنَّيبِّ
، َوُتَصلَِّّي فِّيهِّ« قَاَل: فَأَ  بُّ َأْن أَتُْكَل يفِّ بـَْييتِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّيّنِّ ُأحِّ اَتُه، َويفِّ اْلبَـْيتِّ َفْحٌل مِّْن َهذِّهِّ  فـََقاَل لِّلنَّيبِّ

ْنُه، َفُكنَِّس َورُ  َيٍة مِّ ، فََأَمَر بَِّناحِّ رُي الَّذِّي  اْلُفُحولِّ َنا َمَعُه« قَاَل أَبُو َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبُن َماَجَة: اْلَفْحُل: ُهَو احلَْصِّ ، »َفَصلَّى، َوَصلَّيـْ شَّ
 َقدِّ اْسَودَّ. أخرجه ابن ماجه. 

 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن وله أصل في الصحيح.[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح.[ 756 ]ماجه:

َُذوا    -رضي هللا عنه  -)حم( زَْيد ْبنِّ ًَثبٍِّت    -[  1710] ُ اْليَـُهوَد، اختَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َلَعَن اَّللَّ
َد«.    قـُُبوَر أَْنبَِّيائِّهِّْم َمَساجِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  َّ َصلَّى هللاُ  َُذوا قـُُبوَر    ويف رواية أخرى، َأنَّ النَّيبِّ اْليَـُهوَد، اختَّ  ُ اْليَـُهوَد، َوقَاَل ُعْثَماُن: لََعَن اَّللَّ  ُ " قَاَتَل اَّللَّ
َد ". َأخرجه مسند أمحد.   أَْنبَِّيائِّهِّْم َمَساجِّ

برقم  21625،  21605،  21604]مسند:   وسيتكرر  الرحمن.  عبد  بن  عقبة  لجهالة  ضعيف  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]
 ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.[ (.[ 21625)
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ُأَساَمة ْبنِّ زَْيدٍ   -[  1711] ْل َعَليَّ    -رضي هللا عنهما    -)حم(  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْدخِّ قَاَل: قَاَل يلِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
« َفَدَخُلوا َعَلْيهِّ َفَكَشَف ا َد«.  َأْصَحايبِّ َُذوا قـُُبوَر أَنْبَِّيائِّهِّْم َمَساجِّ ُ اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى، اختَّ  ْلقَِّناَع، مثَّ قَاَل: »َلَعَن اَّللَّ

 لنََّصاَرى. ويف رواية أخرى مثله، إِّالَّ أَنَُّه قَاَل: َفَدَخُلوا َعَلْيهِّ َوُهَو ُمتَـَقنٌِّّع بُِّبٍْد َلُه َمَعافٍِّر، َومَلْ يـَُقْل: َوا
 ه مسند أمحد. َأخرج

.[  21775،  21774]مسند:   القويِّ بذاك  ليس  الربيع  بن  قيس  والشواهد،  المتابعات  في  حسن  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]
 ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.[ 

قَاَل: »َكانَ   -[  1712] َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأْصَحابِّ  الزَُّبرْيِّ، َعمَّْن َحدَّثَُه مِّْن  ْبنِّ  ُعْرَوة  َرُسوُل اَّللَِّّ    )حم( 
َعتَـَها  َد يفِّ ُدورِّاَن، َوَأْن ُنْصلَِّح َصنـْ َرَها«. َأخرجه مسند أمحد. َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أيَُْمُراَن َأْن َنْصَنَع اْلَمَساجِّ  َونَُطهِّّ

 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِإْسَناُدُه َصِحيح .[ 23146]مسند: 
َعَلْيهِّ    -[  1713] ْعُت ُعَمَر، خَيُْطُب َوُهَو يـَُقوُل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َوَسلََّم »َبىَن  )حم( َسيَّار ْبنِّ اْلَمْعُرورِّ، قَاَل: مسِّ

ُروَن َواأْلَْنَصاُر«، فَإَِّذا اْشَتدَّ الزَِّحاُم فـَْلَيْسُجدِّ الرَّ  َد َوحَنُْن َمَعُه اْلُمَهاجِّ يهِّ. َورََأى قـَْوًما  َهَذا اْلَمْسجِّ ْنُكْم َعَلى َظْهرِّ َأخِّ ُجُل مِّ
دِّ. َأخرجه مسند أمحد. ، فـََقاَل: َصلُّوا يفِّ اْلَمْسجِّ  ُيَصلُّوَن يفِّ الطَّرِّيقِّ

 [ ]شعيب: صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[  217]مسند: 

َب َوَسبَُّه، فـََقاَل َلُه رَُجٌل: مَ   )خز( أبو   -[  1714] دِّ، فـََغضِّ َع اْبُن َمْسُعوٍد رَُجاًل يـَْنُشُد َضالًَّة يفِّ اْلَمْسجِّ ا  ُعْثَماَن قَاَل: مسِّ
 ُكْنَت َفحَّاًشا اَي اْبَن َمْسُعوٍد. قَاَل: إِّانَّ ُكنَّا نـُْؤَمُر بَِّذلَِّك. أخرجه ابن خزمية. 

 [ (ناصر –عظمي: )قلت: إسناده جيد ]ياسين: صحيح[ ]اال  [1303]خزيمة: 
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 الباب األول: يف وجوهبا وإثم تاركها 
 

ملا    -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ م د ت س( عبد هللا بن عباس    -[  1715]
فَإِّذا   إِّليه عبادُة هللا عز وجل،  ما تدعوهم  َأوََّل  َفلَيُكْن  َأهلِّ كتاٍب،  قوٍم  تـَْقَدُم على  إنك  قال:  اليمن،  إىل  ُمعاذًا  بعث 

ُْهم: َأنَّ هللا ُهم: َأن هللا فرَض عليهم    َعَرُفوا هللا فَأْخبِّ قد فـََرَض عليهم مَخَْس َصلواٍت يف يومهم وليلتهم، فإِّذا فعلوا فأْخبِّ
 زكاة، ُتؤَخُذ من أغنيائهم وتـَُردُّ على فُقرائهم، فإذا أطاعوا، ُفُخذ منهم وَتوقَّ َكَرائم أمواهلم«. 

 هللا حجاب«. أخرجه اجلماعة إال املوطأ. بينها وبنيزاد يف روايٍة: »واتقِّ دعوة املظلوم، فإِّنَُّه ليس 
 ويف رواية للبخاري: »افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم«.

، فقال: إنك أتِت  - عليه وسلمصلى هللا-ويف رواية ملسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل، قال: »بعثين رسوُل هللا  
  وذكر احلديث بنحوه«. فيكون حينئذ من ُمسند معاذ ..قوماً من َأهل الكتاب، فادُعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا.

 [ ]صحيح[ 2655]جامع: 
أبو هريرة    -[  1716] »َما مِّن  :  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( 

ب ذهٍب وال فضٍة ال يُؤدي منها َحقَّها إِّال إذا كان يوُم القِّيامة ُصفَِّحت له صفائُح من انٍر، فُأمحَِّي عليها يف انر   َصاحِّ
ُبُه وَجبيُنه وَظهرُه، كلما رُدَّْت ُأعِّيَدت له، يف يوٍم كان مقدارُُه مخسني ألف سنة، حَّت يُقَضى بني  جهنم، فُيْكوى هبا َجنـْ

بُل؟ قال: »وال صاحُب إبٍل ال يُؤدِّّي  العب منها  اد، فرَيى َسبيَلُه: إِّمَّا إِّىل اجلنَّةِّ، وإِّمَّا إِّىل النار« ، قيل: اي رسول هللا، فاإلِّ
يوم وِّْردِّها    -حقَّها   َحَلُبها  قـَْرَقرٍ   -ومن حقِّّها  بقاٍع  هلا  بُطَِّح  القيامة  يوُم  إذا كان  يـَْفقُِّد    إال  ما كانت، ال  َأوفـََر  منها  ، 

ْخَفافِّها، وتـََعضُُّه أَبفواهها، كلما مرَّ عليه ُأوالها رُدَّ عليه ُأْخَراها، يف يوم كان مقداره مخس ني أَلف فصياًل واحدًا، َتَطؤُه أبِّ
 سنة، حَّت يـُْقضى بني العباد، فريى سبيَله: إِّما إىل اجلنة، وإِّمَّا إِّىل النار«. 

وال صاحُب بقٍر ]وال غنٍم[ ال يُؤدِّّي َحقَّها، إِّال إذا كان يوُم القيامة بُطَِّح هلا قيل: اي رسوَل هللا، فالبقر والغنم؟ قال:  
ا، وَتَطؤُه أَبْظالفها تَنَطُحُه بِّقُروَّنِّ ، كلما مرَّ  بقاٍع َقرَقٍر، ال يَفقُِّد منها شيئاً، ليس فيها َعقصاُء وال َجْلَحاُء، وال َعْضباُء، 

يوٍم كان مقداره مخسني ألَف سنة، حَّت يُقَضى بني العباد َفرَيَى َسبيَلُه: إما إىل اجلنة،  عليه ُأوالها رُدَّ عليه ُأخراها، يف  
 وإما إىل النار. 

رْتٌ، ولرجل َأجٌر   ويف رواية: هي لرجل أجر،    -قيل: اي رسوَل هللا، فاخليُل؟ قال: اخليُل ثالثة: هي لرجٍل وِّْزٌر، ولرجٍل سِّ
فأطال    -زاد يف رواية: ألهل اإلسالم    -الذي له أجر: فرجٌل ربطها يف سبيل هللا  فأما    -ولرجل سرت، وعلى رَجٍل وِّْزر  

ُلها، فاستنَّ  ْت  هلا يف َمرٍج أو َرْوَضٍة، فما أصابت يف طِّْيلِّها ذلك من املَرج والرَّْوَضةِّ كانت له حسناٍت، ولو أَنه انـَْقَطع طِّيـْ
له، ولو أَّنا َمرَّْت بنهٍر، َفَشرِّبْت منه ومل يُرِّد أن يسقَيها، كان ذلك  َشَرفاً أو َشَرَفني: كانت له آًثرها وأرواثها حسناٍت  

حسناٍت له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجٌل ربطها تـََغنِّّياً وتـََعفُّفاً، مث مل يَنَس حقَّ هللا يف رِّقاهبا وال ظُهورها، فهي لذلك 
ربطها فخرًا ورايء ونِّواء ألهل اإلسالم   رْتٌ. ورجٌل  َأهل اإلِّسالم  ويف  -الرجل سِّ فهي على ذلك وِّْزر.    - رواية: على 

الَفاذَُّة:    -صلى هللا عليه وسلم  -وسئل رسوُل هللا   أُْنزَِّل عليَّ فيها شيٌء إِّال هذه اآليُة اجلامعُة  عن احلُُمر؟ فقال: ما 
ثْـَقاَل َذرٍَّة َشرًّ  ثْـَقاَل َذرٍَّة َخريًا يـََرُه. َوَمْن يـَْعَمل مِّ  [. 8،  7ا يـََرُه{ ]الزلزلة: }َفَمْن يـَْعَمْل مِّ
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ويف رواية: »فما َأكلت من ذلك املرجِّ َأو الرَّوضة من شيٍء إِّال ُكتَِّب له َعدُد ما أكلت حسنات، وُكتب له عدُد َأرواثَِّها  
مرَّ هبا صاحُبها    وأبواهلا حسنات، وال َتقَطُع طَِّوهَلا، واستَـنَّت َشَرفاً أو َشَرَفنيِّ إال َكتَب هللا له عدَد آًثرها حسناٍت، وال

وذكر حنوه«. هذه رواية مسلم.    .. على َّنٍر فشربت منه، وال يُريد أن َيسقِّيها إِّال كتب هللا له عدد ما شرِّبْت حسنات.
 وأخرج البخاري واملوطأ منها ذكر اخليل واحلُمرِّ، ومل يذكر الفصَل األول. 

إذا مل يـُْعطِّ    -ِت اإلبُل على صاحبها على خري ما َكانت  : »أتَ -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج البخاري أيضاً: قال النيبُّ  
تطؤه أبظالفها،    -إذا مل يعطِّ فيها حقها    -تطؤه أبخفافها، وأتِت الغنم على صاحبها على خري ما كانت    -فيها حقَّها  

اٍة حيملها على رقبتهِّ هلا يُعاٌر  وتـَْنطحُه بقروَّنا. قال: ومن حقِّّها أن حُتَلب على املاء، قال: وال أْيِت أحدكم يوم القيامة بش
، فيقول: اي حممد، فأقول: ال أْملُِّك لك شيئاً، قد بلَّْغُت، وال أيِت ]أحدُكم[ ببعري حيمله على رقبته له رُغاء، فيقول: اي  

 حممد، فأقول: ال َأملك لك شيئاً، قد بلَّغُت«. 
»َمن آاتُه هللاُ مااًل، فلم يُؤدِّّ زََكاَتُه: ُمثَِّّل له ]ماله[  :  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى للبخاري قال: قال رسول هللا  

ْدقَيهِّ    -ُشَجاعاً أقْـرََع، له زَبيبَتان، يَُطوِّقُُه يوم القيامة، مث أيُخُذ بِّلهزَِّمتَـْيهِّ   مث يقول: َأان ماُلك، أان كنزَك، مث تال:    -يعين: شِّ
َا آاتهُ  ِّ  }وال حَتَْسنَبَّ الَّذِّيَن يـَْبَخُلوَن ِبِّ ُم هللاُ مِّْن َفْضلِّهِّ ُهَو َخرْيًا هَلُْم َبْل ُهو َشرٌّ هَلُْم َسُيَطوَُّقوَن َما خبُِّلوا بِّهِّ َيوَم القَِّياَمةِّ وَّللِّ

 [ «. 180مِّرياُث السََّماواتِّ واألرضِّ وهللاُ ِبا َتعمُلوَن َخبِّرٌي{ ]آل عمران: 
: »ما مِّن صاحب َكنٍز ال  -صلى هللا عليه وسلم   -هللا  قال: قال رسول    -يف ذكر الفصلني مجيعاً    -ويف أخرى ملسلم  

قال    -مث ذكر حنوه. وقال يف ذِّكر الغنم: »ليس فيها َعْقَصاُء، وال َجْلَحاُء    .. يؤدِّّي زكاَته إِّال ُأمحَِّي عليه يف انر جهنم.
يها اخلرُي  سهيل بن أيب صاحل: فال َأدري َأذََكَر البَـَقَر، أم ال؟ قالوا: فاخليُل اي رسوَل هللا؟ ق َأو قال:    -ال: اخليُل يف نواصِّ

رْتٌ، ولرجل    -قال سهيل: أان أُشك    -َمعُقوٌد يف نواصيها   اخلرُي إِّىل يوم القيامة، اخليُل ثالثة فهي لرجل أجٌر، ولرجل سِّ
ُذها تَ   -وذكر هذا الفصل إىل آخره بنحو ما تقدَّم، وفيه:    -وِّزٌر   رْتٌ: فالرجل يتَّخِّ َكرُّماً وجَتَمُّاًل، وال  وأما الذي هي له سِّ

ورََِّئَء   وَبَذخاً  وبطرًا،  َأَشراً  يتخذها  فالذي  وزٌر:  عليه  الذي هي  وأما  وُيسرها،  ُعْسرِّها  يـَْنَسى حقَّ ظُهورِّها وبطوَّنا، يف 
 مث ذكره«.  .. الناس فذلك الذي عليه وزٌر.
  .. بُطَح هلا.  :ؤدِّّ املرُء حق هللاِّ َأو الصدقَة يف الثَـّلَّةِّ قال: »إذا مل يُ   -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى: َأنَّ رسوَل هللاِّ  

 وذكر احلديث بنحو ما قبله«. 
وذكر    «، وَأخرجه أبو داود قال: »ما مِّن صاحب َكْنٍز ال يُؤدِّّي حقَّه إِّال جعله هللا يوم القيامةِّ حُيَْمى عليها يف انر جهنم

حنو حديث مسلم يف الذهب والفضة، مث ذكر بعده الغنم بنحو حديثه، مث ذكر بعده اإلبل بنحو حديثه، إىل قوله: إىل  
 النار، وانتهت روايته.

وقال يف رواية أخرى حنوه، وزاد يف قصة اإلبل: قال أليب هريرة: فما حق اإلبل؟ قال: تُعطي الكرميَة، ومَتَنُح الَغزيَرَة،  
 ُر الظَّْهَر، وُتطرُِّق الَفْحَل، وَتسقي اللَّنَبَ«. وتـُْفقِّ 

 وزاد يف رواية أخرى: »وإِّعارَُة َدْلوِّها«. 
قال رسول هللا   قال:  النسائي،  َا  -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج  جَنْدْتِّ يُعطي حقها يف  إبٌل ال  له  رجٍل كانت  ا  »َأميُّ  :

فإَّنا أتِت يوَم القيامة كَأَغذِّ ما كانت وَأمْسَنِّهِّ    -ها؟ قال: يف ُعسرِّها وُيْسرِّها  قالوا: اي رسول هللا ما جَندُْتا ورِّسلُ   -ورِّْسلِّها  
أَلَف وأَْبَشرِّهِّ، يُبَطُح هلا بِّقاٍع قـَْرَقٍر، فتطؤه أبخفافها، فإذا جاوزته ُأخراها ُأعيدت عليه ُأوالها، يف يوٍم كان مقدارُه مخسني  
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ا ورِّسلها، فإَِّّنا أتِت يوم القيامة  سنة حَّت يُقضى بني الناس َفريى سبيَله، وأ ا رجل كانت له بـََقٌر ال يُعطي حقَّها يف جَنْدْتِّ ميُّ
وزته  كَأغذِّ ما كانت وأمْسَنِّه وأْبشرِّه يُبطح هلا بقاع َقرَقٍر، فَتنَطُحُه بقروَّنا، وتطؤه كلُّ ذاتِّ ظِّْلٍف بِّظلِّفها، ]حَّت[ إِّذا جا

َا رجل كانت ُأخراها أعيدت عليه ُأوالها، يف يوم كان   مقدارُُه مخسني ألف سنة، حَّت يُقضى بني الناس فرَيى سبيَله، وأميُّ
ٍر،  له غنم ال يُعطي حقَّها يف جَنْدْتا ورِّسلها، فإَِّّنا أتِت يوم القيامة كَأَغذِّ ما كانت وَأمسنِّه وأبشرِّه، مث يبطح هلا بقاع قـَْرقَ 

رَّنا، ليس فيها َعْقَصاُء، وال َعْضَباُء، إذا جاوزته ُأخراها ُأعيدت  فتطؤه كل ذاتِّ ظِّلف بظلفها، وتنطحه كلُّ ذات َقرن بق
 عليه ُأوالها، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حَّت يُقضى بني الناس فريى سبيله«. 

ا على خري ما كانت، إذا هي-صلى هللا عليه وسلم  -وله يف رواية أخرى، قال: قال رسول هللا   مل    : »أتِت اإلِّبل على َرهبِّّ
ا على خري ما كانت، إذا هي مل يعطِّ فيها حقها، تطؤه أبظالفها،   يُعطِّ منها َحقَّها، تطؤه أبخفافها، وأتِت الغنم على َرهبِّّ
رَُغاٌء،   له  رَقَبته  على  ببعري حيمله  القيامة  يوم  أحدكم  أيَتِّنَيَّ  ال  املاء،  على  حُتَلَب  أن  حقِّّها  ومن  قال:  بقروَّنا،  وتنطحه 

د، فأقول: ال أملك لك من هللا شيئاً قد بلَّغُت، أال ال أيتِّنَيَّ َأحدكم يوم القيامة بشاٍة حيمُلها على رقبته هلا  فيقول: اي حمم
، فيقول: اي حممد، فأقول: ال أملك لك من هللا شيئاً، قد بلَّغُت، ويكون كنُز َأحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرَع يَفِّرُّ    يُعارٌ 

ُزك، فال يزال به حَّت يـُْلقَِّمه إِّصبعه«.منه صاحبه، ويطلبه: أان كَ   نـْ
مفردًا،   البخاري  مثل   ، األقرعِّ والشجاعِّ  الكنزِّ  ذِّكر  وأخرج  ومالك،  البخاري،  حنو  مفردًا  اخليل  ذِّكر  النسائي  وَأخرج 

، مثل البخاري، إال أنه مل يذكر اآلية ومل يرفعه.  وأخرج املوطأ أَْيضاً ذِّْكر الَكْنزِّ والشجاعِّ األقرعِّ
ُز أحدكم يوم   -صلى هللا عليه وسلم-ج البخاري أيضاً طرفاً يسريًا منه، قال: إنه مسع رسوَل هللا  وأخر  يقول: »يكون َكنـْ

 . مل يزد على هذا «. القيامة شجاعاً َأقرعَ 
 [ ]صحيح[ 2657]جامع: 

يقول:    -عليه وسلمصلى هللا  -: قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)م س( جابر بن عبد هللا    -[  1717]
ما كانت  َأكثر  القيامة  يوم  جاءت  إِّال  حقَّها،  فيها  يفعُل  ال  إِّبٍل  مِّن صاحبِّ  عليه    »ما  َتسَْتُّ  َقرَقٍر،  بقاٍع  هلا  وقـََعد   ،

بِّ بقٍر ال يفعُل فيها حقَّها، إِّال جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد هلا بقاع قرقر،   بقوائمها َوَأخفافها، وال َصاحِّ
َطُحُه بُقُروَّنا، وتطؤُه بقوائمها، وال صاحبِّ غنٍم ال يفعل فيها حقها، إال جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد هلا  تـَنْ 

ٌر قرَُّنا. وال صاحبِّ كْنز ال يفعل فيه حقَّه إِّ  ال  بقاع قرقر، تـَْنَطُحُه بُقُروَّنا، وتطؤه أبظالفها، ليس فيها مَجَّاُء، وال ُمنَكسِّ
َزك الذي َخبَّْأَتُه، فأان عنه غينٌّ، فإ  جاء كنُزُه يوم ذا  القيامة شجاعاً َأقرَع يتبعُه فاحتاً فَاُه، فَإِّذا َأاته فـَرَّ منه، فيناديه: ُخْذ َكنـْ

 رأى أن البدَّ له منه سلك يده يف فيه فيقَضُمها قضم الفحل«.
ن عبد هللا ]عن ذلك[، فقال مثَل قول عبيد بن  قال أَبو الزبري: مسعُت عبيد بن عمري يقول هذا القول، مث سأْلنا جابر اب

عمري، ]وقال أَبو الزبري: مسعُت عبيد بن عمري[ يقول: »قال رجل: اي رسوَل هللا، ما حقُّ اإلِّبل؟ قال: َحَلُبها على املاء،  
 وإعارَُة َدْلوِّها، وإَِّعارُة َفْحلِّها، وَمنيحُتها، ومحٌل عليها يف سبيل هللا«.

من صاحب إِّبٍل وال بـََقٍر وال َغنٍم ال يُؤدِّّي حقَّها، إِّال أُقعَِّد هلا يوم القيامة بقاٍع َقرَقٍر، َتَطؤه ذاُت  ويف أخرى قال: »ما  
؟  الظِّّْلفِّ بِّظِّلفها، وتـَْنَطُحه ذات الَقْرن بَِّقرَّنا، ليس فيها يومئذ مَجَّاُء وال مكسورة القرن، قلنا: اي رسول هللا: وما حقُّها

إِّْطَراُق فحلِّ  َوَمنِّيَحُتها، وَحَلُبها على املاء، ومَحٌْل عليها يف سبيل هللا، وال مِّن صاحبِّ مال ال  قال:  َدْلوها،  ها، وإَِّعارُة 
َبُع صاحبه حيثما ذهب، وهو يَفِّرُّ منه، ويقال: هذا ماُلك الذي كنَت   يُؤدِّّي زكاَته، إِّال حَتوَّل يوم القيامة ُشجاعاً أقرَع يـَتـْ
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ى أَنه البُدَّ منه أْدَخَل َيده يف فيه، فجعل يـَْقَضُمها كما يـَْقَضُم الفحُل«. أخرجه مسلم، ووافقه النسائي  تـَْبَخُل به، فَإِّذا رأَ 
 على الرواية الثانية   

 [ ]صحيح[ 2658]جامع: 
قال: »ما من    -صلى هللا عليه وسلم  -: يبُلغ به النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ت س( عبد هللا بن مسعود    -[  1718]

ُعُنقِّهِّ ُشَجاعاً، مث قرأ علينا مِّْصَداَقُه من كتاب هللا: }َوال حيَْ  القياَمةِّ يف  يُؤدِّّي زكاة ماله، إِّال جعل هللا يوَم  َسنَبَّ  رجل ال 
َا   ِبِّ يـَْبَخُلوَن  ِّ الَّذِّيَن  َوَّللِّ القَِّياَمةِّ  َيوَم  بِّهِّ  خبُِّلوا  َما  َسُيَطوَُّقوَن  هَلُم  َشرٌّ  ُهَو  َبْل  هَلُم  َخرْيًا  ُهَو  َفْضلِّهِّ  مِّْن  هللاُ  مِّريَاُث  آاَتُهُم   

َا تـَْعَمُلوَن َخبرٌي{ ]آل عمران:     -صلى هللا عليه وسلم -وقال َمرَّة: قرأ رسوُل هللا    -[ 180السَّماواتِّ واألرضِّ وهللاُ ِبِّ
وَمن اقتطَع َماَل َأخيه املُسلم بَِّيمِّني َلقَي هللا ]وهو[ عليه َغْضَباُن، مث    -مِّْصَداَقُه: }َسُيَطوَُّقوَن َما خبُِّلوا بِّهِّ يـَْوَم القَِّياَمةِّ{  

اَّنِِّّْم َْثَناً َقلِّياًل ُأولَئَِّك ال  مِّصداَقُه مِّن كتاب هللا: }إِّنَّ الَّذيَن َيْشرَتُوَن بَِّعهدِّ هللاِّ وَأميَْ   -صلى هللا عليه وسلم  -قرأ رسوُل هللا 
َرةِّ َواَل يَُكلُِّّمُهُم هللاُ َواَل يـَْنظُُر إِّلَْيهِّْم يوَم القِّيامةِّ َوال يـُزَكِّيهِّم َوهَلُْم َعَذا [ «.  77ٌب أَليٌم{ ]آل عمران:  َخاَلَق هَلُم يف اآلخِّ

 َأخرجه الرتمذي.  
ي حق مالِّهِّ، إِّال ُجعَِّل َطْوقاً، يف عنقه ُشجاٌع َأْقرُع، وهو يَفِّرُّ منه، وهو  ويف رواية النسائي: »ما من رجٍل له ماٌل ال يؤدِّّ 

بَـُعُه، مث قرأ مصداقه من كتاب هللا   َا آاَتُهُم هللاُ مِّْن َفْضلِّهِّ ُهَو َخريًا هَلُْم َبْل  -عز وجل    -يـَتـْ : }َوال حَيَسنَبَّ الَّذِّيَن يـَْبَخُلوَن ِبِّ
 [« ]اآلية  ...{ وَن َما خبِّلوا بِّهِّ َيوَم القَِّياَمةِّ ُهو َشرٌّ هَلْم َسُيَطوَّقُ 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 2659]جامع: 

: »إِّن الذي  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما  -)س( عبد هللا بن عمر   -[ 1719]
ُزَك، َأان  ال يؤدِّّي زكاَة ماله، خُيَيَُّل إِّليه مالُه يوَم القيامة ُشَجاعاً َأقْـرَع، له زَبيبتان، فيلزُمه، أي: يُطوِّقه، يقول: َأان َكنْـ 

 َكنزك«. أخرجه النسائي 
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 2660ع: ]جام

قال: »إَِّذا َأدَّيَت زكاَة مالك فقد   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ النيبَّ  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة    -[ 1720]
 قضيَت ما عليك«. أخرجه الرتمذي

 : حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب2661]جامع: 

بصدقٍة،   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »َأمر رسوُل هللا -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو هريرة  -[ 1721]
: ما يـَْنقُِّم ابُن مجيل  -صلى هللا عليه وسلم -فقيل: منع ابُن مَجيل وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد املطلب، فقال النيبُّ 

فإنكم تظلمون خالدًا، قد اْحتَـَبَس أْدرَاعه وأعُتدُه يف سبيل هللا، والعباُس  إِّال أنه كان فقريًا فأغناه هللا ورسوله، وأما خالد:
: فهي عليه صدقة، ومثلها معها«. ويف روايٍة: »هي عليَّ،  -صلى هللا عليه وسلم -بن عبد املطلب، عمُّ رسولِّ هللا 

 ومثلها معها«. هذه رواية البخاري.
عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن مجيل، وخالد بن    -هللا عليه وسلم  صلى  -ويف رواية مسلم قال: »بعث رسوُل هللا  

: ما يـَْنقُِّم ابُن مجيل  -صلى هللا عليه وسلم  -، فقال رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم-الوليد، والعباُس عمُّ رسول هللا  
دراعه وأعتاده يف سبيل هللا، وَأما العباس:  إِّال أَنه كان فقريًا فأغناه هللا، وأما خالد: فإِّنكم تظلمون خالداً، وقد احتبس أَ 

ُو أَبيه؟«.  نـْ  فهي عليَّ ومثلها معها، مث قال: اي عمُر، أما َشَعرَت أن عمَّ الرَُّجلِّ صِّ
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ُنو أبيه؟«. وأخرج النسائي   نُو األب، أو صِّ وأخرج أَبو داود رواية مسلم، وقال يف آخرها: »َأما َشَعْرَت أن عمَّ الرَّجل صِّ
 ريرواية البخا

 [ ]صحيح[ 2663]جامع: 

: »َمن أعطى  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)د س( معاذ بن جبل   -[ 1722]
د منها شيء«.  زكاة َمالِّهِّ ُمؤجتِّرًا فـََلُه َأجرها، َوَمن َمنعها فَإِّان آخُذوها وَشطَر َمالِّهِّ، َعْزَمٌة من َعَزَماتِّ رَبِّّنا، ليس آلل حمم

 أخرجه أبو داود والنسائي 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ 2664: ]جامع

ٌّ   )جه(  -[  1723] َقُه َأْعَرايبِّ ، قَاَل: َخَرْجُت َمَع َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُعَمَر، فـََلحِّ ، فـََقاَل  َخالُِّد ْبُن َأْسَلَم، َمْوىَل ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ
[ قَاَل َلُه اْبُن ُعَمَر: " َمْن َكنَـَزَها  34َيْكنُِّزوَن الذََّهَب َواْلفِّضََّة، َواَل يـُْنفُِّقوََّنَا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ{ ]التوبة:  َلُه: قـَْوُل اَّللَِّّ: }َوالَّذِّيَن 

َزَل الزََّكاُة، فـََلمَّا أُْنزَِّلْت َجَعَلهَ  َا َكاَن َهَذا قـَْبَل َأْن تـُنـْ ، مثَّ اْلتَـَفَت، فـََقاَل: َما  فـََلْم يـَُؤدِّّ زََكاَْتَا فـََوْيٌل َلُه، إَِّّنَّ ُ َطُهورًا لِّأْلَْمَوالِّ ا اَّللَّ
 أخرجه ابن ماجه. ُأاَبيلِّ َلْو َكاَن يلِّ ُأُحٌد َذَهًبا، َأْعَلُم َعَدَدُه َوُأزَكِّيهِّ، َوَأْعَمُل فِّيهِّ بِّطَاَعةِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ "

]شعيب: حديث صحيح،   [ ]عبد الباقي: قال الترمذي بعد تخريج هذا الحديث هذا حديث حسن غريب[ ]األلباني: صحيح[1787 ]ماجه:
 وهذا إسناد حسن[ 

أَنَُّه قَاَل: أََتى رَُجٌل مِّْن َبينِّ متِّيٍم َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    -رضي هللا عنه    -)حم( أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ   -  [ 1724]
ْينِّ َكْيَف أُْنفُِّق؟ وَ  َرٍة، فََأْخبِّ َّللَِّّ  َكْيَف َأْصَنُع؟ فـََقاَل َرُسوُل افـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ ُذو َماٍل َكثِّرٍي، َوُذو َأْهٍل َوَوَلٍد، َوَحاضِّ
َأْقرِّاَبَءَك،   ُل  َوَتصِّ ُرَك،  ُتَطهِّّ طُْهَرٌة  َا  فَإَِّّنَّ َمالَِّك،  مِّْن  الزََّكاَة  »خُتْرُِّج  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َواجْلَارِّ،  َصلَّى   ، السَّائِّلِّ َحقَّ  َوتـَْعرُِّف 

، قَاَل: »فَآتِّ َذا الْ  ، َواَل تـَُبذِّْر تـَْبذِّيًرا«  َواْلمِّْسكِّنيِّ« ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأْقلِّْل يلِّ ُقْرىَب َحقَُّه، َواْلمِّْسكِّنَي، َواْبَن السَّبِّيلِّ
َها إِّىَل اَّللَِّّ َوَرسُ  نـْ ولِّهِّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََقاَل: َحْسيبِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إَِّذا َأدَّْيُت الزََّكاَة إِّىَل َرُسولَِّك، فـََقْد بَرِّْئُت مِّ

َها، فـََلَك َأْجُرَها، َوإِّْْثَُها َعَلى َمْن َعَليْ  نـْ ، فـََقْد بَرِّْئَت مِّ  َبدَّهَلَا«. َأخرجه مسند أمحد. هِّ َوَسلََّم: »نـََعْم، إَِّذا َأدَّيـْتَـَها إِّىَل َرُسويلِّ
]الهيثمي: َرَواُه  [ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن قيل في رواية سعيد بن أبي هالل عن أنس: إنها مرسلة[  12394]مسند:  

ِحيِح[   َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

"َمْن تـََرَك بـَْعَدُه    : -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ    -رضي هللا عنه    -ثـَْواَبن  (  حب   )خز  -  [ 1725]
بَـُعُه، فـَيَـُقوُل: َويـَْلَك َما أَْنَت؟ فـَيَـ  ًزا ُمثَِّّل َلُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ ُشَجاًعا َأقْـرََع َلُه زَبِّيبَـَتانِّ يـَتـْ ُزُك الَّذِّي تـَرَْكَتُه بـَْعَدَك،  َكنـْ ُقوُل: َأاَن َكنـْ

بَـُعُه َحَّتَّ يـُْلقَِّمُه َيَدُه فـَيـَُقصْ  بَـَعُه َسائُِّر َجَسدِّهِّ". أخرجه ابن خزمية َفاَل يـََزاُل يـَتـْ  وابن حبانقُِّصَها، مثَّ يـَتـْ
]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط   ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده حسن[  [3257]حبان:    [2255]خزيمة:  

 مسلم[ 
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 الباب الثاني: يف أحكام الزكاة املالية وأنواعها 

 وفيه عشرة فصول   
 

 الفصل األول: فيما اشرتكن فيه من األحاديث 
دِّيق  -رضي هللا عنه    -)خ د س( أنس بن مالك    -[  1726] ملا اْسُتْخلِّف:    -رضي هللا عنه    -: »َأن أاب بكر الصِّّ

له   البحرين    -كتَب  إِّىل  :    -حني وجَّهه  أْسطٍُر: »حممد« : سطر، و »رسول«  ثالثَة  نـَْقُش اخلامت  الكتاَب وَكان  هذا 
  -صلى هللا عليه وسلم  -ريضة الصدقة اليت فرضها رسوُل هللا  سطر، و »هللا« : سطٌر: بسم هللا الرمحن الرحيم، هذه ف

، فمن ُسئَِّلها من املسلمني على وجهها فليـُْعطِّها، ومن  -صلى هللا عليه وسلم  -على املسلمني، واليت أمر هللا هبا رسوَله  
، فإِّذا بلغت مخساً وعشرين،  ُسئَِّل فوقها، فال يـُْعطِّ يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوَّنا، من الغنم، يف كل مخٍس: شاةٌ 

إىل مخٍس وثالثني: ففيها بنُت خَماٍض أُنثى. فإن مل يكن ]فيها[ ابنُة خماض، فابُن لبون ذكر. فإذا بلغت سّتاً وثالثني، إِّىل  
قٌَّة، َطروقة اجلمل، فإذا بلغ ت واحدة  مخٍس وأربعني: ففيها بْنُت لبون أُنثى، فإذا بلغت سّتاً وأربعني إِّىل ستني: ففيها حِّ

إحدى   بلغت  فإذا  لَُبون،  ابنتا  ففيها  تسعني:  إِّىل  وسبعني  سّتاً  بلغت  فإذا  َجَذعٌة،  ففيها  وسبعني:  إِّىل مخس  وستني، 
قَّتان، طروقتا اجلمل، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل َأربعني: ابنُة لَُبوٍن، ويف   وتسعني إِّىل عشرين ومائة: ففيها حِّ

قٌَّة. ومن من    كل مخسني: حِّ بلغت مخساً  فإذا  ا،  َرهبُّ َأن يشاَء  إِّال  فيها صدقة،  فليس  اإلِّبل:  أربع من  إِّال  معه  مل يكن 
اإلبل، ففيها: شاٌة. وصدقة الغنم: يف َسائَِّمتها، إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاٍة: شاٌة، فإذا زادْت على عشرين  

ني إىل[ ثالْثائة: ففيها ثالُث شياه، فإذا زادت على ثالْثائة: ففي  ومائة، إىل مائتني: ففيها شااتن، فإذا زادت ]على مائت
ا، وال   كل مائٍة شاٌة، فإذا كانت َسائَِّمُة الرجل انقصة من أربعني شاة شاٌة واحدٌة: فليس فيها صدقة، إِّال َأن يشاء َرهبُّ

ا كان من َخلِّيطني: فإَّنما يرتاجعان بينهما ابلسَّوية، وال خُيَْرُج  جُيَْمُع بني ُمتَـَفرٍِّق، وال يـَُفرَُّق بني جُمَْتمٍِّع، َخْشَيَة الصدقة، وم
 ومائة:  يف الصدقة َهرَِّمٌة، وال ذاُت َعواٍر، وال تَيٌس، إِّال َأن يشاء املصَّدُِّق، ويف الرِّقةِّ: رُبُُع الُعشرِّ، فإن مل تكن إِّال تسعني 

ا، ومن بلغت عنده من قة: فإَّنا    فليس فيها صدَقٌة، إِّال َأن يشاء رهبُّ اإلِّبل صدقة اجلََذعة، وليس عنده َجذعة، وعنده حِّ
تـُْقَبُل منه احلقة، وجَيعل معها شاتني، إِّن اْسَتيسَرات له، َأو عشرين درمهاً، ومن بلغت عنده صدقة احلقة، وليست عنده  

أو شاتني، ومن بلغت عنده صدقُة احلقة،  احلقة، وعنده اجلذعة: فإَّنا تُقَبُل منه اجلذعة، ويُعطِّيه املُصَّدِّق عِّشرِّيَن درمهاً  
وليست عنده إِّال ابنُة لبون: فإَّنا تقبل منه بنت لبون، ويُعطِّي شاتني َأو عشرين درمهاً، ومن بلغت صدقته بنَت لبون،  

يست  وعنده حقٌَّة: فإَّنا تقبل منه احلقة، ويُعطيه املُصدُِّق عشرين درمهاً، أو شاتني، ومن بلغت صدقُته بنَت لبون، ول
عنده، وعنده بنُت خماٍض: فإَّنا تـُْقبل منه بنُت خماٍض، ويُعطِّي معها عشرين درمهاً، أو شاتني، ومن بلغت صدقته بنت  
خماض، وليست عنده، وعنده بنت لبون: فإَّنا تقبل منه، ويُعطيه املصدِّق عشرين درمهاً، أو شاتني، فإن مل تكن عنده  

 فإنه يقبل منه، وليس معه شيء«.بنت خماض على وجهها، وعنده ابن لبون: 
 -عن األنصاري، وذكر اإلسناد عن أنس قال: »كان َخامَت رسولِّ هللا    -يعين: ابَن حنبل    -قال البخاري: وزادان أمحد  

بئرِّ   -صلى هللا عليه وسلم فلما كان عثماُن جلس على  قال:  بكٍر.  َأيب  بعَد  ُعَمَر  َيدِّ  بكٍر، ويف  َيدِّ أيب  َيدِّهِّ، ويف  يف 
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أخرجه  أَ  جنِّْده«.  فلم  البِّئَر  َزُح  نـَنـْ عثمان  مع  أايم  َثالثَة  فاْختَـَلْفَنا  قال:  فسقط،  به  يـَْعَبُث  فجعل  اخلامت،  وَأخرج  رِّيس، 
 البخاري.

وذكر احلميدي يف مسند أيب بكر، وقال يف أوَّلِّهِّ: ذكره البخاري يف عشرة مواضع من كتابه إبسناد واحد، ُمَقطَّعاً من  
رهِّ: وهذه الزايدة اليت زادها َأمحد: ينبغي أن تكون يف  رواية ُْثَاَمةَ   بن عبد هللا بن أَنس بن مالك عن أَنس، وقال يف آخِّ

 مسند أَنس. 
وأخرجه أبو داود. قال َأمحد: »َأخذُت من ُْثامة بن عبد هللا بن أَنس كتاابً، زعم أن أاب بكر كتبه ألنس، وعليه خامت  

حني بعثه ُمَصدِّقاً، وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصََّدقةِّ اليت فرَضها رسوُل هللا    ،-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  
، فمن ُسئلها من املسلمني على  -صلى هللا عليه وسلم  -على املسلمني، اليت أمر هللا هبا نبيَّه    -صلى هللا عليه وسلم  -

بل: الغنُم يف كل مَخسِّ َذْوٍد َشاٌة. فإذا   وجهها، فْليـُْعطِّها ومن ُسئَِّل فـَْوقـََها، فال يـُْعطِّهِّ: فيما ُدوَن مخس وعشرين من اإلِّ
بلغت مخساً وعشرين: ففيها بنُت خماض، إِّىل أن تبلغ مخساً وثالثني، فإن مل يكن فيها بنُت خماض، فابن لبون ذكر. فإذا  

قٌَّة، طروقُة الفحل، إىل ستني،  بلغت ستاً وثالثني: ففيها بنت لبون، إىل مخس وَأربعني. فإذا بلغت ستاً وأربعني: ف فيها حِّ
فإذا بلغت إِّحدى وستني: ففيها جذعة، إِّىل مخس وسبعني. فإِّذا بلغْت سّتاً وسبعني: ففيها ابنتا لبون، إِّىل تسعني، فإِّذا  

قَّتان، طُروقتا الفحل، إِّىل عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أر  بعني  بلغت إِّحدى وتسعني، ففيها حِّ
اجلَذعة،   صدقة  عنده  بلغت  فمن  الصدقات:  فرائض  يف  اإلِّبل  أْسَنان  تـََباَيَن  فإذا  قة،  حِّ مخسني  ويف كل  لبون،  ابنُة 
قَّة، فإَّنا تقبل منه، وَأن جيعل معها شاتني إن اْسَتيسرات له، َأو عشرين درمهاً، ومن بلغت   وليست عنده جذعة، وعنده حِّ

حقَّة، وعنده جذعة: فإَّنا تقبل منه، ويـُْعطِّيه املَُصدِّق عشرين درمهاً، أو شاتني. ومن    عنده صدقُة احلِّقَّة، وليست عنده
قَّة، وعنده بنُت لبون: فإَّنا تـُْقبل منه«.   بلغت عنده صدقة احلقة، وليست عنده حِّ

ه، أو عشرين قال أَبو داود: من ها هنا مل أضبطه عن موسى بن إمساعيل كما أحّب: »وجيعل معها شاتني إن استيسرات ل
 درمهاً. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إِّال حقة: فإَّنا تقبل منه«. 

ابن لبون،   ُتُه: »ويـُْعطيه املصدِّق عشرين درمهاً، أو شاتني. ومن بلغت عنده صدقة  أتْـَقنـْ أبو داود: مث  إىل ها هنا قال 
ن درمهاً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة خماض، وليس عنده  وليس عنده إال ابنة خماض: فإَّنا تقبل منه وشاتني، أو عشري 

ا.   إِّال ابن لبوٍن ذكر: فإنه يـُْقَبل منه، وليس معه شيء. ومن مل يكن عنده إال أربع، فليس فيها شيء، إِّال َأن يشاَء رهبُّ
ففيها شااتن، إىل أن  ويف سائمة الغنم: إِّذا كانت أربعني: ففيها شاة، إىل عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة:  

َياٍه، إىل أن تبلَغ ثالْثائة، فإذا زادت على ثالْثائة: ففي ُكلِّّ مائةِّ شاٍة   تبلغ مائتني. فإذا زادت على املائتني ففيها ثالُث شِّ
وال جُيَْمُع بني ُمتَـَفرٍِّق،   شاٌة. وال يُؤخذ يف الصَّدقةِّ َهرَِّمٌة، وال َذاُت َعَواٍر من الغنم، وال تـَْيُس الغنم، إِّال َأن يشاء املَُصدُِّق،

ُلْغ سائمةُ   الرجل وال يـَُفرَّق بني جُمَْتمٍِّع، َخْشَيَة الصدقة، وما كان من َخلِّيَطنيِّ، فإَّنما يرتاجعان ]فيه[ ابلسَّويَّة، فإن مل تـَبـْ
املال   يكن  مل  فإن  الُعْشرِّ،  رُبُُع  الرَِّقة:  ا، ويف  رهبُّ يشاء  أن  إِّال  فيها شيء،  فليس  فيها  أربعني:  فليس  ومائة:  تسعني  إِّال 

ا«.   شيء، إِّال أن يشاء رهبُّ
إَّنا سرد اجلميع، ومل يقل: إِّين مل    «،وأخرجه النسائي مثل رواية أيب داود. ومل يذكر فيها ما قال أبو داود: »أنه مل يضبطه

 أضبطه من موسى بن إمساعيل، وال سواه 
 [ ]صحيح[ 2665]جامع: 
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به عن رسولِّ هللا  -رمحه هللا  -)د( احلارث األعور   -[ 1727] : روي عن علي: قال زهري ]وهو ابن معاوية[ : َأحسِّ
أَنه قال: »هاُتوا رُبَع الُعْشرِّ، من كلِّّ أربعني درمهاً: درهٌم، وليس عليكم شيٌء، حَّت تَتمَّ مائيت   -صلى هللا عليه وسلم-

ب ذلك، ويف الغنم، يف كلِّّ أربعني شاة: شاٌة، فإِّن مل يكن إِّال تسعة  درهم، ففيها مخسة دراهم، فما زاد، فعلى حسا
 وثالثني: فليس عليك فيها شيء«... وساق صدقة الغنم مثل الزهري. 

هكذا قال أبو داود، وحديث الزهرّي هو الذي رواه سامل عن أبيه ]عبد هللا بن عمر[ ، وهو مذكور يف الفصل الذي  
 يلي هذا الفصل.

اود: »ويف البقر: يف كل ثالثني: تَبِّيٌع، ويف األربعني: ُمسنٌَّة، وليس على العوامل شيٌء، ويف اإلِّبل... فذكر  مث قال أبو د
صدقتها، كما ذكر الزهري. يعين: حديث سامل، وقال: يف مخس وعشرين مخٌس من الغنم، فإذا زادت واحدة: ففيها  

مخس وثالثني، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنُة لبون، إىل مخس  بنُت خماض، فإن مل تكن بنت خماض، فابن لبون ذكر، إىل 
قٌَّة َطرُوقة الَفْحل، إِّىل ستني  قال: فإذا زادت   -مث ساق مثَل حديث الزهري  -وأربعني، فإذا زادت واحدة: ففيها حِّ

، إِّىل عشرين ومائة، فإن كانت -يعين: واحدة وتسعني  -واحدة  قَّتان: َطُروقتا الَفْحلِّ اإلِّبل أكثر من ذلك،   ففيها حِّ
قَّة، وال يـَُفرَّق بني جمتمٍع، وال جُيمع بني متفرِّق، خشيَة الصدقة، وال يؤخذ يف الصدقة َهرَِّمُة، وال   ففي كل مخسني: حِّ

: ما َسقْتُه األَّنار، أو َسَقتِّ السماُء: الُعْشُر، وما ُسقَِّي   ذاُت َعوار، وال تـَْيٌس، إِّال أن يشاء املَُصدُِّق، ويف النـََّباتِّ
: ففيه نصُف الُعْشر«.   ابْلَغْربِّ

ُته قال: مرة. وقال أَبو داود: ويف   بـْ قال أبو داود: ويف حديث عاصم واحلارث: »الصدقُة يف كل عام«. قال زَُهرْيٌ: َحسِّ
بل بنُت خماض، وال ابُن لبون: فعشرُة دراهم، َأو شااتن«.   حديث عاصم: »إذا مل تكن يف اإلِّ

، ببعض أوَّلِّ احلديث قال: »فإذا كانت لك مائتا  -صلى هللا عليه وسلم -عن علي عن النيبِّّ ويف أخرى عن احلارث 
حَّت يكون ]لك[ عشرون   -يعين يف الذهب -درهم، وَحاَل عليها احلَوُل: ففيها مخسة دراهم، وليس عليك شيءٌ 

قال: فال   -فما زاد، فبحساب ذلك  دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها احلوُل، ففيها نصُف ديناٍر. 
وليس يف ماٍل زكاة حَّت حيول عليه   -؟ -صلى هللا عليه وسلم -أدري: أعليٌّ يقول: فبحساب ذلك، أم يرفعه إِّىل النيب 

 احلول«. أخرجه أبو داود. 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ 2666]جامع: 

: »قد  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -هللا عنه   رضي  -)ت د س( علي بن أيب طالب    -[ 1728]
َعَفْوُت َعنِّ اخليل والرقيق، فهاتوا صدقَة الرَِّقة: من كلِّّ أربعني درمهاً: درهٌم، وليس يف تسعني ومائة شيٌء، فإذا بلغت  

 له بعضهم موقوفاً على علي. مائتني، ففيها مخسة دراهم«. هذه رواية الرتمذي، وأيب داود، وقال أَبو داود: وقد جع 
 وأخرجه النسائي، قال: »قد عفوت عن اخليل والرَّقيق، فأدُّوا زكاة َأموالكم: من كل مائتني مخسة«.

 ويف أخرى له قال: »قد عفوُت عن اخليل والرقيق، وليس فيما دون مائتني زكاة« 
ي هذا: أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسن[ ]شعيب:  [ ]عبد القادر: قال الحافظ في " الفتح " بعد ذكر حديث عل2667]جامع: 

 إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 

قال: »ليس   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ النيبَّ -رضي هللا عنه  -)خ م ط ت د س( أبو سعيد اخلدري   -[ 1729]
 َأْوُسق صدقة«. فيما دون مخس َأواٍق صدقة، وال فيما دون مخس َذوٍد صدقٌة، وليس فيما دون مخسة
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 ويف رواية، أَنه قال: »ليس فيما دون مخسة أوساق من متٍر وال َحّب صدقٌة«. مل يزد. 
، وال متٍر صدقة، حَّت تبلَغ مخسة أوسق، وال فيما دون مخس ذود، وال فيما دوَن  ويف ُأخرى، أنه قال: »ليس يف حبٍّ

 مخس ُأواق: صدقة«.
 »َْثٍَر« هكذا يف كتاب مسلم.  «:»التمرِّ ويف أخرى مثله، إِّال أنه قال بدل 

صلى هللا    -عن أيب سعيد اخلدري، َأنَّ رسوَل هللاِّ    وأخرجه البخاري من رواية عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة
الَورِّقِّ صدقة،   -عليه وسلم من  َأَواٍق  فيما دون مخس  وليس  التَّمرِّ صدقة،  من  َأْوُسٍق  فيما دون مخسةِّ  »ليس  قال: 

 يس فيما دون مخس َذوٍد من اإلِّبل صدقة«. ول
قال: »فيما سقت    -صلى هللا عليه وسلم  -قال احلميديُّ: ذكره البخاري يف كتابه، بعد حديث ابن عمر، أن النيبَّ  

: نصف الُعشر«.   السماء والعيون، أو كان َعَثرايً: العشُر، وما ُسقَي ابلنَّْضحِّ
 -يعين: حديَث ابن عمر »فيما َسَقتِّ السماُء العشُر«    -مل يوقِّّت يف األول    مث قال البخاري: هذا تفسري األول؛ ألنه

وَبنيََّ يف هذا وَوقَّت، والزايدة مقبولة، واملفسَّر يقضي على املبهم، إذا رواه َأهل الثَـَّبت، كما روى الفضُل بُن عباس: »َأنَّ  
َذ بقول بالٍل، وتُرك قول  مل ُيَصلِّّ يف الكعبة«. وقال    -صلى هللا عليه وسلم   -النيبَّ    ،الفضلبالل: »قد صلى«. فُأخِّ

 هذا آخر كالم البخاري يف هذا.
وقال الرتمذي: قوله: »ليس فيما دون مخس َذْوٍد« يعين ليس فيما دون مخس وعشرين من اإلبل صدقة، فإذا بلغت  

 «. مخساً وعشرين: ففيها ابَنُة خماض، وفيما دون ذلك: يف كل مخس من اإلِّبل: »شاةٌ 
النيبَّ   َأن  فيما دون مخسة أوساق زكاٌة، والَوْسق: ستُّون    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أليب داود:  قال: »ليس 

يِّ«.    خمتومًا«. ويف أخرى قال: »ستون صاعاً خمتوماً ابحلَجَّاجِّ
 ويف رواية للنسائي، قال: »ليس فيما دون مخسة أوساٍق من َحّب صدقٌة«. 

»ال حيِّلُّ يف الُبِّّ والتَّْمرِّ زكاة، حَّت يبلَغ مخسَة َأوساٍق، وال حيل يف الَورِّق زكاٌة، حَّت تبلغ مخس َأواٍق،  ويف أخرى له قال:
 وال حيِّل يف اإلِّبل زكاٌة، حَّت تبلغ مخس َذْوٍد«. هذا حديث اتفق اجلماعة على إِّخراجه. 

 [ ]صحيح[ 2668]جامع: 
قال: »ليس فيما دون   -صلى هللا عليه وسلم-: أن رسول هللا-هللا عنهما  رضي    -)م( جابر بن عبد هللا    -[  1730]

الَورِّق صدقة، وليس فيما دون مخس ذوٍد من اإلِّبل صدقة، وليس فيما دون مخسة أوسق من التمر   مخس أواٍق من 
 صدقة«. أخرجه مسلم 

 [ ]صحيح[ 2669]جامع: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »َكاَن أيَُْخُذ مِّْن ُكلِّّ   -رضي هللا عنهما   -اْبن ُعَمَر، َوَعائَِّشة  )جه( -[ 1731] َأنَّ النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه.  عِّْشرِّيَن دِّيَنارًا َفَصاعًِّدا نِّْصَف دِّيَناٍر، َومَِّن اأْلَْربَعِّنَي دِّيَنارًا دِّيَنارًا«

]شعيب: صحيح   [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد الحديث ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل[ ]األلباني: صحيح[1791 ]ماجه:
 لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 

ُدوَن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لَْيَس فِّيَما  -رضي هللا عنهما   -جابر بن عبد هللا  )جه( -[ 1732]
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 أخرجه ابن ماجه.  مَخْسِّ َذْوٍد َصَدَقٌة، َولَْيَس فِّيَما ُدوَن مَخْسِّ َأَواٍق َصَدَقٌة، َولَْيَس فِّيَما ُدوَن مَخَْسةِّ َأْوَساٍق َصَدَقٌة«
 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ 1794 ]ماجه:

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " لَْيَس فِّيَما ُدوَن مَخَْسةِّ َأْوَساٍق    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حم(  -[  1733] َعنِّ النَّيبِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. َصَدَقٌة، َولَْيَس فِّيَما ُدوَن مَخْسِّ َأَواٍق َصَدَقٌة، َولَْيَس فِّيَما ُدوَن مَخْسِّ َذْوٍد َصَدَقٌة "

[ ]الهيثمي:  [ ]شعيب: إسناده صحيح[9221 ،9232]مسند:    َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقات 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " لَْيَس فِّيَما ُدوَن مَخٍْس   -  مارضي هللا عنه  -ابن عمر    )حم(   -[  1734]
، َواَل مَخْسِّ َأَواٍق، َواَل مَخَْسةِّ َأْوَساٍق َصَدَقٌة " بِّلِّ  . َأخرجه مسند أمحد. مَِّن اإْلِّ

َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َلْيُث ْبُن َأِبي َرَواُه    ]الهيثمي:  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[5670]مسند:  
 ]  ُسَلْيٍم، َوُهَو ِثَقة ، َوَلِكنَُّه ُمَدلِّس 

 الفصل الثاني: يف زكاة النعم 
صلى هللا عليه   -: عن أبيه قال: »كتَب رسوُل هللا -رمحه هللا   -)د ت( سامل بن عبد هللا بن عمر   -[ 1735]

كتاَب الصدقة، فلم خُيْرِّْجُه إِّىل ُعمَّاله حَّت قُبَِّض، فـََقَرنُه بسيفه، فَعمَِّل به أَبو بكر حَّت قُبَِّض، مث عمل به عمُر    -وسلم
اٌة، ويف عشرٍة: شااتن، ويف مخسة عشر: ثالُث شياه، ويف عشرين: أربع  حَّت قُبَض فكان فيه: يف مخس من اإلِّبل: ش

شياه، ويف مخس وعشرين: بنت خماض، إىل مخس وثالثني، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنُة لبون، إِّىل مخس وأربعني، فإذا  
قٌَّة، إىل ستني، فإذا زادت واحدة: ففيها َجَذعٌة، إِّىل مخس وسبعني ، فإذا زادت واحدة: ففيها  زادت واحدة: ففيها حِّ

، إِّىل عشرين ومائة، فإذا كانت اإلِّبل أكثر من ذلك، ففي كل  قَّتانِّ ابنتا لبون، إِّىل تسعني، فإذا زادت واحدة، ففيها حِّ
قٌَّة، ويف كل أربعني: ابنُة لَُبوٍن، ويف الغنم: يف كل أربعني شاة: شاٌة، إىل عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة:   مخسني: حِّ

اتن إِّىل املائتني، فإذا زادت على املائتني: ففيها ثالث شياه، إىل ثالْثائة، فإذا كانت الغنم َأكثر من ذلك، ففي كل  فشا
َقةِّ، وما كان مائة شاٍة: شاٌة، مث ليس فيها شيء حَّت تبلَغ املائَة، وال يـَُفرَُّق بني جُمَْتمٍِّع، وال جُيَْمُع بني ُمتَـَفرٍِّق، خمافَة الصَّدَ 

 يطني: فإَّنما يرتاجعان ابلسَّوِّيَّةِّ، وال يُؤَخُذ يف الصدقة َهرِّمٌة، وال ذاُت َعْيٍب«. من خل
يارًا، وثـُُلثاً َوَسطاً  رارًا، وثـُُلثاً خِّ َمت الشَّاُء أَثالًثً: ثـُلُثاً شِّ ، فأخذ  قال أبو داود: قال الزهري: »إِّذا جاء املَُصدُِّق ُقسِّ

 البَقر. املصدُِّق من الوسط«. ومل يذكر الزهري 
 ويف رواية إبسناده ومعناه، قال: فإن مل تكن بنُت خماٍض: فابُن لَبون ذكٍر«. 

هكذا قال أبو داود، ومل يذكر كالم الزهري، َأخرجه أبو داود، والرتمذي، ومل يذكر الرتمذي الرواية الثانية، وقال 
 ، وإَّنا رفعه سفيان بن حسني. الرتمذي: وقد روى هذا احلديَث غرُي واحد عن الزهري عن سامل، ومل يرفعوه

الذي كتبه يف   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أخرى أليب داود عن الزهري، أنه قال: »هذه نسخة كتاب رسولِّ هللا 
الصدقة، َأقْـَرأنيها سامل بن عبد هللا بن عمر، فوعيُتها على وجهها، وهي اليت انتسخ عمُر بن عبد العزيز من عبد هللا بن  

]بن عمر[ ، وسامل بن عبد هللا ]بن عمر[... فذكر احلديث، قال: »فإذا كانت إِّحدى وعشرين ومائة: ففيها   عبد هللا
قَّة، حَّت تبلَغ تسعاً   ُلَغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثالثني ومائة: ففيها ابنتا لبون وحِّ ثالُث بناتِّ لبون، حَّت تـَبـْ

ُلَغ تسعاً وأربعني ومائة، فإذا كانت مخسني  وثالثني ومائة، فإِّذا كانت أربعني ومائة: فف قَّتان، وابَنُة لبون، حَّت تـَبـْ يها حِّ
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قاق، حَّت تبلَغ تسعاً ومخسني ومائة، فإذا كانت ستني ومائة: ففيها أربع بنات لبون، حَّت تبلَغ   ومائة: ففيها ثالث حِّ
قة، حَّت تبلَغ تسعاً وسبعني ومائة، فإذا كانت   تسعاً وستني ومائة، فإذا كانت سبعني ومائة: ففيها ثالث بنات لبون وحِّ

قاق وابنُة   قَّتان، وابنتا لبون، حَّت تبلَغ تسعاً وْثانني ومائة، فإذا كانت تسعني ومائة، ففيها ثالث حِّ ْثانني ومائة: ففيها حِّ
قاق، أو مخس بنات لبون، َأيُّ  َدْت  لبون، حَّت تبلَغ تسعاً وتسعني ومائة، فإذا كانت مائتني: ففيها َأربع حِّ نَّنيِّ ُوجِّ  السِّّ

َذت، ويف سائمة الغنم... فذكر حنو حديث سفيان بن حسني، يعين الرواية األوىل، وفيه: وال تؤخذ يف الصدقة َهرِّمٌة،   ُأخِّ
 وال ذات َعوار، وال تَيُس الغنم، إِّال أن يشاء املَُصدُِّق«

 ي: صحيح[ [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح[ ]األلبان2670]جامع: 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم -: عن أَبيه عن جده: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رمحه هللا  -)د س( هبز بن حكيم   -[ 1736]
ساهبا، َمن أعطى الزكاة ُمْؤجتِّرًا  ويف رواية: ُمْؤجتِّراً   -»يف كلِّّ سائَِّمةِّ إِّبٍل: يف كلِّّ أربعني: بنُت لبون، وال تـَُفرَُّق إِّبٌل عن حِّ

ُذوها وَشْطَر ماله، َعْزَمٌة من َعَزَماتِّ رَبِّّنا، ليس آللِّ حممٍَّد منها شيء« أخرجه أبو   -هبا  فله أجُرها، ومن منعها، فإِّانَّ آخِّ
 .داود، والنسائي

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 2672]جامع: 

قال: »يف كل  -صلى هللا عليه وسلم - : َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)ت( عبد هللا بن مسعود   -[ 1737]
نٌَّة«. أخرجه الرتمذي  . ثالثني من البقر: تبيٌع أو تبيعة، ويف كل َأربعني: ُمسِّ

 : حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 2673]جامع: 
َ ِبا دون -رمحه هللا -)ط( طاوس   -[ 1738] نَّة، وُأِتِّ : »أن معاذًا َأخذ من ثالثني بقرة: تَبِّيعاً، ومن أربعني بقرة: ُمسِّ

شيئاً، حَّت أَلقاه فأسأََلُه،    -صلى هللا عليه وسلم -ذلك، فأىب أن أَيُخَذ منه شيئاً، وقال: مل أمسع فيه من رسول هللا 
َ رسوُل هللا    . قبل أن يـَْقَدُم ُمعاٌذ«. َأخرجه املوطأ -عليه وسلمصلى هللا  -فتـُُويفِّّ

 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع وهو حديث حسن ويشهد له ما قبله وما بعده[ ]الهاللي: ضعيف النقطاعه[ 2674]جامع: 

إِّىل   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »بعثين رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)ت د س( معاذ بن جبل   -[ 1739]
اليمن، فأمرين َأن آُخَذ من كل ثالثني بقرة: تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعني: ُمسنَّة، ومن كل حامٍل: دِّينارًا، َأو َعْدلُُه  

 َمَعافَِّر«. هذه رواية الرتمذي.  
دينارًا أو َعْدَله من املعافري: ثياٍب تكون ابليمن«. ويف   -يعين: حُمَْتلِّماً   -داود مثله، وقال: »من كل حامل  ويف رواية َأيب

 رواية مثله، ومل يذكر »ثياب تكون ابليمن«، وال ذكر »يعين: حمتلمًا«. 
: أن ال آُخَذ من البقر شيئاً،  حني بعثين إىل اليمن -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية النسائي، قال: »أمرين رسوُل هللا 

حَّت تبلغ ثالثني، فإذا بلغت ثالثني: ففيها عِّْجٌل اتبع، َجذٌَع، أو َجَذَعٌة، حَّت تبلَغ أربعني، فإذا بلغت َأربعني بقرة:  
 . ففيها ُمسنٌَّة«

 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 2675]جامع: 

ْرُت -رضي هللا عنه  -سويد بن َغفَلة )د س(   -[ 1740] مع ُمَصدِّقِّ النيبِّّ   -أو قال: أخبين من سار  -: قال: سِّ
عِّ َلنٍب، وال جَتمَع بني ُمتَـَفرِّق، وال تـَُفرَِّق  -صلى هللا عليه وسلم - ، قال: فَإِّذا يف َعْهد رسول هللا أن: ال أتخَذ من راضِّ
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  -ترد الغنم، فيقول: أدُّوا صدقاتِّ َأموالكم، قال: فعَمَد رجل منهم إِّىل انقٍة َكوَماءَ  بني جُمتمِّع، وكان إَّنا أيِت املياَه حني
قال: فأىب أن يقبَلها، قال: إِّيّنِّ ُأحبُّ أن أتخَذ خري إِّبلي،   -قال: قلت: اي َأاب صاحل، ما الكوماء؟ قال: عظيمُة السََّنام 

أىب َأن يقبلها، مث َخَطَم له أخرى دوَّنا، فقبلها، وقال: إِّين آُخُذها،  قال: فأىب أن يقبلها، قال: َفَخَطم له أخرى دوَّنا، ف
 ، يقول ]يل[ : »َعَمْدَت إِّىل رجٍل، فـََتَخريََّْت عليه إِّبَلُه؟«.-صلى هللا عليه وسلم  -ولكن أخاُف َأن جيَِّد علّي رسوُل هللا 

، فأخذُت بيده، وقرأُت يف عهده، قال: ال  -عليه وسلم صلى هللا -ويف رواية: قال سويد بن َغَفلة: »أاتان ُمَصدِّق النيب  
 جُيمُع بني ُمَتفرِّق، وال يفرَّق بني جمتمِّع، خشية الصدقة«. أخرجه أبو داود. 

، فأتيُته، َفَجَلْسُت إليه، فسمعتُه يقول:  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي خمتصرًا، قال: »َأاتان ُمَصدِّق النيب 
ن ال أنخذ راضَع لنب، وال جنمَع بني متفرِّق، وال نفرَِّق بني جمتمٍِّع، فأاته رجل بناقٍة كوماَء، فقال: ُخذها،  إن يف عهدي: أ

 .فأابها«
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 2676]جامع: 

صدِّقاً، فمررُت  مُ  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »بعثين رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)د( أيب بن كعب    -[ 1741]
برجل، فلما مجع يل ماَله مل أجد فيه إِّال ابنَة خَماض، فقلت له: أدِّّ ابنَة خَماض، فإَِّّنا صدقتك، فقال: ذاَك ما ال َلنب فيها  

لى هللا  ص-وال َظْهَر، ولكن هذه انقٌة فَتِّيٌَّة عظيمة مَسينة، فخذها، فقلُت له: ما َأان ِبخٍذ ما مل ُأوَمْر به، وهذا رسوُل هللا  
منك قريٌب، فإِّن َأْحبَـْبَت َأن أتتَيه، فتعرَِّض عليه ما عرضَت َعَليَّ فافعل، فإن قَبَِّلُه ]منك[ قبلُته، وإِّن ردَّه   -عليه وسلم

صلى هللا   -عليك َردْدتُه، قال: فإين فاعل، فخرج معي، وخرج ابلناقة اليت عرض عليَّ، حَّت َقدِّمنا على رسول هللا 
له: اي نيب هللا أاتين رسوُلك ليأخذ مين صدقة مايل، واُْي هللا، ما قام يف مايل رسوُل هللا وال رسوله   ، فقال-عليه وسلم

قطُّ قبَله، فجمعُت له مايل، فزعم أن ما علّي فيه ابنُة خماض، وذلك ما ال لنب فيه وال ظهر، وقد عرضت عليه انقة فَتِّيَّة  
صلى هللا   -وها هي ذِّْه، قد جئتك هبا اي رسول هللا، ُخْذها، فقال له رسوُل هللا  عظيمة ليأخَذها، فََأىب، وَردَّها َعَليَّ،

: ذاك الذي عليك، فإن تطوَّْعَت خبرٍي آَجَرَك هللا فيه، وقبلناه منك، قال: فها هي ذِّْه، اي رسول هللا، قد  -عليه وسلم
 ضها، ودعا له يف ماله ابلبكة«. أخرجه أبو داود. بَقبْ  -صلى هللا عليه وسلم -جئتك هبا، فخذها، قال: فأمر رسوُل هللا 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ 2681]جامع: 

بعث ساعياً، فأتى رجاًل،    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأن النيبَّ -رضي هللا عنه   -)س( وائل بن حجر   -[ 1742]
ْياًل خمْلواًل، فقال النيب  ْياًل خملواًل،  -وسلم صلى هللا عليه-فآاتُه َفصِّ : بعثنا ُمَصدَِّق هللاِّ ورسوله، وإن فالانً أعطاه َفصِّ

صلى   -اللهم ال تُبارك فيه، وال يف إبله، فبلغ ذلك الرجَل فجاء بناقٍة َحْسَناَء، قال: أتوُب إىل هللا وإِّىل نَبِّيِّّه، فقال النيبُّ 
   . لنسائي: اللهم اَبرِّْك فيه ويف إِّبله«. أخرجه ا-هللا عليه وسلم

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 2682]جامع: 
قال: »ال   -صلى هللا عليه وسلم -: عن أبيه، عن جده، أن النيبَّ -رمحه هللا -)د( عمرو بن شعيب   -[ 1743]

 َجَلَب وال َجَنَب يف زكاة، وال ُتؤَخُذ زكاْتم إِّال يف دورهم«. 
أَبقصى  قال حممد بن إسحاق: معىن: »ال َجَلَب«: ال جُتَْلُب الصدقاُت إىل املصدِّق. و »ال جنب« ال ينزُِّل املصدِّق 

 مواضع أصحاب الصدقة، فـَُتجَنُب إِّليه، ولكن تؤخذ من الرَُّجل يف موضعه. أخرجه أبو داود.
 [ ]عبد القادر: حسن بما بعده[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: حسن صحيح[ 2684]جامع: 
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قال: »ال جلب وال   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)س( عمران بن حصني   -[ 1744]
غَاَر يف اإلسالم، ومن انتَهَب َُّنَْبة فليس منا«. أخرجه النسائي  . جنب، وال شِّ

 [ ]عبد القادر: حسن بما بعده[ ]األلباني: صحيح[ 2685]جامع: 
: »ال َجَلَب وال  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك   -[ 1745]

غار يف اإلسالم«. َأخرجه النسائي، وقال: هذا خطأ فاحش جَنب،  .وال شِّ
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ 2686]جامع: 

قال: »من َحقِّّ اإلِّبل: َأن   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة   -[ 1746]
 َأخرجه البخاري، ومسلم. حُتَْلَب على املاء«. 

 .وهذا طرف من حديث أيب هريرة املذكور يف الباب األول، ولكنه حيث أفرده بذكر اإلِّبل ذكرانه يف هذا الفصل أَيضاً 
 [ ]صحيح[ 2687]جامع: 

َوَسلََّم: »لَْيَس فِّيَما ُدوَن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )جه(  -[  1747]
ُلَغ تِّسْ  بِّلِّ َصَدَقٌة، َواَل يفِّ اأْلَْرَبعِّ َشْيٌء، فَإَِّذا بـََلَغْت مَخًْسا َففِّيَها َشاٌة إِّىَل َأْن تـَبـْ ًعا، فَإَِّذا بـََلَغْت َعْشًرا َففِّيَها  مَخٍْس مَِّن اإْلِّ

ُلَغ َأْرَبَع َعْشَرَة، فَإَِّذا بـَلَ  ُلَغ تِّْسَع َعْشَرَة، فَإَِّذا بـََلَغْت عِّْشرِّيَن  َشااَتنِّ إِّىَل َأْن تـَبـْ َياٍه إِّىَل َأْن تـَبـْ َغْت مَخَْس َعْشَرَة َففِّيَها َثاَلُث شِّ
بِّْنُت خمََ  َففِّيَها  بـََلَغْت مَخًْسا َوعِّْشرِّيَن  فَإَِّذا  َأْربـًَعا َوعِّْشرِّيَن،  ُلَغ  تـَبـْ َأْن  إِّىَل  َياٍه  َأْرَبُع شِّ إِّىَل مَخٍْس وَ َففِّيَها  مَلْ  اٍض  فَإَِّذا  َثاَلثِّنَي، 

ُلَغ مَخًْسا َوأَ  ْربَعِّنَي، فَإِّْن زَاَدْت بَعِّريًا َففِّيَها  َتُكْن بِّْنُت خَمَاٍض فَاْبُن لَُبوٍن ذََكٌر، فَإِّْن زَاَدْت بَعِّريًا َففِّيَها بِّْنُت لَُبوٍن إِّىَل َأْن تـَبـْ
تِّّنَي، فَإِّْن زَاَدْت بَعِّريًا ُلَغ سِّ قٌَّة إِّىَل َأْن تـَبـْ َتا لَُبوٍن إِّىَل َأْن   حِّ ُلَغ مَخًْسا َوَسْبعِّنَي، فَإِّْن زَاَدْت بَعِّريًا َففِّيَها بِّنـْ َففِّيَها َجَذَعٌة إِّىَل َأْن تـَبـْ

َومِّاَئًة، مثَّ يفِّ ُكلِّّ مخَْ  عِّْشرِّيَن  ُلَغ  تـَبـْ َأْن  إِّىَل  قََّتانِّ  َففِّيَها حِّ بَعِّريًا  زَاَدْت  فَإِّْن  تِّْسعِّنَي،  ُلَغ  قَّ تـَبـْ نَي حِّ بِّْنُت  سِّ َأْربَعِّنَي  َويفِّ ُكلِّّ  ٌة، 
 أخرجه ابن ماجه.  لَُبوٍن«
  [ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده قوي[1799 ]ماجه:

َّ    َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ َبْكرِّ ْبنِّ حُمَمَّدِّ ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ َحْزٍم، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ:  )خز(   -[  1748] ُ َعَلْيهِّ    -َأنَّ النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
نٌَّة. أخرجه ابن خزميةَكَتَب َلُه كَِّتااًب، فِّيهِّ: َويفِّ اْلبَـَقرِّ يفِّ َثاَلثِّنَي بـََقَرًة تَبِّيٌع، َويفِّ   -َوَسلََّم   .اأْلَْربَعِّنَي ُمسِّ

 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[ 2269]خزيمة: 

 الفصل الثالث: يف زكاة احللي 
صلى هللا   -: عن أَبيه عن جده »َأن امرَأة أتت رسول هللا -رمحه هللا  -)د ت س( عمرو بن شعيب   -[ 1749]

، ومعها ابنٌة هلا، ويف َيدِّ ابـَْنتِّها َمَسكَتانِّ َغلِّيظََتانِّ من ذهب، فقال هلا: أتُعطِّنَي زكاة هذا؟ قالت: ال، قال:  -عليه وسلم
وارَينِّ من أََيُسرُّكِّ أن ُيَسوَِّركِّ هللاُ هبما يومَ  ،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: َفَخلعْتهما فألقْتهما إىل النيب   ؟ انرٍ  القيامةِّ سِّ

 وقالت: مها هلل ولرسوله«. هذه رواية أيب داود. 
 ... وذكر احلديث«. -صلى هللا عليه وسلم -وأخرجه النسائي، وقال فيه: »إِّن امرأة من أهل اليمن أتت النيبَّ 

 بن شعيب مرساًل، ومل يذكر فيه »من اليمن«.وله يف أخرى عن عمرو 
صلى هللا عليه   -وأخرج الرتمذي هذا املعىن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: »إِّن امرأتني أَتتا رسوَل هللا 
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َوارَان من ذهب. فقال هلما: أَُتؤدِّّاينِّ زكاته؟ قالتا: ال، فقال هلما رسوُل هللا -وسلم  عليه  صلى هللا -، ويف أيديهما سِّ
َوارَينِّ من انر؟ قالتا: ال، قال: فََأدِّّاي زكاته«. -وسلم  : َأحتِّبَّانِّ أن ُيسوِّرَكما هللاُ بِّسِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده عند أبي داود والنسائي حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[  2688]جامع: 

صلى هللا   -زوجِّ النيبِّّ  -: قال: »دخلنا على عائشَة  -رضي هللا عنه   -)د( عبد هللا بن شداد بن اهلاد   -[ 1750]
، فرأى يف يدي فـََتَخاٍت من ورٍق، فقال: ما هذا اي  -صلى هللا عليه وسلم -فقالت: دخل عليَّ رسوُل هللا   -عليه وسلم

ل هللا؟ قال: أَتـَُؤدِّّين زكاَْتن؟ قلُت: ال، أو ما شاء هللا، قال: هو َحْسُبكِّ من  عائشة؟ فقلت: َصنَـْعتـُُهنَّ أَتـََزيَُّن لَك اي رسو 
 النار« أخرجه أبو داود. 

 [ ]عبد القادر: إسناده على شرط الصحيح[ ]األلباني: صحيح[ 2689]جامع: 

صلى هللا   - : قالت: »خطََبنا رسوُل هللا-رضي هللا عنهما  -امرأة عبد هللا بن مسعود  -)ت( زينب  -[ 1751]
، فقال: اي َمْعَشَر النساء، َتَصدَّقَن، ولو من ُحلِّيُِّّكنَّ، فإنكنَّ َأكثُر أهلِّ جهنم يوَم القيامة«. أخرجه  -عليه وسلم

 . الرتمذي
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح بما بعده عند الترمذي[ 2690]جامع: 

قالت: »كنُت أَْلَبُس َأْوَضاحاً من   -رضي هللا عنها  - أن أمَّ سلمة )ط( عطاء بن أيب رابح: قال: بلغين  -[ 1752]
ٌز هو؟ فقال: ما بلغ أن تـَُؤدَّي زكاتُه فـَزُكَِّي له فليس بكنز«. َأخرجه املوطأ   ذهب، فقلت: اي رسوَل هللا َأَكنـْ

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 2691]جامع: 

 املعشرات والثمار واخلضروات الفصل الرابع: يف زكاة  
قال: »فيما َسَقتِّ    -صلى هللا عليه وسلم-: أنَّ النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)م د س( جابر بن عبد هللا    -[  1753]

 . هذه رواية مسلم. « العشوراألَّناُر والَغْيُم: الُعُشوُر، وفيما ُسقَي ابلسَّانَِّيةِّ: نصف 
 وقال: »ابلسَّواين«.  «،»العيون  «:وعند أيب داود: بدل »الغيم

 وعند النسائي: »فيما سقت السماء، واألَّنار، والعيون«. 
 [ ]صحيح[ 2694]جامع: 

قال: »فيما سقت    -صلى هللا عليه وسلم-: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه   -)خ ت د س( عبد هللا بن عمر   -[  1754]
 لنَّْضح نصف العشر«. السماء والعيون، أو كان َعَثراّيً: العشر، وما ُسقَي اب

 وقد روي موقوفاً على ابن عمر، وروي عن ابن عمر ]عن عمر[ موقوفاً عليه. أخرجه البخاري، والرتمذي. 
ويف رواية أيب داود، والنسائي، قال: »فيما َسَقتِّ السماء واأَلَّنار والعيون، أو كان بـَْعاًل: الُعشر، وما ُسقَِّي ابلسََّواين،  

 لعشر«.َأو النَّْضح: نصُف ا
 قال أبو داود: البَـْعُل: ما َشرِّب بُعُروقه، ومل يـَتَـَعنَّ يف َسْقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء

 [ ]صحيح[ 2695]جامع: 

قال: »فيما َسقت   -صلى هللا عليه وسلم -)ط ت( سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -[ 1755]
 . (1)  السماء، والعيون، والبعل: العشُر، وفيما ُسقي ابلنضح: نصف العشر«. أخرجه املوطأ
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، وَأسقط ذِّْكر البعل، وقال أيضاً: وقد روي  -صلى هللا عليه وسلم -وأخرجه الرتمذي عنهما عن َأيب هريرة عن النيب 
 (. 2)مرساًل عنهما 

   [ ]عبد القادر: إسناده منقطع وهو حديث حسن[2696]جامع:  (1)
   مذي[[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح بما بعده عند التر 2696]جامع: ( 2)

إِّىل اليمن،   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »بعثين رسوُل هللا -رضي هللا عنه    -)س( معاذ بن جبل  -[ 1756]
 .فَأمرين أن آخذ ُما سقت السماء: الُعشَر، وُما ُسقَِّي ابلدََّوايل نصَف العشر«. َأخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ 2697]جامع: 
كان يقول:    -صلى هللا عليه وسلم-: َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -س( سهل بن أيب َحثمة )ت د  -[ 1757]

 »إِّذا َخَرْصُتْم فخُذوا، وَدُعوا الثلث فإِّن مل َتَدُعوا الثلَث، َفَدُعوا الرُّبَُع«.  
صلى هللا   -فقال: أمران رسوُل هللا َأخرجه الرتمذي، وعند َأيب داود، والنسائي قال: جاء َسْهل بن أيب َحْثمَة إِّىل جملسنا، 

 قال: »إِّذا َخَرْصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن مل تدعوا الثلث فَدعوا الربع«.  -عليه وسلم
فدعوا الربع. قال الرتمذي: واخلرص: إِّذا َأدركتِّ الثماُر من   -شك شعبة  -وقال النسائي: فإن مل أتخذوا، َأو تَدُعوا 

ُر ذلك، فيقول: خَيرج  الرَُّطب والعَِّنب ُما فيه  الزكاة بـََعَث السلطان خارصاً فخرص عليهم، واخلَْرص: َأن ينظَر من يُبصِّ
من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فـَُيحصي عليهم، وينظر مبلغ الُعْشر من ذلك، فيـُْثبت عليهم، مث خُيلِّّي بينهم  

 ذ منهم العشر. وبني الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإِّذا َأدركت الثمار ُأخ
ْرَفةِّ. وكذا قال حيىي القطان.   وقال أبو داود: اخلارص َيدَع الثلث لِّْلحِّ

[ ]عبد القادر: في سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الحافظ في " التلخيص": وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال 2699]جامع: 
 ديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ابن القطان: ال يعرف حاله. انظر التفصيل[ ]شعيب: ح

رضي   -»كان يبعث عبد هللا بن رواحة   -صلى هللا عليه وسلم-)ط( سليمان بن يسار: َأنَّ رسوَل هللا  -[ 1758]
ف  إىل خيب، فيخُرص بينه وبني يهود خيب، قال: فجمعوا له َحْلياً من َحْلي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وَخفِّ  -هللا عنه 

عنا وجَتَاَوْز يف الَقْسم، فقال عبد هللا: اي معشر يهود، وهللا إِّنَّكم ملن أبغضِّ خلق هللا إِّيلَّ، وما ذلك حباملي على َأن 
َأحيف عليكم، فأمَّا ما عرضتم من الّرشوة فإَّنا ُسْحت، وإِّانَّ ال أنُكُلَها، فقالوا: هبذا قامت السموات واألرض«. َأخرجه  

 . املوطأ
 [ ]عبد القادر: مرسل وقد وصله أبو داود بسند حسن[ ]الهاللي: صحيح لغيره[ 2701]جامع: 

خيَب،   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »أفاء هللاُ على رسوله -رضي هللا عنهما   -)د( جابر بن عبد هللا  -[ 1759]
 بعث عبد هللا بن رواحة، فخرصها عليهم«  كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، ف   -صلى هللا عليه وسلم -فََأقـَرَّهم رسوُل هللا 

َهم ابُن رواحة أخذوا الثََّمر،   ويف رواية، قال: »خرص ابن رواحة َنل خيب أربعني ألَف َوْسٍق، وزعم َأن اليهود ملا خريَّ
 وعليهم عشروَن ألَف َوْسٍق«. أخرجه أبو داود. 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ 2702]جامع: 

صلى هللا عليه   -: عن أبيه، قال: »َّنى رسوُل هللا -رمحه هللا -)د س( أبو أمامة بن سهل بن حنيف  -[ 1760]
عن اجلُْعُرورِّ، وَلْونِّ احلَُبيق: أن يُؤخذا يف الصدقة«. أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: مها لوانن من متر   -وسلم
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 املدينة. 
: }َواَل تـََيمَُّموا اخلَبيَث مِّنُه تُنفُِّقوَن{  -عز وجل  -آلية اليت قال هللا  ويف رواية النسائي، عن سهل بن حنيف يف ا

َأن ُتؤَخَذ يف الصدقة   -صلى هللا عليه وسلم-[، قال: »هو اجلُعروُر وَلوُن ُحبَـْيق، فنهى رسوُل هللا 267]البقرة: 
 .الرَُّذاَلُة«
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 2704]جامع: 

تـََيمَُّموا   -رضي هللا عنه    -الباء بن عازب    )جه(  -[  1761] َلُكْم مَِّن اأْلَْرضِّ َواَل  َأْخَرْجَنا  يفِّ قـَْولِّهِّ ُسْبَحانَُه: }َوُمَِّّا 
ْنُه تـُْنفُِّقوَن{ ]البقرة:   َا  [ ، قَاَل: نـََزَلْت يفِّ اأْلَْنَصارِّ، َكاَنتِّ اأْلَْنَصاُر خُتْرُِّج إَِّذا َكانَ 267اخْلَبِّيَث مِّ يطَاَّنِّ َداُد النَّْخلِّ مِّْن حِّ  جِّ

َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  دِّ  َمْسجِّ يفِّ  ُأْسُطَوانـََتنْيِّ  َبنْيَ  َحْبٍل  َعَلى  فـَيـَُعلُِّّقونَُه  اْلُبْسرِّ،  فـَُقَراُء  َأقْـَناَء  ْنُه  مِّ فـََيْأُكُل  َوَسلََّم،   
ُل قِّنْـ  رِّيَن، فـَيَـْعمُِّد َأَحُدُهْم فـَُيْدخِّ ًوا فِّيهِّ احْلََشُف، َيُظنُّ أَنَُّه َجائٌِّز يفِّ َكثْـَرةِّ َما يُوَضُع مَِّن اأْلَقْـَناءِّ، فـَنَـَزَل فِّيَمْن فـََعَل  اْلُمَهاجِّ

ْنُه تـُْنفُِّقوَن{ ]البقرة:   ْنُه تـُْنفُِّقوَن، }َوَلْسُتمْ 267َذلَِّك: }َواَل تـََيمَُّموا اخْلَبِّيَث مِّ ذِّيهِّ   [ ، يـَُقوُل: " اَل تـَْعمُِّدوا لِّْلَحَشفِّ مِّ خِّ ِبِّ
بِّهِّ، َغْيظًا أَنَُّه بـََعَث  267إِّالَّ َأْن تـُْغمُِّضوا فِّيهِّ{ ]البقرة:   [ ، يـَُقوُل: َلْو ُأْهدَِّي َلُكْم َما قَبِّْلُتُموُه إِّالَّ َعَلى اْستِّْحَياٍء مِّْن َصاحِّ

ٌّ عَ   أخرجه ابن ماجه.  ْن َصَدقَاتُِّكْم "إِّلَْيُكْم َما مَلْ َيُكْن َلُكْم فِّيهِّ َحاَجٌة، َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغينِّ
 ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[1822 ]ماجه:

َعلِّيّ   -[  1762] َففِّيهِّ    -رضي هللا عنه    -)حم(  السََّماُء  َسَقتِّ  فِّيَما   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
ْلَغْربِّ َوالدَّالَِّيةِّ َففِّيهِّ نِّْصُف اْلُعْشرِّ "  . َأخرجه مسند أمحد. اْلُعْشُر، َوَما ُسقَِّي ابِّ

 ]شاكر: إسناده ضعيف[  د بن سالم الهمداني[[ ]شعيب: حديث صحيح، وإسناد هذا مرفوعًا ضعيف لضعف محم1240]مسند:  

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَنَُّه إَِّّنََّ   -[  1763] ا َأَخَذ الصََّدَقَة  )حم( ُموَسى ْبنِّ طَْلَحَة، قَاَل: عِّْنَداَن كَِّتاُب ُمَعاٍذ، َعنِّ النَّيبِّ
 مَِّن احلِّْنطَةِّ َوالشَّعِّريِّ َوالزَّبِّيبِّ َوالتَّْمرِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 

رجاله ثقات رجال الشيخين، موسى بن طلحة وإن لم يلق معاذًا إال أنه نقله عن كتابه، وهي    [ ]شعيب: إسناده صحيح،21989]مسند:  
 وجادة صحيحة مقبولة عند أهل العلم[  

 

 الفصل اخلامس: يف زكاة املعدن والركاز 
 

: »يف  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت د س( أبو هريرة    -[  1764]
اأُلوىل  أخرج  اخلمس«.  الرِّكاز  ويف  ُجبار،  واملعدُِّن  ُجبار،  والبِّئُر  ُجَباٌر،  »الَعْجَماُء  قال:  رواية،  ويف  اخلُمُس«.  الرِّكازِّ 

 إِّال َأاب داود.  املوطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها اجلماعة
قال مالك: األمر الذي ال اختالف فيه عندان، والذي مسعُت أهل العلم يقولون: إن الرِّكاز إَّنا هو دِّْفٌن يوجد من دِّْفن  
اجلاهلية، ما مل يطلب ِبال، ومل يُتكلَّف فيه نفقٌة، وال كبرُي عمل، وال ُمؤونة. فأما ما طُلَِّب ِباٍل، وُتكلِّّف فيه كبرُي عمل 

يَب مرة، وُأْخطىء مرة: فليس بركاز فأُ   صِّ
 [ ]صحيح[ 2705]جامع: 

 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »يفِّ الرَِّكازِّ اخْلُُمُس« -رضي هللا عنهما  -ابن عباس   )جه( -[ 1765]
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 أخرجه ابن ماجه. 
وهو ابن  -، وهذا إسناد ضعيف الضطراب رواية سماك -عند المصنف -قبله ]شعيب: صحيح بما  ]األلباني: صحيح[ [  2510]ماجه: 

 عن عكرمة[  -حرب

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " السَّائَِّبُة، وقَاَل   -رضي هللا عنهما   -)حم( جابر بن عبد هللا  -[ 1766]
ُّ: " الرَِّكاُز:  ُجَباٌر، َواجلُْبُّ ُجَباٌر، َواْلَمْعدُِّن ُجَباٌر، َويفِّ الرَِّكازِّ اخْلُُمُس«، قَاَل: قَ   -َخَلُف ْبُن اْلَولِّيدِّ: »السَّائَِّمُة   اَل الشَّْعيبِّ

ُز اْلَعادِّي ".   اْلَكنـْ
َقاَل: الزَُّبرْيِّ، قَاَل: َسأَْلُت َجابًِّرا، َأقَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »يفِّ الرَِّكازِّ اخْلُُمُس«؟ فَـ   ويف رواية خمتصرة عن أيب

 نـََعْم.
 َأخرجه مسند أمحد. 

"  14603  ،14810  ،14592]مسند:   َقاَل:  َأنَُّه  ِإالَّ  َيْعَلى  َوَأُبو  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  ضعيف[  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]
َماُم َأْحَمُد َعْن َخَلٍف َوَلْم َيْرِوَها، َوِفيِه ُمَجاِلُد ْبنُ  اِئَبُة ". َوَنَقَلَها اإلِْ اِئَمُة " َمَكاَن: " السَّ  َقِد اْخَتَلَط[  َسِعيٍد، وَ السَّ

 

 الفصل السادس: يف زكاة اخليل والرقيق 
 

قال: »ليس على    -صلى هللا عليه وسلم-: أنَّ النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت د س( أبو هريرة    -[  1767]
 املسلم صدقٌة يف َعبده وال فـََرسه«.

 ويف روايٍة، قال: »ليس يف العبد صدقٌة إِّال صدقة الفطر« َأخرجه البخاري، ومسلم، وَأخرج الباقون الروايَة األوىل.
 قال: »ليس يف اخليل والرقيق زكاة إِّال َأن زكاة الفطر يف الرقيق«.  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب وأليب داود أيضاً، أن 

 وللنسائي أَيضاً: »ال زكاة على الرجل املسلم يف عبده، وال يف فرسه«.
 [ ]صحيح[  2708]جامع: 

َنا َأْمَوااًل َوَخْياًل َورَقِّيًقا  )حم( َحارِّثَة ْبنِّ ُمَضرٍِّب، قَاَل: َجاَء اَنٌس مِّْن َأْهلِّ  -[ 1768] الشَّامِّ إِّىَل ُعَمَر فـََقاُلوا: إِّانَّ َقْد َأَصبـْ
َأْصحَ  َواْسَتَشاَر  فَأَفْـَعَلُه.  قـَْبلِّي  َباَي  َصاحِّ فـََعَلُه  َما  قَاَل:  َوَطُهوٌر،  زََكاٌة  فِّيَها  لََنا  َيُكوَن  َأْن  َعَلْيهِّ  حنِّبُّ  َصلَّى هللاُ  حُمَمٍَّد  اَب 

َا مِّْن بـَْعدَِّك«. َوَسلَّمَ  ْزيًَة رَاتَِّبًة يـُْؤَخُذوَن هبِّ   َوفِّيهِّْم َعلِّيٌّ فـََقاَل َعلِّيٌّ: »ُهَو َحَسٌن، إِّْن مَلْ َيُكْن جِّ
، فـََقاُلوا:    ويف رواية أخرى عن اَي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي  َحارِّثََة ْبنِّ ُمَضرٍِّب، أَنَُّه َحجَّ َمَع ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ فََأاَتُه َأْشَراُف َأْهلِّ الشَّامِّ

َا، َوَتُكوُن لََنا زََكاًة، فـََقاَل: ُراَن هبِّ َنا رَقِّيًقا، َوَدَوابَّ َفُخْذ مِّْن َأْمَوالَِّنا َصَدَقًة ُتَطهِّّ »َهَذا َشْيٌء مَلْ يـَْفَعْلُه اللََّذانِّ َكااَن مِّْن   إِّانَّ َأَصبـْ
 ْسلِّمِّنَي«. َأخرجه مسند أمحد.قـَْبلِّي َوَلكِّنِّ انـَْتظُِّروا َحَّتَّ َأْسَأَل اْلمُ 

  ثقة[ [ ]شعيب: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب فقد روى له أصحاب السنن وهو  218  ،82]مسند:  
[ ]شاكر: إسناده صحيح[   ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقات 

، َوُحَذيـَْفة ْبنِّ اْلَيَمانِّ   -[  1769] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »مَلْ أيَُْخْذ    -  مارضي هللا عنه  -)حم( ُعَمر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ َأنَّ النَّيبِّ
 مَِّن اخْلَْيلِّ َوالرَّقِّيقِّ َصَدَقًة«. َأخرجه مسند أمحد. 

[ ]شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف، النقطاعه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َأُبو َبْكِر ْبُن  113]مسند:  
 ي َمْرَيَم، َوُهَو َضِعيف  اِلْخِتاَلِطِه[ َأبِ 
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 الفصل السابع: يف زكاة العسل 
َعان -: عن أبيه عن جدِّه قال: »جاء هالل -رمحه هللا -)د س( عمرو بن شعيب  -[ 1770] إِّىل   -أحُد بين ُمتـْ

صلى هللا عليه  -وادَِّي َسَلَبَة، فحمى له رسوُل هللا بُعشورِّ حَنٍْل له، فسأله َأن حَيْمَي له  -صلى هللا عليه وسلم-رسولِّ هللا 
َ عمر بن اخلطاب كتب سفياُن بُن َوهٍب إىل عمر بنِّ اخلطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب   -وسلم ذلك الوادي، فلما َويلِّ

له َسَلَبَة، وإِّال فإَّنا  من ُعُشورِّ حنله، فاحمِّ  -صلى هللا عليه وسلم-إِّليه عمر: إِّن أدَّى إِّليك ما كان يُؤدِّّيه إِّىل رسول هللا 
 هو ُذابب َغْيٍث، أيكُلُه من شاء«.

 ويف رواية: »َأن َشَبابَة بطن من فـَْهٍم... فذكر حنوه«. ]وفيه[: قال: »من كل َعْشرِّ قَِّرٍب قِّْربٌة«.
صلى  -ون إىل رسول هللا وقال سفيان بن عبد هللا الثقفي: قال: »وكان حَيْمي هلم وادَِّيني«. زاد: »فََأدَّوا إِّليه ما كانوا يُؤدُّ 

 ، ومحى هلم َوادِّيْيهم«. أخرجه أَبو داود، وأخرج النسائي األوىل  -هللا عليه وسلم
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ 2711]جامع: 

 الفصل الثامن: يف تعجيل الزكاة 
يف   -صلى هللا عليه وسلم  -»َأن العباس سَأل رسوَل هللا :  -رضي هللا عنه    -)ت د( علي بن أيب طالب  -[ 1771]

 تعجيل زكاته، قبل أن حَيَول احلَوُل، ُمسارََعة إِّىل اخلري، فأذَِّن له يف ذلك«. َأخرجه أَبو داود، والرتمذي.
 ل للعام«قال لعمر: »إِّان قد َأخذان زكاة العباس عاَم األوَّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى للرتمذي َأن النيبَّ 

 [ ]عبد القادر: سنده ضعيف وله أحاديث بمعناه تعضده[ ]شعيب: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 2716]جامع: 

: أن ابن عمر كان يقول: »ال جتب يف ماٍل زكاة،  -رضي هللا عنهما  -موىل ابن عمر   -)ط ت( انفع  -[ 1772]
 حَّت حَيُوَل عليه احلوُل«. َأخرجه املوطأ. 
: »من استفاد ماالً فال زكاة فيه حَّت حيول عليه  -صلى هللا عليه وسلم -وَأخرجه الرتمذي، قال: قال رسول هللا 

 ند ربه«، قال الرتمذي: وقد روي موقوفاً على ابن عمر احلول« زاد يف رواية »ع
 [ ]عبد القادر: المرفوع عند الترمذي ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: صحيح[ 2717]جامع: 

ْعُت َرُسول اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -رضي هللا عنها  -عائشة  )جه( -[ 1773] َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل زََكاَة يفِّ َماٍل  قَاَلْت: مسِّ
 أخرجه ابن ماجه.  َحَّتَّ حَيُوَل َعَلْيهِّ احْلَْوُل«

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا  1792 ]ماجه:
 يره، وهذا إسناد  ضعيف[ ]شعيب: صحيح  لغ  وموقوفا[ ]األلباني: صحيح[
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 الباب الثالث من كتاب الزكاة: يف زكاة الفطر 
صلى هللا عليه  -: قال: »فرض رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)خ م ط ت د س( عبد هللا بن عمر    -[  1774]

 زكاة الفطر، صاعاً من متر، َأو صاعاً من شعري، على كلِّّ عبٍد أو ُحرٍّ، صغري، أو كبري«. -وسلم
 «.ويف روايٍة: »على كلِّّ ُحر أو عبٍد، ذكر َأو أُنثى من املسلمني

 «. »فَعَدَل الناُس به نصَف صاٍع ]من[ بـُرٍّ زاد يف روايٍة: 
ويف روايٍة: »فكان ابُن عمر يعطي التمَر، فأعَوَز أهل املدينة التمر، فأعَطى شعريًا، وكان ابن عمر يعطي على الصغري  

 الفِّطر بيوم أو يومني«. والكبري، حَّت إِّْن كان لَُيعطي عن َبينَّ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلوَّنا، وكانوا يُعطون قبل 
 قال البخاري: »عن َبينَّ« يعين: بين انفع، ومعىن: »يعطون« ليجمعوا هلم، فإِّذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ. 

بزكاة الفطر: صاعاً من متر، َأو صاعاً من شعري، قال عبد هللا:    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »أمر النيبُّ  
نطة« هذه رواايت البخاري، ومسلم.  فجعل الناُس َعْدَلهُ   ُمدَّينِّ من حِّ

زكاة الفطر: »صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري، على احلر    -صلى هللا عليه وسلم  -وللبخاري قال: فرَض رسوُل هللا  
 والعبد، والذكر، واألُنثى، والصغري، والكبري من املسلمني، وأن ُتؤدَّى قبل خروج الناس إىل الصالة«.

وذكر    .املسلمني« ..: فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من  -صلى هللا عليه وسلم-»َأن رسوَل هللا  وملسلم  
 حنوه إىل آخره. 

»أن رسول هللا   خمتصرة:  رواية  عليه وسلم  -وهلما يف  إِّىل    -صلى هللا  الناس  قبل خروج  تُؤدَّى  أن  الفطر:  بزكاة  أمر 
 الصالة«.

ثانية، وله يف أخرى: »َأن ابن عمر كان خُيرِّج زكاة الفطر عن غِّْلَمانِّهِّ الذين بوادي الُقرى  ويف حديث املوطأ مثل الرواية ال
َْيَبَ«.  وخبِّ

وله يف أخرى: »أَنه كان ال خُيرُِّج يف زكاة الفطر إِّال التمر، إِّال مرة واحدة، فإِّنَُّه أخرج شعريًا«. وله يف أخرى: »أن ابن  
 الذي جُتمع عنده، قبل الفطر بيومني أو ثالثة«. عمر كان يبعث بزكاة الفطر إِّىل 

وأخرج الرتمذي، وأَبو داود، والنسائي الرواية الثانية، وقال الرتمذي: وقد رواه غري واحد عن انفع، ومل يذكر فيه »من  
ر إبخراج الزكاة  كان أيم  -صلى هللا عليه وسلم  -وللرتمذي أيضاً الرواية الثالثة، وله أيضاً »َأنَّ رسوَل هللا    «، املسلمني

 قبل الُغدوِّ للصالة يوم الفطر«.
 وأليب داود، والنسائي أيضاً: الرواية اليت انفرد إبخراجها البخاري. 

هللا   رسوُل  »َأمَران  قال:  وحَده،  داود  وسلم  -وأليب  عليه  إِّىل    -صلى هللا  الناس  خروج  قبل  ُتؤدَّى  أن  الفطر:  بزكاة 
 قبل ذلك ابليوم واليومني«. الصالة، قال: وكان ابن عمر يؤدِّّيها

ويف بعضها: »من املسلمني«. قال: واملشهور ليس فيه    «،: »على كل مسلم -يف بعض طرقه عن انفع    -قال أبو داود  
 »من املسلمني«. 

صاعاً    -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى، وللنسائي، قال: »كان الناس خُيرِّجون صدقة الفطر على عهد رسولِّ هللا  
، َأو صاعاً من متر، َأو ُسْلٍت، َأو زبيب. فلما كان عمر، وكثرت احلنطة، جعل عمُر نصَف صاعِّ حنطٍة مكاَن  من شعري
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صاٍع من تلك األشياء«. قال انفع: قال عبد هللا: »فـََعَدَل الناُس بعُد نصَف صاٍع من بـُرٍّ«. قال: »وكان عبد هللا يُعطي 
 فأعطى الشعري«. التمر، فأعوَز َأهل املدينة التمر عاماً، 

 انتهت رواية النسائي من هذه الرواية عند قوله: »أو زبيب«. 
 . (1)  وأخرج النسائي أيضاً الرواية األوىل، والثالثة، والروايَة اأَلخرية من رواايت البخاري، ومسلم

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ    قَاَل: ويف رواية عند ابن خزمية،   ُ َعَلْيهِّ    -مسِّ نَي فـََرَض َصَدَقَة اْلفِّْطرِّ: "َصاًعا مِّْن    -َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ يـَُقوُل حِّ
 مَتٍْر، َأْو َصاًعا مِّْن َشعِّرٍي"، َفَكاَن اَل خُيْرُِّج إِّالَّ التَّْمَر. 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قَاَل: مَلْ َتُكنِّ الصََّدَقُة َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ  ويف رواية أخرى،   الَّ التَّْمُر، َوالزَّبِّيُب، َوالشَّعِّرُي،  إِّ   -َصلَّى اَّللَّ
 . (2) َومَلْ َتُكنِّ احلِّْنطَُة. أخرجه ابن خزمية

 [ ]صحيح[ 2727( ]جامع: 1)
  [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[2406 ،2392( ]خزيمة: 2)

َُنْرِّج زكاة الفطر صاعاً من طعام، : قال: »ُكنَّا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت د س( أبو سعيد اخلدري    -[  1775]
زبيب من  َأو صاعاً  َأقٍِّط،  من  َأو صاعاً  متر،  من  َأو صاعاً  من شعري،  معاوية،    «، أو صاعاً  جاء  »فلما  رواية:  زاد يف 

 وجاءت السَّْمراُء، قال: َأرى ُمدًَّا من هذه يـَْعدُِّل ُمديَّنِّ«. 
يوَم الفطر: صاعاً من طعام، قال أَبو سعيد: وكان   - عليه وسلمصلى هللا  -ويف روايٍة: »كنا َُنرِّج يف عهد رسول هللا  

 طعامنا الشعري، والزبيب، واألقِّط، والتمر«.
  -ويف أخرى قال: »كنا نُْطعُِّم الصدقة صاعاً من شعري« مل يزد على هذا. ويف أخرى »كنا َنرج زكاة الفطر ورسوُل هللا  

َأقٍِّط،  فينا، عن كل صغري،    -صلى هللا عليه وسلم من  من متر، صاعاً  ُحر، وُملوك، من ثالثة أصناف: صاعاً  وكبري، 
صاعاً من شعري، فلم نزل َُنْرِّجه حَّت كان معاويُة، فرأى أن ُمدَّين من بـُرٍّ تـَْعدُِّل صاعاً من متٍر. قال أبو سعيد: فأما أان  

عِّشُت«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج  فال أزال أخرجه كذلك«. ويف رواية »فال َأزال ُأخرجه كما كنت أخرجه، ما  
 املوطأ الرواية األوىل، إِّىل قوله: »أو زبيٍب«. 

ويف رواية الرتمذي مثل األوىل، مث قال: »فلم نـََزْل َُنرُِّجُه حَّت َقدَِّم معاويُة، فتكلم، فكان فيما كلَّم به الناَس: إين ألَرى  
من متر، قا يـَْعدُِّل صاعاً  َأزال ُأخرِّجه كما كنت  ُمدَّينِّ من مسراءِّ الشام  أبو سعيد: فأان ال  الناُس بذلك، قال  ل: فأخذ 

أو   ُحر  الفطر عن كل صغري وكبري،  قوله: »زكاة  بعد  أوله  الرتمذي، وزاد يف  رواية  داود مثل  أيب  أخرجه«. ويف رواية 
 وما بعده، وقال فيه:  ُملوك، صاعاً من طعام، أو صاعاً من َأقط« ومل يذكر مع األقط لفظة الصاع، وذكرها مع الشعري

 »حَّت قدم معاوية حاجاً أو معتمِّرًا، وكلَّم الناَس على املنب«. 
وليس ِبحفوظ. ويف رواية »نصف صاٍع ]من[ بـُّر« وهو َوهٌم ُمن   «،قال أبو داود: ويف رواية عنه: »أو صاعاً من حنطةٍ 

 روى عنه. 
  -صلى هللا عليه وسلم  -اً، إِّانَّ ُكنَّا َُنْرِّج على عهد رسول هللا  ويف ُأخرى: أن أاب سعيد قال: »ال ُأْخرُِّج أبدًا إِّال صاع

 صاَع متٍر، َأو صاع شعري، أو َأقِّط، أو زبيب«. 
 قال أبو داود: وزاد سفيان بن ُعيينة: »أو صاعاً من دقيق« فأَنكروا عليه الدقيق، فرتكه سفيان.

 قال أَبو داود: وهذه الزايدة وهٌم من ابن عيينة. 
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 نسائي الرواية اخلامسة، اليت فيها: »ُكنَّا َنرجها من ثالثة أصناف«. وأخرج ال
إِّال صاعاً من متر، َأو صاعاً من شعري، أو    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى، قال: »مل َنرج على عهد رسولِّ هللا  

ُسْلٍت   من  َأو صاعاً  َأقٍِّط،  من  َأو صاعاً  دقيق،  من  أو صاعاً  زبيب،  من  أو    مث شك  -صاعاً  دقيق،  فقال:  سفيان، 
 سلت«  
 [ ]صحيح[ 2728]جامع: 

  -: عن أبيه قال: قال رسول هللا -رمحه هللا -أو ثعلبة بن عبد هللا بن أيب صعري  -)د( عبد هللا بن ثعلبة  -[ 1776]
: »زكاُة الفطر صاٌع من بـُرٍّ، َأو َقمٍح عن كل اثنني، صغرٍي َأو كبرٍي، ُحرٍّ، أو عبد، ذكر أو أُنثى،  -صلى هللا عليه وسلم

 ما فقريُكم: َفرَيُدُّ هللا تعاىل عليه أكثر ُما أعطى«. زاد يف رواية: »َغينٍّ َأو فقري«. َأما َغنِّيُّكم: فيـُزَكِّيهِّ هللاُ، وأ
خطيباً، فَأمر بصدقة الفطر، صاَع متٍر، َأو صاَع شعري، عن    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: »قال: قام رسوُل هللا 

 عن الصغري والكبري، واحلرِّ والعبد«.  -مث اتفقا -كل رْأس«. زاد يف رواية: »أو صاَع بـُرٍّ، أو قمح، بني اثنني 
خطب الناس قبل الفطر بيومني... فذكر احلديث ِبعناه« ]َأخرجه   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »َأن رسوَل هللا  

 أبو داود[ 
  والثالثةي: الروايتين الثانية الثانية حسنة لغيرها[ ]األلبان والرواية[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف  2729]جامع: 
 صحيحة[ 

زكاة الفطر  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »فرَض رسوُل هللا -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر  -[ 1777]
، وطُْعَمة للمساكني، من أدَّاها قبل الصالة فهي زكاٌة مقبولة، ومن أدَّاها بعد طُْهَرة للصائم الصالة   من اللَّْغوِّ والرََّفثِّ

 فهي صدقة من الصدقات«. أخرجه أبو داود. 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ 2732]جامع: 

ُدِّ النيب  -رضي هللا عنهم    -موىل ابن عمر    -)خ( انفع    -[  1778]   -: »َأن ابن عمر كان يُعطي زكاة رمضان ِبِّ
ُدِّ النيبِّّ : املُدِّ األول، ويف كفارة -صلى هللا عليه وسلم  «. -صلى هللا عليه وسلم -اليمني: ِبِّ

صلى هللا    -: قال لنا مالك: ُمدُّان أعظُم من ُمدِّكم، وال نَرى الفضل إِّال يف ُمدِّ النيب  -سلم بن قتيبة    -قال أَبو قتيبة  
، أبيِّّ  -عليه وسلم  صلى هللا  -. قال: وقال يل مالك: لو جاءكم َأمري، فضرب ُمّدًا أصغر من ُمدِّ النيب  -عليه وسلم

ُدِّ النيب     -، قال: »َأفال ترى أن األمر إَِّّنا يعود إِّىل ُمدِّ النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -شيٍء كنتم تـُْعُطون؟ قلنا: نـُْعطي ِبِّ
 ؟«. َأخرجه البخاري-صلى هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 2733]جامع: 

صلى هللا عليه    -قال: »كان الصاُع على عهد رسول هللا  :  -رضي هللا عنه    -)خ س( السائب بن يزيد    -[  1779]
 ُمدًا وثـُُلثاً ِبدِّكم اليوَم، َفزِّيَد فيه يف زمن عمر بن عبد العزيز«. -وسلم

 «. فرَّقه البخاري يف موضعني. -صلى هللا عليه وسلم -زاد يف رواية: »وكان السائب قد ُحجَّ به يف ثـََقل النيب  
النيب  ويف رواية، قال السائب: »حُ  الرواية   -صلى هللا عليه وسلم  -جَّ يب مع  النسائي  ابُن سبع سنني«. وأخرج  وأان 

 األوىل
 [ ]صحيح[ 2734]جامع: 



455 
 

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »أمران رسوُل هللا -رضي هللا عنهما   -)س( قيس بن سعد بن عبادة  -[ 1780]
 . بصدقة الفطر، قبل أن تَنزِّل الزكاة، فلما نـََزَلت الزكاُة مل أيمران ومل يَنَهَنا وحنن نفعله«. أخرجه النسائي

سعد بن عبادة األنصاري الخزرجي المدني، لم يوثقه غير ابن   : في سنده عمرو بن شرحبيل بن سعيد بنرعبد القاد ] [ 2735]جامع: 
 حبان[ ]األلباني: صحيح[ ]الرسالة: إسناده صحيح[ 

قَاَلْت: »ُكنَّا نـَُؤدِّّي زََكاَة اْلفِّْطرِّ َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ   -  ارضي هللا عنه  -( َأمْسَاء بِّْنتِّ َأيبِّ َبْكرٍ خز  )حم -[ 1781]
ْلُمدِّ الَّذِّي تـَْقَتاُتوَن بِّهِّ«. َأخرجه مسند أمحد.   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُمدَّْينِّ مِّْن َقْمٍح، ابِّ

ُْم َكانُوا خُيْرُِّجوَن زََكاَة اْلفِّْطرِّ يفِّ ُعْرَوَة ْبنِّ الزَُّبرْيِّ، َعْن أُمَّهِّ َأمسَْ ويف رواية عند ابن خزمية عن   َا َأْخَبَْتُه: َأَّنَّ اَء بِّْنتِّ َأيبِّ َبْكٍر َأَّنَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ   ْلُمدِّ الَّذِّي يَقاُت بِّهِّ َأْهُل اْلَمدِّيَنةِّ، َأوِّ الصَّاعِّ الَّذِّي يـَْقاُتوَن بِّهِّ، يَـ   -َصلَّى اَّللَّ ْفَعُل َذلَِّك  ابِّ

 .َأْهُل اْلَمدِّيَنةِّ ُكلُُّهْم. أخرجه ابن خزمية
َواَيَة اأْلُوَلى َفَقْط، َوَرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِفي 2401[ ]خزيمة:  26995  ،26936]مسند:   [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَوى َأْحَمُد الرِّ

ِحيِح[ ]ياسين: صحيح[   اْلَكِبيِر، َوِفي اأْلَْوَسِط َبْعُضُه، َوِإْسَناُدُه َلُه َطِريق  ِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّّ    قَاَل:   -  مارضي هللا عنه  -ابن عباس    )خز(   -[  1782] َأنَّ نـَُؤدَِّّي زََكاَة    -َصلَّى اَّللَّ
ْنُه، وَ  ، َمْن َأدَّى ُسْلًتا قُبَِّل مِّ ُبُه قَاَل: َوَمْن َأدَّى َدقِّيًقا  َأحْ رََمَضاَن َصاًعا مِّْن طََعاٍم، َعنِّ الصَّغِّريِّ َواْلَكبِّريِّ، َواحْلُرِّ َواْلَمْمُلوكِّ سِّ

ْنُه. ْنُه، َوَمْن َأدَّى َسوِّيًقا قُبَِّل مِّ  قُبَِّل مِّ
َصَدَقُة رََمَضاَن َصاٌع مِّْن طََعاٍم، َمْن َجاَء    أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل:   -  ما رضي هللا عنه  -اْبنِّ َعبَّاٍس  ويف رواية أخرى موقوفه على  

ْنُه، َوَمْن جَ  ْنُه، َوَمْن َجاَء بَِّتْمٍر قُبَِّل مِّْنُه، َوَمْن َجاَء بُِّسْلٍت قُبَِّل مِّْنُه، َوَمْن َجاَء بَِّزبِّيبٍ بُِّبٍّ قُبَِّل مِّ قُبَِّل مِّْنُه،    اَء بَِّشعِّرٍي قُبَِّل مِّ
ُبُه قَاَل: َوَمْن َجاَء بَِّسوِّيٍق َأْو َدقِّيٍق قُبَِّل مِّْنُه.  أخرجه ابن خزمية  . َوَأْحسِّ

 ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[   [2415]خزيمة: 
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 الباب الرابع: يف عامل الزكاة وما جيب له وعليه 
رجالً    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »استعمل النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)خ م د( أبو محيد الساعدي    -[  1783]

  -على الصدقة، فلما َقدِّم قال: هذا لكم، وهذا ُأهدَِّي إيلَّ، قال: فقام رسوُل هللا    -يقال له: ابن اللُّْتبِّيَّة    -من اأَلزدِّ  
عليه، مث قال: أما بعُد، فإِّين أستعمل الرجل منكم على العمل ُما والين هللا، ، َفَحمَِّد هللا وأثىن  -صلى هللا عليه وسلم

فيأِت فيقول: هذا لكم، وهذا هدَّيٌة ُأهديت يل، أفال جلس يف بيت أبيه، وأُمه، حَّت أتتَيه َهدِّيَـُّتُه إن كان صادقاً؟ وهللاِّ ال  
القيامة، فال أعرَِّفنَّ أحدًا منكم َلقَي هللا حَيْمل بعرياً له رَُغاٌء، َأو    أيخذ َأحٌد منكم شيئاً بغري َحقِّّه إِّال َلقَي هللا حيمله يوم 

َعُر، مث رفع يديه حَّت رُئَِّي بياُض إِّبطَْيهِّ، يقول: اللهم هل بلغت؟«. ويف رواية: »َسُلوا زيد بن   بقرة هلا ُخواٌر، أو شاة تـَيـْ
حاَسبه جاء  »فلما  وفيه  معي«.  فإِّنَُّه كان حاضرًا  ُسَليم«.  و   «،ًثبت،  بين  األُتبيَّةِّ على صدقات  »ابن  قال:  من  منهم 

   .َأخرجه البخاري، ومسلم، وأَبو داود. وزاد أَبو داود: »اللَّهمَّ هل بـَلَّْغُت؟«
 [ ]صحيح[ 2736]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)م د( عدي بن عمرية الكندي    -[  1784]
َْيطاً فما فوقه، كان ُغُلواًل، أيِت به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجٌل   يقول: »من استعملناه منكم على عمٍل، َفكَتَمَنا خمِّ

هللا، اقَبل َعينِّّ عملك؟ قال: ومالك؟ قال: مسعُتك تقول كذا وكذا،    أسوُد من األنصار، كأين أنظر إليه، فقال: اي رسول 
قال: وأان أقوله اآلن: من استعملناه منكم على عمل فـَْلَيجىْء بقليله وكثريه، فما ُأوِتَ منه َأخَذ، وما َُّنَي عنه انتهى«.  

 َأخرجه مسلم، وأبو داود 

 [ ]صحيح[ 2737]جامع: 

ساعِّياً،   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »بعثين رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)د( أبو مسعود األنصاري  -[ 1785]
مث قال: اْنطَلِّْق َأاب مسعود، ال أُْلفِّيَـنََّك جتيء يوم القيامة على ظهرك بعري من إِّبل الصدقة له رَُغاٌء قد َغَلْلَتُه، قال:  

 ْكرُِّهَك«. أخرجه أبو داود.فقلت: إِّذا ال أنطلق، قال: إِّذا ال أُ 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ 2738]جامع: 

بعث   -أو بعض األمراء  -)د( إبراهيم بن عطاء موىل عمران بن حصني: عن أبيه، قال: »إِّن زايدًا  -[ 1786]
قال لعمران: أَين املال؟ قال:   عمران بن حصني على الصدقة، فأخذها من األغنياء، وردََّها على الفقراء، فلما رجع

، ووضعناها حيث ُكنَّا  -صلى هللا عليه وسلم  -وللمال أْرَسْلَتين؟ أخذانها من حيُث كنا أنخذها على عهد رسول هللا 
 «. أخرجه أبو داود. -صلى هللا عليه وسلم  -نضعها على عهد رسول هللا 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 2739]جامع: 

صلى هللا عليه   -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)م ت د س( جرير بن عبد هللا البجلي   -[ 1787]
صلى  -ويف روايٍة قال: جاء انٌس من األعراب إِّىل رسولِّ هللا  «.: »إِّذا َأاتكم املَُصدُِّق فَلَيصُدر عنكم وهو راضٍ -وسلم

:  -صلى هللا عليه وسلم-، فقالوا: إن انساً من املصدِّقني أيتوننا فيظلموان، قال: فقال رسوُل هللا -هللا عليه وسلم
إِّال وهو   - عليه وسلمصلى هللا -»َأرضوا ُمَصدِّقيكم، قال جرير: ما صدر عين ُمَصدٌِّق منذ مسعُت هذا من رسولِّ هللا  

 أخرجه مسلم.  «.َعينِّّ راضٍ 
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ويف رواية أيب داود، والنسائي مثل    «. ويف رواية الرتمذي، والنسائي: »إِّذا جاءكم املصدِّق، فال يـَُفارِّقـَنَّكم إِّال عن رِّضىٍ 
زاد يف    «، : أرضوا مصدِّقيكممث قال: »قالوا: اي رسول هللا، وإِّن ظََلموان؟ قال  «.الرواية الثانية، إِّىل قوله: »مصدِّقيكم

 وذكر ابقيه« ..قال جرير: »فما صدر عين. «،رواية: »وإن ظُلِّْمُتم

 [ ]صحيح[ 2740]جامع: 

: »املُْعَتدِّي يف  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)د ت( أنس بن مالك  -[ 1788]
 . الصدقة كمانِّعِّها«. أخرجه أبو داود، والرتمذي. وقال الرتمذي: يعين: على املعتدي من اإلمث كما على املانع إذا منع

 [ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن2742]جامع: 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت د( رافع بن خديج  -[ 1789]
 . »العامُِّل على الصدقة ابحلق كالغازي يف سبيل هللا، حَّت يرجع إِّىل بيته«. أخرجه الرتمذي، وأَبو داود

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 2744]جامع: 

: قال: »كان أيب من َأصحاب الشجرة، وكان النيبُّ  -رضي هللا عنه   -)خ م د س( عبد هللا بن أيب أوىف  -[ 1790]
إِّذا أاته قوٌم بصدقتهم قال: اللَّهمَّ َصلِّّ على آل فالن، فأاته َأيب بصدقته، فقال: اللَّهمَّ َصلِّّ   -صلى هللا عليه وسلم-

 . البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، ومل يذكر النسائي أنه كان من أصحاب الشجرةعلى آل َأيب َأوىف«. أخرجه 

 [ ]صحيح[ 2745]جامع: 

احلنفية    -[  1791] بن  حممد  انس  -رمحه هللا  -)خ(  جاءه  يوَم  ذكره  بسوٍء،  عثماَن  ذاكرًا  عليٌّ  »لو كان  قال:   :
صلى هللا    -هبذا الكتاب إِّىل عثمان، وأخبه: أن فيه صدقة رسول هللا  يشكون إِّليه ُسَعاَة عثمان، فقال يل عليٌّ: اذهب  

فقال: ال عليك، َضعها حيث  -عليه وسلم فأتيُت هبا علّياً،  أْغنِّها عنَّا،  فقال:  فأتيُته هبا،  يعملون هبا،  ُسَعاَتَك  َفُمر   ،
 وجدْتا«.

ده علم منه أن يُنهيه إليه، قال: ونُرى أن عثماَن إَّنا قال بعض الرواة عن سفيان بن عيينة: مل جيد عليٌّ بُّدًا حني كان عن
 . َردَُّه؛ ألن عنده علماً من ذلك فاستغىن، قال احلميدي: حكاه أبو مسعود الدمشقي. وأخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 2746]جامع: 

اخْلَطَّابِّ يـَْوًما الصََّدَقَة، فـََقاَل ُعَمُر: َأمَلْ َتْسَمْع َرُسوَل اَّللَِّّ  َعْبد اَّللَِّّ ْبَن أُنـَْيٍس، أَنَُّه َتَذاَكَر ُهَو َوُعَمُر ْبُن  )جه( -[ 1792]
 َ َها بَعِّريًا، َأْو َشاًة، ُأِتِّ نـْ نَي َيْذُكُر ُغُلوَل الصََّدَقةِّ، »أَنَُّه َمْن َغلَّ مِّ ُلُه؟ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، حِّ قَاَل:   «،بِّهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ حَيْمِّ

 أخرجه ابن ماجه. .  اَل َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن أُنـَْيٍس: بـََلى فـَقَ 
 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  1810 ]ماجه:

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل َلُه: »ُقْم َعَلى َصَدَقةِّ َبينِّ    -رضي هللا عنه   -)حم( َسْعد ْبنِّ ُعَباَدةَ  -[  1793]
َلُه رَُغاٌء يـَوْ  َأْو َعَلى َكاهِّلَِّك  ُلُه َعَلى َعاتِّقَِّك،  اْلقَِّياَمةِّ بَِّبْكٍر حَتْمِّ يـَْوَم  اْلقَِّياَمةِّ« قَاَل: اَي َرُسوَل  ُفاَلٍن، َواْنظُْر اَل أَتِْتِّ  اَّللَِّّ،  َم 

 اْصرِّفْـَها َعينِّّ َفَصَرفـََها َعْنُه. َأخرجه مسند أمحد. 
إِ 22461]مسند:   ِثَقات   َوِرَجاُلُه  اْلَكِبيِر،  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َواْلَبزَّاُر،  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  لغيره[  ]شعيب: حديث صحيح  ْبَن  [  َسِعيَد  َأنَّ  الَّ 

 ْبَن ُعَباَدَة[ اْلُمَسيَِّب َلْم َيَر َسْعَد 
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َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: َوذََكَر الصََّدقَ   -[  1794] َع النَّيبِّ َة، قَاَل: " اَل  )حم( قَبِّيَصة ْبَن ُهْلٍب، حُيَدُِّث َعْن أَبِّيهِّ، مسِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. جيِّيَئنَّ َأَحدُُكْم بَِّشاٍة هَلَا يـَُعاٌر يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ "

لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب[  [21980  ،21977  ،21970]مسند:   رواه أحمد، ]الهيثمي:    ]شعيب: صحيح 
 [ ورجاله ثقات.

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بـََعَث َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة ُمصَّدِّقًا،  -رضي هللا عنه  -ابن عمر )حب(  -[ 1795] َّ َصلَّى اَّللَّ َوقَاَل:  َأنَّ النَّيبِّ
يُء بِّهِّ، فََأعْ » ُدُه َواَل َأجِّ َك اَي َسْعُد َأْن جتِّيَء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ بَِّبعِّرٍي َلُه رَُغاٌء«، فـََقاَل: اَل َأجِّ    . أخرجه ابن حبان .هُ َفاإِّايَّ
 إسناده صحيح على شرط الشيخين[   :صحيح[ ]شعيب]االلباني:  [3270]حبان:   
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 الباب اخلامس: فيمن حتل له، ومن ال حتل له، وفيه فصالن 
 

 الفصل األول: فيمن ال حتل له 
: قال: »اجتمع ربيعة بن احلارث، والعباس -رضي هللا عنه   -)م د س( عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث   -[ 1796]

صلى هللا    -إىل رسول هللا    -قال يل، وللفضل بن العباس    -بن عبد املطلب، فقاال: ]وهللا[ لو بـََعثْـَنا هذين الغالمني  
دَّاي ما يؤدِّّي الناُس، وأصااب ُما يصيب الناس؟ قال: فبينما مها يف  فكلَّماه، فأمَّرمُها على هذه الصدقات، فأ -عليه وسلم

ذلك جاء عليٌّ بن َأيب طالب، فوقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال عليٌّ: ال تفعال، فوهللا ما هو بفاعٍل، فانـَْتحاه ربيعة  
ْهَر رسول هللا  بن احلارث، فقال: وهللا، ما تصنع هذا إِّال نفاسة منك علينا، فوهللا، لقد نِّْلتَ    -صلى هللا عليه وسلم  -صِّ

ُلومُها، فانطلقا، واْضَطَجَع ]عليٌّ[ ، قال: فلما صلى رسوُل هللا   َأْرسِّ نَفِّْسَناُه عليك، فقال عليٌّ:  صلى هللا عليه  -فما 
ان، مث دخل ودخلنا  وسلم الظهَر سبقناه إىل احلُجرة، فقمنا عندها، حَّت جاء، فأخذ ِبذاننا، مث قال: َأْخرَِّجا ما ُتَصرِّرَ 

معه، وهو يومئذ عند زينب بنت َجْحش، قال: فتواكلَنا الكالَم، مث تكلَّم َأحُدان، فقال: اي رسول هللا، أنت أَبـَرُّ الناس،  
يَب   َران على بعض هذه الصدقات، فنؤدَي إِّليك كما يؤدي الناُس، وُنصِّ وأوصُل الناس، وقد بلْغنا النكاَح، فجئنا لُتؤمِّّ

يصيبو  ال  كما  أن  احلجاب:  وراء  من  إلينا  تـُْلمُِّع  زينب  وجعلت  قال:  نَُكلَِّّمُه،  أن  َأردان  حَّت  طوياًل  فسكت  قال:  ن، 
َيَة   حَممِّ يل  اْدُعوا  الناس،  أوساُخ  هي  إَِّّنا  حممد،  آلل  تنبغي  ال  الصدقة  هذه  إِّن  قال:  مث  قال:  على    -تَكلِّّماه،  وكان 

للفضل بن العباس    -ال: فجاءاه: فقال حملميَة: أَنكِّْح هذا الغالَم ابنَتك  اخلُمس، ونوَفَل بَن احلارث بن عبد املطلب، ق
فأنكحه، وقال لنوفل بن احلارث: أَْنكح هذا الغالم ابنَتك، فأنَكَحين، وقال حملميَة: أصدِّْق عنهما من اخلمس كذا   -

 وكذا، قال الزهري: ومل ُيَسمِّّهِّ يل«.
ليٌّ رداءه مث اْضَطَجَع عليه، وقال: أان أبو َحَسٍن الَقْرُم، وهللا ال َأرِّْي مكاين حَّت  ويف رواية حنوه، وفيه: »قال: فَأَْلَقى ع

َْورِّ ما بعثتما به إىل رسول هللا   «. وقال يف احلديث: »مث قال لنا: إن -صلى هللا عليه وسلم  -يرجع إليكما ابناُكما حبِّ
صلى هللا    -وقال أَيضاً: »مث قال رسوُل هللا    «، د وال آلل حممدهذه الصدقات إَّنا هي َأوساخ الناس، وإَِّّنا ال حتِّلُّ حملم

: ادعوا يل حمميَة بَن َجْزٍء، وهو رجل من بين أسٍد، كان رسول هللا استعمله على األمخاس«. َأخرجه مسلم،  -عليه وسلم
 وأبو داود.

صلى    -ن العباس: اْئتيا رسوَل هللا  واختصره النسائي قال: »إِّن ربيعة بن احلارث قال لعبد املطلب بن ربيعة وللفضل ب
، فقوال: استعملنا على الصدقات، فأتى عليٌّ بن أيب طالب، وحنن على تلك احلال، فقال: إنَّ رسوَل  -هللا عليه وسلم

ال يستعمل أحداً منكم على الصدقة، فقال عبد املطلب: فانطلقت أان والفضُل حَّت أَتينا    -صلى هللا عليه وسلم-هللا  
 ، فقال لنا: إِّن هذه الصدقة إَّنا هي أوساخ الناس، وإَّنا ال حتل حملمد وال آلل حممد«-صلى هللا عليه وسلم- رسوَل هللا

 [ ]صحيح[ 2747]جامع: 
: قال: »َأخذ احلسن بُن عليٍّ مَترة من مَتر الصدقة، فجعلها يف فِّيهِّ.  -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة    -[  1797]

 : كِّْخ، كِّْخ، إِّْرمِّ هبا؛ َأَما َعلِّْمَت َأانَّ ال أنكل الصدقة؟«.-صلى هللا عليه وسلم -فقال رسوُل هللا 
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قال: »إِّيّنِّ ألنـَْقلُِّب إِّىل أهلي،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »َأانَّ ال حتِّلُّ لنا الصدقُة؟«. ويف رواية: َأنَّ رسوَل هللاِّ  
ُد التمرَة ساقطة على فراشي، َأو يف ب  ييت، فأرفعها آلكَلها، مث أخشى أن تكون صدقة فأُلقيها«. أخرجه البخاري،  فَأجِّ

 ومسلم  
 [ ]صحيح[ 2748]جامع: 

مالك    -[  1798] بن  أنس  د(  م  عنه    -)خ  »َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا  بتمرة يف    -صلى هللا عليه وسلم-:  َمرَّ 
 رجه البخاري، ومسلم، وأبو داود. الطريق، فقال: لوال أين أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها«. أخ

 كان مَيُرُّ ابلتمرة العائرةِّ، فما مينعه من َأخذها إِّال أن تكون صدقة«   -صلى هللا عليه وسلم  -وأليب داود »َأنَّ رسوَل هللا 
 [ ]صحيح[ 2749]جامع: 

قال: »ال حتِّلُّ الصدقُة  -صلى هللا عليه وسلم-: بلغه: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رمحه هللا  -)ط( مالك بن أنس  -[ 1799]
 . آلل حممد، إَِّّنا هي َأوساخ الناس«. أخرجه املوطأ

 ]الهاللي: صحيح، وهو موصول عند مسلم ضمن حديث[ [ وله شاهد تقدم  [ ]عبد القادر: إسناده منقطع2750]جامع: 

كان إَِّذا ُأَِت بطعام سأَل   -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)خ م( أبو هريرة  -[ 1800]
 . عنه؟ فإن قيل: هديَّة، أكل منها، وإن قيل: صدقة، مل أيكل منها، وقال ألصحابه: كلوا«. َأخرجه البخاري، ومسلم

 [ ]صحيح[ 2751]جامع: 

صلى هللا   -: عن أبيه عن جدِّه معاوية بن َحْيَدة: »َأنَّ رسوَل هللا -رمحه هللا  -)ت س( هبز بن حكيم  -[ 1801]
َ بشيء سأل: أصدقٌة أم هديَّة؟ فإِّن قالوا: صدقة، مل أيكل، وإِّن قالوا: هديٌَّة، أكل«. أخرجه    -عليه وسلم كان إِّذا ُأِتِّ

 . ، مل أْيكل، وإِّن قيل: هديٌَّة، َبَسط يَده«الرتمذي. ويف رواية النسائي: »فإن قيل: صدقة
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ 2752]جامع: 

: قال: بعث رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -صلى هللا عليه وسلم -موىل رسول هللا  -)د ت س( أبو رافع  -[ 1802]
. قال أبو رافع: فقال يل اْصَحْبين، فإنك ُتصيب منها معي،  رجاًل على الصدقة من بين خمزوم -صلى هللا عليه وسلم -

، فسأله. فقال: »موىَل  -صلى هللا عليه وسلم -، فانطلَق إِّىل النيب -صلى هللا عليه وسلم-قلت: حَّت َأسَأَل رسوَل هللا 
 القوم من أَنفسهم، وإِّانَّ ال حتل لنا الصدقُة«. َأخرجه أَبو داود، والرتمذي. 

اْستَـْعَمَل رجاًل من بين خمزوم على الصدقة، فَأراد أبو رافع   -صلى هللا عليه وسلم -سائي: »َأنَّ رسوَل هللا ويف رواية الن
َبعه، فقال رسوُل هللا   . : إِّن الصدقة ال حتِّلُّ لنا، وإن موىل القوم منهم«-صلى هللا عليه وسلم  -َأن يـَتـْ

 اده صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسن2753]جامع: 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنهما  -)ت د( عبد هللا بن عمرو بن العاص  -[ 1803]
«. أخرجه الرتمذي، وأَبو داود.  ، وال لِّذِّي مِّرٍَّة َسويٍّ  »ال حتل الصدقُة لغينٍّ

 . ويف رواية أخرى: »لذي مِّرَّة قوّي«
 حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  [ ]عبد القادر:2754]جامع: 

: »ال حتل الصدقُة -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة   -[ 1804]
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«. َأخرجه النسائي ، وال لذي مِّرٍَّة َسوِّيٍّ  . لغينٍّ
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ 2755]جامع: 

صلى   -: قال: أخبين رجالن: »َأَّنما أتيا النيبَّ -رضي هللا عنه   -بن عدي بن اخليار  )د س( عبيد هللا -[ 1805]
م الصدقَة، فسأاله منها، فرفع فينا النظر، وَخَفَضه، فرآان َجْلَدْينِّ،   -هللا عليه وسلم وهو يف حجة الوداع، وهو يَقسِّ

، وال لقويٍّ  ٍب«. َأخرجه أبو داود، فقال: إِّن شئتما َأعطيتكما، وال َحظَّ فيها لغينٍّ  .والنسائيُمْكَتسِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 2756]جامع: 

قال: »ال حتِّلُّ الصدقة   -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رمحه هللا  -)ط د( عطاء بن يسار  -[ 1806]
، إِّال خلمسٍة: لِّغَاٍز يف سبيل هللا، أو لعامٍل عليها، أو لغارٍم، َأو لرجٍل اشرتاها ِباله، َأو لرجٍل كان له جاٌر مسكني،   لغينٍّ

   .كذا قال أبو داود  ،ملسكني للغين«. أخرجه املوطأ، وأبو داود ِبعناهفُتُصدِّق على املسكني، فَأهداها ا
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح[  2757]جامع: 

يُؤَتى ابلتَّمرِّ عند   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)خ( أبو هريرة   -[ 1807]
رَي عنده َكْوماً من متر الصدقة، فجاء احلسن، واحلسني يلعبان   َرامِّ النخل، فيجيُء هذا بتمرٍة، وهذا بتمرٍة، حَّت َيصِّ صِّ

، فأخرجها من فيه،  -صلى هللا عليه وسلم  -، فنظر إليه رسول هللا بذلك التمر، فأخذ َأحُدمها مترة، فجعلها يف فِّيهِّ 
 .البخاريوقال: َأَما َعلمَت أن آل حممد ال أيكلون الصدقة؟«. َأخرجه 

ُم مَتًْرا مِّْن مَتْرِّ الصََّدَقةِّ، َواحلَْ   ويف رواية عند أمحد،  َسُن ْبُن َعلِّيٍّ يفِّ  قَاَل: ُكنَّا عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو يـَْقسِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى َعاتِّقِّهِّ، َفَساَل لَُعا ْجرِّهِّ، فـََلمَّا فـَرََغ مَحََلُه النَّيبِّ ُّ  حِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََرَفَع النَّيبِّ بُُه َعَلى النَّيبِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يَ  ْنُه، مثَّ قَاَل: »َأَما َعلِّْمتَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَْأَسُه، فَإَِّذا مَتَْرٌة يفِّ فِّيهِّ، فََأْدَخَل النَّيبِّ   َدُه فَانـْتَـَزَعَها مِّ
لِّ حُمَمٍَّد«. َأخرجه مسند أمحد.   َأنَّ الصََّدَقَة اَل حتِّلُّ آلِّ

 [ ]صحيح[ 7758[ ]مسند: 2760]جامع: 
تـَُها بَِّصَدَقٍة َكاَن أُمَِّر هبَِّ   -[  1808] َنُة َعلِّيٍّ قَاَل: أَتـَيـْ ا، قَاَلْت: اْحَذْر  )حم( َعطَاء ْبنِّ السَّائِّبِّ قَاَل: َحدَّثـَْتينِّ أُمُّ ُكْلُثوٍم ابـْ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْخَبينِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فقاَل َلُه:  َشَبابـََنا، فَإِّنَّ َمْيُموَن، َأْو مِّْهَراَن َمْوىَل النَّيبِّ ، أَنَُّه َمرَّ َعَلى النَّيبِّ
َنا، َواَل    أنَُْكُل الصََّدَقَة«. »اَي َمْيُموُن، َأْو اَي مِّْهَراُن إِّانَّ َأْهُل بـَْيٍت َّنِّيَنا َعنِّ الصََّدَقةِّ، َوإِّنَّ َمَوالِّيَـَنا مِّْن أَنـُْفسِّ

أَتَـ ويف رواية أخرى،   ِّّ َصلَّى هللاُ قَاَل:  َمْوىًل النَّيبِّ َنَة َعلِّيٍّ بَِّشْيٍء مَِّن الصََّدَقةِّ فـََردَّْْتَا َوقَاَلْت: َحدََّثينِّ  ابـْ  َعَلْيهِّ  ْيُت أُمَّ ُكْلُثوٍم 
ُهْم. َوَسلََّم، يـَُقاُل َلُه: مِّْهَراُن، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّانَّ آُل حُمَمَّدٍ  نـْ   اَل حتِّلُّ لََنا الصََّدَقُة« َوَمْوىَل اْلَقْومِّ مِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ثم قال: وأم كلثوم لم أر من روى عنها غير عطاء 15708  ،16399]مسند:  

 بن السائب، وفيه كالم[ 

قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوًما، َفَجاَء رَُجٌل   -رضي هللا عنه  -)حم( أبو ُعَمرْيٍ   -[ 1809]
َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َهَذا، َأَصَدَقٌة؟ َأْم َهدِّيَّ  ٌة؟« قَاَل: َصَدَقٌة، قَاَل: »فـََقدِّْمُه إِّىَل  بِّطََبٍق َعَلْيهِّ مَتٌْر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ُّ صَ  النَّيبِّ فََأْدَخَل  فِّيهِّ،  َفَجَعَلَها يفِّ  مَتَْرًة   ُّ الصَّيبِّ فََأَخَذ  َيَدْيهِّ،  َبنْيَ  يـَتَـَعفَُّر  َوَحَسٌن   » يفِّ  اْلَقْومِّ ُأْصبـَُعُه يفِّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  لَّى هللاُ 
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، فـَنَـزََع التَّْمَرَة،  ِّّ َا، مثَّ قَاَل: »إِّانَّ آَل حُمَمٍَّد اَل حتِّلُّ لََنا الصََّدَقُة« فـَُقْلُت لُِّمَعرٍَّف: أَبُو ُعَمرْيٍ َجدُّكَ الصَّيبِّ ؟ قَاَل: َجدُّ  فـََقَذَف هبِّ
 . َأخرجه مسند أمحد.َأيبِّ 

[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، والطبراني في "الكبير"، اال أن أحمد سماه  16003 ،16002]مسند: 
 أسيد بن مالك، وسماه الطبراني رشيد، وفيه حفصة بنت طلق، ولم يرو عنها غير معرف بن واصل، ولم يوثقها أحد[ 

أَبِّيهِّ   -[  1810] َعْن  ُشَعْيٍب،  ْبنِّ  َعْمرِّو  مَِّن  )حم(  مَتَْرًة  َجْنبِّهِّ  حَتَْت  َوَجَد  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   َّ النَّيبِّ َأنَّ  َجدِّهِّ:  َعْن   ،
َلَة، فـََقاَل بـَْعُض نَِّسائِّهِّ: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأرِّْقَت اْلَبارَِّحةَ  ، فََأَكَلَها، فـََلْم يـََنْم تِّْلَك اللَّيـْ َت َجْنيبِّ  ؟ قَاَل: »إِّيّنِّ َوَجْدُت حتَْ اللَّْيلِّ

ْنُه«.  يُت َأْن َتُكوَن مِّ  مَتَْرًة، فََأَكْلتـَُها، وََكاَن عِّْنَداَن مَتٌْر مِّْن مَتْرِّ الصََّدَقةِّ، َفَخشِّ
أخرى،   رواية  فَ ويف  فََأَخَذَها،  َجْنبِّهِّ،  حَتَْت  مَتَْرًة  فـََوَجَد  اَنئًِّما،  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َجَعَل  َأنَّ  مثَّ  َأَكَلَها، 

هِّ، فـََقاَل: »إِّيّنِّ َوَجْدُت مَتَْرًة حَتَْت َجْنيبِّ فَأَ  ، َوَفزَِّع لَِّذلَِّك بـَْعُض َأْزَواجِّ رِّ اللَّْيلِّ يُت َأْن َتُكوَن مِّْن  يـََتَضوَُّر مِّْن آخِّ َكْلتـَُها، َفَخشِّ
 مَتْرِّ الصََّدَقةِّ«. 

َّ َصلَّى هللاُ  ويف رواية خمتصرة، “َأنَّ    َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َوَجَد مَتَْرًة يفِّ بـَْيتِّهِّ حَتَْت َجْنبِّهِّ، فََأَكَلَها ". َأخرجه مسند أمحد. النَّيبِّ
 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله موثقون[ 6691 ،6720 ،6820]مسند: 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْقَبُل اهْلَدِّيََّة، َواَل يـَْقَبُل الصََّدَقَة«.    -رضي هللا عنه   -)حم( َسْلَمان -[ 1811] قَاَل: »َكاَن النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه شريك بن عبد هللا النََّخعي، وهو سيئ الحفظ[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، 23704 ]مسند:
ِحيِح[   َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َّ َصلَّى هللاُ   -  مارضي هللا عنه  -)حم( ابن عباس  -[  1812]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم بِّطََعاٍم قَاَل: َحدََّثينِّ َسْلَماُن، قَاَل: أَتـَْيُت النَّيبِّ
ُتُه بِّطََعاٍم فـَُقْلُت: َهذِّهِّ َهدِّيٌَّة َأْهَديـْتـَُها َلَك ُأْكرُِّمَك   «،َوَأاَن َُمُْلوٌك فـَُقْلُت: َهذِّهِّ َصَدَقٌة »فََأَمَر َأْصَحابَُه فََأَكُلوا َومَلْ أيَُْكلْ  مثَّ أَتـَيـْ

َا فَإِّيّنِّ رَأَيـُْتَك اَل أَتُْكُل الصَّ   َدَقَة، »فََأَمَر َأْصَحابَُه فََأَكُلوا َوَأَكَل َمَعُهْم«. َأخرجه مسند أمحد. هبِّ
ُهَو ِثَقة   [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه اْبُن ِإْسَحاَق، وَ 23722]مسند:  

، َوبَ  ِحيِح[ َوَلِكنَُّه ُمَدلِّس   ِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
َعَليْ   -[  1813] َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْعُت  قَاَل: مسِّ َبينِّ هِّاَلٍل،  مِّْن  رَُجٌل  َحدََّثينِّ  قَاَل:  َاٌك،  زَُمْيٍل مسِّ أَبُو  َوَسلََّم  )حم(  هِّ 

 .»  يـَُقوُل: »اَل َتْصُلُح الصََّدَقُة لَِّغينٍِّّ َواَل لِّذِّي مِّرٍَّة َسوِّيٍّ
«. َأخرجه مسند أمحد. »اَل حتِّلُّ الصََّدَقُة لِّ ويف رواية أخرى،  ، َواَل لِّذِّي مِّرٍَّة َسوِّيٍّ  َغينٍِّّ

 [ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح[ 23183 ،16594]مسند: 

؟ قَاَل: َأذُْكُر  )حم( أبو احْلَْورَاءِّ، قَاَل: قـُْلُت لِّلَحَسنِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ َما َتْذُكُر مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   -[  1814]
َّ، قَاَل: فـَنَـَزَعَها َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأيّنِّ َأَخْذُت مَتَْرًة مِّْن مَتْرِّ الصََّدَقةِّ، َفَجَعلْ  تـَُها يفِّ يفِّ

َا، َفَجَعَلَها يفِّ التَّْمرِّ. َفقِّيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َما َكاَن َعَلْيَك مِّْن َهذِّهِّ التَّ  ؟ قَاَل: »إِّانَّ آَل حُمَمٍَّد  َعَلْيهِّ َوَسلََّم بُِّلَعاهبِّ ِّّ ََذا الصَّيبِّ ْمَرةِّ هلِّ
ْدَق طَُمْأنِّيَنٌة، وَ اَل حتِّلُّ   إِّنَّ اْلَكذَِّب رِّيَبٌة«  لََنا الصََّدَقُة« قَاَل: وََكاَن يـَُقوُل: »دَْع َما يَرِّيُبَك، إِّىَل َما اَل يَرِّيُبَك، فَإِّنَّ الصِّّ
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افـَْيَت، َوتـََولَّينِّ فِّيَمْن تـََولَّْيَت، َواَبرِّْك يلِّ فِّيَما  قَاَل: وََكاَن يـَُعلُِّّمَنا َهَذا الدَُّعاَء: " اللُهمَّ اْهدِّينِّ فِّيَمْن َهَدْيَت، َوَعافِّينِّ فِّيَمْن عَ 
قَاَل ُشْعَبُة: َوَأظُنُُّه َقْد قَاَل َهذِّهِّ    -َأْعطَْيَت، َوقِّينِّ َشرَّ َما َقَضْيَت، إِّنََّك تـَْقضِّي َوال يـُْقَضى َعَلْيَك، إِّنَُّه اَل َيذِّلُّ َمْن َوالَْيَت  

 َوتـََعالَْيَت ".   تـََبارَْكَت رَبَـَّنا -أَْيًضا 
ُ َعْنُه: َما َتْذُكُر مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ ويف رواية خمتصرة،   َي اَّللَّ ؟ قَاَل: َأْدَخَلينِّ  أَنَُّه قَاَل لِّلَحَسنِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ َرضِّ

َها مَتَْرًة،   نـْ َا اَل حتِّلُّ لَِّرسُ ُغْرَفَة الصََّدَقةِّ، فََأَخْذُت مِّ تـَُها يفِّ َفمِّي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَْلقَِّها، فَإَِّّنَّ ولِّ  فَأَْلَقيـْ
ََحٍد مِّْن َأْهلِّ بـَْيتِّهِّ«.  َأخرجه مسند أمحد.   اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوال ألِّ

إسناده صحيح[  [ ]شعيب1724  ،1727  ،1723]مسند:   إسناده صحيح[ ]شاكر:  ِفي  ]الهيثمي:  :  َوالطََّبَراِنيُّ  َيْعَلى،  َوَأُبو  َأْحَمُد،  َرَواُه 
 ]  اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات 

َعْنُه: َما تـَْعقُِّل َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ   -[  1815]  ُ َي اَّللَّ : َرضِّ َباَن، قَاَل: قـُْلُت لِّلُحَسنْيِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ  َصلَّى هللاُ  )حم( رَبِّيَعة ْبنِّ َشيـْ
ُّ َصلَّى َّ. فـََقاَل النَّيبِّ َا اَل حتِّلُّ    َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل: َصعِّْدُت ُغْرَفًة، فََأَخْذُت مَتَْرًة، فـَُلْكتـَُها يفِّ يفِّ هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَْلقَِّها، فَإَِّّنَّ

 لََنا الصََّدَقُة«. َأخرجه مسند أمحد.
نفسه بمعناه، ولكن هناك رواه محمد بن بكر عن   1724[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح، وهو الحديث 1731]مسند: 

[ ]الهيثمي: ه وكيع عن ثابت فجعله من حديث الحسين[ ثابت بن عمارة، فجعله من حديث الحسن، وهنا روا  َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقات 

َلى  -[  1816] لَيـْ َأيبِّ  اْبنِّ  َوَسلََّم وَعْن  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َع  َمْن مسِّ َأْخَبينِّ  قَاَل:  ْبنِّ َحْوَشٍب،  أَنَُّه مسَِّع  )حم( َشْهر   ،
»َأاَل إِّنَّ الصََّدَقَة  َجَة، قَاَل لَْيٌث يفِّ َحدِّيثِّهِّ: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو َعَلى اَنقَتِّهِّ، فـََقاَل:  َعْمَرو ْبَن َخارِّ 

َْهلِّ بـَْييتِّ  ، َواَل ألِّ  َوَأَخَذ َوبـََرًة مِّْن َكاهِّلِّ اَنقَتِّهِّ فـََقاَل: »َواَل َما ُيَساوِّي َهذِّهِّ، َأْو َما يَزُِّن َهذِّهِّ«.  «، اَل حتِّلُّ يلِّ
، َولِّْلَعاهِّرِّ احْلََجرُ  ُكلَّ ذِّي َحقٍّ َحقَُّه،    . إِّنَّ هللَا َقْد َأْعَطىَلَعَن هللاُ َمْن ادََّعى إِّىَل َغرْيِّ أَبِّيهِّ، َأْو تـََوىلَّ َغرْيَ َمَوالِّيهِّ اْلَوَلُد لِّْلفَِّراشِّ

يََّة لَِّوارٍِّث "  َأخرجه مسند أمحد.  َواَل َوصِّ
 فيه أوله.  وليس (٢٧١٢(، وابن ماجه )٢١٢١أخرجه الترمذي )  @[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 17663]مسند: 

 الفصل الثاني: فيمن حتل له الصدقة 
 

أم عطية    -[  1817] م(  نسيبة    -)خ  عنها    -وامسها:  إِّىل  -رضي هللا  فأرسلت  بشاة،  ُنسيبَة  إىل  »بُعَِّث  قالت:   :
فقالت: ال، إِّال ما َأرسلْت به نسيبُة من تلك الشاة،    ؟،: عندكم شيء-صلى هللا عليه وسلم  -عائشة منها، فقال النيبُّ  

 فقال: هاتِّ فقد بلغت حمِّلَّها«. 
لى عائشة، فقال: هل عندكم شيٌء؟ قالت: ال، إِّال شيٌء ع  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قالت: »دخل النيبُّ  

 بعثت به إلينا ُنسيَبُة من الشاة اليت بُعَِّثْت إليها من الصدقة، قال: إَِّّنا بلغت حمِّلَّها«. 
بشاٍة من الصدقة، فـَبَـَعثُت إىل عائشة منها بشيء،    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قالت: »بعَث إيلَّ رسول هللا  

 احلديث«. أخرجه البخاري، ومسلم ..: هل عندكم شيٌء؟ وقالت، وذكرت.-صلى هللا عليه وسلم -نيب فقال ال
 [ ]صحيح[ 2763]جامع: 
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َ بلحٍم    -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أنس بن مالك    -[  1818] ُأِتِّ
 صدقٌة، ولنا هدية«. ُتُصدَِّق به على بريرة، فقال: هو عليها 

حلماً ُتُصدِّق به عليها، فقال: هو هلا صدقة، ولنا    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية، قال: »أهدت بريرُة إىل رسول هللا  
 هدية«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. 

 احلديث« ..َة.إِّال أن يف رواية أيب داود »فقال: ما هذا؟ قالوا: شيٌء ُتُصدَِّق به على برير 
 [ ]صحيح[ 2764]جامع: 

صلى هللا عليه  -: قالت: ُتُصدَِّق على بريرة بلحم، فقال رسول هللا  -رضي هللا عنها    -)خ م ط( عائشة    -[  1819]
 : »هو هلا صدقٌة، ولنا هديَّة«. َأخرجه البخاري، ومسلم.-وسلم

ُأَِت بلحم بقر، فقيل: هذا ما ُتُصدِّق به على بَريرَة، فقال: هو هلا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية ملسلم: »َأنَّ النيب  
 صدقة، ولنا هدية«. 

ُْبٍز وَأْدٍم   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى هلما قالت: »دخل رسوُل هللا   لَغَداءِّ، فَُأَِت خبِّ وعلى النارِّ بـُْرَمٌة تـَُفوُر، فدعا ابِّ
بـُْرَمة على النار تـَُفوُر؟ قالوا: بلى اي رسول هللا، ولكنه حلم ُتصدِّق به على بريرَة، وَأهدت  من ُأْدمِّ البيت، فقال: َأمَل َأَر  

 إلينا منه، وأنت ال أتكل الصدقة. فقال: هو صدقة عليها، وهدية لنا«. 
َأَّنا َأْعتَِّقْت،    وأخرجه املوطأ بزايدة يف أوله، قالت عائشة: »كانت يف بريرة َثالُث ُسَنٍن، فكانت إِّحدى السُّنن الثالث: 

زوجها، وقال رسوُل هللا   َْت يف  أعتق، ودخل رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -َفُخريِّّ ملن  الوالء  صلى هللا عليه  -: 
 احلديث«. وأخرج البخاري، ومسلم أَيضاً رواية املوطأ ابلزايدة اليت يف أوهلا  ..وعلى النار بـُْرَمٌة. -وسلم

 [ ]صحيح[ 2765]جامع: 

صلى هللا عليه    -: »َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنها    -صلى هللا عليه وسلم  -زوج النيب    -)م( جويرية    -[  1820]
دخل عليها، فقال: هل من طعام؟ قالت: ال وهللا، إِّال َعظٌم من شاٍة ُأْعطِّيَـْتُه َموالِت من الصدقة، فقال: قـَرِّبيه،    -وسلم

 .فقد بلغت حمِّلَّها«. أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 2766]جامع: 

يف   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »بعثين أيب إىل رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس  -[ 1821]
 إِّبٍل َأعطاها إايه من الصدقة«. وزاد يف رواية: »أىب، يـُْبدِّهُلَا«. أخرجه أبو داود. 

 ]األلباني: صحيح[ : حديث حسن[ رعبد القاد [ ] 2767]جامع: 

: زعم أن رجاًل من األنصار، يقال له َسهل بن أيب  -رضي هللا عنه  -موىل األنصار  -)د( بشري بن يسار  -[ 1822]
َحْثمة، َأخبه ]: »أن نـََفرًا من قومه انطلقوا إىل خيب، فتفرَّقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتياًل... احلديث، وفيه[ أن النيب  

َْيَبَ«. أخرجه أبو داود.  -َوَداُه مائة من إِّبل الصدقة  -وسلمصلى هللا عليه  -  يعين: دِّيََة األنصاري الذي قُتَِّل خبِّ
 [ ]صحيح[ 2768]جامع: 

على إِّبل الصدقة إِّىل   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »مَحَلنا رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)خ( أبو الس  -[ 1823]
«. أخرجه البخاري تعليقا  . احلجِّّ
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 (، وقال شعيب: إسناده حسن.[ 17938مطوال )و  موصوال ]أخرجه أحمد  [ ]معلق[2769]جامع: 
َأنَّ َزْوَج بَرِّيَرَة َكاَن َعْبًدا َأْسَوَد ُيَسمَّى ُمغِّيثًا، قَاَل: َفُكْنُت َأرَاُه   - ما رضي هللا عنه -)حم( ابن عباس  -[ 1824]

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ  َها، قَاَل: َوَقَضى فِّيَها النَّيبِّ نَـْيهِّ َعَليـْ ُر َعيـْ َككِّ اْلَمدِّيَنةِّ، يـَْعصِّ بَـُعَها يفِّ سِّ يَّاٍت: إِّنَّ َمَوالِّ يـَتـْ يَـَها  َسلََّم َأْرَبَع َقضِّ
ََها، فَاْخَتا ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلَوالَء لَِّمْن َأْعَتَق« َوَخريَّ َرْت نـَْفَسَها، فََأَمَرَها َأْن تـَْعَتدَّ،  اْشرَتَُطوا اْلَوالَء، فـََقَضى النَّيبِّ

َها إِّىَل َعائَِّشَة َرضِّ  نـْ َها بَِّصَدَقٍة، فََأْهَدْت مِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل:  قَاَل: َوُتُصدَِّق َعَليـْ َها، َفذََكَرْت َذلَِّك لِّلنَّيبِّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ
َنا َهدِّيٌَّة«.   َها َصَدَقٌة، َوإِّلَيـْ  »ُهَو َعَليـْ

بَـُعَها يفِّ  ويف رواية أخرى،   َها،  َأنَّ َزْوَج بَرِّيَرَة َكاَن َعْبًدا َأْسَوَد ُيَسمَّى ُمغِّيثًا، وَُكْنُت َأرَاُه يـَتـْ نَـْيهِّ َعَليـْ ُر َعيـْ َككِّ اْلَمدِّيَنةِّ، يـَْعصِّ سِّ
يَّاٍت: َقَضى َأنَّ اْلَواَلَء لَِّمْن َأْعَتَق، ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْرَبَع َقضِّ ََها، َوَأَمَرَها َأْن تـَْعَتدَّ  قَاَل: فـََقَضى فِّيَها النَّيبِّ قَاَل:   -َوَخريَّ

احلُْ  عِّدََّة  َمرًَّة:  َعَليْ   -رَّةِّ  مَهَّاٌم  َصلَّى هللاُ   ِّّ لِّلنَّيبِّ َذلَِّك  َفذََكَرْت  َعائَِّشَة،  إِّىَل  َها  نـْ مِّ فََأْهَدْت  بَِّصَدَقٍة،  َها  َعَليـْ َوُتُصدَِّق  هِّ  قَاَل: 
َها َصَدقٌَة، َولََنا َهدِّيٌَّة«.   َأخرجه مسند أمحد. َوَسلََّم، فـََقاَل: »ُهَو َعَليـْ

إسناده3405  ،2542]مسند:   ]شعيب:  البخاري[    [  رجال  فمن  عكرمة  غير  الشيخين  رجال  ثقات  رجاله  البخاري  شرط  على  صحيح 
ِحيِح[ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، اْنَصَرَف مَِّن الصُّْبحِّ يـَْوًما فَأََتى النَِّّساَء    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1825] َأنَّ النَّيبِّ
دِّ، فـََوَقَف َعَلْيهِّنَّ، فـََقاَل: »اَي َمْعَشَر النَِّّساءِّ، َما رَأَْيُت مِّْن نـََواقِّصِّ ُعُقوٍل َودِّيٍن َأذْ  َهَب بُِّقُلوبِّ َذوِّي اأْلَْلَبابِّ  يفِّ اْلَمْسجِّ

َتطَْعُْتَّ« ، وََكاَن يفِّ النَِّّساءِّ اْمَرَأُة َعْبدِّ اَّللَِّّ  مِّْنُكنَّ، َوإِّيّنِّ َقْد رَأَْيُت أَنَُّكنَّ َأْكثـََر َأْهلِّ النَّارِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، فـَتَـَقرَّْبَن إِّىَل اَّللَِّّ َما اسْ 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَأَخَذْت حُ ْبنِّ َمْسُعوٍد، فَأََتْت إِّىَل عَ  َعْت مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َا مسِّ هَلَا،  ْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعوٍد فََأْخَبَْتُه ِبِّ لِّيًّا 

َوَرُسولِّهِّ  اَّللَِّّ  إِّىَل  بِّهِّ  أَتـََقرَُّب  فـََقاَلْت:  احْلُلِّيِّ؟  ََذا  هبِّ َتْذَهبِّنَي  أَْيَن  َمْسُعوٍد:  اْبُن  النَّارِّ،  فـََقاَل  َأْهلِّ  مِّْن  جَيَْعَلينِّ  اَل  َأْن  اَّللََّ  َلَعلَّ   
ٌع، فـََقاَلْت: اَل َواَّللَِّّ، َحَّتَّ   ، َهُلمِّّي َتَصدَّقِّي بِّهِّ َعَليَّ َوَعَلى َوَلدِّي، فََأاَن َلُه َمْوضِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  فـََقاَل: َويـَْلكِّ َأْذَهَب بِّهِّ إِّىَل النَّيبِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: هَ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَذهَ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاُلوا لِّلنَّيبِّ ذِّهِّ زَيـَْنُب َتْسَتْأذُِّن اَي  َبْت َتْسَتْأذُِّن َعَلى النَّيبِّ
َمْسعُ  ْبنِّ  َعْبدِّ اَّللَِّّ  اْمَرَأُة  فـََقاُلوا:  الزَّاَينِّبِّ هَِّي؟«  فـََقاَل: »َأيُّ  ِّّ  َرُسوَل اَّللَِّّ،  النَّيبِّ َعَلى  َفَدَخَلْت   ، هَلَا«  »اْئَذنُوا  فـََقاَل:  وٍد، 

ْنَك َمَقاَلًة، فـََرَجْعُت إِّىَل اْبنِّ َمسْ  ْعُت مِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ مسِّ ُتُه، َوَأَخْذُت ُحلِّيًّا  َصلَّى هللاُ  ثـْ ُعوٍد َفَحدَّ
ُ مِّْن َأْهلِّ النَّارِّ، فـََقاَل يلِّ اْبُن َمْسُعوٍد: َتَصدَّقِّي بِّهِّ َعَليَّ أَتـََقرَُّب بِّهِّ إِّىَل اَّللَِّّ   َوَعَلى َوَلدِّي فَإِّانَّ   َوإِّلَْيَك، رََجاَء َأْن اَل جَيَْعَلينِّ اَّللَّ

 ُّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل النَّيبِّ ٌع، فـَُقْلُت: َحَّتَّ َأْسَتْأذَِّن النَّيبِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َتَصدَّقِّي بِّهِّ َعَلْيهِّ، َوَعَلى  َلُه َمْوضِّ
ٌع«  ُْم َلُه َمْوضِّ  بَنِّيهِّ فَإَِّّنَّ

ُعقُ  نـََواقِّصِّ  رَأَْيُت مِّْن  َما   " َنا:  َوقـَْفَت َعَليـْ نَي  ْعُت مِّْنَك حِّ َما مسِّ َأرَأَْيَت  َرُسوَل هللاِّ،  اَي  قَاَلْت:  أَ مثَّ  َواَل دِّيٍن  ْذَهَب  وٍل َقطُّ 
َأمَّ   " فـََقاَل:  َوُعُقولَِّنا؟  دِّينَِّنا  نـُْقَصاُن  َفَما  َرُسوَل هللاِّ،  اَي  قَاَلْت:   ،" مِّْنُكنَّ  اأْلَْلَبابِّ  َذوِّي  نـُْقَصانِّ  بُِّقُلوبِّ  مِّْن  ذََكْرُت  َما  ا 

يُبُكنَّ،  َأْن متَْ   دِّينُِّكنَّ فَاحْلَْيَضُة الَّيتِّ ُتصِّ ُكَث اَل ُتَصلِّّي َواَل َتُصوُم، َفَذلَِّك مِّْن نـُْقَصانِّ دِّينُِّكنَّ،  مَتُْكُث إِّْحَداُكنَّ َما َشاَء هللاُ 
َا َشَهاَدُة اْلَمْرَأةِّ نِّْصُف َشَهاَدٍة "  . َأخرجه مسند أمحد. َوَأمَّا َما ذََكْرُت مِّْن نـُْقَصانِّ ُعُقولُِّكنَّ، َفَشَهاَدُتُكنَّ إَِّّنَّ

[ [ ]شعيب: إسناده جيد من أجل عمرو بن 8862]مسند:   أبي عمرو[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات 

َبَة، َعْن رَائِّطََة اْمَرَأةِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعوٍد، َوأُمِّّ َوَلدِّ   -[  1826] هِّ، وََكاَنْت اْمَرَأًة َصَناَع  )حم( ُعبَـْيد اَّللَِّّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُعتـْ
َعتَِّها، قَاَلْت: فـَُقْلُت لَِّعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعوٍد: اْليَ  لََقْد َشَغْلَتينِّ أَْنَت َوَوَلُدَك َعنِّ  دِّ، قَاَل: َفَكاَنْت تـُْنفُِّق َعَلْيهِّ َوَعَلى َوَلدِّهِّ مِّْن َصنـْ
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َيُكْن يفِّ َذلَِّك َأْجٌر َأْن تـَْفَعلِّي،  الصََّدَقةِّ، َفَما َأْسَتطِّيُع َأْن أََتَصدََّق َمَعُكْم بَِّشْيٍء، فـََقاَل هَلَا َعْبُد ا بُّ إِّْن مَلْ  َّللَِّّ: َواَّللَِّّ َما ُأحِّ
َعٍة أَبِّ  َها، َولَْيَس يلِّ َواَل لَِّوَلدِّي َواَل  فَأََتْت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّيّنِّ اْمَرَأٌة َذاُت َصنـْ نـْ يُع مِّ

فـََهْل يلِّ مِّْن  لِّ  بَِّشْيٍء،  أََتَصدََّق  َأْن  َأْسَتطِّيُع  َفَما  َشَغُلوينِّ َعنِّ الصََّدَقةِّ،  َوَقْد  َغرْيََها،  نـََفَقٌة  ي  قَاَل:  َزْوجِّ أَنـَْفْقُت؟  فِّيَما  َأْجٍر 
 يفِّ َذلَِّك َأْجَر َما أَنـَْفْقتِّ َعَلْيهِّْم«. َأخرجه مسند أمحد. فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَْنفِّقِّي َعَلْيهِّْم فَإِّنَّ َلكِّ 

([ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، 16085[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وقد سلف برقم )16086]مسند:  
، َوَلِكنَُّه ِثَقة    ، َوَقْد ُتوِبَع[ َوِفيِه اْبُن ِإْسَحاَق، َوُهَو ُمَدلِّس 
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 الباب األول: يف واجباته وسننه وأحكامه، جائزا  ومكروها  

 وفيه أربعة فصول   

 الفصل األول: يف وجوبه وموجبه 

 وفيه مخسة فروع 
 

 الفرع األول: يف وجوبه بالرؤية 
  -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنهما   -)خ م ط د س خز( عبد هللا بن عمر  -[ 1827]

 قال: »إِّذا رأيـُْتُموه فُصوُموا، وإذا رأيتموه فأفطُِّروا، فإن ُغمَّ عليكم فاْقُدُروا له«. 
ُصوموا حَّت تـََرُوا اهلِّالَل، وال تُفطِّروا حَّت ذََكَر رمضاَن، فقال: ال ت -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »َأنَّ رسوَل هللا  

 تروه، فإن ُغمَّ عليكم فاْقُدُروا َلُه«.  
قال: »الشهر تسع وعشرون ليَلة، فال تصوموا حَّت تروه، فإن ُغمَّ عليكم   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى أن النيبَّ 

 فأْكمِّلوا العِّدََّة ثالثني« ، أخرجه البخاري، ومسلم. 
  -ذََكَر رمضاَن، فضرَب بيديه، فقال: الشهُر هكذا، وهكذا، وهكذا   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسوَل هللا وملسلم »

 فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن ُغمَّ عليكم فاقدروا ثالثني«. -مث عقد إِّهبامه يف الثالثة 
 ويف رواية: »فَاْقُدُروا له«. 

 ، وقال: »فإِّن ُغمَّ عليكم فاقدروا له«.وأخرج املوطأ الرواية الثانية، والثالثة
وأخرج أبو داود الثالثة، وزاد: »فكاَن ابُن ُعَمَر إِّذا كان شعباُن تسعاً وعشرين: نُظَِّر له، فإن رُئَِّي فذاك، وإِّن مل يـَُر ومل  

قال: وكان ابُن عمَر  حَيُْل دون َمْنَظره سحاب أو َقرَتَة أصبح مفطرًا، فإن حال دون منظره سحاب أو قرتة أصبح صائماً، 
 يـُْفطُِّر مع الناس، وال أيخُذ هبذا احلساب«. وأخرج النسائي الرواية األوىل، والثانية

وُه  "إِّنَّ اَّللَّ َجَعَل اأْلَهِّلََّة َمَواقِّيَت، فَإَِّذا رَأَيـُْتمُ  قَاَل: -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ويف رواية عند ابن خزمية، 
   يُد َعَلى َثاَلثِّنَي".َفُصوُموا، َوإَِّذا رَأَيـُْتُموُه فََأْفطُِّروا، فَإِّْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَاْقُدُروا َلُه، َواْعَلُموا َأنَّ الشَّْهَر اَل يَزِّ 

 [ ]صحيح[ 1906[ ]خزيمة: 4377]جامع: 
: »إِّذا رأيُتم  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)خ م س( أبو هريرة  -[ 1828]

 اهلالَل فصوموا، وإِّذا رأيتموُه فأْفطُِّروا، فإِّن ُغمَّ عليكم فصوموا ثالثنَي يومًا«. 
ديث، وقال يف آخره: »فإن  ... وذكر احل   اهلالَل، فقال: -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: ذََكَر رسوُل هللا 

 ُأْغمَِّي عليكم فُعدُّوا ثالثني«.
: »صوموا لرؤيتِّهِّ،  -صلى هللا عليه وسلم -أو قال أبو القاسم  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قال: قال النيبُّ 

َي عليكم فأكملوا العدََّة«    وأفطروا لرؤيته: فإن ُغمِّّ
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 ثالثني«. أخرجه مسلم.  ويف أخرى »فإن ُأغمي عليكم الشهر فُعدُّوا
َي عليكم فأكملوا عدَة شعباَن ثالثني«.   وأخرج البخاري الرواية الثالثة، وقال: »فإِّن ُغمِّّ

 وأخرج النسائي الرواية األوىل.
 وله يف أخرى مثلها، وقال: »فإن ُغمَّ عليكم فعدُّوا ثالثني«. 

 ويف أخرى: »فاْقُدُروا ثالثني«. 
 ويف أخرى: »فاْقُدُروا له«. 

: »الشهُر يكون تسعاً وعشرين، ويكون ثالثنَي، فإِّذا  -صلى هللا عليه وسلم -له يف أخرى قال: قال رسول هللا و 
  رأيتموه فصوموا، وإِّذا رأيتموه فَأفطروا، فإن ُغمَّ عليكم فَأكملوا العدة«

 [ ]صحيح[ 4378]جامع: 
يقول: »ال   -صلى هللا عليه وسلم-سوَل هللا : قال: مسعُت ر -رضي هللا عنه   -)د س( حذيفة بن اليمان  -[ 1829]

  تـََقدَُّموا الشهَر حَّت تـََرُوا اهلالَل، أو ُتْكمِّلوا العِّدَّة، مث صوموا حَّت ترُوا اهلالَل، أو ُتكملوا العدة«. أخرجه أبو داود،
 والنسائي.

، ومل  -صلى هللا عليه وسلم -وزاد النسائي بعد »اهلالل« يف املوضعني »قبَله«. وللنسائي عن بعض أصحاب النيبِّّ 
 يسمِّّه... وذكر احلديث، وقال: »أو ُتكملوا العدة ثالثني«.

راش[ مرساًل قال: قال رسول هللا  : »إِّذا رأيتم اهلالل فصوموا،  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى عن رِّْبعي ]بن حِّ
ن تـََرُوا اهلالَل قبل ذلك، مث صوموا رمضاَن ثالثني، إِّال  وإِّذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمَّ عليكم فأمتوا شعباَن ثالثني، إِّال أ

 أن تـَُروا اهلالل قبل ذلك« 
 [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[  4379]جامع: 

ذََكَر   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)ط س د ت( عبد هللا بن عباس  -[ 1830]
رمضاَن، فقال: ال تصوموا حَّت تـََرُوا اهلالل، وال تـُْفطُِّروا حَّت تـََرْوه، فإن ُغمَّ عليكم فَأكملوا العدة ثالثني«. أخرجه  

 املوطأ، والنسائي. 
: إِّذا  -صلى هللا عليه وسلم  -بَن عباس قال: »عجبُت ُمن يتقدَّم الشهَر، وقد قال رسوُل هللا ويف رواية للنسائي: أنَّ ا

 رأيتم اهلاَلل فصوموا، وإِّذا رأيتموه فَأفطُِّروا، فإن ُغمَّ عليكم فأكملوا العدة ثالثني«. 
لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه  قال: »صوموا لرؤيته، وأفطروا  -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى: َأنَّ رسوَل هللاِّ  

 سحاب فأكملوا العدة، وال تستقبلوا الشهر استقبااًل«.  
: »ال تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: قال رسول هللا 

 فإن حالت دونه َغَيايَة، فأكملوا ثالثني«.
وا الشهر بصيام يوم أو يومني، إِّال أن يكون شيء يصوُمُه أحدُكم، وال تصوموا حَّت  وأخرجه أبو داود قال: »ال َتقدَّم

 تـََرْوه، مث صوموا حَّت تروه، فإن حال دونه َغمامة، فأمتوا العدة ثالثني، مث أفطروا، الشهر تسع وعشرون«. 
 ويف رواية ِبعناه، ومل يقل: »مث أفطروا«. 

 َن، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكمِّلوا ثالثني«وأخرجه الرتمذي قال: »ال تصوموا قبل رمضا
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 [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  4380]جامع: 

شعباَن ما ال   يـََتَحفَّظ منكان   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأن رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)د( عائشة  -[ 1831]
 يتحفَُّظ من غريه، مث يصوم لرؤيةِّ رمضاَن، فإِّن ُغمَّ عليه َعدَّ ثالثني يوماً، مث صام«. أخرجه أبو داود  

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4381]جامع: 
ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا رَأَيـُْتُم  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّ  -رضي هللا عنهما   -)حم( جابر بن عبد هللا  -[ 1832]

 سند أمحد. اهلِّاَلَل َفُصوُموا، َوإَِّذا رَأَيـُْتُموُه فََأْفطُِّروا، فَإِّْن ُأْغمَِّي َعَلْيُكْم، فـَُعدُّوا َثاَلثِّنَي يـَْوًما«. َأخرجه م
َوَأُبو َيْعَلى الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل   [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد،14526]مسند:  

ِحيِح[   الصَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل   -[  1833] َتُصوُموا َحَّتَّ    )حم( أَبُو الزَُّبرْيِّ، قَاَل: َسأَْلُت َجابًِّرا، َهْل مسِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم نَِّساَءُه َشْهًرا، فـَنَـَزَل  تـََرْوا اهلِّاَلَل، فَإِّْن َخفَِّي َعَلْيُكْم، فََأمتُِّّوا َثاَلثِّنَي«؟ َوقَاَل َجابٌِّر: َهَجَر َرُسوُل اَّللَِّّ صَ  لَّى هللاُ 

َا الشَّْهُر تِّْسٌع َوعِّْشُروَن«. َأخرجه مسند أمحد.   لِّتِّْسٍع َوعِّْشرِّيَن، َوقَاَل: »إَِّّنَّ
 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[  14670]مسند: 

أَبِّيهِّ قَاَل: قَا  -[  1834] َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا رَأَيـُْتُم اهلِّاَلَل َفُصوُموا،  )حم( قـَْيس ْبنِّ طَْلٍق، َعْن  َل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 َوإَِّذا رَأَيـُْتُموُه فََأْفطُِّروا، فَإِّْن ُأْغمَِّي َعَلْيُكْم فََأمتُِّّوا اْلعِّدََّة«.  

َعَلْيهِّ  ويف رواية أخرى،   َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ، ُصوُموا  قَاَل  لِّلنَّاسِّ َمَواقِّيَت  اأْلَهِّلََّة  َهذِّهِّ  َجَعَل  َوَجلَّ  َعزَّ  َوَسلََّم: »إِّنَّ اَّللََّ 
 َأخرجه مسند أمحد.  لُِّرْؤيَتِّهِّ، َوَأْفطُِّروا لُِّرْؤيَتِّهِّ، فَإِّْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فََأمتُِّّوا اْلعِّدََّة«. 

 سناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه من ال أعرفه[ [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إ16294 ،16290]مسند: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »ُصوُموا اهلِّاَلَل لُِّرْؤيَتِّهِّ، َوَأْفطُِّروا    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو َبَكَرةَ   -[  1835] َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
َة َثاَلثِّنَي، َوالشَّْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا« وَ   َعَقَد. َأخرجه مسند أمحد. لُِّرْؤيَتِّهِّ، فَإِّْن ُغمَّ َعَلْيُكْم، فََأْكمُِّلوا اْلعِّدَّ

وهو صدوق    -وهو ابن داَور القطان  -[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران  20432]مسند:  
 َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َوَغْيُرُه، َوِفيِه َكاَلم [  حسن الحديث[ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه ِعْمَراُن ْبُن َداُور اْلَقطَّاُن ;

لِّتِّْسعٍ   -[  1836] الشَّْهُر  َهَذا  رُئَِّي  اْلُمْؤمِّنِّنَي،  أُمَّ  اَي  لَِّعائَِّشَة:  قِّيَل  قَاَل:  أَبِّيهِّ  َعْن  َسعِّيٍد،  ْبُن  إِّْسَحاُق  َوعِّْشرِّيَن    )حم( 
ُبُكْم مِّْن َذاَك، َلَما ُصْمتُ  َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تِّْسًعا َوعِّْشرِّيَن َأْكثـَُر ُمَِّّا ُصْمُت َثاَلثِّنَي«.    قَاَلْت: »َوَما يـُْعجِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح[ 24597 ،24518]مسند: 

 

 بالشهادة، وهو نوعان الفرع الثاني: يف وجوبه  

 ]النوع[ األول: شهادة الواحد 

 ]النوع[ الثاني: يف شهادة االثني   
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صلى هللا عليه   -)د( حسني بن احلارث اجلديل: أن أمرَي مكَة ]خطَب، مث قال:[ »عهَد إِّلينا رسوُل هللا  -[ 1837]
َنَسْكنا بشهادْتما، قال: فسألُت احلسنَي بن احلارث: َمن  : أن نـَْنُسَك لرؤيته، فإن مل نـََرُه، وشهَد شاهدًا َعْدل، -وسلم

أمرُي مكَة؟ قال: ال َأدري، مث لقيين بعُد، فقال: هو احلارُث بُن حاطب، أخو حممد بن حاطب، مث قال األمري: إِّنَّ فيكم  
قال احلسني:   -رجل  وأومأ إىل -صلى هللا عليه وسلم -َمْن هو أعلم ابهلل ورسوله مين، وقد شهَد هذا من رسول هللا 

فقلُت لشيخ إِّىل جنيب: َمْن هذا الذي أومأ إليه األمرُي؟ قال: هذا عبُد هللاِّ بُن ُعمر، وَصَدَق، كان أعلَم ابهلل َجلَّ وعزَّ 
 «. أخرجه أبو داود. -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: بذلك أمَران رسوُل هللا  -منه 

 األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]4385]جامع: 
فقال: أال، إِّين   -)س( عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب: »أنه خطب الناَس يف ]اليوم[ الذي ُيشكُّ فيه   -[ 1838]

م حدَّثُوين: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -صلى هللا عليه وسلم -َجاَلْسُت أصحاَب رسولِّ هللا  صلى هللا عليه  -وساَءْلتهم، وإَِّّنَّ
يته، وأْفطُِّروا لرؤيته، واْنُسُكوا هلا، فإن ُغمَّ عليكم فأمتوا ثالثني، وإن شهَد شاهدانِّ فصوموا  قال: ُصوموا لرؤ  -وسلم

 وأفطروا«. أخرجه النسائي 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن بشواهده[ ]األلباني: صحيح[ ]الرسالة: صحيح لغيره[ 4386]جامع: 

قال: »اختلَف الناُس يف   -صلى هللا عليه وسلم  - )د( ربعي بن حراش: عن رَُجل من أصحابِّ رسولِّ هللا -[ 1839]
ورأايه أمسِّ   ،اهلاللُ ابهلل: ألَهلَّ  -صلى هللا عليه وسلم-آخر يوم من رمضاَن، فـََقدَِّم أعرابيَّان فشهدا عند رسولِّ هللا  

يَّة، فأمَر رسوُل هللا   الناس أن يُفطروا«.  -صلى هللا عليه وسلم -َعشِّ
  يـَُغدوا إِّىل مصالهم«. أخرجه أبو داودزاد يف رواية: »وأن 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4387]جامع: 
صلى هللا عليه   -)د س( أبو عمري ]عبد هللا[ بن أنس بن مالك: عن عمومة له من أصحاب رسول هللا  -[ 1840]

دون: أَّنم رأوا اهلالل ابألمس، فأمرهم أن يفطروا، يشه  -صلى هللا عليه وسلم -: »أنَّ رَْكباً جاؤوا رسوَل هللا -وسلم
  مصالهم«. أخرجه أبو داود، والنسائي إِّىل يغدونوإِّذا أصبحوا 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4388]جامع: 

 الفرع الثالث: يف اختالف البالد يف الرؤية 
أمَّ الفضل بعثـَْتُه إِّىل معاويَة ابلشام، قال: فـََقدِّْمُت الشاَم،  )م د ت س( كريب موىل ابن عباس: »أن  -[ 1841]

فقضيُت حاَجتها، واْسُتهِّلَّ عليَّ رمضاُن وأان ابلشام، فرأيُت اهلاَلل ليلَة اجلمعةِّ، مث َقدِّْمُت املدينَة يف آخرِّ الشهرِّ،  
قلت: رأيناه ليلَة اجلمعةِّ، فقال: أنَت رأيَتُه؟ فقلُت:  فسألين عبُد هللا بُن عباس، مث ذكر اهلالَل، فقال: مَّت رأيُتم اهلالَل؟ ف

، فال نزال نصوُم، حَّت نُكمَِّل ثالثني أو نراه،   نعم، ورآه الناُس وصاموا، وصام معاويُة، فقال: لكنَّا رأَيناه ليلَة السبتِّ
يامِّهِّ؟ فقال: ال، هكذا أمَراَن رسوُل هللا  « شك أحد رواته - عليه وسلمصلى هللا-فقلُت: أو ال تكتفي برؤية معاويَة وصِّ

 يف نكتفي أو: تكتفي. 
 أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، والرتمذي، والنسائي، وكلُّهم قالوا: »فرأيُت اهلالَل ليلَة اجلمعة«.

 والذي يف كتاب احلميدي: »يوَم اجلمعة«.
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ومل يقل عن   «،رآه الناس وصامواوقال الرتمذي: »فقلُت:  «،وقال النسائي: »أو ال تكتفي برؤية معاويَة وأصحابه؟
 نفسه: »أنه رآه« 

 [ ]صحيح[ 4389]جامع: 
)م( أبو البخرتي ]سعيد بن فريوز[ : قال: »خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن ََنَْلَة قال: تراَءْينا اهلاَلل،    -[ 1842] 

بَن عباس، فقلُت: إِّان رأينا اهلالَل،  فقال بعُض القوم: هو ابُن ثالث، وقال بعُض القوم: هو ابُن ليلتني، قال: فلقينا ا
فقال بعُض القوم: هو ابُن ثالث، وقال بعُض القوم: هو ابُن ليلتني، فقال: أيَّ ليلة رأيُتُموه؟ قال، فقلنا: ليلَة كذا وكذا،  

 [ قال: إِّن هللا مدَّه للرؤية، فهو لليلة رأيتموه«.-صلى هللا عليه وسلم-فقال: إن ]رسوَل هللا 
قال أبو الَبْخرتي: »أْهَلْلنا رمضاَن وحنن بذاتِّ عِّْرق فأرسلنا رجاًل إِّىل ابنِّ عباس، فسأله؟ فقال ابُن عباس:  ويف أخرى 

   فإِّن أْغمي عليكم فأكملوا العدة«. أخرجه مسلم ،لرؤيته: إِّن هللا قد أَمدَّه -صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا 
 [ ]صحيح[ 4390]جامع: 

 الفرع الرابع: يف الصوم والفطر باالجتهاد 
قال: »الصوُم يوَم تصومون،   -صلى هللا عليه وسلم -: أن نيبَّ هللا -رضي هللا عنه   -)ت د( أبو هريرة  -[ 1843]

 والفِّْطُر يوَم تـُْفطِّروَن، واألضحى يوم ُتَضحُّون«. َأخرجه الرتمذي.  
ْفطُِّرون، وأضحاكم يوم قال: »وفِّْطرُكم يوم تُـ  -فيه  -صلى هللا عليه وسلم -ذكَر النيبُّ   -وعند أيب داود عن أيب هريرة 

 ُتَضحُّون، وكلُّ عرفَة َمْوقِّف، وكل مِّىًن َمْنَحر، وكل فِّجاج مكة َمْنَحر، وكل مَجٍْع موقِّف«. 
قال الرتمذي: فسَّر بعض أهل العلم هذا احلديث، فقال: إَِّّنا معىن هذا: َأن الصوَم والفطر مع اجلماعة، وُعْظم الناس، 

 ابب إِّذا أخطأ القوم اهلالل وترجم أبو داود على هذا احلديث:
 [ ]عبد القادر: حسن[ ]األلباني: صحيح[  4390]جامع: 

قال: »الفطر يوم يـُْفطُِّر   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنها   -)ت( عائشة  -[ 1844] 
ي الناُس«. أخرجه الرتمذي   الناس، واألضحى يوم يضحِّّ

 حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[   [ ]عبد القادر:4392]جامع: 

 الفرع اخلامس: يف كون الشهر تسعا  وعشرين 
قال:   -صلى هللا عليه وسلم-: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنهما   -)خ م د س( عبد هللا بن عمر  -[ 1845]

»الشهر كذا وكذا وكذا، وصفَّق بيديه مرتني بكلِّّ أصابعهما، ونقص يف الصفقة الثالثة إِّهباَم اليمىن أو اليسرى«. هذه  
 رواية مسلم. 

 َوَخَنَس إِّهباَمُه يف الثالثة«. ويف رواية البخاري قال: »الشهُر هكذا وهكذا، 
يَّة ال نكُتب، وال حَنُْسب، الشهر هكذا، وهكذا   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية للبخاري: أن النيبَّ  قال: »إِّانَّ أُمَّة أُمِّّ

 يعين مرة: تسعاً وعشرين، ومرة ثالثني«.  -
يَّة، ال نكُتب، وال حنُسُب، الشهُر هكذا،  قال:  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية ملسلم َأنَّ رسوَل هللاِّ   »إِّان أُمَّة أُمِّّ

 وهكذا، وهكذا، وعقد اإلهبام يف الثالثة، والشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، يعين: متام الثالثني«.
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 ويف أخرى قال: »الشهُر هكذا وهكذا، وقبض إِّهبامه يف الثالثة«.
 »الشهُر هكذا، وهكذا، وهكذا: عشراً، وعشرًا، وتسعًا«.  قال: -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: َأنَّ النيبَّ 

 ويف أخرى أنه قال: »الشهُر تِّْسع وعشرون«. ومل يزد.
به قال: الشهر ثالثون، وطَبَّق كفَّيه ثالث مَِّرار«.   وزاد يف أخرى قال ُعقبُة: »وأحسِّ

وما يُْدريك َأن الليلَة النصُف؟ مسعُت رسوَل هللا   ويف أخرى »َأنَّ ابَن عمَر مسع رجاًل يقول: الليلَة ليلُة النصف، فقال له:
يقول: الشهر هكذا، وهكذا، وأشار أبصابعه العشر مرتني، وهكذا يف الثالثة، وأشار أبصابعه   -صلى هللا عليه وسلم -

 إِّهبامه«. -أو َخَنس  -كلِّّها، َوَحَبَس 
إِّصَبعه   -هو ابن حرب   -، وقال: »وخنس سليمان وأخرج أبو داود رواية البخاري الثانية، وقال: »هكذا« مرة ًثلثة

 يف الثالثة، يعين: تسعة وعشرين، وثالثني«.
َية«.   وأخرج النسائي رواية مسلم الثانية اليت فيها: »أُمَّة أُمِّّ

يَّة، ال نكُتب، وال حنُسب، الشهُر هكذا، وهكذا، وهكذا  اً  حَّت ذكر تسع -ثالًثً   -وله يف أخرى: »إِّانَّ أُمَّة أُمِّّ
 وعشرين«.

وله يف أخرى قال: »الشهُر هكذا« ، ووصف ُشعبة عن صفة جبلة ]ابن ُسَحيم[ عن صفة ابن عمر: »أنه تسع  
 وعشرون« ، فيما حكى من صنيعه مرتني أبصابع يديه، ونقص يف الثالثة إِّصبعاً من أصابع يديه.

 تِّسع وعشرون«. مل يزد على هذاقال: »الشهر  -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج أيضاً َأنَّ رسوَل هللاِّ 
 [ ]صحيح[ 4393]جامع: 

بيده   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »ضرَب رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)م س( سعد بن أيب وقاص  -[ 1846] 
 على األخرى، مث قال: الشهُر هكذا، وهكذا، وهكذا، مث نقص يف الثالثة إِّصبعًا«. أخرجه مسلم، وعند النسائي مثله.  

ويف أخرى مثل األوىل، وقال: »وصفَّق حممد   -يعين تسعة وعشرين  -وله يف أخرى: »الشهُر هكذا وهكذا وهكذا« 
َعُتها، ثالًثً، مث قبض يف الثالثة اإلِّهبام يف اليسرى«   بن عبيد بيديه يـَنـْ

 [ ]صحيح[ 4394]جامع: 
قال: »أاتين جبيُل   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ النيبَّ -رضي هللا عنهما   -)س( عبد هللا بن عباس  -[ 1847] 

 وعشرون يومًا«.فقال: الشهُر تسع 
 قال: »الشهُر تِّْسع وعشرون يومًا«. َأخرجه النسائي  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: َأنَّ رسوَل هللاِّ  

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4395]جامع: 

صلى هللا عليه   - : قال: »َلَما ُصْمنا مَع رسول هللا-رضي هللا عنه  -)د ت( عبد هللا بن مسعود  -[ 1848] 
 تسعاً وعشرين أكثَر ُما صمنا ثالثني«. أخرجه أبو داود. -وسلم

 ... « وذكر احلديث -صلى هللا عليه وسلم -وعند الرتمذي قال: »ما صمُت مع النيبِّّ 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[  4396]جامع: 

صلى هللا عليه وسلم قال: »شهَرا عيد ال   -نَّ رسوَل هللاِّ : أَ -رضي هللا عنه  -)خ م د ت( أبو بكرة  -[ 1849] 
 ينقصان: رمضاُن، وذو احلِّجَّةِّ«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي. 
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قال الرتمذي: قال أمحد: معىن هذا احلديث: ال ينقصانِّ معاً يف َسَنة واحدة، إِّن نقص أحدمها متَّ اآلخر، قال: وقال  
 .ن يكن تسعاً وعشرين فهو متام غرُي نُقصانإسحاق: معناه: إِّ 

 [ ]صحيح[ 4397]جامع: 
: »أْحُصوا هالَل  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 1850] 

 . شعباَن لرمضاَن«. أخرجه الرتمذي
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[  4398]جامع: 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َكْم َمَضى مَِّن الشَّْهرِّ؟«   -رضي هللا عنه -أبو هريرة   )جه( -[ 1851] 
شَّْهُر َهَكَذا،  َهَكَذا، َوال قَاَل: قـُْلَنا: اثـَْنانِّ َوعِّْشُروَن، َوبَقَِّيْت َْثَاٍن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »الشَّْهرُ 

َدًة«   أخرجه ابن ماجه.َوالشَّْهُر َهَكَذا، َثاَلَث َمرَّاٍت، َوَأْمَسَك َواحِّ
 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1656 ]ماجه:

قَاَل: »َما ُصْمَنا َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تِّْسًعا   -رضي هللا عنه -أبو هريرة   )جه( -[ 1852] 
 أخرجه ابن ماجه. َوعِّْشرِّيَن، َأْكثـَُر ُمَِّّا ُصْمَنا َثاَلثِّنَي« 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم. إال أن الجريري، واسمه سعيد بن أياس أبي مسعود اختلط  1658 ]ماجه:
 بآخر عمره. والحديث رواه أبي داود والترمذي من حديث ابن مسعود[ ]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 

 الفصل الثاني: يف ركن الصوم 

 وفيه فرعان   
 

 ع األول: يف النية، وفيها نوعان الفر 

 النوع األول: يف نية الفرض 
: »َمْن مَلْ جُيْمِّع  -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: قال رسول هللا -رضي هللا عنها    -د ت س( حفصة )  -[ 1853]

 الصياَم قـَْبَل الَفجرِّ فال صياَم َلُه«. َأخرجه أبو داود، والرتمذي.
 وعند النسائي: »من مل جُيْمِّع الصياَم قبَل طلوع الفجرِّ فال يصوُم«.  

 ويف أخرى: »من مل يـُبَـيِّّتِّ الصياَم من الليل فال صياَم له«. 
 ويف أخرى له: »َمن مل يـُبَـيِّّت الصياَم قبل الفجر فال صيام له«.

 ويف أخرى: »من مل يـُبَـيِّّتِّ الصياَم من الليل«. 
 كانت تقوُل: »من مل جُيْمِّعِّ الصوَم من الليل فال يصوم«.وله يف أخرى: أن حفصَة  

 ويف أخرى: »ال صيام ملن مل جُيمِّع الصوم قبَل الفجر«.
 ويف أخرى: »ال صياَم ملن مل جُيمع قبَل الفجر«. 

 وقال أبو داود: وقفه على َحفصَة: َمْعمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس األيلي، ]كلُّهم[ عن الزهري 
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 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4399]جامع: 
: قالتا: »ال يصوم إِّال من َأمجع الصيام قبل الفجر«.  -رضي هللا عنهما    -)ط س( عائشة، وحفصة   -[ 1854] 

 أخرجه النسائي. 
مثل ذلك،   -وسلمصلى هللا عليه  -وأخرجه املوطأ عقيب حديث ابن عمر، وقال: عن عائشة، وحفصة، زوَجي النيبِّّ 

 ومل يذكر لفظهما
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح لغيره[  4401]جامع: 

 النوع الثاني: يف نية صوم التطوع 
ذاَت يوم:   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: قال يل رسوُل هللا -رضي هللا عنها   -)م س ت د( عائشة  -[ 1855]

عِّْندَكم شيء؟ قالْت: فقلُت: اي رسوَل هللا، ما عندان شيء، قال: فإين صائم، قالت: فخرج رسوُل هللا  »اي عائشُة، هل 
قلُت: اي   -صلى هللا عليه وسلم -فلما رجَع رسوُل هللا  -أو جاءان َزْور  -، فُأْهدِّيت لنا َهديَّة  -صلى هللا عليه وسلم

وقد خَبْأُت لك شيئاً، قال: ما هو؟ قلت: َحْيس، قال: هاتيه، فجئُت   -ْور أو جاءان زَ  -رسوَل هللا، ُأْهدَِّيْت لنا َهديَّة  
 به فأكَل، مث قال: قد كنُت أصبحُت صائمًا«.

قال طلحُة: فحدَّْثُت جماهداً هبذا احلديث، فقال: ذلك ِبنزلة الرَُّجلِّ خُيْرُِّج الصدقَة من ماله، فإِّن شاَء أْمضاها، وإِّن شاَء  
 أمسكها.

ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: ال، قال:   -صلى هللا عليه وسلم -لت: »دخل عليَّ النيبُّ ويف أخرى قا
فإين إِّذن صائم، مث أاتان يوماً آخر، فقلنا: اي رسوَل هللا، ُأْهدَِّي لنا َحْيس، فقال: أرِّينيه، فلقد أصبحُت صائماً، فأَكل«.  

 أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وله يف أخرى مثلها، وقال يف آخره: »فقلُت اي رسوَل هللا دخلَت عليَّ وأنت صائم، مث أكلَت َحْيساً؟ قال: نعم اي  

عائشُة، إَِّّنا منزلُة َمْن صام يف غريِّ رمضاَن، أو يف غري قضاءِّ رمضاَن، أو يف التطوع، ِبنزلةِّ رَُجل أخرَج صدقة من ماله،  
 َل ]منها[ ِبا بقي فأْمَسكه«. فجاَد منها ِبا شاء فَأمضاه، وخبِّ 

يوماً فقال: هل عندكم شيء؟ قالْت: قلُت   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي قالْت: »دخَل عليَّ رسوُل هللا 
 ال، قال: فإين صائم«.  

يقول: إِّين صائم،  أيتيين، فيقوُل: أعندكِّ َغَداء؟ فَأقول: ال، ف  -صلى هللا عليه وسلم -ويف ُأخرى قالت: »كان النيبُّ  
  قالت: فأاتين يوماً، فقلُت: اي رسول هللا، إِّنَُّه قد ُأْهدَِّيْت لنا َهدِّيَّة، قال: وما هي؟ قُلُت: َحْيس، قال: َأما إِّين أصبحتُ 

 صائماً، مث َأكل«.
م؟ فإذا قلنا:  إِّذا دخل عليَّ قال: هل عندكم طعا -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قالت: »كان رسوُل هللا 

ال، قال: إين صائم«، زاد وكيع: »فدخل علينا يوماً آخَر، فقلنا: اي رسوَل هللا، ُأْهدَِّي لنا َحْيس، َفَحَبْسَناُه لك، فقال:  
 أدنِّيه، قال طلحة: فأصبَح صائماً، فأفطَر«

 [ ]صحيح[ 4402]جامع: 
َ   -صلى هللا عليه وسلم-عند النيبِّّ  : قالت: »كنُت قاعدة-رضي هللا عنها    -)ت د( أم هانئ  -[ 1856]  فُأِتِّ
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؟ قلُت: كنُت صائمة فأفطرُت،   بشراب، فشرب منه، مث انَوَلين فشربُت، فقلُت: إِّين أذنبُت فاستغفر يل، فقال: وما ذاكِّ
 فقال: َأمِّْن قضاء كنتِّ تقضيَنه؟ قلُت: ال، قال: فال يضرُّك«. 

: الصائم -صلى هللا عليه وسلم -، أما إِّين كنُت صائمة، فقال رسوُل هللا ويف رواية مثله، وفيه: »فقالْت: اي رسوَل هللا
هِّ، إن شاء صاَم، وإن شاَء أفطَر«.  املتطوِّع أمنُي نـَْفسِّ

هِّ  . أخرجه الرتمذي. -أو أمنُي نفسه  -ويف رواية: »أمرُي نـَْفسِّ  « على الشَّكِّّ
صلى   -جاءت فاطمُة، فجلسْت على يسارِّ رسولِّ هللا    - فتحِّ مكةَ  -ويف رواية أيب داود قالت: »ملا كان يوُم الفتحِّ 

، وأمُّ هانئ عن ميينه، قال: فجاءت الوليدُة إبِّانء فيه شراب، فناولَْته، فشرب منه، مث انوَله أمَّ هانئ  -هللا عليه وسلم
لت: ال، قال: ال  فشربْت منه، فقالْت: اي رسول هللا، لقد أفطرُت وكنت صائمة، فقال هلا: أكنتِّ تقضنَي شيئاً؟ قا

، إِّن كان تطوُّعًا«   َيُضرُّكِّ
 [ ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: صحيح[  4403]جامع: 

 الفرع الثاني: يف اإلمساك عن املفطرات، وهي أنواع 

 النوع األول: يف القيء، واحلجامة، واالحتالم 
قال: »َمن َذرََعُه الَقيُء،   -هللا عليه وسلمصلى  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)ت د( أبو هريرة  -[ 1857]

«. أخرجه الرتمذي.   فليس عليه قضاء، ومن اْستَـَقاَء عمدًا فليَـْقضِّ
 »  وعند أيب داود: »من ذرعه اْلقيُء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن اْستَـَقاء فليَـْقضِّ

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4405]جامع: 
قَاَء   -صلى هللا عليه وسلم-)د ت( معدان بن ]أيب[ طلحة: أنَّ أاب الدرداءِّ حدَّثه: »أن رسوَل هللا  -[ 1858] 

يف مسجد دمشَق، فقلت: إِّن أاب الدرداء حدَّثين: أن   -صلى هللا عليه وسلم  -فأْفطر، فلقيُت ثوابن موىل رسول هللا 
 وأان َصبَـْبُت له َوُضوءه«. أخرجه أبو داود، والرتمذي حنوه   قاَء فأفطر، قال: صدق، -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 4409]جامع: 
احتجم   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)خ م د ت( عبد هللا بن عباس  -[ 1859] 

 اري ومسلم. وهو حمرم، واحتجم وهو صائم«. َأخرجه البخ
 احتجم وهو صائم«. -صلى هللا عليه وسلم  -وعند أيب داود: »أن النيبَّ 
 احتجم صائماً حمرمًا«.  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »َأنَّ رسوَل هللا  

 وهو حمرم صائم«.  -صلى هللا عليه وسلم -وعند الرتمذي: »احتجم النيبُّ  
 ينة وهو حمرم صائمويف رواية أخرى: احتجم فيما بني مكة واملد

   ويف أخرى: احتجم وهو صائم
 [ ]صحيح[ 4410]جامع: 

: قال: »ما كنا َندَُع احلجامَة للصائمِّ إِّال كراهيَة اجلَْهد«.  -رضي هللا عنه  -د خ( أنس بن مالك ) -[ 1860] 
 أخرجه أبو داود. 
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تكرهون احلجامة للصائم على عهد رسول هللاِّ هللا  وعند البخاري: قال ًثبت ]الُبناين[: »سئل أنس بن مالك: ]أ[ كنتم 
 ؟ قال: ال، إِّال من أجل الضعف«-صلى هللا عليه وسلم -

 [ ]صحيح[  4411]جامع: 
»َّنى عن احلجامة   -صلى هللا عليه وسلم -)د( عبد الرمحن بن أيب ليلى: عن رجل من أصحاب النيب  -[ 1861] 

صحابه، فقيل له: اي رسول هللا إِّنََّك تواصل ]إِّىل السََّحر[ فقال: إِّين ُأَواصِّل إِّىل  واملواصلة، ومل حُيرِّْمهما إبقاًء على أ
 السََّحر، وريب يُطعُِّمين ويسقيين«. أخرجه أبو داود. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4412]جامع: 
قال: »َأفطر احلاجم   -هللا عليه وسلمصلى  -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه  -)ت( رافع بن خديج  -[ 1862] 

 واحملجوم«. أخرجه الرتمذي 
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4415]جامع: 

قال: »أفطر احلاجم واحملجوم«.  -صلى هللا عليه وسلم -: أن نيبَّ هللا -رضي هللا عنه  -)د( ثوابن   -[ 1863]
 أخرجه أبو داود. 

 قادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد ال4416]جامع: 
-صلى هللا عليه وسلم -: قال: »بينما هو ميشي مع رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( شداد بن أوس  -[ 1864]

 فذكر حنوه.  ...«
ذ بيدي، لثماَن عشرة  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »َأنَّ رسوَل هللا   خلت   أََتى رجاًل ابلبقيع وهو حيتجم، وهو آخِّ

 من رمضان، فقال: أفطر احلاجم واحملجوم«. أخرجه أبو داود. 
 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 4417]جامع: 

ُم   -رضي هللا عنه -أبو هريرة   )جه( -[ 1865]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْفَطَر احْلَاجِّ
 أخرجه ابن ماجه.َواْلَمْحُجوُم« 

]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد   ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع[ [ ]األلباني: صحيح[ 1679 ]ماجه:
 حديث أبي هريرة منقطع[ 

َناٍن اأْلَْشَجعِّيِّ   -[  1866]  أَنَُّه قَاَل: َمرَّ َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأاَن    -رضي هللا عنه  -)حم( َمْعقِّل ْبنِّ سِّ
َلًة، َخَلْت مِّْن َشْهرِّ رََمَضاَن،  ُم يفِّ َْثَانِّ َعْشَرَة لَيـْ ُم َواْلَمْحُجوُم«. َأخرجه مسند أمحد. َأْحَتجِّ  فـََقاَل: »َأْفَطَر احْلَاجِّ

ْبُن  15944  ،15901]مسند:   َعَطاُء  َوِفيِه  اْلَكِبيِر،  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  منقطع[  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]
اِئِب، َوَقِد اْخَتَلَط[   السَّ

زَْيدٍ   -[  1867]  ْبنِّ  ُأَساَمة  عنهما  -)حم(  هللا  ُم    -رضي  احْلَاجِّ »َأْفَطَر  قَاَل:  أَنَُّه  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ َعنِّ 
ُم«. َأخرجه مسند أمحد.  َواْلُمْسَتْحجِّ

، َوِقيَل: َلْم َيْسَمْع ِمْن ُأَساَمَة[ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َواْلَحَسُن ُمدَ 21826]مسند:   لِّس 

ُم َواْلَمْحُجوُم«.   -رضي هللا عنه  -)حم( بِّاَلل  -[  1868]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْفَطَر احْلَاجِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 َأخرجه مسند أمحد. 
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 ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَشْهر  َلْم َيْلَق ِباَلاًل[ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد[  23888]مسند: 
عائشة    -[  1869]  عنها    -)حم(  هللا  ُم    -رضي  احْلَاجِّ »َأْفَطَر  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت: 

 سند أمحد.َواْلَمْحُجوُم«. َأخرجه م
]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]الهيثمي: في الصحيح بعضه، رواه أحمد، وفيه ليث بن أبي    [25242  ،26217]مسند:  

 ُسَلْيم، وهو ثقة، لكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح[ 

 : القُبْلَة واملباشرة ني ]النوع[ الثا   
  -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »إِّْن كان رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)خ م ط د ت حب( عائشة  -[ 1870]

 لَُيقبِّّل بعض أزواجه وهو صائم، مث ضحكت«  
ْربه«. أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »كان النيبُّ   ر وهو صائم، وكان َأْمَلَككم إلِّ يُقبِّّل ويُباشِّ

 البخاري ومسلم. 
 كان يُقبِّّلها وهو صائم«.   -صلى هللا عليه وسلم -ملسلم عن عروة، أن عائشة أخبته: »َأنَّ رسوَل هللا و 

صلى هللا عليه  -ويف رواية ابن عيينة قال: »قلت لعبد الرمحن بن القاسم: أمسعَت أابَك حُيدُِّث عن عائشة: أن النيبَّ 
 ل: نعم«. كان يـَُقبُِّّلها وهو صائم؟ فسكت ساعة، مث قا  -وسلم

يُقبُِّّلين وهو صائم، وأَيُّكم ميلك إِّْربَه، كما كان رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »كان رسوُل هللا 
 ميلك إِّْربَُه؟«.  -صلى هللا عليه وسلم -

رْ   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى: »َأنَّ رسوَل هللا   به، وأنه كان يُباشر وهو  كان يُقبِّّل وهو صائم، وكان أمَلَككم إلِّ
 صائم«.

ْربِّهِّ«.   ويف أخرى: »أَنه كان يقبِّّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أمَلُككم إلِّ
 يُقبِّّل يف شهر الصوم«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »كان النيبُّ  

 ويف أخرى: »يقبل وهو صائم يف رمضان«.
 وأخرج املوطأ الرواية األوىل.

يـَُقبِّّل   -صلى هللا عليه وسلم -كانت إِّذا ذكرت َأنَّ رسوَل هللا   -رضي هللا عنها    -أخرى: »بلغه: أن عائشَة  وله يف
 ؟«. -صلى هللا عليه وسلم -وهو صائم، تقول: وأَيُّكم أْملُك لنفسه من رسول هللا  

 وأخرج أبو داود الروايتني: اخلامسة، والسادسة من َأفراد مسلم.
 يقبِّّلين وهو صائم وأان صائمة«. -صلى هللا عليه وسلم  -ت: »كان رسوُل هللا وله يف أخرى قال

 . (1) ويف أخرى: »أنه كان يقبِّّلها وهو صائم، ومَيُصُّ لساَّنا« 
 وَأخرج الرتمذي الرواية اخلامسة والسادسة من أفراد مسلم.  

ْربِّهِّ«  .(2) وللرتمذي: »أنه كان يباشرين وهو صائم، وكان َأمَلَككم إلِّ
حبان،   ابن  عند  رواية  قـُْلُت    -ويف  َصائٌِّم«،  َوُهَو  نَِّسائِّهِّ  بـَْعَض  يـَُقبُِّّل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  »َكاَن  قَاَلْت: 

؟، قَاَلْت َعائَِّشُة: »يفِّ ُكلِّّ َذلَِّك، يفِّ اْلَفرِّيَضةِّ َوالتََّطوُّ  « أخرجه ابن حبان لَِّعائَِّشَة: يفِّ اْلَفرِّيَضةِّ َوالتََّطوُّعِّ  . (3) عِّ
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 [ إسناد هذه الرواية: ويمص لسانها، ضعيف.]عبد القادر: ( 1)
 [ ]صحيح[  4421( ]جامع: 2)
 بزيادة: قلت لعائشة[ ]شعيب: صحيح[  -[ ]االلباني: منكر 3545( ]حبان: 3)

صلى   -»أنه سأل رسوَل هللا  : -صلى هللا عليه وسلم   -ربيُب النيبِّّ   -( عمر بن أيب سلمة حم )م ط -[ 1871]
فَأخبْته: َأنَّ   -ألمِّّ سلمة   -: سْل هذه  -صلى هللا عليه وسلم -: أيُقبِّّل الصائم؟ فقال له رسوُل هللا -هللا عليه وسلم

يفعل ذلك، فقال: اي رسول هللا، قد غفر هللا لك ما تقدَّم من ذنبك وما أتخَّر،   -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا 
 . (1) : أما وهللا، إِّين ألتقاكم هلل، وأْخَشاكم له«. أخرجه مسلم -صلى هللا عليه وسلم-ه رسوُل هللا فقال ل

ويف رواية املوطأ عن عطاء بن يسار: »أن رجاًل قبَّل امرأته وهو صائم يف رمضاَن، فوَجَد من ذلك َوْجدًا شديدًا، فأرسل  
يفعله، فأخبت زوجها، فزاده ذلك َشّرًا،   -صلى هللا عليه وسلم -هللا امرأته، فسألت أمَّ سلمَة؟ فأخبْتا: َأنَّ رسوَل 

، إِّن هللا حيِّلُّ لرسوله ما شاء، مث رجعت امرْأتُه إِّىل أُمِّّ سلمَة  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال: َلْسنا مثَل رسول هللا 
: ما هلذه املرأة؟ فأخبته  -عليه وسلمصلى هللا  -، فقال رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -فوجدت عندها رسوَل هللا 

أمُّ سلمَة، فقال: أال أخبتيها أين أفعل ذلك؟ قالت: قد أخبْتا، فذهبْت إِّىل زوجها فأخبته، فزاده ذلك شّرًا، وقال:  
،  -صلى هللا عليه وسلم -، حيِّلُّ هللا لرسوله ما شاء، فغضب رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -لسنا مثل رسول هللا 

 (.2) وقال: وهللا إِّين ألتْـَقاكم هلل، وأْعلُمكم حبدوده«

ي يـَُقبُِّّلينِّ َوُهَو َصائٌِّم وَ   ويف رواية يف املسند عن    َأاَن َصائَِّمٌة، َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن فـَرُّوَخ، َأنَّ اْمَرَأًة َسأََلْت أُمَّ َسَلَمَة فـََقاَلْت: إِّنَّ َزْوجِّ
 . (3)  ٌة«. َأخرجه مسند أمحدَفَما تـََرْيَن؟ فـََقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقبُِّّلينِّ َوُهَو َصائٌِّم َوَأاَن َصائِّمَ 

 [ ]صحيح[  4422]جامع: ( 1)
 [  ، ولكن وصلها عبد الرزاق وأحمد بإسناد صحيح[ ]عبد القادر: مرسل4422]جامع: ( 2)
 [ إسناده حسن  ]شعيب:  [26719 ،26500]مسند: ( 3)
يُقبِّّل وهو صائم«.   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)م( حفصة  -[ 1872] 

 أخرجه مسلم 
 [ ]صحيح[ 4423]جامع: 

ْشُت، فقبَّلت، وأان صائم،  -رضي هللا عنهما   -)د( جابر بن عبد هللا  -[ 1873]  : أن عمَر بَن اخلطابِّ قال: »َهشِّ
فقلُت: اي رسوَل هللا، صنعُت اليوم أمرًا عظيماً: قبَّلُت وأان صائم، قال: أرأيَت لو مضمضت ابملاء وأنَت صائم؟ قلت:  

 ال أبس، قال: َفمْه!«. أخرجه أبو داود.  
 : حديث منكر[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد ] [ 4424]جامع: 

عن املباشرةِّ   -: »أن رجاًل سأل رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة   -[ 1874] 
؟ فرَّخص له، فأاته آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخََّص له شيخ، وإِّذا الذي َّناه   شاب«. أخرجه أبو داود. للصائمِّ

: في إسناده أبو العنبس، واسمه عبد هللا بن صهبان األسدي، وهو لين الحديث[ ]شعيب: إسناده صحيح[  رعبد القاد [ ] 4428]جامع: 
 ]األلباني: حسن صحيح[  
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،   -رضي هللا عنهما  -)حم( ابن عباس  -[ 1875] يُب مَِّن الرُُّءوسِّ »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َكاَن ُيصِّ
 َوُهَو َصائٌِّم«.  

؟ فـََقاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّىويف رواية أخرى، عن  َلةِّ لِّلصَّائِّمِّ   َشْيٍخ، مِّْن َبينِّ َسُدوٍس، قَاَل: ُسئَِّل اْبُن َعبَّاٍس َعنِّ اْلُقبـْ
يُب مَِّن الرُُّءوسِّ َوُهَو َصائٌِّم«. هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيصِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
]الهيثمي: رجال    والثانية إسنادها ضعيف[  صحيح على شرط مسلم  اإسنادهالرواية األولى  شعيب:  [  3391  ،3392  ،2241]مسند:  

 أحمد رجال الصحيح[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقْد مَ   -[  1876] ، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َسَح َعَلى َوْجهِّهِّ  )حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ ثـَْعَلَبَة ْبنِّ ُصَعرْيٍ اْلُعْذرِّيِّّ
اْلُقبْـ  َعنِّ  َهْوينِّ  يـَنـْ قَاَل: َكانُوا  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َأْصَحاَب  مثَّ  َوَأْدَرَك  َها،  نـْ مِّ َْكثـََر  ألِّ أَتـََقرََّب  َأْن  خَتَوُّفًا  َلةِّ 

َوَسلََّم َكا َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  »إِّنَّ  قَائُِّلُهْم:  َويـَُقوُل  َها  َعنـْ َهْوَن  يـَنـْ اْليَـْوَم  لَْيَس  اْلُمْسلُِّموَن  َما  اَّللَِّّ  ْفظِّ  حِّ مِّْن  َلُه  َن 
ََحٍد«. َأخرجه مسند أمحد.   ألِّ

ِحيِح[ [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]الهيثمي:23669]مسند:   َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 َرُسولِّ  َعَلى َعْهدِّ )حم( َعطَاء ْبنِّ َيَساٍر، َعْن رَُجٍل، مَِّن اأْلَْنَصارِّ َأنَّ اأْلَْنَصارِّيَّ َأْخَبَ َعطَاًء: أَنَُّه قـَبََّل اْمَرأََتُه    -[  1877]

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو َصائٌِّم فََأَمَر اْمَرأََتُه َفَسأََلتِّ النَّيبِّ َم َعْن َذلَِّك؟ فـََقاَل النَّيبِّ
عِّي  َوَسلََّم: »إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ يـَْفَعُل َذلَِّك« فََأْخَبَتْ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُرخَُّص َلُه يفِّ َأْشَياَء، فَاْرجِّ َّ َصلَّى هللاُ  ُه اْمَرأَتُُه فـََقاَل: إِّنَّ النَّيبِّ

َّ َصلَّ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَلْت: قَاَل: إِّنَّ النَّيبِّ َوَسلََّم يـَُرخَُّص َلُه يفِّ َأْشَياَء،    ى هللاُ َعَلْيهِّ إِّلَْيهِّ، فـَُقويلِّ َلُه: فـََرَجَعْت إِّىَل النَّيبِّ
ُُدودِّ اَّللَِّّ«. َأخرجه مسند أمحد.  فـََقاَل: »َأاَن أَتْـَقاُكْم َّللَِِّّّ، َوَأْعَلُمُكْم حبِّ

. وهو في    [ ]شعيب:23682]مسند:   ، فهو صحابيٌّ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل األنصاري، وجهالته ال تضرُّ
ِحيِح[ الموطأ بأطول منه مرسال[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلهُ   ِرَجاُل الصَّ

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَُقبُِّّل َوُهَو َصائٌِّم«. َأخرجه »  -رضي هللا عنها    -)حم( أُّم َحبِّيَبَة    -[  1878]
 مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: حديث صحيح على خطأ في إسناده[  26762]مسند: 
َلةِّ    -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ    -رضي هللا عنه    -  َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيّ   وأَب  )خز(   -[  1879] رَخََّص يفِّ اْلُقبـْ

 .  لِّلصَّائِّمِّ
ّ  ويف رواية أخرى،  . -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -رَخََّص الَنيبِّ َلةِّ لِّلصَّائِّمِّ َواحلَِّجاَمةِّ لِّلصَّائِّمِّ  أخرجه ابن خزمية  يفِّ اْلُقبـْ

 [ (ناصر –[ ]ياسين: إسناده صحيح[ ]االعظمي: )إسناده صحيح كما تقدم آنًفا 1969 ،1967 ،2005 ،1968]خزيمة: 

يـَْلمُِّس مِّْن َوْجهِّي مِّْن    -رضي هللا عنها    -عائشة    )حب(   -[  1880] َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَل   ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ قَاَلْت: »َكاَن النَّيبِّ
 َشْيٍء َوَأاَن َصائَِّمٌة« أخرجه ابن حبان

 ]االلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده قوي[ ]الداراني: إسناده جيد[   [3546]حبان: 

 النوع الثالث: املفطر ناسيا  
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َي وهو   -: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه  -)خ م د ت( أبو هريرة  -[ 1881] قال: »َمن َنسِّ
 أطَعمُه هللا وسقاه«. َأخرجه البخاري، ومسلم. صائم، فأكَل أو شرَب، فلُيتمَّ صومه، فإَِّّنا 

 وعند الرتمذي: »من أكَل أو شرَب انسياً فال يفطر، فإَّنا هو رزق رزقه هللا«. 
، فقال: اي رسول هللا: أكلُت وشربُت انسياً، وأان  -صلى هللا عليه وسلم -وعند أيب داود: »أن رجاًل جاء إِّىل النيبِّّ 

 اَك«صائم؟ فقال: هللاُ أطعمَك وسق
 [ ]صحيح[ 4431]جامع: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  -رضي هللا عنه  -حب( أبو هريرة خز ) -[ 1882] َّ َصلَّى اَّللَّ َمْن َأْفَطَر يفِّ َشْهرِّ رََمَضاَن قَاَل: »َأنَّ النَّيبِّ
ًيا َفاَل َقَضاَء َعَلْيهِّ، َواَل َكفَّارََة« أخرجه ابن حبان   اَنسِّ

إسناده    حسن[]االلباني:    [ 1990]خزيمة:    [3521]حبان:   حسن[ [  حسن شعيب:  إسناده  في  ]  ]ياسين:  الطبراني  رواه  الهيثمي: 
 "األوسط"، وفيه محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث[ 

 الفصل الثالث: يف زمان الصوم 

 وفيه ثالثة فروع   
 

 الفرع األول: يف األيام املستحب صومها 

 وفيه تسعة أنواع   
 

 النوع األول: قول كلي يف الصوم 
يُفطُِّر من   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أنس بن مالك  -[ 1884]

الشهر، حَّت نظنَّ أْن ال يصوَم منه، ويصوُم حَّت نظنَّ أن ال يفطَر منه شيئاً، وكان ال تشاء أن تراه من الليل ُمَصلياً إِّال  
 رأيَتُه، وال انئماً إِّال رأَيَتُه«. 

بُّ أن أراه من الشهر  -صلى هللا عليه وسلم -ة: قال محيد: »سألُت أنساً عن صيام النيبِّّ ويف رواي ؟ فقال: ما كنُت ُأحِّ
ْسُت َخزَّ  ة، وال َحريرة أَْلنَيَ  صائماً إِّال رأيُتُه، وال ُمْفطِّرًا إِّال رأَيُتُه، وال من الليل قائماً إِّال رأيُتُه، وال انئماً إِّال رأيُتُه، وال َمسِّ

صلى   -، وال ِشِّمُت مِّْسَكة، وال َعبِّريَة َأْطيَب رائحة من رائحةِّ رسولِّ هللا -صلى هللا عليه وسلم-كفِّّ رسولِّ هللا   من
 «. أخرجه البخاري.-هللا عليه وسلم

كان يصوم حَّت يقال: قد صام، ]قد[ صام، ويُفطُر حَّت يقال: قد    -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم: »َأنَّ رسوَل هللا 
 ر، ]قد[ أفطر«. وأخرجه الرتمذي الرواية األوىلأْفطَ 

 [ ]صحيح[ 4432]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »ما صام رسوُل هللا -رضي هللا عنهما   -)خ م س( عبد هللا بن عباس  -[ 1885]

طُِّر حَّت يقوَل القائُل: ال وهللاِّ ال  شهرًا كاماًل َقطُّ غرَي رمضاَن، وكان يصوُم حَّت يقوَل القائُل: ال وهللا ال يـُْفطُِّر، ويـُفْ 
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 يصوُم«. أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. 
 وزاد النسائي: »وما صام شهرًا غرَي رمضاَن منذ َقدَِّم املدينة« 

 [ ]صحيح[ 4433]جامع: 
 الصوم،  كان َيْسُردُ   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما   -)س( أسامة بن زيد  -[ 1886]

 فيقال: ال يـُْفطُِّر، ويفطُر، فيقال: ال يصوم«. َأخرجه النسائي 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ 4434]جامع: 

: قال عبد هللا بن شقيق العقيلي: »سألُت عائشَة عن صوم رسول  -رضي هللا عنها    -)م ت س( عائشة  -[ 1887]
فقالت: كان يصوم حَّت نقوَل: قد صاَم، قد صاَم، ويُفطُِّر حَّت نقوَل: قد َأْفَطَر، قد  ؟  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 أفطر، وما رأيُته صام شهرًا كاماًل منذ َقدَِّم املدينَة، إِّال أن يكوَن رمضاَن«.
لسبيله«. أخرجه  ويف رواية قالت: »ما علمُتُه صام شهرًا كلَّه إِّال رمضاَن، وال َأفطره كلَّه حَّت يصوَم منه، حَّت مضى 

 مسلم.  
 وأخرج الرتمذي، والنسائي الرواية األوىل

 [ ]صحيح[ 4435]جامع: 

 النوع الثاني: يف يوم عاشوراء 
: قالت: »كان عاشوراُء ُيَصاُم قبَل رمضاَن، فلما نزَل رمضاَن  -رضي هللا عنها  -)خ م ط د ت( عائشة  -[ 1888]

 كان من شاَء صام، ومن شاَء أفطر«.
 أمر بصيام يوم عاشوراء... « احلديث. -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قالت: »كان رسوُل هللا 

قـَْبَل أن يـُْفَرَض رمضاُن، وكان يوماً ُتْسرَتُ فيه الكعبُة، قالت: فلما ُفرَِّض  ويف أخرى قالت: »كانوا يصومون عاشوراَء 
 : من شاء أن يصوَمه فْلَيُصْمُه، ومن شاء أن يرتَُكُه فـَْلَيرْتُْكُه«. -صلى هللا عليه وسلم -رمضاُن قال رسوُل هللا 

يصوُمُه يف   -صلى هللا عليه وسلم-وُل هللا ويف أخرى قالت: »كان يوُم عاشوراَء تصوُمه قريش يف اجلاهلية، وكان رس
 اجلاهلية، فلما َقدَِّم املدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما ُفرِّض رمضاُن ترك عاشوراَء، فمن شاء صامه، ومن شاء ترَكه«.

 ويف أخرى: »فلما ُفرَِّض رمضاُن قال: من شاَء صامه، ومن شاَء تركه«.
بصيامه، حَّت   -صلى هللا عليه وسلم - يف اجلاهلية، مث أمَر رسوُل هللا ويف أخرى: »أن قريشاً كانت تصوُم عاشوراءَ 

 : من شاء صامه، ومن شاَء فـَْليـُْفطِّْر«. أخرجه البخاري ومسلم. -صلى هللا عليه وسلم-ُفرَِّض رمضاُن، فقال رسوُل هللا  
 يضَة«. بعد قوله: »فلما ُفرَِّض رمضاُن« وأخرج املوطأ، وأبو داود، والرتمذي الرواية الرابعة، وقالوا فيها: »وكان هو الفر 

 [ ]صحيح[ 4436]جامع: 
: »أن أْهَل اجلاهليةِّ كانوا يصومون يوَم عاشوراَء، وأنَّ -رضي هللا عنهما   -)خ م د( عبد هللا بن عمر  -[ 1889]

-صامه واملسلمون قبَل أن يـُْفَرَض رمضاُن، فلما اْفرُتَِّض رمضاُن قال رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا 
 هللا، فمن شاء صامه«.   : إِّن عاشوراَء يوم من أايمِّ -صلى هللا عليه وسلم

يوُم عاشوراء، فقال: ذاَك يوم كان يصوُمه أهُل اجلاهلية، فمن   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »ذُكَِّر عند النيبِّّ 
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 شاء صامه، ومن شاء تركه«. أخرجه البخاري، ومسلم. 
امه، فلما ُفرَِّض رمضاُن ترك، وكان عبُد  عاشوراَء وأمر بصي -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري قال: »صاَم رسوُل هللا 

 هللا ال يصومه إِّال أن يوافَق َصْوَمُه«.
ْلَيَدْعُه«. وأخرج أبو داود حنو الرواية  وملسلم مثل الثانية، وقال: »فمن َأَحبَّ منكم َأن يصوَمُه فليصْمُه، ومن كره فـَ

 األوىل   
 [ ]صحيح[ 4437]جامع: 

ُذُه  -رضي هللا عنه  - )خ م( أبو موسى األشعري -[ 1890] : قال: »كان يوُم عاشوراَء يوماً تُعظُِّّمُه اليهوُد، وتتَّخِّ
 : صوموه أنتم«.-صلى هللا عليه وسلم -عيدًا، فقال رسوُل هللا 

ُذونَُه عيدًا، ويُلبُِّسون نساءهم فيه ُحلِّيَّهم وشاَرَْتم، فق ال رسوُل  ويف رواية: »كان أهُل خيَب يصومون يوَم عاشوراَء، يـَتَّخِّ
 : فصوموه أنتم«. أخرجه البخاري، ومسلم  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 [ ]صحيح[ 4438]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »َقدَِّم رسوُل هللا -رضي هللا عنهما   -)خ م د( عبد هللا بن عباس  -[ 1891]

ا[ يوم صاحل، جَنَّى هللاُ فيه موسى وبين إِّسرائيل من  املدينَة، فرأى اليهوَد تصوُم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: ]هذ
 وأمر بصيامه«. -صلى هللا عليه وسلم  -عدوِّهم، فصامه، فقال: أان أحقُّ ِبوسى ]منكم[ ، فصاَمُه 

ويف رواية: »فقال هلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أجْنَى هللاُ فيه موسى وقومه، وغرَّق فيه  
: فنحن أحق وأوىل ِبوسى  -صلى هللا عليه وسلم-ون وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصوُمُه، فقال رسوُل هللا فرع

 ، وأمر بصيامه«.-صلى هللا عليه وسلم-منكم، فصامه رسوُل هللا 
 ويف أخرى بنحو ذلك، وفيه: »فنحن نصومه تعظيماً له«. 

 اآلخرةأخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج أَبو داود الرواية 
 [ ]صحيح[ 4439]جامع: 

أْيمر بصيام يومِّ   -: قال: »كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه    -)م( جابر بن مسرة  -[ 1892]
َهَنا ومل يتعاهدان عنده«. أخرجه مسلم   عاشوراَء، وحَيُثُّنا عليه، ويتعاهُدان عنده، فلما ُفرَِّض رمضاُن مل أْيمْران ومل يـَنـْ

 [ ]صحيح[  4440 ]جامع:
)خ م( علقمة بن قيس النخعي: »أن األشعَث بَن قيس دخل على عبد هللا ]بن مسعود[ وهو َيْطعم يوم   -[ 1893]

عاشوراَء، فقال: اي أاب عبد الرمحن، إِّن الَيوَم يوُم عاشوراء، فقال: قد كان ُيَصاُم قبل أن يَنزَِّل رمضان، فلما نزَل رمضاُن  
 ري، ومسلم. تُرَك، فإن كنَت مفطرًا فاْطَعم«. أخرجه البخا

قبل َأن ينزل رمضاُن، فلما نزل   -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم حنوه، إِّال أنه قال: »كان يوماً يصومه رسوُل هللا 
 رمضاُن تركه«. 

وله يف أخرى خمتصرًا قال: »دخل األشعث على عبد هللا يوم عاشوراء فقال: اْدُن فُكْل، فقال: إين صائم، قال: كنا  
 نصومه، مث تُرَِّك«

 [ ]صحيح[ 4441]جامع: 



484 
 

أمر رجال من   -: »َأنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه    -)خ م س( سلمة بن األكوع  - [1894]
 أسلم: َأْن أذِّّْن يف الناس: من كان َأَكَل فـَْلَيُصْم بقية يومه، ومن مل يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوُم عاشوراء«.

 ابلشك«. أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي  -أو يف الناس  -من أسلم: أذِّّن يف قومك ويف رواية »أنه قال لرجل 
 [ ]صحيح[ 4442]جامع: 

غداة   -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: أرسل رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)خ م( الرُّبـَيِّّع بنتِّ ُمَعوِّذ  - [1895]
عاشوراء إِّىل ُقرى األنصار اليت حول املدينة: من كان أصبح صائماً فلُيتمَّ صوَمُه، ومن كان ُمْفطِّرًا فليتمَّ بقية يومه، فُكنَّا  

غار، ونذهب إىل املسجد، فنجعل هلم اللُّعبَة من العِّهن، فإذا بكى أحدهم  بعد ذلك نصومه ونصوُِّمه صبيانـَنَ  ا الصِّّ
 أعطيناها إايه، حَّت يكون اإلفطار.  

ويف أخرى حنوه، قال: »ونصنُع هلم اللعبَة من العهن، فنذهب به معنا، فإذا سألوان الطعاَم أعطيناهم اللُّعبَة، نُلهِّيهم هبا  
 ه البخاري ومسلم حَّت يُتِّمُّوا صوَمهم«. أخرج

 [ ]صحيح[ 4444]جامع: 
: قال: »كنا نصوم عاشوراء، ونؤدِّّي زكاة الفطر، فلما  -رضي هللا عنه    -)س( قيس بن سعد بن عبادة  -[ 1896]

 . نزل رمضان، ونزلت الزكاُة: مل نُؤَمر به، ومل نـُْنه عنه، وكنا نفعله«. أخرجه النسائي
 [ ]األلباني: صحيح[  [ ]عبد القادر: إسناده حسن 4445]جامع: 

يوم   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)س جه( حممد بن صيفي  -[ 1897]
ْنُكم أحد أكَل اليوَم؟ فقالوا: منا من صام، ومنا من مل يصم، قال: فَأمتُِّّوا بقية يومكم، وابعثوا إِّىل أهل   عاشوراء: »أمِّ

 يومهم«.   الَعُروض فْلُيتِّمُّوا بقية
ْنُكْم َأحَ  ٌد طَعَِّم اْليَـْوَم؟« قـُْلَنا:  ويف رواية عند ابن ماجه، قَاَل: قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم َعاُشورَاَء: »مِّ

، فـَْلُيتِّمُّوا  مِّنَّا طَعَِّم، َومِّنَّا َمْن مَلْ َيْطَعْم، قَاَل: »فََأمتُِّّوا بَقِّيََّة  ُلوا إِّىَل َأْهلِّ اْلَعُروضِّ يـَْومُِّكْم، َمْن َكاَن طَعَِّم، َوَمْن مَلْ َيْطَعْم، فََأْرسِّ
 . بَقِّيََّة يـَْومِّهِّْم« قَاَل: يـَْعينِّ َأْهَل اْلَعُروضِّ َحْوَل اْلَمدِّيَنةِّ. أخرجه النسائي وابن ماجه

 األلباني: صحيح[ : حديث حسن[ ]رعبد القاد[ ] 1735 ]ماجه:[ 4446]جامع: 

)خ م س( عبيد هللا بن أيب يزيد: أنه مسع ابن عباس، وسئل عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: »ما علمُت   -[ 1898]
  -صام يوماً َيْطُلب َفضله على األايم إِّال هذا اليوم، وال شهرًا إِّال هذا الشهر  -صلى هللا عليه وسلم-]أن[ رسوَل هللا 

 «. -يعين: رمضان 
  -صلى هللا عليه وسلم -ن عيينة عن عبيد هللا بن أيب يزيد[ »ما رأيُت النيبَّ ويف حديث عبيد هللا بن موسى ]عن اب

يعين شهر رمضان«. أخرجه البخاري،   -يتحرَّى صيام يوم فضَّله على غريه إِّال هذا اليوم: يوَم عاشوراء، وهذا الشهر 
 . ومسلم، والنسائي

 [ ]صحيح[ 4448]جامع: 
قال: »صيام يوم   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -ي هللا عنه رض -)ت( أبو قتادة األنصاري  -[ 1899]

ُب على هللا أن يكفِّر السنََّة اليت قبله«. أخرجه الرتمذي   عاشوراء: إِّين أْحَتسِّ
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 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  4449]جامع: 
 عليه وسلم بصوم يوم عاشوراَء: ]يوَم[  صلى هللا -)ت( عبد هللا بن عباس: قال: »أمر رسوُل هللا   - [1900]

 العاشر«. أخرجه الرتمذي 
 [ ]عبد القادر: فيه عنعنة الحسن وله شواهد بمعناه[ ]األلباني: صحيح[  4450]جامع: 

)خ م ط س( محيد بن عبد الرمحن: أنه »مسع معاوية بن أيب سفيان خطيباً ابملدينة، يعين يف َقْدمة َقدَِّمها   - [1901]
على املنب يقول: اي َأهل املدينة، أين علماؤكم؟ مسعُت رسوَل   -ويف حديث البخاري: عام حجَّ  -خطبهم يوم عاشوراء 

ء، ومل يكتب هللا عليكم صيامه، وَأان صائم، فمن شاء صامه، ومن  يقول: هذا يوم عاشورا -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
 شاء فـَْليـُْفطِّر«. أخرجه البخاري، ومسلم، واملوطأ، والنسائي 

 [ ]صحيح[ 4451]جامع: 
: »لئن  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما   -)م د( عبد هللا بن عباس  -[ 1902]

 يعين: يوم عاشوراء«. -وَمنَّ التاسع بقيُت إِّىل قابل ألص
يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: اي رسول هللا، إنه يوم   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »حني صام رسوُل هللا 

 صمتُ  -إن شاء هللا  -: فإذا كان العاُم القابل -صلى هللا عليه وسلم -تُعظِّّمه اليهود والنصارى؟ فقال رسوُل هللا 
َ رسوُل هللا   «.  -صلى هللا عليه وسلم -اليوم التاسع، فلم أيت العام املقبل حَّت تـُُويفِّّ

د رداءه يف زمزم، فقلُت: أخبين عن صوم   ويف رواية احلَكم بن األعرج قال: »انتهيت إىل ابن عباس وهو ُمتوسِّّ
صلى هللا عليه  -صائماً، قلت: هكذا كان حممد عاشوراء؟ فقال: إِّذا رأيَت هالل احملرم فاعُدْد، وأْصبِّْح يوَم التاسع 

 يصومه؟ قال: نعم«. أخرجه مسلم.  -وسلم
 وأخرج أبو داود الثانية، والثالثة 

 [ ]صحيح[ 4452]جامع: 
إِّىَل قـَْومِّي مِّْن َأْسَلَم  قَاَل: بـََعَثينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنه - )حم( هِّْند ْبنِّ َأمْسَاءَ  -[ 1903]

ُهْم َقْد َأَكَل يفِّ َأوَّلِّ يَـ  نـْ َرُه«. َأخرجه  فـََقاَل: »ُمْر قـَْوَمَك فـَْلَيُصوُموا َهَذا اْليَـْوَم يـَْوَم َعاُشورَاَء َفَمْن َوَجْدَتُه مِّ ْومِّهِّ فـَْلَيُصْم آخِّ
 مسند أمحد. 

[ ُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد َرَواُه َأْحمَ  [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي:15962]مسند:   ِثَقات 

ْنٌد مِّْن َأْصَحابِّ احْلَُدْيبَِّيةِّ، َوَأُخوُه الَّذِّي بـََعَثُه َرُسوُل اَّللَِّّ   -[  1905]  َصلَّى هللاُ  )حم( حَيْىَي ْبنِّ هِّْندِّ ْبنِّ َحارِّثََة، وََكاَن هِّ
َيامِّ َعاُشورَاَء، َوُهَو َأمْسَاُء ْبُن َحارِّثََة، َفَحدََّثينِّ حَيْىَي  ْنٍد، َعْن َأمْسَاَء ْبنِّ َحارِّثََة: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم أيَُْمُر قـَْوَمُه بِّصِّ  ْبُن هِّ

َوَجْدْتُُ  إِّْن  َأرَأَْيَت  قَاَل:   » اْليَـْومِّ َهَذا  َيامِّ  قـَْوَمَك بِّصِّ فـََقاَل: »ُمْر  بـََعَثُه  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  قَاَل: »فـَْلُيتِّمُّوا  َصلَّى هللاُ  َقْد طَعُِّموا؟  ْم 
َر يـَْومِّهِّْم«. َأخ  رجه مسند أمحد.آخِّ

[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َهَكَذا َشبََّه اْلُمْرَسِل، َوَرَواُه اْبُنُه َعْن َيْحَيى  16716  ،15963]مسند:  
 ]  ْبِن ِهْنِد ْبِن َحاِرَثَة َعْن َأِبيِه، َوِرَجاُلُه ِثَقات 

عبد هللا    -[  1906] بن  جابر  عنهما  ر   -)حم(  بِّيَـْومِّ    -ضي هللا  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َأَمَراَن  قَاَل:  أَنَُّه 
 َعاُشورَاَء َأْن َنُصوَمُه، َوقَاَل: »ُهَو يـَْوٌم َكاَنتِّ اْليَـُهوُد َتُصوُمُه«. َأخرجه مسند أمحد. 
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لسو 14758  ،14663]مسند:   ضعيف  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:  ِفي  [  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  لهيعة[  ابن  حفظ  ء 
 اأْلَْوَسِط، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة، َوُهَو َحَسُن اْلَحِديِث، َوِفيِه َكاَلم [ 

َعلِّيّ   -[  1907] عنه    -)حم(  بِّهِّ«.   -رضي هللا  َوأيَُْمُر  َعاُشورَاَء  َيُصوُم  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  »َأنَّ 
 َأخرجه مسند أمحد. 

، َوثََّقُه ُشْعَبُة   ضعيف[[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد  1069]مسند:   َوِفيِه َجاِبر  اْلُجْعِفيُّ َواْلَبزَّاُر،  َأْحَمَد  ِ ْبُن  ]الهيثمي: َرَواُه َعْبُد َّللاَّ
 ] ، َوِفيِه َكاَلم  َكِثير   َوالثَّْوِريُّ

قَاَل: " َأْرَسَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل َأْهلِّ قـَْريٍَة َعَلى    -رضي هللا عنهما    -)حم( ابن عباس  -[  1908]
َخ   َأْربـََعةِّ فـََراسِّ َأْن    -َأْو قَاَل: فـَْرَسَخنْيِّ    -رَْأسِّ  أيَُْكْل  َأْن اَل أيَُْكَل بَقِّيََّة يـَْومِّهِّ، َوَمْن مَلْ  يُتِّمَّ  يـَْوَم َعاُشورَاَء، فََأَمَر َمْن أَكَل 

 َصْوَمُه ". َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف من وجهين، لشك وكيع في شيخه، أهو إسرائيل أم  2058]مسند:  

 كالم كثير[ غيره؟ ولضعف جابر الجعفي[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه جابر الجعفي، وثقه شعبة والثوري، وفيه 

أبو هريرة    -[  1909] فـََقاَل   -رضي هللا عنه    -)حم(  يـَْوَم َعاُشورَاَء،  َوَسلََّم َصائًِّما  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ قَاَل: َكاَن 
ْنُكْم َصائًِّما فـَْلُيتِّمَّ َصْوَمُه، َوَمْن َكاَن َأَصاَب مِّْن َغَداءِّ   َْصَحابِّهِّ: »َمْن َكاَن َأْصَبَح مِّ َأْهلِّهِّ فـَْلُيتِّمَّ بَقِّيََّة يـَْومِّهِّ«. َأخرجه مسند  ألِّ

 أمحد.
 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َأْيًضا َحِبيب  َوَلْم َيْرِو َعْنُه َغْيُر اْبِنهِ 8716]مسند: 

اَنٍس مَِّن اْليَـُهودِّ َقْد َصاُموا يـَْوَم    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1910] ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أبُِّ قَاَل: َمرَّ النَّيبِّ
إِّْسَرائِّ  َوَبينِّ  ُموَسى   ُ اَّللَّ جَنَّى  الَّذِّي  اْليَـْوُم  َهَذا  قَاُلوا:  ؟«  الصَّْومِّ مَِّن  َهَذا  »َما  فـََقاَل:  فِّيهِّ  َعاُشورَاَء،  َوَغرََّق   ، اْلَغَرقِّ مَِّن  يَل 
، َفَصاَم نُوٌح َوُموَسى ُشْكًرا َّللَِِّّّ، فـََقاَل ال َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  فِّْرَعْوَن، َوَهَذا يـَْوُم اْستَـَوْت فِّيهِّ السَّفِّيَنُة َعَلى اجْلُودِّيِّّ ُّ َصلَّى هللاُ  نَّيبِّ

ُوَسى، َوَأَحقُّ بَِّصْومِّ َهَذا الْ  . َأخرجه مسند أمحد. »َأاَن َأَحقُّ ِبِّ لصَّْومِّ «، فََأَمَر َأْصَحابَُه ابِّ  يَـْومِّ
ِ اأْلَْزِديُّ َلْم َيْرِو َعْنُه 8717]مسند:   َغْيُر اْبِنِه[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف كسابقه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َحِبيُب ْبُن َعْبِد َّللاَّ

َعْبدِّ اَّللَِّّ   -  [1911] ْبُن  بـَْعَجُة  يـَْوُم  )حم(  يـَْوًما: »َهَذا  هَلُْم  قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأْخَبَُه  َأاَبُه،  َأنَّ   ،
ُهمْ  نـْ ُهْم ُمْفطٌِّر،  َصائٌِّم، وَ   َعاُشورَاَء، َفُصوُموا« فـََقاَل رَُجٌل مِّْن َبينِّ َعْمرِّو ْبنِّ َعْوٍف: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ تـَرَْكُت قـَْومِّي، مِّ نـْ مِّ

ُهْم ُمْفطًِّرا، فـَْلُيتِّمَّ َصْوَمهُ  نـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْذَهْب إِّلَْيهِّْم، َفَمْن َكاَن مِّ  «. َأخرجه مسند أمحد. فـََقاَل النَّيبِّ
 في "الكبير"، و"األوسط"، والبزار، وإسناده حسن[  والطبراني[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، 27646]مسند: 

َعْنُه َوعَ   )حم(   -[  1912] َي هللاُ  اَلَفةِّ ُعْثَماَن، َرضِّ دِّ اْلُكوَفةِّ يفِّ خِّ َنا  َمزِّيَدة ْبنِّ َجابٍِّر قَاَل: قَاَلْت أُمِّّي: ُكْنُت يفِّ َمْسجِّ َليـْ
. َأخرجه  ْومِّ َعاُشورَاَء " َفُصوُمواأَبُو ُموَسى اأْلَْشَعرِّيُّ قَاَل: َفَسمَِّعْتُه يـَُقوُل: إِّنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " َأَمَر بِّصَ 

 مسند أمحد. 
[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبِد هللا بِن َميسرة، وجهالة أم مزيدة[ ]الهيثمي: رواه الطبراني  19721]مسند:  

 في "األوسط"، وفيه َمِزْيدة بن جابر، وهو ضعيف[ 

 النوع الثالث: يف صوم رجب 
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: قال عثمان بن حكيم األنصاري: »سألُت سعيد بن  -رضي هللا عنهما   -)خ م د( عبد هللا بن عباس   -[ 1913]
  -صلى هللا عليه وسلم  -ُجبرْي عن صوم رجب وحنن يومئذ يف رجب؟ فقال: مسعت ابن عباس يقول: كان رسوُل هللا 

مسلم، وأخرجه أبو داود عن عثمان بن  يصوم، حَّت نقوَل: ال يفطر، ويفطر حَّت نقول: ال يصوم«. أخرجه البخاري و 
 وذكر احلديث . حكيم: أنه سَأل سعيد ابن جبري؟ ..

 [ ]صحيح[  4454]جامع: 

 النوع الرابع: يف صوم شعبان 
يصوم،   -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنها   -)خ م ط د س ت( عائشة   -[ 1914]

استكمل صيام شهر   -صلى هللا عليه وسلم -حَّت نقوَل: ال يفطر، ويفطر حَّت نقوَل: ال يصوم، وما رأيُت رسوَل هللا 
 «.قطُّ إِّال شهر رمضان، وما رأيته يف شهر أكثر منه صياماً يف شعبان

؟ فقالت:  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال: »سأَلت عائشَة عن صيام رسول هللا 
كان يصوم، حَّت نقوَل: قد صام، ويفطر حَّت نقوَل: قد أفطر، ومل أرَه صائماً من شهر َقطُّ أكثر من صيامه من شعبان،  

قلياًل«. أخرج األوىل البخاري، ومسلم، واملوطأ، وأبو داود، وأخرج  كان يصوم شعبان كلَّه، كان يصوم شعبان إِّال 
 الثانية مسلم، والنسائي. 

يف شهر أكثر صياماً منه يف شعبان، كان   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قالت: »ما رأيُت رسوَل هللا 
 يصومه إِّال قلياًل، بل كان يصومه كلَّه«.  

أن يصومه: شعباُن، مث يصله   -صلى هللا عليه وسلم -: »كان أحبَّ الشهور إِّىل رسولِّ هللا ويف ُأخرى أليب داود قالت
 برمضان«. 

 وأخرج النسائي أَيضاً رواية الرتمذي، وأيب داود. 
يصوم حَّت نقوَل: ال يفطر، ويفطر حَّت نقوَل: ال   -صلى هللا عليه وسلم -وللنسائي أيضاً قالت: »كان رسوُل هللا 

 صوم شعباَن، أو عامَّة شعبان«.يصوم، وكان ي
لشهر أكثَر صياماً منه لشعبان، كان يصومه، أو  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له قالت: »مل يكن رسول هللا 

 عامََّتُه«.
 يصوم شعبان إِّال قلياًل«.  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى له قالت: »كان رسوُل هللا 

 «.ويف أخرى: »كان يصوم شعبان كلَّه
يصوم شهرًا أكثر من شعبان، فإنه كان  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية البخاري، ومسلم قالت: »مل يكن النيبُّ 

صلى  -يصوم شعبان كلَّه، وكان يقول: ُخُذوا من العمل ما تطيقون، فإن هللا ال مَيَلُّ حَّت مَتلُّوا، وأحبُّ الصالة إِّىل النيب  
 يه، وإِّن قـَلَّت، وكان إِّذا صلَّى صالة داوم عليها«  : ما ُدوَِّم عل-هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 4455]جامع: 
: ِبثل حديث قبَله عن عائشَة، ومل يذكر أبو داود لفظ أيب هريرة،  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة   -[ 1915]

حديثِّها املقدَّم ذِّْكُرُه، قال    وحديث عائشَة الذي أخرجه أبو داود، وأحال حبديث أيب هريرة عليه: هو الرواية اأُلوىل من
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 أبو داود: وزاد أبو هريرة »كان يصومه إِّال قلياًل، بل كان يصومه كلَّه«
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[ 4456]جامع: 

يصوم   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »ما رأيُت رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)د ت س( أم سلمة   -[ 1916]
 شهرين متتابعني إِّال شعباَن، ورمضاَن«. أخرجه الرتمذي.  

 وعند أيب داود: »مل يكن يصوُم من السََّنةِّ شهرًا اتماً إِّال شعبان، كان يصُلُه برمضاَن«. 
 وأخرج النسائي الروايتني.

 وله يف أخرى: »ما رأيُته يصوم شهرين متتابعني، إِّال أنه كان يصُل شعباَن برمضاَن« 
 [ ]عبد القادر: حسن[ ]األلباني: حسن[  4457 ]جامع:

: قال: »قلُت: اي رسول هللا، مل أَرَك تصوم من شهر من  -رضي هللا عنهما   -)س حم( أسامة بن زيد   -[ 1917]
الشهور ما تصوُم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يـَْغُفُل الناُس عنه بني رجب ورمضاَن، وهو شهر تُرَفع فيه األعمال إِّىل ربِّّ  

 لعاملني، فأحبُّ أن يرفع عملي، وأان صائم«. أخرجه النسائي ا
َم َيْسُرُد َحَّتَّ يـَُقاَل: اَل يـُْفطُِّر، َويـُفْ ويف رواية مطولة عند أمحد،   طُِّر  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيُصوُم اأْلَايَّ

َيُصومَ  َأْن  َيَكاَد  اَل  َحَّتَّ  َم  مَِّن    اأْلَايَّ َشْهٍر  مِّْن  َيُصوُم  َيُكْن  َومَلْ  َصاَمُهَما،  َوإِّالَّ  َيامِّهِّ،  إِّْن َكاَن يفِّ صِّ اجْلُُمَعةِّ،  مَِّن  يـَْوَمنْيِّ  إِّالَّ 
 َتَكاَد َأْن َتُصوَم إِّالَّ  َّتَّ اَل الشُُّهورِّ َما َيُصوُم مِّْن َشْعَباَن، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنََّك َتُصوُم اَل َتَكاُد َأْن تـُْفطَِّر، َوتـُْفطَِّر حَ 
ثـَْننْيِّ، َويَـ  َيامَِّك َوإِّالَّ ُصْمتَـُهَما قَاَل: »َأيُّ يـَْوَمنْيِّ؟« قَاَل: قـُْلُت: يـَْوُم االِّ . قَاَل: »َذانَِّك  يـَْوَمنْيِّ إِّْن َدَخاَل يفِّ صِّ ْوُم اخْلَمِّيسِّ

َأَرَك َتُصوُم مِّْن    يـَْوَمانِّ تـُْعَرُض فِّيهَِّما اأْلَْعَماُل َعَلى َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي، بُّ َأْن يـُْعَرَض َعَملِّي َوَأاَن َصائٌِّم« قَاَل: قـُْلُت: َومَلْ  َوُأحِّ
وَ  َورََمَضاَن،  رََجٍب  َبنْيَ  َعْنُه  النَّاُس  يـَْغُفُل  َشْهٌر  »َذاَك  قَاَل:  َشْعَباَن  مِّْن  َتُصوُم  َما  الشُُّهورِّ  مَِّن  فِّيهِّ  َشْهٍر  تـُْرَفُع  َشْهٌر  ُهَو 

بُّ َأْن يـُْرَفَع َعَملِّي َوَأاَن َصائٌِّم«. َأخرجه مسند أمحد.  اأْلَْعَمالُ   إِّىَل َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي، فَُأحِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ 21753[ ]مسند: 4458]جامع: 

 النوع اخلامس: ست من شوال 
قال: »َمْن   -صلى هللا عليه وسلم-: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه    -)م د ت( أبو أيوب األنصاري   -[ 1918]

 َصام رمضاَن وأتْـبَـَعُه بِّسّت من َشوَّال كان كصيامِّ الدَّْهرِّ«. أخرجه مسلم، والرتمذي.  
 وعند أيب داود: »فكأَّنا صام الدهر«

 [ ]صحيح[ 4459]جامع: 
ٍم بـَْعَد   -رضي هللا عنه  -ثـَْواَبن  )جه( -[ 1919] تََّة َأايَّ َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َمْن َصاَم سِّ

َا«  حلََْسَنةِّ فـََلُه َعْشُر َأْمثَاهلِّ  أخرجه ابن ماجه. اْلفِّْطرِّ َكاَن مَتَاَم السََّنةِّ، َمْن َجاَء ابِّ
 [ -وهو ابن الوليد الحمصي-األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، هشام بن عمار قد توبع وكذا بقية  [ ]1715 ]ماجه:

اأْلَْنَصارِّيَّ   -  [1920] اَّللَِّّ  َعْبدِّ  ْبَن  َجابِّر  عنهما  -)حم(  َوَسلََّم    -رضي هللا  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  ْعُت  مسِّ قَاَل: 
َا َصاَم السََّنَة ُكلََّها«. َأخرجه مسند أمحد. يـَُقوُل: »َمْن َصاَم  تًّا مِّْن َشوَّاٍل، َفَكَأَّنَّ  رََمَضاَن، َوسِّ
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[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي 14710  ،14477  ،14303  ،14302]مسند:  
[ اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْمُرو   ْبُن َجاِبٍر، َوُهَو َضِعيف 

 النوع السادس: عشر ذي احلجة 
قالت: »كان رسوُل   -صلى هللا عليه وسلم -)د س( هنيدة بن خالد: عن امرأتِّهِّ عن بعضِّ أزواجِّ النيبِّّ   -[ 1921]

يصوم تِّْسَع ذي احلجة، ويوم عاشوراء، وثالثة أايم من كل شهر: أوَل اثنني من الشهر،   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
 واخلميس«. أخرجه أبو داود. 
 ل: »اثنني من الشهر، ومخيسني«. ويف رواية النسائي مثله، وقا

 يصوُم العشَر، وثالثة أايم من كل شهر، اإلثنني واخلميسني«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »كان النيبُّ 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: ضعيف الضطرابه فقد اختلف عن هنيدة في إسناده[ ]األلباني: صحيح[  4460]جامع: 

صائماً يف   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »ما رأيُت رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -ئشة  )م د ت( عا  -[ 1922]
 العشر َقطُّ«. أخرجه مسلم، والرتمذي، وأبو داود إِّال أن أاب داود أسقط منه لفظه: »يف« 

 [ ]صحيح[ 4461]جامع: 
قال: »صياُم يومِّ عرفَة: إِّين   -لمصلى هللا عليه وس  -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه  -)ت( أبو قتادة    -[ 1923]

ُب على هللا أن يَُكفَِّر السنة اليت بعَده والسَّنَّة اليت قبَلُه«. أخرجه الرتمذي   أْحَتسِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4463]جامع: 

 النوع السابع: أيام األسبوع 
كان يتحرَّى صيام يوم    -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)ت س( عائشة    -[ 1924]

 االثنني واخلميس«. أخرجه الرتمذي، والنسائي. 
كان يصوم   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية للنسائي: »أن رجاًل سأل عائشة عن الصيام؟ فقالت: إن رسوَل هللا 

 رى صيام يوم االثنني واخلميس«.شعباَن كلَّه، ويتح
يصوم شعبان، ورمضان، ويتحرَّى يوم االثنني   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى له قالت: »كان رسوُل هللا 

 واخلميس« 
 ويف أخرى: »كان يصوُم االثنني واخلميس«

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح عند الترمذي[  4464]جامع: 
قال: »تـُْعَرض األعمال على   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة    -[ 1925]

بُّ َأن يـُْعَرض عملي، وأان صائم«. أخرجه الرتمذي   هللا يوم االثنني ويوَم اخلميس، فُأحِّ
غير ابن حبان ولكن للحديث شواهد بمعناه[   [ ]عبد القادر: في سنده محمد بن رفاعة بن ثعلبة القرظي، لم يوثقه4465]جامع: 

 ]األلباني: صحيح[  

)د س( موىل أسامة بن زيد: »أنه انطلق مع أسامَة إِّىل وادي الُقرى يف طلب مال له، فكان يصوم االثنني    -[ 1926]
َ تصوم االثنني واخلميس، وأنت شيخ كبري؟ فقال: إِّن رسوَل هللا    -هللا عليه وسلم صلى  -واخلميس، فقال له مواله: ملِّ
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كان يصوم االثنني واخلميس، فسئل عن ذلك؟ فقال: إِّن َأعمال الناس تُعرُض يوم االثنني، ويوم اخلميس«. أخرجه أبو  
 .داود

وعند النسائي: قال أسامة: »قلُت: اي رسول هللا، إِّنك تصوم حَّت ال تكاد تفطر، وتفطر حَّت ال تكاد تصوم، إِّال يومني  
وإِّال صمتهما؟ قال: أيَّ يومني؟ قلت: االثنني واخلميس، قال: ذلك يومان تُعَرض فيهما األعمال  إْن دخال يف صيامك، 

   .على رب العاملني، فُأحب أن يعرض عملي وأان صائم«
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  4466]جامع: 

يصوم ثالثة أايم  -صلى هللا عليه وسلم - : قالت: »كان رسوُل هللا-رضي هللا عنها  -)د س( حفصة   -[ 1927]
 من الشهر: االثنني واخلميس، واالثنني من اجلمعة األخرى«. أخرجه أبو داود، والنسائي. 

إِّذا أخَذ َمْضَجعه جعل كفَّه اليمىن  -صلى هللا عليه وسلم  -وللنسائي يف أخرى بزايدة يف أوله قالت: »كان رسوُل هللا 
 .صوم االثنني واخلميس«حتت خدِّه األمين، وكان ي

 حسن[  [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 4467]جامع: 

كان يصوم ثالثة    -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)س( عبد هللا بن عمر   -[ 1928]
 أايم من كل شهر: يوم االثنني من أول الشهر، واخلميس الذي يليه، ]مث اخلميس الذي يليه[«. َأخرجه النسائي 

 لغيره[ [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح 4469]جامع: 

ثـَْننْيِّ َواخْلَمِّيَس، َفقِّيَل: اَي   -رضي هللا عنه -أبو هريرة  )جه( -[ 1929] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " َكاَن َيُصوُم االِّ َأنَّ النَّيبِّ
ثـَْننْيِّ َواخْلَمِّيَس يـَْغفُِّر اَّللَُّ  ثـَْننْيِّ َواخْلَمِّيَس؟ فـََقاَل: " إِّنَّ يـَْوَم االِّ َرْينِّ،   َرُسوَل اَّللَِّّ إِّنََّك َتُصوُم االِّ فِّيهَِّما لُِّكلِّّ ُمْسلٍِّم، إِّالَّ ُمتَـَهاجِّ

 أخرجه ابن ماجه. يـَُقوُل: َدْعُهَما َحَّتَّ َيْصطَلَِّحا "  
[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمَّد بن رفاعة، لكن تابعه مالك بن أنس عند  1740 ]ماجه:

 مسلم وغيُره[ 

ال  -  [1930] يـَْوَم  َيُصوُم  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  تـَُقوُل: َكاَن  َسَلَمَة،  أُمَّ  َع  أَنَُّه مسِّ َويـَْوَم  )حم( ُكَرْيب،  سَّْبتِّ 
َُما يـَْوَما عِّيدِّ اْلُمْشرِّكِّنَي، فََأاَن  ، َويـَُقوُل: »إَِّّنَّ مِّ بُّ َأْن ُأَخالَِّفُهْم«. َأخرجه مسند أمحد. اأْلََحدِّ َأْكثـََر ُمَِّّا َيُصوُم مَِّن اأْلَايَّ  ُأحِّ

 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان[ 26750]مسند: 

 النوع الثامن: يف أيام البيض 
أيمران أن   -صلى هللا عليه وسلم-)د س( عبد امللك بن ملحان القيسي: عن أبيه قال: »كان رسوُل هللا   -[ 1931]

 نصوم البيض: ثالَث عشرة، وأربَع عشرة، ومخس عشرة، قال: وقال: ُهنَّ كهيئة الدهر«. أخرجه أبو داود. 
أيمران    -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا   وعند النسائي قال: عن عبد امللك بن قدامة بن ملحان عن أَبيه قال: »كان
: ثالث عشرة، وَأربع عشرة، ومخس عشرة«.    بصوم أايم الليايل الُغرِّ البيضِّ

كان أيمر هبذه األايم    -صلى هللا عليه وسلم-: »َأنَّ رسوَل هللا -ومل ُيسمِّّ أابه  -وله يف أخرى عن عبد امللك عن أبيه 
 لشهر«. الثالث البيض، ويقول: هن صيام ا

أمرهم بصيام ثالثة َأايم  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى عن عبد امللك بن أيب املنهال عن أبيه: »أن النيبَّ 
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 البيض، وقال: هي صوُم الشهر«
قلُت: هكذا رويناه يف كتاب النسائي، والذي قد جاء يف أمساء الصحابة على اختالف الكتب: أن عبد امللك: هو ابن  

 قدامة، وجاء يف رواية أخرى: أَنه ابن قتادة بن منهال، ال ابن أيب املنهال، وهللا أعلم.قتادة، ال 
[ ]عبد القادر: فيه عبد الملك بن ملحان، لم يوثقه غير ابن حبان و له شواهد بمعناه[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره،  4473]جامع: 

 وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: صحيح[ 

: »اي أاب َذر،  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت س( أبو ذر الغفاري   -[ 1932]
 إِّذا ُصمَت من الشهر ثالثة أايم، فُصم ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخس عشرة«. 

م البيض: ثالَث عشرَة،  أن نصوَم من الشهرِّ ثالثَة أاي -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي: »َأَمَران رسول هللا 
 وأربع عشرَة، ومخَس عشرَة«  

: »إِّذا صمَت شيئاً َفُصم ثالَث عشرَة، وأربَع عشرَة، ومخس  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: قال رسول هللا 
 عشرَة«. 

 ، ومخَس عشرة«. قال لرجل: »عليكم بصيامِّ ثالَث عشرَة، وأربَع عشرةَ  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: أن النيبَّ 
 ويف أخرى: »أمر رجاًل«. 

، ومعه أرنب قد  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى عن ابن احلَْوَتكيَّة قال: قال أيب: »جاء أعرايب إِّىل رسولِّ هللا 
  صلى هللا-مث قال: إِّين وجدُْتا َتْدمى، فقال رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -شواها، وخبز فوضعها بني يدي النيبِّّ 

: كْل، ]قال[ : إِّين صائم، قال: صوُم ماذا؟ قال: صوُم ثالثة أايم   -عليه وسلم ألصحابه: ال يضرُّ كلوا، وقال لألعرايبِّّ
: ثالَث عشرَة، وأربَع عشرَة، ومخَس عشرَة«.   من الشهر، قال: إِّن كنَت صائماً فعليك ابلُغرِّ البيضِّ

  وقع من الُكتَّاب »ذر« فقيل: »أيب«. قال النسائي: الصواُب عن أيب ذر، ويشبه أن يكونَ 
صلى هللا عليه   -أبرنب، وكان النيبُّ   -صلى هللا عليه وسلم -ويف ُأخرى عن موسى بن طلحة: »َأن رجاًل أتى النيبَّ  

القوَم  يده، وأمر  -صلى هللا عليه وسلم-مدَّ يده إليها، فقال الذي جاء هبا: إِّين رأيُت هبا دماً، فَكفَّ رسوُل هللا  -وسلم
تَـَبذ، فقال النيبُّ  : مالك؟ قال: إِّين صائم، فقال له النيبُّ:  -صلى هللا عليه وسلم -أن أيكلوا، وكان يف القوم رجل ُمنـْ

 َفهال ثالَث البيض: ثالَث عشرَة، وأربَع عشرَة، ومخَس عشرَة؟«.
ُتها أكلُتها«   ويف أخرى حنوه، وفيه »وقال ملن عنده: كلوا، فإين لو اْشتهيـْ

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ 4474امع: ]ج
أبرنب قد   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »جاء أعرايب إِّىل النيبِّّ -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة    -[ 1933]

وأمسك   فلم أيكْل، وأمَر القوَم أن أيكلوا، -صلى هللا عليه وسلم -شواها فوضعها بني يديه، فأمسك رسوُل هللا 
: ما مينعك َأن أتكَل؟ قال: إِّين أصوم ثالثة َأايم من الشهر، قال: إِّن كنَت  -صلى هللا عليه وسلم-األعرايبُّ، فقال النيبُّ 

«. أخرجه النسائي  صائماً فصم الُغرَّ
شهد له الحديث الذي [ ]عبد القادر: في سنده عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي، تغير حفظه، وربما دلس، ولكن ي4475]جامع: 

 قبله[ ]األلباني: ضعيف[ ]الرسالة: حسن[ 

قال: »صياُم ثالثةِّ أايم   -صلى هللا عليه وسلم -: عن النيبِّّ -رضي هللا عنهما   -)س( جرير بن عبد هللا   -[ 1934]
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 نسائي من كلِّّ شهر: صياُم الدهر، وأايُم البيض: صبيحَة ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخس عشرة«. َأخرجه ال
 حسن[  [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 4476]جامع: 

ال يـُْفطُِّر   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنهما  -)س( عبد هللا بن عباس   -[ 1935]
 أايَم البيضِّ يف َحَضر، وال َسَفر«. أخرجه النسائي 

 لباني: ضعيف اإلسناد[ ]الرسالة: حسن[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األ 4477]جامع: 

 النوع التاسع: يف األيام اجملهولة من كل شهر 
: قد تقدَّم حلديث عبد هللا بن َعمرو -رضي هللا عنهما   -)خ م س د ت( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[ 1936]

 بن العاص رواايت عدة طويلة يف كتاب االعتصام من حرف اهلمزة وغريه.
 وحنن نذكر يف هذا الفصل ما بقي من طُُرقه على اختالف ألفاظها وُطوهلا وقِّصرها.

: »إِّنَك لتصوُم الدهَر، وتقوُم الليَل؟ قلُت: نعم. قال: إِّنَك إذا فعلَت ذلك  -هللا عليه وسلمصلى  -قال: قال النيبُّ 
كثَر  َهَجَمْت له العنُي، ونَفِّهْت له النـَّْفُس، ال صاَم من صاَم األبَد، صوُم ثالثةِّ أايم: صوُم الدَّهرِّ كلِّّه، قلُت: فإين ُأطيُق أ

 يصوُم يوماً، َويـُْفطُِّر يوماً، وال يَفِّرُّ إِّذا القى«.  من ذلك. قال: َفُصْم صوَم َداوَد، كان
: ال  -صلى هللا عليه وسلم  -زاد يف رواية: »من يل هبذه اي نيبَّ هللا؟ وقال: ال َأدري كيف ذكر صيام األبد؟ فقال النيبُّ 

 مرتني«.  -صاَم من صاَم األَبَد 
َك حظّاً،  ويف ُأخرى: قال له »أمل ُأْخَبْ أَنَك َتُصوُم، وال تـُفْ  طُِّر، وُتصلِّّي الليَل؟ فال تـَْفَعْل، فإِّنَّ لَِّعْينَِّك حظّاً، ولِّنَـْفسِّ

وألْهلَِّك حظّاً، َفُصْم وأْفطِّْر، وصلِّّ وََنْ، وُصم من كلِّّ عشرةِّ أايم يوماً، ولك أجُر تِّْسعة«. وفيه: »ال صاَم من صاَم األبد  
 ثالًًث«.  -

، فأَْلَقْيُت له وِّسادة من أَدم َحْشُوها   -عليه وسلم صلى هللا  -ويف أخرى: »َأنَّ رسوَل هللا   ذُكَِّر له صومي، فدخل عليَّ
لِّيف، فجلس على األرض، وصارْت الوِّسادُة بيين وبينه، فقال: أما يكفيَك من كلِّّ شهر ثالثُة أايم؟ قال: قلُت: اي  

، قال: تسعاً؟ قلُت: اي رسول هللا، قال:  رسول هللا، قال: مخساً؟ قلُت: اي رسول هللا، قال: سبعاً؟ قلت: اي رسول هللا
: ال صوَم فوق صومِّ داوَد عليه السالم: َشْطُر الدَّهرِّ، صْم يوماً،  -صلى هللا عليه وسلم  -إِّحدى عشرَة، مث قال النيبُّ 

 وَأْفطِّْر يومًا«. أخرجه البخاري، ومسلم.  
يوماً، ولك أجُر ما بقي« ، قال: إِّين ُأطِّيُق أكثَر من   قال له: »ُصمْ  -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم: َأنَّ رسوَل هللا 

ذلك. قال: ُصْم يومني، ولك أجُر ما بقي، قال: إِّين أطيُق أكثر من ذلك، قال: ُصْم ثالثَة أايم، ولك أْجُر ما بقي،  
ن ذلك. قال: صم[  قال: إِّين أطِّيُق أكثر من ذلك. قال: ُصْم ]أربعَة أايم، ولك أجُر ما بقي، قال: إِّين ُأطيق أكثر م

 أفضَل الصيام عند هللا: صوَم داود عليه السالم، كان يصوُم يوماً، ويـُْفطُِّر يوماً. 
وله يف أخرى قال: »بلغين أنك تصوُم النهاَر، وتقوُم الليَل؟ فال تـَْفَعْل، فإن جلسدَك عليك حظّا، ولعينَك عليك حظّاً، و  

ن كلِّّ شهر ثالثَة أايم، فذلك صوم الدهرِّ. قلت: اي رسول هللا، إِّن يب  ]إِّن[ لزوجَك ]عليَك[ حظّاً، صم وأفطر، ُصْم م
 قوة. قال: فصْم صوَم داوَد عليه السالم، صم يوماً، وأْفطِّْر يوماً، فكان يقول: اي ليتين أخذُت ابلرُّخصة«.

 األوىل.  وأخرج النسائي الرواية الثانية اليت فيها ذِّْكُر الوِّسادة، والروايَة األوىل، ورواية مسلم 
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الصوَم، فقال: صم من كل عشرة أايم يوماً، ولك أجر تلك   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »ذََكْرُت للنيبِّّ 
التسعةِّ، قلُت: إِّين أقوى من ذلك، قال: صم من كل تسعةِّ ]أايم[ يوماً، ولك أجر تلك الثمانية، فقلُت: إِّين أقوى من  

َأايم يوماً، ولك أجر تلك السبعة، قلت: إين أقوى من ذلك، قال: فلم يـََزْل حَّت قال:   ذلك، قال: فصم من كلِّّ ْثانيةِّ 
 صم يوماً، وَأْفطِّْر يومًا«. 

وله يف أخرى قال: »أَْنَكَحين أيب امرأة ذاَت َحَسب، فكان أْيتيها فيسْأهُلا عن بـَْعلها؟ فقالت: نِّْعَم الرَّجُل من رَُجل، مل  
، فقال: اْئتِّين به، فأتيُته معه،  -صلى هللا عليه وسلم-تِّّْش لنا َكَنفاً منذ أَتيناه، َفذُكَِّر ذلك للنيبِّّ  َيطَْأ لنا فراشاً ومل يـُفَ 

فقال: كيف تصوُم؟ قلُت: كلَّ يوم، قال: صم من كلِّّ مجعة ثالثة أايم، قلُت: إِّين ُأطيق أفضل من ذلك، قال: صم يوماً  
 من ذلك، قال: ُصْم أفضَل الصياَم: صيام داود عليه السالم: صوم يوم، وفطر  وَأْفطِّْر يومني، قلُت: إِّين ُأطيُق َأكثرَ 

 يوم«.
: »بلغين أنَك تقوم الليَل وتصوم النهاَر؟ قلُت: اي رسول  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: قال رسوُل هللا 

ك على صوم الدَّهرِّ: ثالثة أايم من كلِّّ شهر،  هللا، ما أردُت بذلك إِّال اخلري، قال: ال صام من صام األبد، ولكن َأُدلُّ 
قلُت: اي رسوَل هللا، إِّين ُأطيُق أكثر من ذلك، قال: صم مخسة أايم، قلُت: إِّين أطيُق أكثر من ذلك، قال: فصم عشرًا،  

 فقلُت: إِّين ُأطيق أكثر من ذلك، قال: صم صوم داود، كان يصوم يوماً، ويفطر يومًا«.  
: »َأْفضُل الصيام صياُم داوَد عليه السالم كان يصوم يوماً، -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا وله يف أخرى قال: قال 

 ويفطر يومًا«.
وقد أطال النسائي يف ختريج طرق هذا احلديث: وقد ذكران بعضها يف كتاب االعتصام، وبعضها هنا، وبعُضها تكرر،  

: »اقرأ القرآن يف شهر، قلت: إين  -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا  فلم حنتج إِّىل ذِّْكرِّهِّ، ومن مجلة طرقه قال: قال يل  
ُأطيق أكثَر من ذلك، فلم أزل أطلب إِّليه حَّت قال: مخسة أايم، وقال: ثالثة أايم من الشهر، قلت: إِّين أطيق أكثَر من  

 وم يوماً ويفطر يومًا«.ذلك، فلم َأزل أطلب إليه حَّت قال: صم أحبَّ الصيام إِّىل هللا عز وجل: صوم داود، كان يص
وأخرج أبو داود غري ما تقدَّم ذِّكُرُه يف كتاب االعتصام، وكتاب تالوة القرآن، ويف رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن  

: »ُصم من كلِّّ شهر ثالثَة أايم، واقرأ القرآن يف شهر،  -صلى هللا عليه وسلم -ابن عمرو قال: قال يل رسوُل هللا 
قال عطاء: فاختلفنا عن أيب، فقال بعضنا: سبعة أايم، وقال بعضنا:   -فقال: صم يوماً وأفطر يوماً  فناقضين وانقضته،

 مخسًا«. 
قال: »أفضل الصوم صوم أخي داود: كان  -صلى هللا عليه وسلم-وأخرج الرتمذي من هذا احلديث َأنَّ رسوَل هللا  

 يصوم يوماً، ويفطر يوماً، وال يَفِّرُّ إذا القى« 
 [ ]صحيح[ 4478]جامع: 

صلى هللا عليه   -)م د ت حم( معاذة بنت عبد الرمحن العدوية: قالت: سألُت عائشَة: »أكان رسوُل هللا   -[ 1937]
َيصوُم من كلِّّ شهر ثالثة أايم؟ قالت: نعم، قلُت هلا: من أيِّّ أايم الشهر كان يصوم؟ قالت: مل يكن يبايل من   -وسلم

 ودأيِّّ أايم الشهر يصوم«. أخرجه مسلم، والرتمذي، وأبو دا
َم  َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َشقِّيٍق، قَاَل: َسأَْلُت َعائَِّشَة: َأَكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيُصوُم اأْلَايَّ ويف رواية عند أمحد عن 

 َأخرجه مسند أمحد.  . اْلَمْعُلوَمَة مَِّن الشَّْهرِّ؟ فـََقاَلْت: " نـََعْم "
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 ح[ [ ]صحي25422[ ]مسند: 4479]جامع: 
: »من صام  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت س( أبو ذر الغفاري   -[ 1938]

يام الدهر، فأَنزل هللا تصديق ذلك يف كتابه: }َمْن َجاَء ابحلََسَنةِّ فـََلُه َعْشُر َأْمثَاهلا{   من كلِّّ شهر ثالثَة أايم فذلك صِّ
 رتمذي، وقال: وقد روي هذا احلديث عن أيب هريرة.[ اليوم بعشرة أايم«. أخرجه ال160]األنعام: 

: »َمْن صاَم ثالثة أايم من الشهر فقد صام الدهر كلَّه،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: قال رسول هللا 
 مث قال: صدق هللا يف كتابه: }َمْن َجاَء ابحلََسَنةِّ فـََلُه َعْشُر َأْمثَاهلا{ «.

 ام ثالثة أايم من كل شهر فقد متَّ صوم الشهر، أو: فله صوم الشهر« وله يف أخرى: »من ص
 [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[  4480]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: إِّنَّ رجاًل أتى النيبَّ -رضي هللا عنه    -)م د س( أبو قتادة األنصاري   -[ 1939]
من قوله، فلما رأى عمُر َغَضَبه، قال: رضينا ابهلل راّبً،   -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسوُل هللا 

َعتِّنا بيعة  -وابإلِّسالم ديناً، وِبحمد نبّياً  نعوُذ ابهلل من غضب هللا، وغضب رسوله، فجعل عمر يـَُردُِّّد   -ويف رواية: وبِّبَـيـْ
أو   -ِبن يصوم الدهَر كلَّه؟ قال: ال صام، وال أفطر  هذا الكالم حَّت سكن َغَضبُه، فقال عمُر: اي رسوَل هللا، كيف

قال: كيف ِبن يصوم يومني ويفطر يوماً؟ قال: ويُطيق ذاك أحد؟ قال: كيف ِبن يصوم يوماً   -قال: مل يصم، ومل يفطر 
 طُوِّْقُت  ويفطر يوماً؟ قال: ذاك صوم داوَد عليه السالم، قال: كيف ِبن يصوم يوماً ويفطر يومني؟ قال: ودِّْدُت أيّنِّ 

: »ثالث من كلِّّ شهر، ورمضاُن إِّىل رمضاَن: فهذا صياُم الدهر كلِّّه،  -صلى هللا عليه وسلم -ذلك، مث قال رسوُل هللا  
ُب على هللا أن يكفِّر السنة اليت قبله، والسنة اليت بعده، وصياُم ]يوم[ عاشوراَء: أحتسب على   صياُم يوم عرفة: أحَتسِّ

 اليت قبَله«.  هللا أن يكفَِّر السنةَ 
ويف رواية مثله وحنوه، إىل قوله: »ذاك صوم أخي داوَد عليه السالم، قال: وسئل عن صوم يوم االثنني؟ قال: ذاك يوم  
، قال: فقال: صوُم ثالثة أايم من كل شهر، ورمضاُن إِّىل رمضاَن: صيام الدهر،   ُولِّدت فيه، وفيه بعثت، وفيه أُْنزَِّل عليَّ

عرفة؟ فقال: يكفُِّر السََّنَة املاضيَة والباقيَة، قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفِّر  قال: وسئل عن صوم يوم
 السنَة املاضية«.  

 ويف هذا احلديث يف رواية شعبة قال: »وسئل عن صوم االثنني واخلميس؟ فسكتنا عن ذكر اخلميس، ملا نـَُراه َومْهًا«. 
 «، ومل يذكر »اخلميس«.ويف رواية ِبثله، غري أنه ذكر: »االثنني

سئل عن صوم االثنني؟ فقال: فيه ُولِّدُت، وفيه أُنزِّل عليَّ«. أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »َأنَّ رسوَل هللا  
 مسلم. 

َعة«.   ويف رواية أيب داود مثل األوىل، ومل يذكر »َوبِّبَـْيعتَِّنا بـَيـْ
 َم[ االثنني، واخلميس؟ فقال: فيه ُولِّْدُت، وفيه أُْنزَِّل عليَّ القرآُن«. وزاد يف أخرى: »قال: اي رسوَل هللا، أرأيَت ]صو 

َب، فقال عمُر: رضينا ابهلل راّبً،    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »َأنَّ رسوَل هللا  سئل عن صومه؟ فغضِّ
 ، أو ما صام، وما أفطر«.وابإلسالم ديناً، وِبحمد رسواًل، وسئل عن صيام الدهر؟ فقال: ال صام، وال أفطر

ويف أخرى له: قال عمُر: »اي رسوَل هللا، كيف ِبن َيُصوُم الدَّْهَر كلَّه؟ قال: ال صام، وال أفطر، أو ما صام، وما أفطر،  
 أو مل َيُصْم، ومل يفطر... وذكر احلديث، إِّىل قوله: هذا صياُم الدَّهرِّ ُكلِّّه« 
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 [ ]صحيح[ 4481]جامع: 
قال: »قيل   -صلى هللا عليه وسلم -: عن رجل من أصحاب النيبِّّ -رمحه هللا  -بن شرحبيل  )س( عمرو  -[ 1940]

: رَُجل يصوم الدَّهر؟ فقال: َودِّْدُت أنه مل َيْطَعم الدَّْهَر، قالوا: فـَثُلثـَْيهِّ؟ قال: أكثُر، قالوا:  -صلى هللا عليه وسلم -للنيبِّّ 
 ُ  كم ِبا يُْذهُِّب َوحَر الصَّْدر؟ صوم ثالثة أايم من كلِّّ شهر«.فَنْصَفُه؟ قال: أكثُر، مث قال: أال ُأْخبِّ

رَجل فقال: اي رسوَل هللا، ما تقول يف   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى عن عمرو بن ُشرحبيل قال: »أتى رسوَل هللا 
 . احلديث«. أخرجه النسائي .رجل صام الدَّهر كلَّه؟ ..

 [ ]األلباني: صحيح[  [ ]عبد القادر: إسناده حسن 4482]جامع: 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)س( عثمان بن أيب العاص   -[ 1941]
 .»صياٌم َحَسن: صياُم ثالثةِّ أايم من كل شهر«. أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4483]جامع: 

يصوم ثالثَة   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)س( عبد هللا بن عمر   -[ 1942]
 .أايم من كلِّّ شهر«. أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف وله شواهد يقوى بها[ ]األلباني: صحيح[  4484]جامع: 

عن   -صلى هللا عليه وسلم -: أنه »سأَل رسوَل هللا -نه رضي هللا ع -)س( أبو عقرب ]البكري الكناين[  -[ 1943]
ُدين قوايً، فزاده، فقال: صم يومني من   الصوم، فقال: ُصْم يوماً من كلِّّ شهر، فاستزاده، فقال: أبيب أنَت وأمِّّي، إِّين أجِّ

ُدين  -هللا عليه وسلمصلى  -كلِّّ شهر، قال: أبيب أنَت وأُمِّّي اي رسوَل هللا، إِّين أجدين قوايً، فقال رسوُل هللا  : إِّين أجِّ
: صم ثالثَة أايم من  -صلى هللا عليه وسلم -قوايً، إِّين أجدين قوايً! ، فما كاد أن يزيَده، فلما َأحلَّ عليه قال رسوُل هللا 

 كلِّّ شهر«.
: اي رسوَل  عن الصوم، فقال: ُصْم يوماً من الشهر، قلتُ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »سألُت رسوَل هللا 

هللا زِّدين، ]زدين[ قال: تقول: اي رسوَل هللا زدين ]زدين[ يومني من كلِّّ شهر، قلُت: اي رسوَل هللا زِّدين ]زِّْدين[ ، إِّين  
  ليزيدين،حَّت ظننُت أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -أجدين قواّيً، فقال: زدين، زدين، إِّين أجُدين قوايً! فسكَت رسوُل هللا 

   .َة أايم من كلِّّ شهر«. أخرجه النسائيقال: ُصْم ثالث
 : إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ رعبد القاد [ ] 4485]جامع: 

يقول: »َشْهُر الصَّْبِّ   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة    -[ 1944]
 وثالثُة أايم من كلِّّ شهر: صوُم الدَّْهرِّ«. أخرجه النسائي

 َوُهَو ُيَصلِّّي، فـََقاَل: إِّيّنِّ َصائٌِّم، فـََلمَّا َوَضُعوا  َأنَّ َأاَب ُهَريـَْرَة، َكاَن يفِّ َسَفٍر، فـََلمَّا نـََزُلوا َأْرَسُلوا إِّلَْيهِّ ويف رواية عند أمحد، 
، فـََقالَ  : َما تـَْنظُُروَن؟ فـََقاَل: َواَّللَِّّ َلَقْد الطََّعاَم وََكاُدوا َأْن يـَْفَرُغوا َجاَء، فـََقاُلوا: َهُلمَّ َفُكْل. فََأَكَل، فـََنَظَر اْلَقْوُم إِّىَل الرَُّسولِّ

ٍم مِّْن   َقاَل أبو هريرة: َصَدَق َوإِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َصْوُم َشْهرِّ الصَّْبِّ، َوَثاَلثَةُ قَاَل: إِّيّنِّ َصائٌِّم. فَـ  َأايَّ
ٍم مِّْن َأوَّلِّ الشَّْهرِّ، فََأاَن ُمْفطٌِّر يفِّ   خَتْفِّيفِّ اَّللَِّّ، َصائٌِّم يفِّ َتْضعِّيفِّ اَّللَِّّ.  ُكلِّّ َشْهٍر، َصْوُم الدَّْهرِّ ُكلِّّهِّ« فـََقْد ُصْمُت َثاَلثََة َأايَّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد][  10663]مسند: [ 4486]جامع: 
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  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)ت د س( عبد هللا بن مسعود   -[ 1945]
 َيصوم من ُغرَّةِّ كلِّّ شهر ثالثة أايم«. أخرجه أبو داود.

 وزاد الرتمذي، والنسائي: »وقـَلَّما كان يـُْفطُِّر يوم اجلمعة« 
   : إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[رعبد القاد [ ] 4488]جامع: 

صلى   -: قال كالمها: »أوصاين رسوُل هللا -رضي هللا عنهما  -)خ م د ت س( أبو هريرة، وأبو الدرداء   -[ 1946]
بثالث ال أَدُعُهنَّ يف َسَفر، وال َحَضر: صومِّ ثالثةِّ أايم من كلِّّ شهر، وال أانم إِّال على وِّْتر، وُسْبحةِّ   -هللا عليه وسلم

ملوطأ ابختالف أَلفاظهم يف تقدْي بعضها على بعض، وقد تقدَّم احلديُث يف صالة  الضُّحى«. أخرجه اجلماعة إِّال ا
 الضحى 
 [ ]صحيح[ 4489]جامع: 

خيتصُّ   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »قلُت لعائشة: هل كاَن رسوُل هللا -رمحه هللا  -)خ م د( علقمة    -[ 1947]
يُطِّيُق؟«.   -صلى هللا عليه وسلم -دِّمية، وأيُّكم يُطِّيُق ما كان رسوُل هللا يوماً من األايم شيئاً؟ قالت: ال، كان عمُله 

 أخرجه البخاري، ومسلم 
 [ ]صحيح[ 4491]جامع: 

َيامِّ َثاَلثَةِّ َأايَّ   -[ 1948] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل يفِّ صِّ َن الشَّْهرِّ: »َصْوُم  ٍم مِّ )حم( ُمَعاوِّيَة ْبنِّ قـُرََّة، َعْن أَبِّيهِّ، َعنِّ النَّيبِّ
 الدَّْهرِّ َوإِّْفطَارُُه«. َأخرجه مسند أمحد.

َياُم الدَّْهرِّ، َوإِّفْ ويف رواية أخرى،  ٍم مِّْن ُكلِّّ َشْهٍر صِّ َياُم َثاَلثَةِّ َأايَّ  طَارُُه«.قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »صِّ
[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، 20364  ،15594  ،16249  ،20371  ،15584]مسند:  

 ورجال أحمد رجال الصحيح[ 

[1949  ]-    ٌّ ْلَبْصَرةِّ قَاَل: َفَجاَء َأْعَرايبِّ ََذا اْلمِّْرَبدِّ ابِّ ريِّ قَاَل: ُكنَّا هبِّ خِّّ َمَعُه قِّْطَعُة َأدٍِّْي، َأْو  )حم( يَزِّيد ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ الشِّّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَ  ُّ َصلَّى هللاُ  َراٍب، فـََقاَل: َهَذا كَِّتاٌب َكتَـَبُه يلِّ النَّيبِّ ، فَإَِّذا  قِّْطَعُة جِّ اْلَقْومِّ اْلَعاَلءِّ: فََأَخْذتُُه فـََقَرْأتُُه َعَلى  أَبُو  اَل 

َوَسلََّم   َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  حُمَمٍَّد  َهَذا كَِّتاٌب مِّْن   ، يمِّ الرَّحِّ الرَّمْحَنِّ  بِّْسمِّ اَّللَِّّ  إِّْن فِّيهِّ: "  إِّنَُّكْم  أُقـَْيٍش:  ْبنِّ  زَُهرْيِّ  لَِّبينِّ 
، فَأَنـُْتمْ َأَقْمُتُم   ِّّ َوالصَّفِّيَّ ُتْم مَِّن اْلَمغَاَنِِّّ اخْلُُمَس َوَسْهَم النَّيبِّ َمانِّ اَّللَِّّ، َوَأَمانِّ َرُسولِّهِّ "   الصَّاَلَة، َوَأدَّيـُْتُم الزََّكاَة، َوَأْعطَيـْ آمُِّنوَن أبَِّ

َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ْعَت مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ٍم مِّْن ُكلِّّ  قَاَل: قـُْلَنا: َما مسِّ ْعُتُه يـَُقوُل: »َصْوُم َشْهرِّ الصَّْبِّ َوَثاَلثَةِّ َأايَّ ؟ فـََقاَل: مسِّ
 َشْهٍر يُْذهِّنْبَ َوَحَر الصَّْدرِّ«. 

َراٍب، فـَقَ ويف رواية أخرى،   ٌّ َمَعُه قِّْطَعُة َأدٍِّْي، َأْو جِّ ، َفَجاَء َأْعَرايبِّ بِّلِّ اَل: َمْن يـَْقَرأُ؟ َأَو  قَاَل: ُكْنُت َمَع ُمَطرٍِّف يفِّ ُسوقِّ اإْلِّ
، مِّْن حُمَمٍَّد رَ  يمِّ ُسولِّ اَّللَِّّ لَِّبينِّ زَُهرْيِّ ْبنِّ أُقـَْيٍش، َحيٍّ  فِّيُكْم َمْن يـَْقَرأُ؟ قـُْلُت: نـََعْم، فََأَخْذتُُه، فَإَِّذا فِّيهِّ: »بِّْسمِّ اَّللَِّّ الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ

إِّ  إَِّلَه  اَل  َأْن  إِّْن َشهُِّدوا  ُْم  إَِّّنَّ َغَنائِّمِّهِّْم، مِّْن ُعْكٍل،  خْلُُمسِّ يفِّ  َوَأقـَرُّوا ابِّ اْلُمْشرِّكِّنَي،  َوفَارَُقوا  حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّّ،  َوَأنَّ   ،ُ الَّ اَّللَّ
َمانِّ اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ« ، فـََقالَ  ُْم آمُِّنوَن أبَِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَصفِّيَُّه، فَإَِّّنَّ ْعَت مِّْن َرُسولِّ   َلُه بَـ َوَسْهمِّ النَّيبِّ : َهْل مسِّ ْعُض اْلَقْومِّ

ُ، قَالَ  ًئا حُتَدِّثـَُناُه؟ قَاَل: نـََعْم، قَاُلوا: َفَحدِّثـَْنا يـَْرمَحَُك اَّللَّ ْعُتُه يـَُقوُل: »َمْن َسرَُّه َأْن َيْذَهَب  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َشيـْ : مسِّ
ْعَت َهذَ َكثِّرٌي مِّْن َوَحرِّ َصْدرِّهِّ فـَْلَيصُ  ٍم مِّْن ُكلِّّ َشْهٍر«، فـََقاَل َلُه اْلَقْوُم، َأْو بـَْعُضُهْم: أَأَْنَت مسِّ ا مِّْن  ْم َشْهَر الصَّْبِّ، َوَثاَلثََة َأايَّ
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اَّللَِّّ   َرُسولِّ  َعَلى  َأْكذَِّب  َأْن  تـَتَّهُِّموينِّ  ُأرَاُكْم  َأاَل  فـََقاَل:  َوَسلََّم؟  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َوقَاَل  َرُسولِّ  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ 
 إِّمْسَاعِّيُل َمرًَّة: خَتَاُفوَن َواَّللَِّّ اَل ُأَحدِّثـَنَُّكْم َحدِّيثًا َسائَِّر اْليَـْومِّ مثَّ اْنطََلَق.

 َأخرجه مسند أمحد.  
ٍد َعْن َأِبيِه،  [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوسَ 20737  ،23077]مسند:   ِد ْبِن ُقرََّة ْبِن َخالَّ ِط ِمْن َطِريِق َخالَّ

 َوِكاَلُهَما َلْم َأْعِرْفُه[ 
َعَلْيهِّ   -[  1950] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ، قَاَل: مسِّ ريِّ، َعنِّ اأْلَْعَرايبِِّّّ خِّّ يـَُقوُل:    )حم( يَزِّيد ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ الشِّّ َوَسلََّم 

ٍم مِّْن ُكلِّّ َشْهٍر، يُْذهِّنْبَ َوَحَر الصَّْدرِّ«.   »َصْوُم َشْهرِّ الصَّْبِّ، َوَثاَلثَةِّ َأايَّ
ٍم مَِّن الشَّْهرِّ يُْذهِّنْبَ َوَحَر الصَّْدرِّ«. ، ويف رواية أخرى َياُم َثاَلثَةِّ َأايَّ  »صِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  
ِفي  20738  ،23070]مسند:   َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  الشيخين غير صحابيه[  ثقات رجال  رجاله  إسناده صحيح،  [ ]شعيب: 

ِحيِح[   اْلَكِبيِر ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: َثَنا َرُجل  ِمْن ُعْكٍل. َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
ُجٍل، مِّْن َبينِّ متِّيٍم، قَاَل: ُكنَّا عِّْنَد اَببِّ ُمَعاوِّيََة ْبنِّ َأيبِّ ُسْفَياَن َوفِّيَنا أَبُو َذرٍّ،  )حم( اأْلَْزَرق ْبنِّ قـَْيٍس، َعْن رَ   -  [ 1951]

ٍم مِّْن كُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َصْوُم َشْهرِّ الصَّْبِّ َوَثاَلثَةِّ َأايَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْهرِّ، َويُْذهُِّب  لِّّ َشْهٍر َصْوُم الدَّ قَاَل: مسِّ
. َأخرجه مسند أمحد.   َمَغَلَة الصَّْدرِّ« قَاَل: قـُْلُت: َوَما َمَغَلُة الصَّْدرِّ؟ قَاَل: رِّْجُس الشَّْيطَانِّ

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الرجل التميمي[  21364]مسند: 

 الفرع الثاني: يف األيام اليت حيرم صومها 

 األول: يف أيام العيد والتشريق النوع  
: قال قـََزعُة: مسعُت منه حديثاً فأعجبين، فقلُت له:  -رضي هللا عنه    -)خ م د ت( أبو سعيد اخلدري   -[ 1952]

ما مل   -صلى هللا عليه وسلم -؟ قال: فأقوُل على رسولِّ هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنَت مسعَت هذا من رسولِّ هللا  
 ه يقول: »ال يصُلُح الصيام يف يومني: يوم الفطر، ويومِّ األضحى«.أمسْع؟ قال: مسعتُ 

َّنى عن صيام يومني: يومِّ الفطر، ويومِّ النَّْحرِّ«. أخرجه مسلم.   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »َأنَّ رسوَل هللا  
النَّحر، وعن الصَّمَّاءِّ، عن صوم يوم الفطر، و ]يوم[  -صلى هللا عليه وسلم  -وعند البخاري قال: »َّنى رسوُل هللا 

 وأن حَيَْتيَب الرجُل يف ثوب واحد، وعن الصالة بعَد الصبحِّ ]والَعصرِّ[ «. 
 ويف رواية الرتمذي: »َّنى عن صيامني: صومِّ يوم األضحى، ويوم الفطر«.

 وعند أيب داود مثل البخاري، وقال يف حديثه: »وعن الصالة يف ساعتني: بعَد الصبح، وبعَد العصر« 
 [ ]صحيح[ 4492ع: ]جام

َّنى عن صيامِّ يومِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)م ط( أبو هريرة    -[ 1953]
 األضحى، والفطرِّ«. أخرجه مسلم، واملوطأ 

 [ ]صحيح[ 4493]جامع: 
عن صوم يومني: يومِّ   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »َّنى رسوُل هللا -رضي هللا عنها   -)م( عائشة   -[ 1954]
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 طر، ويومِّ األضحى«. أخرجه مسلم الف
 [ ]صحيح[ 4494]جامع: 

صلى   -: قال: »كان أبو طلحَة قلَّما يصوُم على عهدِّ رسولِّ هللا -رضي هللا عنه    -)خ( أنس بن مالك   -[ 1955]
خرجه  ما رأيُته مفطراً إِّال يوَم فِّْطر أو أضحى«. أ -صلى هللا عليه وسلم -، فلما مات رسوُل هللا -هللا عليه وسلم

 البخاري
 [ ]صحيح[ 4495]جامع: 

موىل ابن أزهر: عن عمر وعلي مسندًا، وعن عثمان   -)خ م ط د ت حم( أبو عبيد سعد بن عبيد   -[ 1956]
، فصلى قبَل اخلُْطَبةِّ، مث َخَطَب الناَس، فقال: اي أَيُّها  -رضي هللا عنه  -موقوفاً: »أنه شهَد العيد مع عمر بن اخلطاب 

وقال بعضهم: اليومني الفطرِّ   -َّناكم عن صيام هذين العيدين   -صلى هللا عليه وسلم -وَل هللا الناُس إِّن رس
واألضحى، أمَّا أحُدمها: فيوم فطرِّكم من صيامكم، وأما اآلَخُر: فيوم أْتكلون فيه من ُنُسككم، قال أبو عبيد: مث شهدتُه  

خَيُْطَب، وكان ذلك يوم مجعة، فقال ألهل العوايل: من أحبَّ أن   ، فصلَّى قبَل أن-رضي هللا عنه  -مع عثماَن بنِّ َعفَّاَن 
، فصلَّى قبَل  -رضي هللا عنه   -ينتظَر اجلمعَة فليفعْل، ومن أحبَّ أن يرجَع إِّىل أهله فقد أذِّانَّ له، مث شهدتُه مع علّي 

 لوا من حُلُوم ُنُسكُِّكم فوَق ثالث«   قد َّناكم أن أتك -صلى هللا عليه وسلم  -اخلطبة، مث َخَطَب فقال: إِّنَّ رسوَل هللا 
َّنى عن أكلِّ حلوم النُُّسك فوَق َثالث«. أخرجه البخاري    -صلى هللا عليه وسلم -ليس يف رواية مالك »َأنَّ رسوَل هللا 

 ومسلم.
 «. وأخرجه املوطأ، وزاد بعد قوله: »مع علي بن أيب طالب«: »وعثمان حمصور«. وانتهت روايته عند قوله: »مث َخَطبَ 

يف يوم حَنْر بدأ ابلصالة قـَْبَل اخلطبة، مث قال:   -رضي هللا عنه  -وأخرجه الرتمذي قال: »شهدُت مع عمر بن اخلطاب 
ينهى عن صوم هذين اليومني، أمَّا يوم الفطر: ففطرُكم من صومِّكم، وعيُد   -صلى هللا عليه وسلم -مسعُت رسوَل هللا 

 حلم ُنُسكِّكم«.  املسلمني، وأمَّا يوم األضحى: فكلوا من 
وأخرجه أبو داود مثل الرتمذي، وفيه »أما يوم األضحى: فتأكلوَن من حَلْمِّ ُنُسكِّكم، وأمَّا يوم الفطر: ففطرُكم من 

 صيامكم«  
قَالَ  أمحد،  مسند  رواية يف  يـَْنَصرِّ ويف  مثَّ  ُيَصلَِّّيانِّ  َوالنَّْحرِّ،  اْلفِّْطرِّ،  يـَْومِّ  يفِّ  َوُعْثَماَن  َعلِّيًّا  َشهِّْدُت  النَّاَس  :  فـَُيذَكَِّرانِّ   ، فَانِّ

: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن َصْومِّ َهَذْينِّ اْليَـْوَمنْيِّ«.   ْعتـُُهَما يـَُقوالنِّ  َفَسمِّ
مطولة،   رواية  اْلفِّْطرِّ  ويف  يـَْوَم  ُيَصلَِّّيانِّ  َوُعْثَماَن  َعلِّيًّا  رَأَْيُت  ْعتـُُهَما  قَاَل:  َومسِّ قَاَل:  النَّاَس  يُذَكَِّرانِّ  يـَْنَصرِّفَانِّ  مثَّ  َواأْلَْضَحى 

َيامِّ َهَذْينِّ اْليَـْوَمنْيِّ«  : إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ََّنَى َعْن صِّ  يـَُقوالنِّ
ْعُت َعلِّيًّا، يـَُقوُل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َقى مِّْن ُنُسكُِّكْم عِّْندَُكْم َشْيٌء بـَْعَد َثالٍث«. قَاَل: ومسِّ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن يـَبـْ

 َأخرجه مسند أمحد. 
 ]صحيح[  [ 510 ،435 ،427]مسند: [ 4497]جامع: 

: »جاء إليه رجل فقال: إِّين نَذْرُت أن أصوَم يوماً، فوافق  -رضي هللا عنهما  -)خ م( عبد هللا بن عمر   -[ 1957]
عن صوم هذا   -صلى هللا عليه وسلم -]يوم[ أضحى، أو فطر، فقال ابُن عمَر: أمر هللاُ بوفاءِّ النَّذرِّ، وَّنى رسول هللا 

 رد يف كتاب النذور اليوم«. أخرجه البخاري ومسلم، وهلما رواية أخرى ت
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 [ ]صحيح[  4498]جامع: 
موىل أم هانئ: قال: »أخبين عبُد هللا بُن عمرو: أنه دخل على أبيه يف أايم التشريق،   -)ط د( أبو مرة   -[ 1958]

صلى هللا   -فوجده أيكل، قال: فدعاين، فقلت له: ال آكل، إِّين صائم، فقال: كْل، فإن هذه األايم اليت كان رسوُل هللا 
 أيمران إبفطارها، وينهى عن صيامها«. أخرجه املوطأ.    -عليه وسلم

ويف رواية أيب داود »أنه دخَل مع عبدِّ هللاِّ بنِّ عمرو على أبيه، فقرَّب إِّليه طعاماً، فقال: كْل، فقال: إِّين صائم، فقال  
، وينهى عن صيامها«. قال مالك:  أيمران إبفطارها -صلى هللا عليه وسلم -عمرو: كْل فهذه األايم اليت كان رسوُل هللا 

 هي أايم التشريق 
  صحيح[[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: 4499]جامع: 

قال: »يوُم عرفَة،   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه    -)د ت س( عقبة بن عامر   -[ 1959]
 سالم، وهي أايُم أكل وُشْرب«. أخرجه أبو داود، والرتمذي، والنسائي ويوُم النَّحرِّ، وأايُم التشريق: عيُدان أهَل اإلِّ 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  4500]جامع: 
م  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)م( نبيشة اهلذيل    -[ 1960] : »أايُم التشريق أايَّ

 أخرجه مسلم  أكل وُشرب، وذِّْكرِّ هللا«.
 [ ]صحيح[ 4501]جامع: 

»بعَث عبَد هللا   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللا -رمحه هللا  -)ط م( حممد بن شهاب الزهري   -[ 1961]
 بَن ُحذافَة أايم مىن يطوف، يقول: إَِّّنا هي أايُم أكل وُشْرب وذِّْكر هللا«. أخرجه املوطأ 

ا أايم أكل وُشْرب«. -صلى هللا عليه وسلم - ويف رواية مسلم: »َأنَّ رسوَل هللا  أمره أن ينادَي يف أايم التشريق: أَّنَّ
   قال احلميديُّ: أخرجه َخَلف الواسطيِّ يف كتابه عن مسلم، قال: ومل أجده فيما عندان من كتاب مسلم

 [ ]عبد القادر: مرسل ووصله أحمد بإسناد صحيح[ ]الزرقاني: »مرسال« عند جميع الرواة عن مالك[  4502]جامع: 

أمره َأن ينادَي يف أايم   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيبَّ -رضي هللا عنه  -)س جه( بشر بن سحيم   -[ 1962]
 كل وُشْرب«.التشريق: أنَُّه ال يدخل اجلنة إِّال مؤمن، وهي أايم أ

َم التَّْشرِّيقِّ فـََقاَل: »اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة إِّالَّ نَـ ويف رواية عند ابن ماجه،  ْفٌس  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَطَب َأايَّ
ُم َأْكٍل َوُشْرٍب« َم َأايَّ  . أخرجه النسائي وابن ماجه ُمْسلَِّمٌة، َوإِّنَّ َهذِّهِّ اأْلَايَّ

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1720 ]ماجه:[  4503]جامع: 

بعثه وأوَس بَن احلَدًثنِّ   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه    -)م( كعب بن مالك   -[ 1963]
 .ُشْرب«. أخرجه مسلمأايم التشريق، فناداي: إنه ال َيْدُخُل اجلنَة إِّال مؤمن، وأايم مىن أايم أكل و 

 [ ]صحيح[  4504]جامع: 
َّنى عن صوم أايم   -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا -رمحه هللا  -)ط( سليمان بن يسار   -[ 1964]

 . التشريق«. أخرجه املوطأ
: إسناده منقطع وله شواهد بمعناه موصولة[ ]الزرقاني: »لم يختلف على مالك في إرساله قال أبو عمر:  رعبد القاد [ ] 4505]جامع: 

وقد وصله النسائي وقاسم ابن أصبغ من طريق سفيان الثوري عن أبي النضر وعبد هللا بن أبي بكر، كالهما عن سليمان بن يسار عن  
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 عبد هللا بن حذافة«[ ]الهاللي: صحيح لغيره[ 

ُم َأْكٍل َوُشْرٍب« -رضي هللا عنه -أبو هريرة  )جه( -[ 1965] ُم مِّىًن َأايَّ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأايَّ
 أخرجه ابن ماجه. 

]شعيب: حديث صحيح، وهذا    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]األلباني: حسن صحيح[1719 ]ماجه:
 إسناد حسن[ 

َم  قَاَل: " َأَمَرينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن    -رضي هللا عنه  -)حم( َسْعد ْبنِّ َأيبِّ َوقَّاصٍ   -  [1966] ُأاَندَِّي َأايَّ
. َأخرجه مسند أمحد.  َم التَّْشرِّيقِّ ُم َأْكٍل َوُشْرٍب، َفال َصْوَم فِّيَها " يـَْعينِّ َأايَّ َا َأايَّ  مِّىًن: إَِّّنَّ

[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف، لضعف محمد بن أبي حميد[  1500[ ]مسند:  1456]مسند:  
 ر، ورجال الجميع رجال الصحيح[ ]الهيثمي: رواه البزا

يُح: َأال إِّنَّ َرُسوَل ا  -[  1967] هِّ، قَاَلْت: ُكنَّا ِبِِّّىًن، فَإَِّذا َصائٌِّح َيصِّ ، َعْن أُمِّّ َّللَِّّ َصلَّى هللاُ )حم( َعْمرِّو ْبنِّ ُسَلْيٍم الزُّرَقِّيِّ
َأْطَنابَ  فـََرفـَْعُت  قَاَلْت:  َوُشْرٍب«  َأْكٍل  ُم  َأايَّ َا  فَإَِّّنَّ َتُصوُمنَّ  يـَُقوُل: »اَل  َوَسلََّم  َأيبِّ    َعَلْيهِّ  ْبُن  َعلِّيُّ  الصَّائُِّح  فَإَِّذا   ، اْلُفْسطَاطِّ

 طَالٍِّب. 
َنَما حَنُْن ِبِِّّىًن إَِّذا َعلِّيُّ ْبُن َأيبِّ طَالٍِّب َعَلى مَجٍَل َوُهَو يـَُقوُل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ ويف رواية أخرى، قالت:  ْيهِّ َوَسلََّم  بـَيـْ

مُ    طُْعٍم َوُشْرٍب، َفاَل َيُصوَمنَّ َأَحٌد« فََأمْسََع النَّاَس.  يـَُقوُل: »إِّنَّ َهذِّهِّ َأايَّ
ثـَْتُه قَاَلْت: َلَكَأيّنِّ أَْنظُُر إِّىَل َعلِّيِّ ْبنِّ َأيبِّ طَالٍِّب، َوُهَو َعَلى بـَْغَلةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّ ويف رواية عند أمحد،   َا َحدَّ َعَلْيهِّ  َأَّنَّ ى هللاُ 

نيَ  اْلبَـْيَضاءِّ حِّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َوَسلََّم  إِّنَّ  النَّاُس  أَيُـَّها  يـَُقوُل:  َوُهَو  اْلَوَداعِّ  اأْلَْنَصارِّ يفِّ َحجَّةِّ  ْعبِّ  َوَقَف َعَلى شِّ َعَلْيهِّ     
ُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوذِّْكٍر«. َا هَِّي َأايَّ َياٍم إَِّّنَّ مِّ صِّ ايَّ َا لَْيَسْت أبَِّ  َوَسلََّم يـَُقوُل: »إَِّّنَّ

 أمحد. َأخرجه مسند 
 ]شاكر: إسناده صحيح[    عمرو[[ ]شعيب: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أم  708 ،567 ،824 ،821]مسند: 

َشدَّادٍ   -[  1968] ْبنِّ  يُوُنس  عنه  -)حم(  هللا  مِّ    -رضي  َأايَّ َصْومِّ  َعْن  »ََّنَى  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ 
«. َأخرجه مسند أمحد.   التَّْشرِّيقِّ

 [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: فيه سعيد بن بشير، وهو ثقة، لكنه اختلط[ 16706]مسند: 
ُحَذاَفةَ   -[  1969] ْبنِّ  اَّللَِّّ  َعْبد  عنه  -)حم(  َوَسلََّم    -رضي هللا  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   َّ النَّيبِّ مِّ  »َأنَّ  َأايَّ يفِّ  يـَُنادَِّي  َأْن  َأَمَرُه 

ُم َأْكٍل َوُشْرٍب«. َأخرجه مسند أمحد.  َا َأايَّ  التَّْشرِّيقِّ إَِّّنَّ
(: إسناده  7/1539]األلباني في السلسلة الصحيحة )[ ]شعيب: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[  15735]مسند:  
 صحيح[ 

مِّ التَّْشرِّ   -[  1970] ُعُه ِبِِّّىًن يفِّ َأايَّ ُم  )حم( يُوُسف ْبنِّ َمْسُعوٍد، َعْن َجدَّتِّهِّ، َأنَّ رَُجاًل َمرَّ هبِِّّْم َعَلى بَعِّرٍي يُوضِّ َا َأايَّ : »إَِّّنَّ يقِّ
 َأْكٍل َوُشْرٍب« َفَسأَْلُت َعْنُه، فـََقاُلوا: َعلِّيُّ ْبُن َأيبِّ طَالٍِّب. َأخرجه مسند أمحد. 

 ]شاكر: إسناده صحيح[   لغيره[شعيب: حسن [ ] 992]مسند: 

َلةِّ َرُسولِّ   )حم(   -[  1971]  َا َكاَنْت َمَع أَبِّيَها، فَإَِّذا بَُدْيُل ْبُن َوْرقَاَء َعَلى اْلَعْضَباءِّ رَاحِّ هللاِّ َصلَّى    َحبِّيَبة بِّْنتِّ َشرِّيٍق: َأَّنَّ
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن كَ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْرَحُلَها، فـََناَدى: إِّنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ  ُم َأَكٍل  هللاُ  َا َأايَّ اَن َصائًِّما، فـَْليـُْفطِّْر، فَإَِّّنَّ
 . َأخرجه مسند أمحد. َوُشْرٍب "
َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: ِإنََّها َكاَنْت  ]الهيثمي:    [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[15/    24009]مسند:  

َها الْ   َعْجَماِء. َوِفي ِإْسَناِد َأْحَمَد َرُجل  َلْم ُيَسمَّ[ َمَع ُأمِّ

بِّطَ   -[  1972]   َ مِّ التَّْشرِّيقِّ قَاَل: فَُأِتِّ َنا اْبَن ُعَمَر يفِّ اْليَـْومِّ اأْلَْوَسطِّ مِّْن َأايَّ َعاٍم َفَداَن اْلَقْوُم  )حم( أبو الشَّْعثَاءِّ قَاَل: أَتـَيـْ
َلُه: اْدُن فَاْطَعْم، قَاَل: فـََقاَل: إِّيّنِّ َصائٌِّم، قَاَل: فـََقالَ  َلُه، قَاَل: فـََقاَل  اْبٌن  َأَما َعلِّْمَت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َوتـََنحَّى   :

ُم طُْعٍم َوذِّْكٍر«. َأخرجه مسند أمحد.  َا َأايَّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: قَاَل »إَِّّنَّ
ِحيِح[   ]الهيثمي:[ ]شعيب: حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[  4970]مسند:    َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُّ اَّللَِّّ صَ  -[  1973]  َبُع رَِّحاَل النَّاسِّ ِبِِّّىًن، َوَنيبِّ ، أَنَُّه رََأى رَُجاًل َعَلى مَجٍَل آَدَم يـَتـْ لَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  )حم( مَحَْزة اأْلَْسَلمِّيِّ
َأْكٍل، َوُشْربٍ  ُم  َا َأايَّ َم، فَإَِّّنَّ يـَُقوُل: »اَل َتُصوُموا َهذِّهِّ اأْلَايَّ اْلُمَنادِّي َكاَن َشاهٌِّد، َوالرَُّجُل  لََنا َأنَّ َذلَِّك  « قَاَل قـََتاَدُة: َفذََكَر 

 بِّاَلاًل. َأخرجه مسند أمحد. 
 (: صحيح[3573]السلسلة الصحيحة )[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  16038]مسند: 

يُّوَن، فِّيهِّْم ُعَمُر، َوَأْرَضاُهْم عِّْندِّي  َشهَِّد عِّْندِّي    قَاَل:   -رضي هللا عنهما  -ابن عباس    )خز(   -[  1974]  رَِّجاٌل َمْرضِّ
قَاَل: "اَل َصاَلَة بـَْعَد َصاَلةِّ الصُّْبحِّ َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس، َواَل َصاَلَة بـَْعَد    -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -ُعَمُر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  

 ْمُس"، َوََّنَى َعْن َصْومِّ يـَْوَمنْيِّ: يـَْومِّ اْلفِّْطرِّ، َويـَْومِّ النَّْحرِّ.َصاَلةِّ اْلَعْصرِّ َحَّتَّ تـَْغُرَب الشَّ 
ّ  ويف رواية عن  : ِبِِّّْثلِّهِّ. أخرجه ابن خزمية-َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -اْبنِّ َعبَّاٍس، َعْن ُعَمَر، َعنِّ الَنيبِّ

 [ ( البخاري )الجزء الخاص بالصوم فقط]االعظمي: انظر: أصله في  ]ياسين: صحيح[  [2146]خزيمة: 

ثـَْتُه قَاَلْت:  )خز(  -[  1975]  َا َحدَّ ، َعْن أُمَّهِّ، َأَّنَّ َصلَّى    -َكَأيّنِّ أَْنظُُر إِّىَل َعلِّي َعَلى بـَْغَلةِّ َرُسولِّ اَّللَّ    َمْسُعود ْبنِّ احْلََكمِّ
ْعبِّ    -اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   قَاَل:    -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -اأْلَْنَصارِّ َوُهَو يـَُقوُل: أَيُـَّها النَّاُس إِّنَّ َرُسوَل اَّللَّ  اْلبَـْيَضاءِّ يفِّ شِّ

ُم َأْكٍل َوُشْرٍب". أخرجه ابن خزمية َا َأايَّ َم َصْوٍم، إَِّّنَّ َا لَْيَسْت َأايَّ  . "إَِّّنَّ
لوال عنعنة ابن إسحاق، لكن الحديث صحيح، فإن له طرًقا أخرى   ]االعظمي: )إسناده حسن  ]ياسين: صحيح بطرقه[  [2147]خزيمة:  
 [ ( ناصر –وشواهد 

ُّ: إِّيّنِّ َصائٌِّم. فـََقاَل: إِّيّنِّ  اْلُمطَّلِّب قَاَل: )خز( - [1976]    َدَعا َأْعَرابِّيًّا إِّىَل طََعامِّهِّ، َوَذلَِّك بـَْعَد يـَْومِّ النَّْحرِّ، فـََقاَل اأْلَْعَرايبِّ
ْعُت َعْبد   ْعُت َرُسوَل اَّللَّ  مسِّ . أخرجه  -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -اَّللَّ ْبَن ُعَمَر يـَُقوُل: مسِّ مِّ َيامِّ َهذِّهِّ اأْلَايَّ َهى َعْن صِّ ، يـَْعينِّ يـَنـْ

 . ابن خزمية
صحيح  [2148]خزيمة:   إسناده  ال  ،]ياسين:  صرح  من  موقد  بسماعه  هللاطلب  عمر[  عبد  )  بن  المسند  تخريج  في  (: 9/28]شعيب 

 إسناده جيد[  

 النوع الثاني: يف يوم الشك 
)ت د س( صلة بن زفر: قال: »ُكنَّا عند ُعمَّار يف اليوم الذي ُيَشك فيه من شعباَن، أو رمضاَن، فأُتِّينا   - [1977]

صلى هللا   -بشاة َمْصلِّيَّة، فتَنحَّى بعُض القوم، فقال: إِّين صائم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أاب القاسم 
 . سائي« أخرجه الرتمذي، وأبو داود، والن-عليه وسلم
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 [ ]شعيب: إسناده قوي من أجل أبي خالد األحمر فهو صدوق ال بأس به[ ]األلباني: صحيح[ 4507]جامع: 
يعين: قد أشكل: من رمضاَن هو، أو من   -)س( مساك بن حرب: قال: »دخلُت على عكرمَة يف يوم   - [ 1978] 

: لُتفطِّرّن: قلُت:  -وحلف ابهلل  -فقلُت: إِّين صائم، فقال وهو أيكُل ُخبزًا وبـَْقاًل ولَبناً، فقال يل: َهُلمَّ،  -شعباَن؟ 
سبحان هللا! مرتني، فلما رأيُته حيلف ال يستثين تقدَّمُت، فقلُت: هاتِّ اآلَن ما عندك، قال: مسعُت ابَن عباس يقول:  

حابة، أو ظُلمة،  : صوموا لرؤيته، وَأفطِّروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه س-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا 
ُلوا رمضاَن بيوم من شعباَن«. أخرجه النسائي   فأكملوا العِّدَّة: عدَة شعباَن، وال تستقبلوا الشهر استقبااًل، وال َتصِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  4508]جامع: 

يلِّ َصْومِّ يـَْوٍم قـَْبَل   -رضي هللا عنه -أبو هريرة  )جه( -[ 1979]  قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن تـَْعجِّ
 أخرجه ابن ماجه. الرُّْؤيَةِّ« 

]األلباني: صحيح[ ]شعيب:   [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف عبد هللا بن سعيد المقبري[1646 ]ماجه:
 [ -وهو المقبري -صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن سعيد 

 الفرع الثالث من الفصل الثالث: يف األيام اليت يكره صومها 

 وهي أربعة أنواع   

 النوع األول: صوم الدهر 
قال: من صام   -هللا عليه وسلمصلى  -: »َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنهما  -)س( عبد هللا بن عمر  -[ 1980]

 األَبد فال صاَم وال أفطر«. 
 ويف أخرى إِّىل قوله: »فال صام«. أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  4510]جامع: 

-وسلمصلى هللا عليه  -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما  -س( عبد هللا بن عمرو بن العاص )  -[ 1981] 
 : »من صام األبد فال صام وال أفطر«.

أين أسُرُد الصوم... وساق احلديث«. قال عطاء: ال أدري كيف   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قال: »بلغ النيبَّ 
 ذكر صيام األبد: »ال صام من صام األبد«. أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  4511]جامع: 

: قال: قيل: اي رسوَل هللا، إِّن فالانً ال يفطر َّنارًا الدهر،  -رضي هللا عنه   -س( عمران بن حصني )  -[ 1982] 
 قال: »ال صام وال أفطر«. أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  4512]جامع: 

»قيل: اي رسوَل هللا، إِّن فالانً ال يفطر َّناره الدَّهَر؟  : قال: -رضي هللا عنه   -)س( عبد هللا بن الشخري    -[ 1983] 
 قال: ال صام، وال أفطر«. أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4513]جامع: 
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: قال: »قيل: اي رسوَل هللا كيف ِبن صام الدهر؟ قال: ال صام،  -رضي هللا عنه    -)ت س( أبو قتادة   -[ 1984] 
 أفطر«. أخرجه الرتمذي.  وال

، فمرران برجل، فقالوا: اي  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي عن أيب قتادة عن عمر قال: »كنا مَع رسولِّ هللا 
 رسوَل هللا، هذا ال يفطر منذ كذا وكذا، فقال: ال صام، وال أفطر«

قد تقدَّم يف النوع التاسع من الفرع األول من  وهذا احلديث طرف من حديث قد أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، و 
 هذا الفصل.

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4514]جامع: 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َصاَم الدَّْهَر ُضيَِّّقْت َعَلْيهِّ   -رضي هللا عنه  -)حم( أبو ُموَسى  - [1985] َعنِّ النَّيبِّ

 َجَهنَُّم َهَكَذا« َوقـََبَض َكفَُّه. َأخرجه مسند أمحد. 
: َرَواُه َأْحَمُد  في رفعه ووقفه[ ]الهيثمي -وهو طريُف بن مجالد  -[ ]شعيب: موقوُفه صحيح، فقد اخُتلف على أبي تميمة19713]مسند: 

ِحيِح[   َواْلَبزَّاُر ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: َوَعَقَد ِتْسِعيَن. َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -رضي هللا عنها    -)حم( َأمْسَاء بِّْنتِّ يَزِّيدَ   -  [1986] َ النَّيبِّ ،  قَاَلْت: ُأِتِّ بَِّشَراٍب َفَداَر َعَلى اْلَقْومِّ

  -فـََقاَل    -َأْو:َ َيُصوُم الدَّْهَر    -َوفِّيهِّْم رَُجٌل َصائٌِّم فـََلمَّا بـََلَغُه قَاَل َلُه: »اْشَرْب« َفقِّيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَُّه لَْيَس يـُْفطُِّر،  
  َصاَم َمْن َصاَم اأْلََبَد«. َأخرجه مسند أمحد. : »اَل -يـَْعينِّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم 

[ [ ]شعيب: رواه أحمد والطبراني، ورجاله محتجٌّ بهم[ ]الهيثمي: ِفيِه َلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم، َوُهَو ِثَقة ، َوَلِكنَُّه ُمَدلِّ 27576]مسند:   س 

 النوع الثاني: صوم أواخر شعبان 
يقول: »إِّذا انتصف  -صلى هللا عليه وسلم -: أنه مسع رسوَل هللا -هللا عنه رضي   -)د ت( أبو هريرة  -[ 1987]

 شعبان فال تصوموا«. أخرجه أبو داود. 
 ويف رواية الرتمذي: »إِّذا بَقَي نصف من شعبان فال تصوموا« 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4515]جامع: 

قال: »ال يتقدمنَّ   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)خ م د ت س( أبو هريرة  -[ 1988]
أحدُكم رمضان بصوم يوم أو يومني، إِّال أن يكوَن رجاًل كان يصوُم صوماً فلَيُصْمُه«. َأخرجه البخاري، ومسلم، وأبو  

 داود، والرتمذي.
 إن ُغمَّ عليكم فـَُعدُّوا ثالثني«. وللرتمذي يف أخرى بزايدة: »صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، ف

وأخرجه النسائي مثلهم، وله يف أخرى قال: »َأال ال تتقدَّموا قبل الشهر بصيام، إِّال رَُجل كان يصوم صياماً أتى ذلك  
 اليوُم على صيامه« 

 [ ]صحيح[ 4516]جامع: 
: »ال  -هللا عليه وسلم صلى-: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما   -)س( عبد هللا بن عباس  - [1989]

 تتقدَّموا الشهَر بصيامِّ يوم أو يومني، إِّال أن يوافَق ذلك يوماً كان يصوُمُه أحدُكم«. أخرجه النسائي، وقال: هذا خطأ
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ 4517]جامع: 
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: »أما  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا : قال: قال  -رضي هللا عنهما    -)خ م د( عمران بن حصني  -[ 1990]
 صمت من َسَررِّ هذا الشهر؟ يعين: آخَر شعبان« قال: ال، قال: »إِّذا أفطرت فصم يومني«. 

 ويف رواية قال: »أصمت َسَرَر هذا الشهر؟ قال: أظنه يعين رمضاَن«. 
 ويف أخرى: »من َسَررِّ شعباَن«، قال البخاري: »وشعباُن« أصح.

 من ُسرَّةِّ هذا الشهر؟«. أخرجه البخاري ومسلم.  ويف أخرى: »أصمتَ 
ويف رواية أيب داود قال: »هل صمَت من َسَررِّ شعباَن ]شيئًا[؟« قال: ال، قال: »فإذا أفطرت فصم يومًا«. ويف أخرى  

 قال: »يومني«  
 [ ]صحيح[ 4518]جامع: 

 النوع الثالث: صوم يوم عرفة 
صلى هللا عليه   -: »أن الناس َشكُّوا يف صيامِّ رسولِّ هللا -رضي هللا عنها   -)خ م( ميمونة أم املؤمنني  -[ 1991]

، َفَشرَِّب والنَّاُس يـَْنظُروَن«. أخرجه البخاري ومسلم   -وسلم الب وهو َواقِّف يف املَوقِّفِّ  يوم عرفة، فأرسلُت إِّليه حبِّ
 [ ]صحيح[ 4521]جامع: 

صلى   -: »أن انساً اختلفوا عندها يوَم َعَرفََة يف َصْومِّ النيبِّّ -رضي هللا عنها  -أم الفضل )خ م ط د(  -[ 1992]
، فقال بعضهم: هو صائِّم، وقال بعضهم: ليس بَِّصائِّم، فَأرسلُت إِّليه بَِّقَدح َلنَب، وهو واقف على بَعِّريِّه  -هللا عليه وسلم

 فَشرِّبَه«. 
 رِّبَه«. أخرجه البخاري، واملوطأ، وأبو داودويف رواية: »فبعْثُت إِّليه بَِّشراب َفشَ 

 [ ]صحيح[ 4522]جامع: 
أْفَطَر بَِّعَرَفَة،   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما   -)ت( عبد هللا بن عباس  -[ 1993]

 وَأرَسَلْت إِّليه أُمُّ الَفْضلِّ بَِّلنَب فشربَه«. أخرجه الرتمذي 
  ن سعيد بن جبري، قَاَل: أَتـَْيُت َعَلى اْبنِّ َعبَّاٍس بَِّعَرَفَة َوُهَو أيَُْكُل رُمَّااًن، فـََقاَل: »َأْفَطَر َرُسوُل اَّللَِّّ ويف رواية عند أمحد ع

، َوقَاَل: " َلَعَن هللاُ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّعَرَفَة، َوبـََعَثتِّ الَْيهِّ أُمُّ اْلَفْضلِّ بَِّلنَبٍ، َفَشرِّبَُه« مِّ احْلَجِّّ ُفالاًن َعَمُدوا إِّىَل َأْعَظمِّ َأايَّ
َا زِّيَنُة احْلَجِّّ التـَّْلبَِّيُة “.   َفَمَحْوا زِّينَـَتُه، َوإَِّّنَّ

ُتُه بَِّعَرَفَة، فـََوَجْدتُُه أيَُْكُل رُمَّااًن ويف رواية أخرى له، عن  فـََقاَل: اْدُن َفُكْل، َلَعلََّك  َسعِّيدِّ ْبنِّ ُجَبرْيٍ، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، قَاَل: أَتـَيـْ
َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَلْ َيُصْم  َصائٌِّم؟ »إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن اَل َيُصوُمُه« َوقَاَل: َمرًَّة »إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ 

 َهَذا اْليَـْوَم«. 
َدى  اٍس، َدَعا َأَخاُه ُعبَـْيَد اَّللَِّّ يـَْوَم َعَرَفَة إِّىَل طََعاٍم، قَاَل: إِّيّنِّ َصائٌِّم، قَاَل: إِّنَُّكْم أَئِّمٌَّة يـُْقتَ َعطَاٍء، َعنِّ اْبنِّ َعبَّ ويف رواية عن 

، َفَشرَِّب« َوقَالَ  ىَي َمرًَّة: َأْهُل بـَْيٍت يـُْقَتَدى  حيَْ  بُِّكْم، َقْد »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَعا حبِِّّاَلٍب يفِّ َهَذا اْليَـْومِّ
 بُِّكْم.
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اَل: إِّيّنِّ َصائٌِّم. فـََقاَل َعْبُد  ويف رواية له عن َعطَاٌء قَاَل، َدَعا َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َعبَّاٍس اْلَفْضَل ْبَن َعبَّاٍس يـَْوَم َعَرَفَة إِّىَل طََعاٍم، فـَقَ 
َّ َصلَّ  اَلٌب فِّيهِّ َلنَبٌ يـَْوَم َعَرَفَة، َفَشرَِّب مِّْنُه، َفاَل َتُصْم فَإِّنَّ النَّ اَّللَِّّ: اَل َتُصْم، " فَإِّنَّ النَّيبِّ اَس  ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـُرَِّب إِّلَْيهِّ حِّ

 . َأخرجه مسند أمحد ُمْستَـنُّوَن بُِّكْم قَاَل اْبُن َبْكٍر، َوَرْوٌح: »إِّنَّ النَّاَس َيْستَـنُّوَن بُِّكْم«.
 : إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  رعبد القاد][  2946 ،3477 ،3476 ،3239 ،3376 ،3266 ،1870]مسند: [ 4523]جامع: 

ت( عبد هللا بن أيب جنيح يسار: عن أبيه قال: »ُسئَِّل ابُن عمَر عن َصْومِّ َيومِّ َعَرَفَة، فقال: حججُت مع  ) -[ 1994]
فلم يصْمه، ومع عمر فلم يصْمه، ومع عثمان فلم يصْمه، وأان فلم َيُصْم، ومع أيب َبكر  -صلى هللا عليه وسلم -النيبِّّ 

 . ال أُصوُمه، وال آُمُر به، وال أَّْنى َعنه«. أخرجه الرتمذي
 : إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ رعبد القاد [ ] 4524]جامع: 

 النوع الرابع: صوم اجلمعة والسبت
يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)خ م د ت حم( أبو هريرة   -[ 1995]

َلُه أو بـَْعَدُه«. هذا لفظ البخاري.   »ال َيُصوَمنَّ أحدُُكم يوم اجلمعة إِّال أن يصوَم يوماً قـَبـْ
 َده«. وعند مسلم: »ال يصوُم أحدكم يوم اجلمعة إِّال أن يصوَم قبَله، أو يصوَم بع

قال: »ال خَتَْتصُّوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل، وال خَتُصُّوا يوَم   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: أن النيبَّ 
 اجلمعة بصيام من بني األايم، إِّال أن يكوَن يف صوم يصوُمه أحدُكم«.

 وعند الرتمذي مثل الرواية الثانية.
  أن يصوَم قبَله بيوم أو بعَده« وعند أيب داود مثلها، وقال: »إِّال

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَّ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ يـَْوُم عِّيٍد، َفاَل جَتْعَ  ويف رواية عند أمحد، ُلوا يـَْوَم  قَاَل: مسِّ
َلُه َأْو بَـ  َيامُِّكْم، إِّالَّ َأْن َتُصوُموا قـَبـْ  ْعَدُه«. َأخرجه مسند أمحد. عِّيدُِّكْم يـَْوَم صِّ

 ]صحيح[ [ 8025]مسند: [ 4525]جامع: 
»دخَل عليها يوم اجلمعة   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)خ د( ُجويرية   -[ 1996]

؟ قالت: ال، قال: تريدين َأن تصومي غدًا؟ قالت: ال، قال: فأفطري«. أخرجه   وهي صائمة، فقال هلا: أصمتِّ أمسِّ
 البخاري، وأبو داود

 [ ]صحيح[ 4526]جامع: 
صلى هللا   -بن عباد: قال: »سألُت جابَر بَن عبد هللا وهو يطوف ابلبيت: أَّنى رسوُل هللا   )خ م( حممد  -[ 1997]

«. أخرجه البخاري ومسلم.  -عليه وسلم  عن صيام يوم اجلمعة؟ قال: نعم، وربِّّ هذا البيتِّ
 زاد البخاري يف رواية: »يعين: أن ينفرَد بصيامه« 

 [ ]صحيح[ 4527]جامع: 
قال:   -صلى هللا عليه وسلم -هللا بن بسر السلمي: عن أختِّهِّ الصَّماءِّ: َأنَّ رسوَل هللاِّ )د ت جه( عبد    -[ 1998]

اَء عِّنَـَبة أو ُعودِّ شجر فليْمَضْغُه«. َأخ رجه  »ال تصوُموا يوم السبت إِّال فِّيما اْفرتَض هللاُ عليكم، فَإِّن مل جيْد أحدُكم إِّال حلِّ
 الرتمذي، وأبو داود، وابن ماجه 
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 اود: هذا حديث منسوخ  وقال أبو د
الحاكم ووافقه الذهبي[ ]شعيب: رجاله ثقات إال أن غيَر واحد  وصححه[ ]عبد القادر: حسنه الترمذي 1726 ]ماجه:[ 4528]جامع: 

 من األئمة الذين ُيرَجُع إليهم في النقد أعلُّوه باالضطراب والمعارضة[ ]األلباني: صحيح[  

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل َتُصوُموا يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ   -رضي هللا عنهما  - )حم( ابن عباس  -[ 1999]
 َوْحَدُه«. َأخرجه مسند أمحد. 

ين بن عبد  [ ]شاكر: إسناده ضعيف، لضعف الحسعبد هللا[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف حسين بن  2615]مسند:  
ِ، َوثََّقُه اْبُن َمِعيٍن، َوَضعََّفُه اأْلَِئمَّةُ   [  هللا[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ

َع َأاَب    )حم(  -[  2000] ، أَنَُّه مسِّ ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: َما َأاَن َأَّْنَاُكْم َأْن َتُصوُموا  َعْبد اْلَملِّكِّ ْبنِّ ُعَمرْيٍ، َعْن رَُجٍل مِّْن بـَْلَحارِّثِّ
ْعُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " اَل َتُصوُموا يـَْوَم اجْلُُمعَ  َلُه "، َوَما  يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ، َوَلكِّْن مسِّ ةِّ، إِّالَّ َأْن َتُصوُموا قـَبـْ

 . ، َوَلكِّْن رَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي يفِّ نـَْعَلْيهِّ َأاَن ُأَصلِّّي يفِّ نـَْعَلنْيِّ 
ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة، َوقَاَل َلُه رَُجٌل: أَْنَت الَّ ويف رواية عن   ، قَاَل: مسِّ َهى  َعْبدِّ اْلَملِّكِّ ْبنِّ ُعَمرْيٍ، َعْن زِّاَيٍد احْلَارِّثِّيِّ النَّاَس  ذِّي تـَنـْ

ْعُت حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ    -َثاَلًًث    -َعْن َصْومِّ يـَْومِّ اجْلُُمَعةِّ؟ قَاَل: فـََقاَل: َها َوَربِّّ َهذِّهِّ اْلَكْعَبةِّ، َها َوَربِّّ َهذِّهِّ اْلَكْعَبةِّ   َلَقْد مسِّ
ٍم َمَعُه " َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " اَل َيُصوُم َأَحدُُكْم يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ َوْحَدُه إِّ   الَّ يفِّ َأايَّ

 .  "" َوَلَقْد رَأَْيُت حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي َوَعَلْيهِّ نـَْعاَلُه مثَّ يـَْنَصرُِّف َومُهَا َعَلْيهِّ 
   َأخرجه مسند أمحد.  

َواْلبَ 10805،  9903  ،9902]مسند:   َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  لغيره[  صحيح  ]شعيب:  اأْلَْوَبِر  [  ْبَن  ِزَياَد  َخاَل  ِثَقات   َوِرَجاُلُه  ِباْخِتَصاٍر  زَّاُر 
 اْلَحاِرِثيَّ َفِإنِّي َلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه ِبِثَقٍة َواَل َضْعٍف[ 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَخَل َعَلى ُجَوْيرِّيََة بِّْنتِّ    -رضي هللا عنهما  -  )حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمٍرو  -  [2001]
«، فـََقاَلْت: اَل، قَاَل: »أَتُرِّيدِّيَن َأنْ  ، َوهَِّي َصائَِّمٌة يفِّ يـَْومِّ مُجَُعٍة، فـََقاَل هَلَا: »َأُصْمتِّ َأْمسِّ َتُصومِّي َغًدا«، فـََقاَلْت:    احْلَارِّثِّ

. َأخرجه مسند أمحد. اَل، قَاَل: »فَ   َأْفطِّرِّي إًِّذا« قَاَل َسعِّيٌد: َوَوافـََقينِّ َعَلْيهِّ َمَطٌر، َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسيِّّبِّ
 [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 6771]مسند: 

، قَاَل: َسأَْلُت َأاَب ُهَريـَْرَة َعْن َصْومِّ اجْلُُمَعةِّ، فـََقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ   -  [2002]  َصلَّى هللاُ  )حم( َعامِّر ْبنِّ ُلَدْيٍن اأْلَْشَعرِّيِّّ
َياٍم، إِّالَّ   يـَْوَم صِّ يـَْوَم عِّيدُِّكْم  جَتَْعُلوا  َفاَل  يـَْوُم عِّيٍد،  اجْلُُمَعةِّ  َوَسلََّم: »يـَْوُم  بـَْعَدُه«. َأخرجه مسند  َعَلْيهِّ  َأْو  َلُه  قـَبـْ َتُصوُموا  َأْن 

 أمحد.
 [ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسن   [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي:10890]مسند: 

ُكْنُت َجالًِّسا عِّْنَد َأيبِّ ُهَريـَْرَة، فََأاَتُه  َعْبُد اْلَملِّكِّ ْبُن ُعَمرْيٍ، َعْن رَُجٍل مِّْن َبينِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ َكْعٍب، قَاَل:    )حم(   -[  2003]
هللاِّ َغرْيَ َأنَّ َوَربِّّ َهذِّهِّ احْلُْرَمةِّ،    ْمرُ رَُجٌل َفَسأََلُه، فـََقاَل: اَي َأاَب ُهَريـَْرَة، أَْنَت ََّنَْيَت النَّاَس َأْن َيُصوُموا يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ؟ قَاَل: اَل َلعَ 

ْعُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " اَل َيُصوَمنَّ َأَحدُُكْم يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ إِّالَّ  َوَربِّّ َهذِّهِّ احْلُْرَمةِّ،   ٍم َيُصوُمُه َلَقْد مسِّ يفِّ َأايَّ
 فِّيَها " 
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نِّ  ُيَصلُّوا يفِّ  َأْن  النَّاَس  ََّنَْيَت  أَْنَت  ُهَريـَْرَة،  َأاَب  اَي  فـََقاَل:  آَخُر،  َفَجاَء  َهذِّهِّ  قَاَل:  َوَربِّّ  َأْن  َغرْيَ  َلَعْمُر هللاِّ،  اَل  قَاَل:  َعاهلِِّّْم؟ 
، َوإِّنَّ َعَلْيهِّ نـَْعَلْيهِّ، مثَّ اْنَصَرَف  احْلُْرَمةِّ، َوَربِّّ َهذِّهِّ احْلُْرَمةِّ " َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي إِّىَل َهَذا  اْلَمَقامِّ

 َأخرجه مسند أمحد. َلْيهِّ “.َومُهَا عَ 
 قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح[  -وإن كان مدلسا وقد عنعنه-[ ]شعيب: حديث صحيح، محمد بن إسحاق  9467]مسند: 

ْرَداءِّ   -  [ 2004] ْرَداءِّ اَل خَتَْتصَّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو الدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي َأاَب الدَّ
«. َأخرجه مسند  مِّ َياٍم ُدوَن اأْلَايَّ ، َواَل يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ بِّصِّ َلَة اجْلُُمَعةِّ بِّقَِّياٍم ُدوَن اللََّيايلِّ  أمحد. لَيـْ

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ 27507]مسند: 

 الفصل الرابع: يف سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته 

 وفيه مثانية فروع 
 

 الفرع األول: يف السحور، وفيه نوعان 

 النوع األول: يف احلث عليه 
قال: »َتَسحَُّروا،  -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه   -)خ م ت س( أنس بن مالك   -[ 2005]

 فإِّنَّ يفِّ السَُّحورِّ بركة«. أخرجه البخاري، ومسلم، والرتمذي، والنسائي  
 [ ]صحيح[ 4529]جامع: 

: »َتَسحَُّروا،  -لى هللا عليه وسلمص -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)س( عبد هللا بن مسعود   -[ 2006]
 فَإِّنَّ يف السَّحورِّ بركة«. أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[ 4530]جامع: 

قال: »َتَسحَُّروا، فَإِّنَّ يف   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة    -[ 2007]
 بركة«. أخرجه النسائي السَّحورِّ 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  4531]جامع: 

قال: »دخلُت على النيبِّّ   -صلى هللا عليه وسلم -)س( عبد هللا بن احلارث عن رَُجل من أصحاب النيبِّّ   -[ 2008]
 ها، فال َتَدُعوُه«. َأخرجه النسائي وهو يـََتَسحَُّر، فقال: إَِّّنا بركة أْعطاكم هللا إِّايَّ  -صلى هللا عليه وسلم -

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4532]جامع: 

قال: »َفْصُل   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)م ت د س( عمرو بن العاص   -[ 2009]
 ه مسلم، والرتمذي، وأبو داود، والنسائيما بني صيامِّنا وصيامِّ أهل الكتاب: أكَلُة السََّحرِّ«. أخرج

 [ ]صحيح[ 4533]جامع: 
إِّىل   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »دعاين رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)د س( العرابض بن سارية   -[ 2010]

 السَُّحورِّ يف رمضان، فقال: َهُلمَّ إِّىل الَغَداءِّ املَُباَرك«. أخرجه أبو داود، والنسائي 
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شواهد[ ]شعيب: حديث حسن بشواهده، وهذا إسناد   وله[ ]عبد القادر: في سنده الحارث بن زياد، وهو لين الحديث 4534]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني: صحيح[  

قال: »عليكم   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)س( املقدام بن معد يكرب   -[ 2011]
 بَغَداءِّ السَُّحورِّ، فإنه الَغَداُء املَُباَرُك«. أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 4535]جامع: 

لرجل: »َهُلمَّ إِّىل   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -ه هللا رمح -)س( خالد بن معدان   -[ 2012]
، يعين: السَُّحوَر«. أخرجه النسائي   الَغَداءِّ املَُباَركِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع وهو موصول في الرواية قبله[ ]األلباني: صحيح[ ]الرسالة: مرسل صحيح بما قبله[ 4536]جامع: 

قال: »نِّْعَم َسُحوُر املؤمِّنِّ:   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -و هريرة )د( أب  -[ 2013]
 التَّْمُر«. أخرجه أبو داود.

 صحيح[  : إسناده حسن[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 4537]جامع: 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »السَُّحوُر َأْكُلُه   -رضي هللا عنه   -)حم( أبو سعيد اخلدري   -[ 2014]
رِّيَن«. َأخرجه  ُيَصلُّو  بـَرََكٌة، َفاَل َتَدُعوُه، َوَلْو َأْن جَيْرََع َأَحدُُكْم ُجْرَعًة مِّْن َماٍء، فَإِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َوَماَلئَِّكَتهُ  َن َعَلى اْلُمَتَسحِّّ

 مسند أمحد. 
[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه أبو رفاعة، ولم أجد من وثقه وال  11396  ،11086]مسند:  

 جرحه، وبقية رجاله رجال الصحيح[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َتَسحَُّروا فَإِّنَّ يفِّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ   -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  2015]  َصلَّى هللاُ 
 السُُّحورِّ بـَرََكًة«. َأخرجه مسند أمحد.

[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "األوسط"، وفيه محمد بن أبي  11281]مسند:  
 يثهما حسن[ ليلى وعطية، كالهما فيه كالم، وحد 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َأرَاَد َأْن َيُصوَم،    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  2016] َعنِّ النَّيبِّ
 فـَْليَـَتَسحَّْر بَِّشْيٍء«. َأخرجه مسند أمحد. 

َسِط،  [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَوْ 15051  ،14950]مسند:  
، َوِفيِه َكاَلم [  ِد ْبِن َعِقيٍل، َوَحِديُثُه َحَسن  ِ ْبُن ُمَحمَّ  َوِفيِه َعْبُد َّللاَّ

ْرَداءِّ   وأَب   )حب(  -[  2017] ُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -الدَّ ُهَو اْلَغَداُء اْلُمَباَرُك«  َوَسلََّم: »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 أخرجه ابن حبان .يـَْعينِّ السَُّحورَ  -

   [إسناده حسنصحيح[ ]الداراني: [ ]االلباني: 3464]حبان: 

عنهما    -ابن عمر  )حب(   -[  2018] َوَماَلئَِّكَتُه    -رضي هللا  اَّللََّ  »إِّنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
رِّيَن« أخرجه ابن حبان   ُيَصلُّوَن َعَلى اْلُمَتَسحِّّ

 [  حديث صحيح  :حسن[ ]شعيب[ ]االلباني: 3467]حبان: 
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ُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنهما    -َعْمٍروَعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ    )حب(   -  [ 2019] َتَسحَُّروا َوَلْو  َوَسلََّم: »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َْرَعٍة مِّْن َماٍء« أخرجه ابن حبان  جبِّ

 [  حسن : إسناده حسن صحيح[ ]شعيب[ ]االلباني: 3476]حبان: 

 النوع الثاني: يف وقته وتأخريه 
،  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »َتسحران مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)خ م ت س( زيد بن ًثبت   -[ 2020]

 مث قمنا إِّىل الصَّالةِّ، قال أنس بن مالك: قلُت: كم كان َقْدُر ما بيَنهما؟ قال: َقْدُر مخسني آية«.
ن ًثبت َتَسحَّرا« جعله من مسند أنس، أخرجه  وزيَد ب -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية عن قتادة: »َأنَّ رسوَل هللا 

 البخاري ومسلم. 
 ويف رواية الرتمذي قال: »َقَدَر مَخْسني آية«. 

 ويف رواية النسائي قال: »َقَدَر ما يـَْقَرأُ الرَُّجُل مَخْسنَي آيَة«. 
 لرَُّجَل مخسنَي آية«   ويف أخرى: »قلُت: زُعِّم أنَّ أنساً الَقائُِّل: ما كان بني ذلك؟ قال: َقْدَر ما يـَْقرأُ ا

 [ ]صحيح[ 4538]جامع: 
وزيُد بن    -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »َتَسحَّر رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)س خ( أنس بن مالك   -[ 2021]

ما يف الصَّالة؟ قال: َقَدَر ما يـَْقَرأُ   ًثبت، مث قاما، فدَخال يف صالة الصُّْبح، فقلت ألَنس: كم كان بني فـََراغِّهما وُدُخوهلِّ
 اإلِّنساُن مَخْسني آيَة«. 

ياَم، فأْطعِّْمين شيئاً،   -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  ويف رواية: قال وذلك عند السََّحر: »اي أَنُس، إِّين أُريُد الصِّّ
قال: اي أنس، انظُر رَُجاًل أيكل معي، فَدُعْوُت زيد بن ًثبت،   -وذلك بعد أن َأذََّن بالل  -فأتيُته بَتمر، وإِّاَنء فيه ماء 

ياَم، فقال رسوُل هللا  فجاء فقال: إِّين شربت َشربة سويق، ياَم،  -صلى هللا عليه وسلم -وأان أريُد الصِّّ : وأان أريد الصِّّ
 فـََتَسحََّر معه، مث قام فصلى ركعتني، مث خرج إِّىل الصالة«. أخرجه النسائي. 

ا، قام  وزيد بن ًثبت َتسحَّرا فلما فرغا من َسحورِّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية البخاري عن أنس: »أن النيبَّ  مهِّ
إِّىل الصالة، فصلى، قال: قلنا ألنس: كم كان بني فراغهما من َسُحورِّمها ودخوهلما يف   -صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ 

 الصالة؟ قال: قدر ما يـَْقَرأُ الرجل مَخْسني آية« 
 [ ]صحيح[ 4539]جامع: 

 أهلي[ مث يكوُن يب ُسْرَعة أن ُأْدرِّك  : قال: »كنت أََتَسحَُّر ]يف -رضي هللا عنه   -)خ( سهل بن سعد   -[ 2022]
 «. أخرجه البخاري -صلى هللا عليه وسلم  -صالة الَفْجرِّ مع رسولِّ هللا 

 [ ]صحيح[ 4540]جامع: 
صلى هللا عليه  -: قال: »قلنا حلذيفة: أيََّة ساعة تسحَّرَت مع رسولِّ هللا -رمحه هللا  -)س( زر بن حبيش   -[ 2023]

 اُر، إِّال أن الشمَس مل َتْطُلْع«.؟ قال: هو النـَّهَ -وسلم
َد صلَّْينا رَْكَعْتنْي، وأُ  قِّيَمت ويف رواية قال زِّرُّ بُن ُحبيش: »َتَسحَّْرُت ]مع حذيفَة[، مث خرجنا إِّىل الصالة، فلما أتينا املَسجِّ

 الصَّالُة، وليس بينهما إِّال ُهنَـْيهة«.



510 
 

َلة بنِّ زَُفر: »تسحَّرُت مع حذيفَة،  مث خرجنا إِّىل املسجد، فصلينا رَْكَعيت الَفجرِّ، مث أُقِّيَمت الصَّالُة  ويف رواية عن صِّ
 . ( 1) َفَصلَّينا«. أخرجه النسائي

عن   أمحد،  عند  رواية  اْلَيَمانِّ ويف  ْبنِّ  ُحَذيـَْفَة  َْنزِّلِّ  ِبِّ َفَمَرْرُت  دِّ،  اْلَمْسجِّ إِّىَل  اْنطََلْقُت  مثَّ  َتَسحَّْرُت  قَاَل:  ُحبَـْيٍش  ْبنِّ  زِّرِّ 
َنْت، مثَّ قَاَل: »اْدُن َفُكْل« ، فـَُقْلُت: إِّيّنِّ أُ  الصَّْوَم، فـََقاَل: »َوَأاَن    رِّيدُ َفَدَخْلُت َعَلْيهِّ، فََأَمَر بَِّلْقَحٍة َفُحلَِّبْت، َوبِّقِّْدٍر َفُسخِّّ

َد، فَأُقِّيَمتِّ الصَّاَلُة، مثَّ قَاَل ُحَذيـَْفُة: »هَ  َنا اْلَمْسجِّ َكَذا فـََعَل يبِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُأرِّيُد الصَّْوَم« ، فََأَكْلَنا َوَشرِّبـَْنا، مثَّ أَتـَيـْ
؟ قَالَ  : »نـََعْم، ُهَو الصُّْبُح َغرْيَ َأْن مَلْ َتْطُلعِّ الشَّْمُس«، قَاَل: َوَبنْيَ بـَْيتِّ ُحَذيـَْفَة، َوَبنْيَ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« ، قـُْلُت: أَبـَْعَد الصُّْبحِّ

دِّ ًَثبٍِّت َوُبْسَتانِّ َحْوٍط، َوَقْد قَاَل مَحَّاٌد أَْيًضا، َوقَاَل ُحَذيـَْفُة: »َهَكَذا َصنَـ  دِّ َكَما َبنْيَ َمْسجِّ ِّّ  اْلَمْسجِّ َصلَّى هللاُ  ْعُت َمَع النَّيبِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«.   َ النَّيبِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَصَنَع يبِّ

َُذيـَْفَة ـ: اَي َأاَب َعْبدِّ هللاِّ، َتَسحَّْرَت َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل:  ويف رواية خمتصرة،   " نـََعْم "،  قَاَل: قـُْلُت حلِّ
ُر َمَواقَِّع نـَْبلِّهِّ؟ قَاَل: " نـََعْم، ُهَو النـََّهاُر إِّالَّ َأنَّ الشَّْمَس مَلْ َتْطُلْع    .( 2) "قـُْلُت: َأَكاَن الرَُّجُل يـُْبصِّ

 اإلسناد[  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: الرواية االولى حسنة اإلسناد والثانية والثالثة صحيحة 4541]جامع:  (1)
[ ]شعيب: رجاله ثقات غير عاصم بن بهدلة، فهو صدوق حسن الحديث، لكنه قد خولف في رفع  23442 ،23361]مسند:  (2)

 فقد رواه من هو أوثق منه فوقفه[  الحديث،
قال: »ال   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)خ م د س( عبد هللا بن مسعود   -[ 2024]

َع قائَِّمكم، ويُوقَِّظ اَنئَِّمكم، وليس  -أو قال: ينادي  -حدَكم أذاُن بِّالل من َسُحورِّهِّ، فَإِّنَُّه يُؤذِّّن مَينَـَعنَّ أ بليل، لِّرَيجِّ
حَّت يقول: هذا، ومدَّ إِّصبعيه السَّبَّابـََتنْيِّ«. ويف رواية: »هو   -ومجع بعُض الرواة َكفَّيه  -الَفجُر أن يقول: هكذا 

 سَتطِّيل«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.املُْعرَتُِّض، وليس ابملُ 
َع قَائَِّمَكم،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: َأنَّ رسوَل هللاِّ  قال: »إِّنَّ بالاًل يُؤذُِّّن بَِّلْيل، لُينبِّّه انئَِّمُكم، ويـَْرجِّ

 وأشار ابلسَّبَّابـََتني«  ولكن الفجر: أن يقول: هكذا،  -وَأشار بَكفِّه  -وليس الَفْجُر أن يقول: هكذا  
 [ ]صحيح[ 4542]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنهم   -)خ م ط س( عائشة، وعبد هللا بن عمر   -[ 2025]
 قال: »إِّن بالاًل يُؤذُِّّن بَِّلْيل، فكلوا واشربوا حَّت يُنادي ابُن أُمِّّ َمْكُتوم«.

: ُكلوا واْشَربُوا -لى هللا عليه وسلمص -ويف رواية عنها، وعن ابن عمر: »أنَّ بالاًل كان يؤذُِّّن بِّليل، فقال رسوُل هللا  
 حَّت يُؤذَِّّن ابُن أُمِّّ َمْكتوم، فَإِّنَُّه ال يُؤذُِّّن حَّتَّ َيْطُلَع الَفْجُر«.  

ُمؤذِّّانن: بالل، وابُن أمِّّ مكتوم األعمى، فقال   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى عن ابن عمر قال: »كان لرسول هللا 
: إِّنَّ بِّالاًل يُؤذُِّّن بَلْيل، فُكُلوا واْشَربُوا حَّت يُؤذَِّّن اْبُن أمِّّ َمكُتوم، قال: ومل يكن بينهما  -سلمصلى هللا عليه و -رسوُل هللا 

 إِّال أن ينزِّل هذا، ويـَْرقى هذا«. 
 ِبثله.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف عقبه متصاًل به من حديث عبد هللا بن عمر: عن القاسم، عن عائشة عن النيب 

 البخاري ومسلم، والثانية: البخاري، والثالثة: مسلم، وأخرج املوطأ األوىل. أخرج األوىل 
: »إِّذا َأذََّن بِّالل َفُكلوا واْشَربُوا، حَّت يُؤذَِّّن ابُن أُمِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قالت: قال رسول هللا 

 .َد هذا«مكتوم، ]قالت[ : ومل يكن بينهما إِّال أن يـَْنزَِّل هَذا، وَيْصعَ 
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 [ ]صحيح[ 4543]جامع: 
قال:   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنهما  -)خ م ط ت س( عبد هللا بن عمر   -[ 2026]

حَّت   »إِّنَّ بِّالاًل يُنادي بَِّلْيل، فُكلوا واشَربُوا حَّت ينادَي ابُن أمِّّ مكتوم، قال: وكان ابُن أُمِّّ مكتوم رجاًل أعمى، ال ينادي 
 يقال له: أْصَبْحَت أْصَبْحَت«. أخرجه البخاري ومسلم، واملوطأ.

 .وأخرجه الرتمذي، والنسائي إِّىل قوله: »حَّت يُنادَي ابُن أمِّّ مكتوم«
 [ ]صحيح[ 4544]جامع: 

: »ال  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)م ت د س( مسرة بن جندب   -[ 2027]
  -وحكاه محاد بن زيد بيديه  -نكم من َسحورِّكم أذاُن بالل، وال بياُض األُفقِّ املستطيلِّ هكذا حَّت يستطرَي هكذا يـَُغرَّ 

 قال: يعين: معرتِّضًا«. أخرجه مسلم. 
 ويف رواية الرتمذي: »ال مينعنَّكم من َسُحوركم أذاُن بالل، وال الفجُر املستطيُل، ولكنِّ الفجُر املستطرُي يف األفق«. 

  رواية أيب داود: »ال مينعنَّ من َسحوركم أذاُن بالل، وال بياُض األُُفق الذي هو هكذا حَّت يستطرَي«. ويف
 يعين: معرتضًا«    -هكذا وهكذا  -ويف رواية النسائي: »ال يـَُغرَّنَّكم أذاُن بالل، وال هذا البياُض، حَّت ينفجَر الفجُر 

ااًل، ماّدًا يديه.: بسط يديه مي-يعين: الطيالسي  -قال أبو داود   يناً وِشِّ
 [ ]صحيح[ 4544]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)س( أنيسة بنت حبيب األنصارية   -[ 2028]
 .»إِّذا أذََّن ابُن أمِّّ مكتوم فال أْتكلوا، وال تشربوا، وإِّذا أّذَن بالل فكلوا واشربوا«. أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4546]جامع: 

قال: »كلوا واشربوا،   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)ت د( طلق بن علي   -[ 2029]
   .وال يَهِّْيدنَّكم الساطُع املْصعُِّد حَّت يعرتَض لكم األمحر«. أخرجه الرتمذي، وأبو داود

 صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن 4547]جامع: 

قال: »إِّذا مسع أحدُكم النداَء،   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة   -[ 2030]
  .يقضَي َحاَجَته«. أخرجه أبو داود حَّتَيَدْعُه واإلِّانُء على يده، فال 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[ 4548]جامع: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو يـََتَسحَُّر«، َوإِّيّنِّ  -رضي هللا عنه   -)حم( ُحَذيـَْفة   -[ 2031] قَاَل: »َكاَن بِّاَلٌل أيَِْتِّ النَّيبِّ
ُر َمَواقَِّع نـَْبلِّي، قـُْلُت:  َا مَلْ َتْطُلعِّ الشَّْمُس. َأخرجه مسند أمحد. أَلُْبصِّ ؟ قَاَل: بـَْعَد الصُّْبحِّ إِّالَّ َأَّنَّ  أَبـَْعَد الصُّْبحِّ

   [(1695)مختصرا وأخرجه ابن ماجه * [ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم فهو صدوق حسن الحديث23392]مسند: 
بِّاَلل  -[  2032] يُرِّيُد قَاَل: »  -رضي هللا عنه    -)حم(  َوُهَو  لصَّاَلةِّ  ُأوذِّنُُه ابِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  أَتـَْيُت 

َياَم، َفَشرَِّب، مثَّ اَنَوَلينِّ َوَخَرَج إِّىَل الصَّاَلةِّ«. َأخرجه مسند أمحد.  الصِّّ
ِحيِح[ [ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين[ ]الهيثمي: َرَواُه 23895]مسند:   َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر... َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ْعُت َعمَّيتِّ    -[  2033] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -)حم( ُخبَـْيب، قَاَل: مسِّ قَاَلْت: َكاَن    -تـَُقوُل: وََكاَنْت َحجَّْت َمَع النَّيبِّ
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َعلَ  إِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأْو  بِّاَلٌل  يـَُنادَِّي  َواْشَربُوا َحَّتَّ  َفُكُلوا  بَِّلْيٍل  يـَُنادِّي  َمْكُتوٍم  أُمِّّ  اْبَن  يـَُقوُل: »إِّنَّ  َوَسلََّم  بِّاَلاًل ْيهِّ  نَّ 
ا، فـَنَـتَـَعلَُّق بِّهِّ فـَنَـُقوُل َكَما أَْنَت َحَّتَّ  يـَُنادِّي بَِّلْيٍل َفُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يـَُنادَِّي اْبُن أُمِّّ َمْكُتوٍم« وََكاَن َيْصَعُد َهَذا، َويـَْنزُِّل َهذَ 

 نـََتَسحََّر ". 
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ اْبَن أُمِّّ َمْكُتوٍم  ويف رواية أخرى،   يـَُنادِّي بَِّلْيٍل َفُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ    -َأْو بِّاَلاًل    -إِّنَّ النَّيبِّ

َنْأُخَذُه بَِّيدِّهِّ َونـَُقوَل َكَما أَْنَت َحَّتَّ -اْبُن أُمِّّ َمْكُتوٍم    َأوْ   -يـَُنادَِّي بِّاَلٌل   « َفَما َكاَن إِّالَّ َأْن يـَُؤذَِّّن َأَحُدمُهَا، َوَيْصَعَد اآْلَخُر فـَ
 نـََتَسحََّر ". 

 َأخرجه مسند أمحد.  
ِحيِح[ 27441 ،27439]مسند:   [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

مَيْنَـَعنَُّكْم َأَذاُن بِّاَلٍل مَِّن    -رضي هللا عنه    -)حم( أََنس    -[  2034] َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ًئا«. َأخرجه مسند أمحد. السُُّحورِّ، فَإِّنَّ يفِّ بَ   َصرِّهِّ َشيـْ

ِحيِح، َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى َأيْ 12428]مسند:   ًضا[ [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

اَنُء َعَلى َيدِّهِّ لَِّيْشَرَب مِّْنُه،  -[  2035] َياَم َواإْلِّ فـََيْسَمُع النَِّّداَء،    )حم( أبو الزَُّبرْيِّ، قَاَل: َسأَْلُت َجابًِّرا َعنِّ الرَُّجلِّ يُرِّيُد الصِّّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »لَِّيْشَرْب«. َأخر   جه مسند أمحد. قَاَل َجابٌِّر: ُكنَّا حُنَدَُّث َأنَّ النَّيبِّ

[ 14755]مسند:   [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِإْسَناُدُه َحَسن 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه    -عائشة  (حم  )خز   -[  2036]  ُ "إِّنَّ اْبَن أُمِّّ َمْكُتوٍم    قَاَل:   -َصلَّى اَّللَّ
اْلَفْجُر. يـَُرى  َحَّتَّ  يـَُؤذُِّّن  اَل  بِّاَلٌل  وََكاَن  بِّاَلٌل".  يـَُؤذَِّّن  َحَّتَّ  َواْشَربُوا  َفُكُلوا  بَِّلْيٍل،  ََذا    يـَُؤذُِّّن  هبِّ َشبِّيًها  أَبُو  َوَرَوى  اْلَمْعىَن 

 . إِّْسَحاَق، َعنِّ اأْلَْسَودِّ، َعْن َعائَِّشةَ 
نُوَن َحَّتَّ    اأْلَْسَودِّ ْبنِّ يَزِّيَد قَاَل: ويف رواية ًثنية عن   نـًُوا. َوَما يـَُؤذِّّ قـُْلُت لَِّعائَِّشَة: َأيَّ َساَعٍة ُتوتِّرِّيَن؟ قَاَلْت: َما َأْوتُِّر َحَّتَّ يـَُؤذِّّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -وََكاَن لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ    َيْطُلَع اْلَفْجُر. قَاَلْت:  ، ُفاَلٌن َوَعْمُرو ْبُن أُمِّّ َمْكُتوٍم. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ    -َصلَّى اَّللَّ ُمَؤذِّّاَننِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -  ُ َصرِّ، َوإَِّذا َأذََّن بِّاَلٌل فَاْرفـَُعوا أَْيدَِّيُكْم، : "إَِّذا َأذََّن َعْمٌرو؛ َفُكُلوا َواْشَربُوا فَإِّنَُّه رَُجٌل َضرِّيُر اْلبَ -َصلَّى اَّللَّ

 .فَإِّنَّ بِّاَلاًل اَل يـَُؤذُِّّن َحَّتَّ ُيْصبَِّح"
لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ    قَاَلْت:ويف رواية ًثلثة،   َوَسلََّم    -َكاَن  َعَلْيهِّ   ُ َوَعْمرُ   -َصلَّى اَّللَّ حَمُْذورََة،  بِّاَلٌل، َوأَبُو  نِّنَي:  ُمَؤذِّّ أُمِّّ  َثاَلثَُة  ْبُن  و 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َمْكُتوٍم. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ   : "إَِّذا َأذََّن َعْمٌرو فَإِّنَُّه َضرِّيُر اْلَبَصرِّ َفاَل يـَُغرَّنَُّكْم، َوإَِّذا َأذََّن بِّاَلٌل َفاَل  -َصلَّى اَّللَّ
 أخرجه ابن خزمية َيْطَعَمنَّ َأَحٌد".

 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده جيد[ 25521]مسند:  [408 ،407 ،406]خزيمة: 

 الفرع الثاني: يف اإلفطار، وفيه أربعة أنواع 

 النوع األول: يف وقت اإلفطار 
: »إِّذا َأْقبَل  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال النيبُّ -رضي هللا عنه   -)خ م د ت( عمر بن اخلطاب    -[ 2037]

 الليُل من هاهنا، وأدبَر النهاُر ]من هاهنا[ وغابتِّ الشمُس، فقد أفطَر الصائُم«. أخرجه البخاري ومسلم. 
 ويف رواية الرتمذي: »فقد أفطرَت«.
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 اَء الليل من هاهنا، وذهب النهار من هاهنا«.  ويف رواية أيب داود: »إِّذا ج
 زاد يف رواية: »فقد أفطر الصائُم«

 [ ]صحيح[ 4549]جامع: 
يف   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كنا مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م د( عبد هللا بن أيب أوىف   -[ 2038]

سفر يف شهر رمضاَن، فلما غابت الشمُس قال: اي فالُن، انزل فاْجدْح لنا، قال: اي رسوَل هللا، إِّنَّ عليك َّنارًا، قال:  
، مث قال بيديه: إِّذا غابتِّ الشمُس -صلى هللا عليه وسلم -به، فشرب النيبُّ  انزْل فاْجَدْح لنا، قال: فنزل َفَجَدَح، فُأِتَ 

 من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائُم«. 
يف سفر، فلما غابتِّ الشمُس قال لرجل: قال: انزْل    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »ُكنَّا مع رسولِّ هللا 

 هللا لو أمسيَت، فقال: انزْل فاْجَدْح لنا، فقال: إِّنَّ علينا َّنارًا، فنزل فجَدح له، فشرب مث  فاْجَدْح لنا، فقال: اي رسولَ 
 فقد أفطر الصائُم«. أخرجه مسلم.  -وَأشار بيده حنو املشرق  -قال: إِّذا رأيتم الليَل قد أقبل من هاهنا  
فصام حَّت أمسى، قال لرجل: انزل فاْجَدح   يف سفر،  -صلى هللا عليه وسلم  -وعند البخاري، قال: »كنُت مع النيبِّّ 

 يل، قال: لو انتظرَت حَّت مُتسَي، قال: انزل فاْجَدْح يل، إِّذا رأيَت الليل أقبَل من هاهنا، فقد أفطَر الصائُم«.
ران مَع رسولِّ هللا  -ووافقه عليها أبو داود   -ويف أخرى ملسلم  وهو صائم، فلما   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »سِّ

 الشمُس قال: اي فالُن، انزل فاْجَدْح لنا«. إِّىل هاهنا ذََكر مسلم، مث قال: »ِبثل حديث ابن ُمسهٍِّر، وَعبَّادِّ بن  غربتِّ 
 العوام« يعين: الذي تقدَّم. 

وأما أبو داود: فإنه قال: »فلما غربتِّ الشمُس قال: اي بالُل، انزل فاْجَدْح لنا، قال: اي رسوَل هللا، لو أمسيَت، قال:  
صلى هللا   -ل فاْجَدْح لنا، قال: اي رسوَل هللا، إِّنَّ عليك َّنارًا، قال: انزل فاْجَدْح لنا، فنزل فجدح فشرَب رسوُل هللا انز 

 ، مث قال: إِّذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، فقد َأفطر الصائم، وأشار إبصبعه قَِّبل املشرق«  -عليه وسلم 
 [ ]صحيح[ 4550]جامع: 

 تعجيل اإلفطار   النوع الثاني: يف 
قال: »ال يزاُل   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)خ م ط ت( سهل بن سعد   -[ 2039]

 الناُس خبري ما َعجَّلوا الفِّْطَر«. أخرجه البخاري ومسلم، واملوطأ، والرتمذي 
 [ ]صحيح[ 4553]جامع: 

قال: »ال يزال الدِّيُن    -ى هللا عليه وسلمصل -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)د جه( أبو هريرة   -[ 2040]
روَن«.    ظاهرًا ما َعجَّل الناُس الفطَر؛ ألن اليهوَد والنصارى يؤخِّّ

َرْيٍ َما َعجَّ  لُ ويف رواية عند ابن ماجه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـََزاُل النَّاُس خبِّ وا  ُلوا اْلفِّْطَر، َعجِّّ
ُروَن«  اْلفِّْطَر؛ فَإِّنَّ اْليَـُهوَد يـَُؤخِّّ
 أخرجه أبو داود وابن ماجه. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: حسن[  1698 ]ماجه:[ 4554]جامع: 

: قال: »دخلُت أان ومسروق ]بن األجدع[ على  -رمحه هللا  -)م س ت د( مالك بن عامر أبو عطية   -[ 2041]
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ُل اإلِّفطار،  -صلى هللا عليه وسلم  -عائشَة أمِّّ املؤمنني، فقلُت: اي أمَّ املؤمنني، رَُجالنِّ من أصحاب حممد  ، أحدمها يعجِّّ
ر ا ُر اإلِّفطاَر ويؤخِّّ ل الصالة، واآلخَر يؤخِّّ ل الصالَة؟ قال: قلنا:  ويعجِّّ ل اإلِّفطار ويعجِّّ لصالَة؟ قالت: أيُّهما الذي يُعجِّّ

 «. زاد يف رواية: »واآلخر أبو موسى«. -صلى هللا عليه وسلم -عبد هللا بن مسعود، قالت: كذا كان يصنع رسوُل هللا 
 أْيُلو عن اخلري، أحُدمها  ، كالمها ال -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال هلا مسروق: »رجالنِّ من أصحابِّ حممد  

ُل املغرَب واإلِّفطاَر؟ قال: عبُد هللا، فقالت ُر املغرَب واإلفطاَر، فقالت: من يـَُعجِّّ ل املغرَب واإلِّفطاَر، واآلَخُر يُؤخِّّ :  يعجِّّ
غرَب،  َيصنُع«. أخرجه مسلم، والنسائي، إِّال أن النسائي مل ُيَسمِّّ امل -صلى هللا عليه وسلم -هكذا كان رسوُل هللا 

 وقال: »الصالَة«. أخرج الرتمذي، وأبو داود الرواية األوىل. 
  -وأخرجه النسائي عن مالك بن عامر، ومل يذكر معه مسروقاً، قال: »قلُت لعائشَة: فينا رجالن من أصحاب النيبِّّ 

ُر ا-صلى هللا عليه وسلم ُر السَُّحوَر، واآلَخُر يـَُؤخِّّ ُل اإلِّفطاَر ويؤخِّّ ُل السَّحور... وذكر  ، أحُدمها يعجِّّ إلِّفطاَر ويـَُعجِّّ
 احلديث«

 [ ]صحيح[ 4556]جامع: 

"اَل تـََزاُل   :-َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   -رضي هللا عنه -َسْهلِّ ْبنِّ َسْعٍد  (حب )خز  -[ 2042]
َتظِّْر  ّ أُمَّيتِّ َعَلى ُسنَّيتِّ َما مَلْ تـَنـْ إَِّذا َكاَن َصائًِّما َأَمَر رَُجال،  -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -بِّفِّْطرَِّها النُُّجوَم". قَاَل: وََكاَن الَنيبِّ

 فََأْوىَف َعَلى َشْيٍء، فَإَِّذا قَاَل: َغاَبتِّ الشَّْمُس َأْفَطَر. أخرجه ابن خزمية 
 [ صحيح : إسناده صحيح[ ]شعيب]االلباني:  [ ]ياسين: صحيح[3510]حبان:   [2061]خزيمة: 

 النوع الثالث: فيما يفطر عليه 
: »َمن َوَجَد مترًا  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)ت د( أنس بن مالك   -[ 2043]

 فليفطر عليه، ومن ال، فليفطر على ماء، فإنَّ املاَء َطهور«. 
طَبات  يـُْفطُِّر قبل أن يصلَي على ُرطَبات، فإن مل تكن رُ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »كان رسوُل هللا 

 . (1) فَتمرات، فإِّن مل تكن مترات َحسا َحسواٍت من ماء«. أخرجه الرتمذي، وأخرج أبو داود الثانية
إَِّذا َكاَن َصائًِّما مَلْ ُيَصلِّّ َحَّتَّ أنَْتَِّيُه بُِّرَطٍب   -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  قَاَل: ويف رواية عند ابن خزمية، 

َتاُء مَلْ ُيَصلِّّ َحَّتَّ أَنْتَِّيُه بَِّتْمٍر َوَماٍء.َوَماءٍ  َيْأُكُل َوَيْشَرُب، إَِّذا َكاَن الرَُّطُب، َوَأمَّا الشِّّ  . (2) أخرجه ابن خزمية  ، فـَ
 صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن 4558]جامع: ( 1)
   ]االعظمي: إسناده ضعيف[ مرتبة الحسن[ [ ]ياسين: حديث قوي ال ينزل عن 2065]خزيمة: ( 2)

قال: »إِّذا َأفطَر أحدُُكم فليفطْر   -صلى هللا عليه وسلم -)ت د( سلمان بن عامر الضيب: يبلغ به النيبَّ    -[ 2044]
ة، وهي على ذي الرَّحمِّ  على مَتْر، فَإِّنَُّه بركة، فَإِّن مل جَيْد مترًا فاملاُء، فَإِّنَُّه َطهور، وقال: الصََّدَقُة على املسكنيِّ َصَدق

لة«. أخرجه الرتمذي.  : صدقة، وصِّ َتانِّ  ثِّنـْ
 وللرتمذي، وأيب داود يف أخرى إِّىل قوله: »َطهور«. ومل يذكرا »فإِّنَُّه بركة« 

، وهذا إسناد حسن في الشواهد[  -صلَّى هللا عليه وسلم-: إسناده صحيح[ ]شعيب: صحيح من فعل النبي رعبد القاد [ ] 4559]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقطُّ َصلَّى  قَاَل: »  -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك  ( خز )حب  -[ 2045] َما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 بِّ َحَّتَّ يـُْفطَِّر، َوَلْو َعَلى َشْربٍَة مِّْن َماٍء«  َصاَلَة اْلَمْغرِّ 

ّ  ويف رواية ابن خزمية،   َكاَن اَل ُيَصلِّّي اْلَمْغرَِّب َحَّتَّ يـُْفطَِّر َوَلْو َكاَن َشْربًَة مِّْن َماٍء.  -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -َأنَّ الَنيبِّ
 وابن خزمية أخرجه ابن حبان 

 [  صحيح على شرط الشيخين: إسناده صحيح[ ]شعيب [ ]االلباني: 2063[ ]خزيمة:  3505  ،3504]حبان: 

 النوع الرابع: يف الدعاء عند اإلفطار 
، وقال:    -[ 2046] )د( مروان بن سامل املقفع: قال: »رأيُت ابَن عمر يقبض على حليته، فيقطُع ما زاد على الكفِّّ

إِّذا أفطر قال: َذَهَب الظَّمأُ، وابـْتَـلَّتِّ الُعُروُق، وثـََبَت األجُر إِّن شاَء هللُا«.   -صلى هللا عليه وسلم-كان رسوُل هللا 
 أخرجه أبو داود 

 حسن[  در: إسناده حسن[ ]األلباني: [ ]عبد القا4561]جامع: 

 الفرع الثالث: ترك الوصال 
»َّنى عن   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)خ م ط د( عبد هللا بن عمر   -[ 2047]

ثْـَلكم«. أخرجه   ُل؟ قال: إِّين َلْسُت كهيئتُِّكم، إِّين ُأْطَعم وُأْسَقى«. ويف رواية: »لسُت مِّ الوصال، قالوا: إِّنَك تـَُواصِّ
 البخاري، ومسلم. 

صلى هللا   -واصل، فواصل الناُس، فشقَّ عليهم، فنهاهم رسوُل هللا  -ليه وسلمصلى هللا ع -وللبخاري: »أن النيبَّ 
ُل؟ قال: َلسُت كهيئتكم، إِّين َأَظلُّ ُأطَعم وُأْسَقى«. -عليه وسلم  أن يُواصلوا، قالوا: إِّنََّك تـَُواصِّ

 وأخرج املوطأ، وأبو داود الرواية األوىل  
 [ ]صحيح[ 4562]جامع: 

يف آخرِّ   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »واصل رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أنس بن مالك   -[ 2048]
  شهرِّ رمضاَن، فواصل انٌس من املسلمني، فبَـَلَغُه ذلك، فقال: لو ُمدَّ لنا الشهُر لواصلنا وِّصااًل َيدَُع املتعمِّّقون تـََعمَُّقهم،

 إِّين أظلُّ يُطعمين ريب وَيسقيين«.  -كم أو قال: َلْسُت مثلَ  -إِّنكم لستم مِّْثلي 
ُل؟ قال: َلسُت كأحد منكم، إِّين  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: قال النيبُّ  لوا، قالوا: إِّنََّك تـَُواصِّ : »ال تـَُواصِّ

 أبيُت ُأْطَعم، وأْسَقى«. أخرجه البخاري ومسلم. 
 ين«وأخرج الرتمذي الثانية، وقال: »إِّن ريب يُطعمين وَيسقي

 [ ]صحيح[ 4563]جامع: 
عن الوَِّصال رمحة  -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »َّناهم رسوُل هللا -رضي هللا عنها   -)خ م( عائشة   -[ 2049]

ُل؟ قال: إِّين َلْسُت كهيئتكم، إين يطعمين ريب، ويسقيين«. أخرجه البخاري ومسلم، إِّال أن   هلم، فقالوا: إِّنََّك تـَُواصِّ
 أحُد رواته »رمحة هلم« -يعين: ابَن أيب شيبة  -ى«، ومل يقل: »َّناهم«، وقال: ومل يذكر عثماُن البخاري قال: »َّنَ 

 [ ]صحيح[ 4563]جامع: 
عن الوِّصال   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »َّنى رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)خ م ط حم( أبو هريرة   -[ 2050]
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 تـَُواصِّل اي رسوَل هللا؟ قال: وأيُّكم مثلي؟ إِّين أبيُت يُطعمين ريب وَيسقيين،  يف الصوم، فقال له رَُجل من املسلمني: إِّنكَ 
تَـُهوا عن الوصال َواَصَل هبم يوماً، مث يوماً، مث رأوا اهلالل، فقال: لو أتخََّر لزدُتكم، كالتنكيل هلم حني   فلما أَبـَْوا َأن يـَنـْ

 أبـَْوا أن ينتهوا«. أخرجه البخاري ومسلم. 
كم والوَِّصال  -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ  وللبخاري: أن ُل؟ قال: إِّين أبيُت    -مرتني  -قال: »إِّايَّ فقيل: إِّنََّك تـَُواصِّ

يُطعمين ريب وَيسقيين، فاْكَلُفوا من األعمال ما ُتطيُقون«. وملسلم حنوه، ومل يقل: »مرتني«، وقال: »إِّنَّكم َلسُتم يف ذلك  
 مثلي«.  

 »اْكَلُفوا ماَلُكم به طاقة«.  وله يف أخرى مثله، وقال:
 وَأخرج املوطأ رواية البخاري إِّىل قوله: »ويسقيين« 

ُل قَاَل: »إِّنَُّكْم لَ  ويف رواية عند أمحد، ، قَاُلوا: إِّنََّك تـَُواصِّ ْسُتْم  قَاَل: ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعنِّ اْلوَِّصالِّ
، إِّنَّ اَّللََّ  َئيتِّ «. َأخرجه مسند أمحد.َكَهيـْ يبِّّ يُْطعُِّمينِّ َوَيْسقِّنيِّ« َوقَاَل يَزِّيُد: »إِّيّنِّ أَبِّيُت يُْطعُِّمينِّ َريبِّّ َوَيْسقِّيينِّ     حِّ

 [ ]صحيح[ 7548[ ]مسند: 4565]جامع: 
يقول: »ال   -صلى هللا عليه وسلم -: أنه مسَع رسوَل هللا -رضي هللا عنه    -)خ د( أبو سعيد اخلدري   -[ 2051]

ُل اي رسوَل هللا؟ فقال: إِّين َلسُت كهيئتك ْل حَّت السَحرِّ، قالوا: فَإِّنََّك تـَُواصِّ َل فلُيواصِّ م،  تواصلوا، فأيُّكم أراَد أن يـَُواصِّ
 ٍق َيسقيين«. َأخرجه البخاري، وأبو داودإِّين أَبِّيُت يل ُمطعِّم يُطعمين، وسا

، وقد ذكره البخاري يف »كتاب الصوم«، يف »ابب الوصال« بعد حديث   ومل أجد هذا احلديث يف كتاب احلميديِّّ
أنس، وال أعلم سبب ُسُقوطه من كتاب احلميديِّّ الذي قرأتُُه ونقلُت منه، ولعله يقُع يف نسخة أخرى لكتابه، أو أنَُّه مل  

 كتاب البخاري الذي رواه احلميديُّ، ونقل منه، وهللا أعلم.  يكن يف
 [ ]صحيح[ 4566]جامع: 

رٌي، َوقَاَل: إِّنَّ رَ   - [ 2052] َلًة، َفَمنَـَعينِّ َبشِّ رٍي قَاَلْت: َأَرْدُت َأْن َأُصوَم يـَْوَمنْيِّ ُمَواصِّ َلى، اْمَرَأةِّ َبشِّ ُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى  )حم( لَيـْ
ُ،  ََّنَى َعْنُه َوقَاَل: " يـَْفَعُل َذلَِّك النََّصاَرى، َوقَاَل َعفَّاُن: يـَْفَعُل َذلَِّك النََّصاَرى، َوَلكِّْن ُصوُموا َكَما هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َأَمرَُكُم اَّللَّ

، فَإَِّذا َكاَن اللَّْيُل فََأْفطُِّروا ". َأخرجه مسند أمحد.  َياَم إِّىَل اللَّْيلِّ  َوَأمتُِّّوا الصِّّ
َحَها، وَ 21955]مسند:   َأِجْد َمْن َجرَّ َلْم  َوَلْيَلى  اْلَكِبيِر،  َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي  َبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل  [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه 
ِحيِح[   الصَّ

ُل إِّىَل السََّحرِّ«. قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ  -رضي هللا عنه   - )حم( َعلِّيّ   -[ 2053]  ْيهِّ َوَسلََّم يـَُواصِّ
ُل مَِّن السََّحرِّ إِّىَل السََّحرِّ«. َأخرجه مسند أمحد. ويف رواية أخرى،  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَُواصِّ  »َأنَّ النَّيبِّ

ِحيِح[   [[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف1195 ،700]مسند:   ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َأْسَأهلَُ   -[  2054] َعائَِّشَة  إِّىَل  ُمْدرٍِّك  اْبُن  َأْو  ُمْدرٌِّك،  َأْرَسَلينِّ  قَاَل:  ُموَسى،  َأيبِّ  ْبَن  اَّللَِّّ  َعْبد  قَاَل:  )حم(  َأْشَياَء،  َعْن  ا 
َا ذَِّّنِّ آلِّ فـَُقْلُت:  َهاَت،  َهيـْ فـََقاُلوا:  تـَْفرَُغ،  َحَّتَّ  َأقْـُعُد  فـَُقْلُت:  الضَُّحى،  ُتَصلِّّي  هَِّي  فَإَِّذا  تـَُها،  َها؟    فَأَتـَيـْ َعَليـْ َأْسَتْأذُِّن  َكْيَف 

ُّ َوَرمْحَُة اَّللَِّّ  َنا َوَعَلى عَِّبادِّ اَّللَِّّ الصَّاحلِِّّنَي، السَّاَلُم َعَلى أُمََّهاتِّ  فـََقاَل: ُقْل: السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَّيبِّ  َوبـَرََكاتُُه، السَّاَلُم َعَليـْ
َها،  َفَدَخْلُت َعَليـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم السَّاَلُم َعَلْيُكْم، قَاَل:  ِّّ َصلَّى هللاُ  َأْزَواجِّ النَّيبِّ َأْو  َأُخو َعازٍِّب،    َفَسأَْلتـَُها، فـََقاَلْت:  اْلُمْؤمِّنِّنَي، 

ُأُحٍد َواَصَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى   يـَْوُم  ؟ فـََقاَلْت: َلمَّا َكاَن  َفَسأَْلتـَُها َعنِّ اْلوَِّصالِّ  ، اْلبَـْيتِّ َأْهُل  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه، نِّْعَم  هللاُ 
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َّ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َلْو زَاَد َلزِّْدُت«، َفقِّيَل َلُه: إِّنََّك تـَْفَعُل َذاَك،  َفَشقَّ َعَلْيهِّْم، فـََلمَّا رََأْوا اهلِّاَلَل، َأْخَبُوا النَّيبِّ
» ثْـَلُكْم، إِّيّنِّ أَبِّيُت يُْطعُِّمينِّ َريبِّّ َوَيْسقِّيينِّ ًئا حَنَْوُه، قَاَل: »إِّيّنِّ َلْسُت مِّ  َأْو َشيـْ

اْلَعْصرِّ؟ فـََقاَلْت: " إِّنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بـََعَث رَُجاًل َعَلى الصََّدَقةِّ "، قَاَلْت: "  َوَسأَْلتـَُها َعنِّ الرَّْكَعَتنْيِّ بـَْعَد  
َها "   َصلَّىَفَجاَءْتُه عِّْنَد الظُّْهرِّ، َفَصلَّى َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم الظُّْهَر، َوُشغَِّل يفِّ قِّْسَمتِّهِّ َحَّتَّ   اْلَعْصَر، مثَّ َصالَّ
فَإِّنْ  َيَدُعُه،  اَل  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيهِّ  َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ  فَإِّنَّ   ، اللَّْيلِّ بِّقَِّيامِّ  َعَلْيُكْم   " َوَقْد    َوقَاَلْت:   ،" قَاعٌِّد  َوُهَو  قـََرَأ  َمرَِّض 

َْسيبِّ َأْن أُقِّيَم َما   ، َوَأىنَّ َلُه َذلِّكَ َعَرْفُت َأنَّ َأَحدَُكْم يـَُقوُل حبِّ  ُكتَِّب يلِّ
بُّ إِّيَلَّ مِّْن َأْن أُْفطَِّر يـَْوًما مِّْن َوَسأَْلتـَُها َعنِّ اْليَـْومِّ الَّذِّي خُيْتَـَلُف فِّيهِّ مِّْن رََمَضاَن؟ فـََقاَلْت: " أَلَْن َأُصوَم يـَْوًما مِّْن َشْعَباَن، َأحَ 

ُعمَ  اْبَن  َفَسأَْلُت  َفَخَرْجُت،  قَاَل:   ،" َوَسلََّم  رََمَضاَن  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأْزَواُج  قَاَل:  ُهَما،  نـْ مِّ ٍد  َواحِّ َفُكلُّ  ُهَريـَْرَة  َوَأاَب  َر، 
 َأْعَلُم بَِّذاَك مِّنَّا. َأخرجه مسند أمحد.  

هذا إسناد  من أن أفطر يومًا من رمضان، و   إلى[ ]شعيب: حديث صحيح دون قولها: ألن أصوم يومًا من شعبان أحب  24945]مسند:  
 ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح[ 

َعَليْ   -[  2055] َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َيامِّ  َوْصلِّ صِّ َعْن  َوَأاَن َشاهَِّدٌة  َعائَِّشَة  اْمَرَأٌة  َسأََلْت  قَاَلْت:  ُمَعاَذة،  َوَسلََّم  )حم(  هِّ 
َوَما أتََخَّ  َذْنبِّهِّ  تـََقدََّم مِّْن  َما  َلُه  َقْد َكاَن ُغفَِّر  فَإِّنَُّه  هَلَا: »أَتـَْعَملِّنَي َكَعَملِّهِّ،  َلُه«. َأخرجه مسند  فـََقاَلْت  اَنفَِّلًة  َعَمُلُه  َر، وََكاَن 

 أمحد.
[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، وفي الصحيح  26125]مسند:  

 بعضه[ 

 الفرع الرابع: يف اجلنابة 
صلى هللا   -: قالتا: »إن كان رسوُل هللا -رضي هللا عنهما   -)خ م ط د ت س حب( عائشة، وأم سلمة   -[ 2056]

َاع، غريِّ احتالم، يف رمضان مث يصوُم«. -عليه وسلم  ليصبُح ُجنُباً من مجِّ
ُجُنباً، أيصوُم؟ فقالت:   ويف أخرى عن عبد الرمحن بن أيب بكر: »َأن َمْرواَن أرسله إِّىل أمِّّ سلمَة، يسأُل عن الرَُّجلِّ يصبح

 ُيْصبُِّح ُجنُباً من مجاع، ال ُحْلم، مث ال يفطر، وال يقضي«. -صلى هللا عليه وسلم -كان رسوُل هللا 
يُْدرُِّكُه الفجُر يف رمضاَن ُجُنباً من غري ُحْلم، فيغتسُل   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قالت عائشة: »كاَن النيبُّ 

 ري، ومسلم. ويصوُم«. أخرجه البخا
ويف رواية للبخاري: قال أبو بكر بن عبد الرمحن: »كنُت َأان وأيب، فذهبُت معه حَّت دخلنا على عائشَة، فقالت: أشهُد  

َاع غريِّ احتالم، مث يصوم، مث دخلنا على أمِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -على رسولِّ هللا  : إِّن كان ليصبُِّح ُجُنباً من مجِّ
 سلمَة، فقالت مثَل ذلك«. 

يصبح ُجنُباً من غريِّ احتالم، مث   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى ملسلم: أن أمَّ سلمَة قالت: »كان رسوُل هللا  
يصوم« ويف أخرى للبخاري عن أيب بكر بن عبد الرمحن: »أن أاب عبد الرمحن: أخب مرواَن: أن عائشَة وأمَّ سلمَة  

كان يدركه الفجر، وهو ُجُنب من أهله، مث يغتسل ويصوم، فقال مرواُن   -صلى هللا عليه وسلم -أخباته: َأنَّ رسوَل هللا 
ُم ابهلل لَتَـْقَرَعنَّ  هبا أاب هريرة، ومرواُن يومئذ على املدينة، قال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرمحن، مث   لعبد الرمحن: َأْقسِّ

عبد الرمحن أليب هريرة: إِّين ذاكر لك أمرًا، ولوال   ُقدَِّر لنا أن جنتمع بذي احلَُليفة، وكانت أليب هريرة هنالك أرض، فقال
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 مرواُن أقسَم َعليَّ فيه مل َأذُْكر قوُل عائشَة وأمِّّ سلمة، فقال: كذلك حدَّثين الفضُل بُن العباس، وهو أعلم«. 
أيمر ابلفطر« ،    -صلى هللا عليه وسلم -قال البخاري: وقال مهام: حدَّثين عبُد هللا بن عمر عن أيب هريرة: »كان النيبُّ 

 واألول أسند.
ويف رواية عبد امللك بن َأيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب بكر عند مسلم قال: »مسعُت أاب هريرة يـَُقصُّ يقول يف قصصه:  

فأنكَر ذلك، فانطلق عبُد الرمحن،   -يعين: ألبيه  -من َأدركه الفجُر ُجُنباً فال يصوم، فذكرت ذلك لعبد الرمحن  
  -حَّت دخلنا على عائشة، وأمِّّ سلمة فسأهلما عبُد الرمحن عن ذلك؟ فكلتامها قالتا: كان رسوُل هللا  وانطلقُت معه،

يصبح ُجُنباً من غري ُحْلم، مث َيُصوُم، قال: فانطلقنا حَّت دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبُد   -صلى هللا عليه وسلم
وأبو   -ىل أيب هريرة َوَرَدْدتَّ عليه ما يقول، قال: فجئنا أاب هريرة الرمحن، فقال مرواُن: َعَزْمُت عليَك إِّال ما ذهبَت إِّ 

َفذََكَر له عبُد الرمحن، فقال أبو هريرَة: أمها قالتا لك؟ قال نعم، قال: مها أعلم. مث ردَّ أبو   -بكر حاضر ذلك كلَّه 
  -ن الفضل، ومل أمسعه من النيبِّّ هريرة ما كان يقول يف ذلك إِّىل الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: مسعُت ذلك م

 ، قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول يف ذلك«. -صلى هللا عليه وسلم
قال حيىي بن سعيد: قلُت لعبد امللك: أقالتا »يف رمضان؟«. قال: كذلك » ]كان[ يصبُح ُجُنباً من غري ُحْلم، مث  

 يصوُم«.
وهي تسمُع من وراء   -يْستَـْفتِّيه  -صلى هللا عليه وسلم - النيبِّّ  ويف رواية أخرى ملسلم عن عائشَة: »أن رجاًل جاء إِّىل

: وَأان ُتدركين  -صلى هللا عليه وسلم -فقال: اي رسوَل هللا: تدركين الصالُة وأان ُجُنب فأصوم، فقال رسوُل هللا   -الباب 
ما تقدَّم من َذنْبَك وما أَتخََّر، فقال: وهللا   الصالُة وأان ُجُنب فأصوم، فقال: َلْسَت مثلنا اي رسوَل هللا، قد َغَفَر هللا لك

 إِّين ألْرُجو أن أكوَن أخشاكم هلل، وأعَلمكم ِبا أَتَّقِّي«.
 وأخرج املوطأ الرواية األوىل، وله يف أخرى مثلها، ومل يذكر »يف رمضاَن«.  

هو أمرُي املدينة، فذُكَِّر له أنَّ أاب  وله يف أخرى عن أيب بكر بن عبد الرمحن قال: »كنُت َأان وأيب عند مرواَن بن احلكم و 
لتذهنبَّ إِّىل أُمَّي املؤمنني:   هريرَة يقوُل: من َأصبَح ُجُنباً أفطر ذلك اليوم، فقال مرواُن: َأقسمُت عليك اي عبَد الرمحن

، فسلَّم عليها، مث  عائشَة، وأمِّّ سلمَة فْلتسألنَّهما عن ذلك، َفَذَهَب عبُد الرمحن وَذَهْبُت معه، حَّت دخلنا على عائشةَ 
قال: اي أمَّ املؤمنني، إِّان كنا عند مرواَن بنِّ احلكم، فذُكر له: أن أاب هريرَة يقول: من أصبح ُجُنباً أفطر ذلك اليوم، قالت  

يصنع؟ قال عبد   -صلى هللا عليه وسلم -عائشُة: ليس كما قال أبو هريرة اي عبَد الرمحن، أترغُب عما كان رسوُل هللا 
: أنه كان ُيْصبح ُجُنباً من مجاع، غريِّ  -صلى هللا عليه وسلم -ال وهللا، قالت عائشة: فَأشهُد على رسولِّ هللا الرمحن: 

احتالم، مث يصوُم ذلك اليوم، قال: مث خرجنا حَّت دخلنا على أمِّّ سلمة، فسأهلا عن ذلك؟ فقالت كما قالت عائشُة، 
عبد الرمحن ما قالتا، فقال مرواُن: أقسمُت عليَك اي أاب حممد لرتكنبَّ   قال: فخرجنا حَّت جئنا مرواَن بَن احلكم، فذكر له

دابيت، فإَّنا واقفة ابلباب، فلتذهنبَّ إِّىل أيب هريرة، فإنه أبرضه ابلعقيق، فَلتخبنَّه ذلك، فركب عبد الرمحن وركبت معه،  
فقال أبو هريرة: ال علم يل بذلك، إَّنا أخبنيه  حَّت أَتينا أاب هريرَة، فتحدََّث معُه عبُد الرمحن ساعة، مث ذكر له ذلك، 

 خمب«. 
صلى هللا   -وأخرج املوطأ أيضاً رواية مسلم اآلخرة، وقال فيها: »إِّين أصبُح ُجُنباً وأان أريُد الصيام، فقال له رسوُل هللا 

 : أان أصبح ُجُنباً وَأان ُأريُد الصياَم، فأغتسُل، وأصوُم«.-عليه وسلم
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قال عبُد هللا   -ُيْصبُِّح ُجُنباً  -صلى هللا عليه وسلم  -عائشَة، وأمِّّ سلمَة: »كان رسوُل هللا  وأخرج أبو داود عن
 : يف رمضاَن، من مجاع غريِّ احتالم، مث يصوُم«.-األذرَمي يف حديثه 

صلى هللا   -يبَّ قال أبو داود: ما َأَقلَّ من يقول هذه الكلمة، يعين: »يصبُح ُجُنباً يف رمضان« ، وإَّنا احلديث: »أن الن
 كان يصبح وهو صائم«.  -عليه وسلم

صلى هللا   -وأخرج الرواية اآلخرة اليت ملسلم، وقال فيها: »إِّين أصبحُت ُجُنباً، وإين أريُد الصيام، فقال له رسوُل هللا  
ره: »وأعلُمكم ِبا  : وَأان ُأصبح ُجُنباً، وأان أريُد الصيام، فأغتسُل وأصوُم... وذكر احلديث«. وقال يف آخ-عليه وسلم

 أَتَّبُِّع«.
كان يدركه الفجر وهو ُجُنب من أهله،    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي عن عائشَة، وأمِّّ سلمَة: »أن النيبَّ 

 مث يغتسُل، ويصوم«.
  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: قال سليماُن بُن يسار: »دخلُت على أمِّّ سلمَة، فحدَّثـَْتين: َأنَّ رسوَل هللا 

 كان يصبُح ُجُنباً من غريِّ احتالم، مث يصوم«.
ثـَْتُه: »أَّنا قـَرَّبت إِّىل النيبِّّ  صلى هللا عليه وسلم َمْشواّيً، فأكل منه، مث قام إِّىل الصالة    -وحدَّثنا مع هذا احلديث أَّنا َحدَّ

 ومل يتوضأ«  
ًبا َعْن َطُروَقٍة، مثَّ  »َأنَّ  -رضي هللا عنها  - َعائَِّشةَ وأخرج ابن حبان عن  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيْصبُِّح ُجنـُ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

   «.َيُصومُ 
 [ ]صحيح[ 3494 ،3493[ ]حبان: 4567]جامع: 

ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: اَل َوَربِّّ اْلَكْعَبةِّ َما َأاَن قـُْلُت "   -رمحه هللا -َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمٍرو اْلَقارِّيِّّ  )جه( -[ 2057] قَاَل: مسِّ
 أخرجه ابن ماجه. َمْن َأْصَبَح َوُهَو ُجُنٌب فـَْليـُْفطِّْر، حُمَمٌَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَالَُه. 

 قد توبع[  -وإن كان مجهوالً -[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، عبد هللا بن عمرو القاري  1702 ]ماجه:

 الفرع اخلامس: يف السواك 

 الفرع السادس: يف حفظ اللسان 
قال: »الصياُم   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)خ م ط د س( أبو هريرة    -[ 2058]

ملوطأ، وأبو  ُجنَّة، فإذا كاَن أحدُُكم صائماً فال يـَْرُفْث وال جَيْهَل، فَإِّنِّ اْمُرؤ قَاتـََلُه أو َشامَتَُه، فليقل: إِّيّنِّ صائم«. أخرجه ا
 داود.

لم، والنسائي أطول من هذا بزايدة معىن آخر، وسيجيُء يف كتاب »فضل الصوم« من »حرف  وأخرجه البخاري ومس
 الفاء«

 [ ]صحيح[ 4570]جامع: 
: »َمن مل َيدَْع  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)خ د ت( أبو هريرة   -[ 2059]

 قوَل الزُّورِّ والعَمَل بِّهِّ، َفليَس هللِّ حاجة يفِّ َأن َيدََع طََعاَمُه وَشَرابَُه«. أخرجه البخاري، وأبو داود، والرتمذي
 [ ]صحيح[ 4571]جامع: 
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قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُربَّ َصائٍِّم لَْيَس َلُه مِّْن   -رضي هللا عنه -هريرةأبو  )جه(  -[ 2060]
َيامِّهِّ إِّالَّ اجْلُوُع، َوُربَّ قَائٍِّم لَْيَس َلُه مِّْن قَِّيامِّهِّ إِّالَّ السََّهُر«   صِّ

 ]البوصيري: إسناده ضعيف[   هذا إسناد حسن[]شعيب: حديث صحيح، و  [ ]األلباني: حسن صحيح[1690 ]ماجه:

ّ    -رضي هللا عنه    -( أبو هريرة  حب  )خز   -[  2061] "اَل ُتَسابَّ َوأَْنَت َصائٌِّم،    :-َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َعنِّ الَنيبِّ
 فَاْجلِّْس". أخرجه ابن خزمية فَإِّْن َسابََّك َأَحٌد، فـَُقْل: إِّيّنِّ َصائٌِّم، َوإِّْن ُكْنَت قَائًِّما 

حسن[  [1994]خزيمة:   إسناده  )  ]ياسين:  حبان  ابن  وأخرجه  صحيح.  )إسناده  المصنف    (موارد  –  897]االعظمي:  طريق   –من 
 [ قوي ]شعيب: إسناده  [( ناصر

 الفرع السابع: يف دعوة الصائم 
قال: »إِّذا ُدعَِّي أحدُكم   -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)م د ت( أبو هريرة  -[ 2062]

 إِّىل الطعامِّ وهو صائم، فليُقْل: إِّين َصائِّم«.
ْب، فَإِّن كاَن ُمْفطِّرًا، َفلَيطَعْم، َوإِّن كان َصائِّ  ، فـَْلُيجِّ «  ويف رواية: »إِّذا ُدعَِّي أَحدَُكم إِّىل الطعامِّ  ماً فـَْلُيَصلِّّ

 قال هشام: يريد: »فلَيدُْع هلم«. أخرجه مسلم، وأَبو داود.
ْب، فإن كان صائماً َفلُيَصلِّّ   يعين: الدُّعاَء« -وأخرج الرتمذي الرواية األوىل، وأخرج الثانية، قال: »فـَْلُيجِّ

 [ ]صحيح[ 4572]جامع: 
قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن ُدعَِّي إِّىَل طََعاٍم َوُهَو  قَاَل:  -رضي هللا عنه -َجابِّر  )جه( -[ 2063]

ْب، فَإِّْن َشاَء طَعَِّم، َوإِّْن َشاَء تـََرَك«  أخرجه ابن ماجه. َصائٌِّم، فـَْلُيجِّ
عند الطحاوي في "شرح مشكل  ]شعيب: إسناده صحيح، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بسماعهما  [ ]األلباني: صحيح[ 1751 ]ماجه:

 اآلثار" فانتفت شبهة تدليسهما[ 

 الفرع الثامن: يف صوم املرأة بإذن زوجها 
قال: »ال َتُصمِّ املرَأُة    -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه    -)خ م د ت( أبو هريرة   -[ 2064]

 وبـَْعُلها شاهد إِّال إبِّذنِّهِّ«. رواه البخاري يف رواية هكذا، ومل يزد عليه. 
 وقد اتفق هو ومسلم عليه يف رواية أخرى يف مجلة حديث ذُكَِّر يف »ابب الصََّدقة«.  

 داود يف هذه الرواية: »يف غري رمضاَن، وال أتذن يف بيته وهو شاهد إِّال إبِّذنه«.  وزاد أبو
 ويف رواية الرتمذي: »ال تصوُم املرأُة وزوُجها شاهد يوماً من غري شهرِّ رمضاَن إِّال إبِّذنه« 

 [ ]صحيح[ 4575]جامع: 
قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم النَِّّساَء َأْن َيُصْمَن إِّالَّ إبِِّّْذنِّ   -رضي هللا عنه -أَبو َسعِّيٍد   )جه( -[ 2065]

هِّنَّ«   أخرجه ابن ماجه. َأْزَواجِّ
 سناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إ  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري[1762 ]ماجه:
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 الباب الثاني من كتاب الصوم: يف مبيح اإلفطار وموجبه 

 وفيه فصالن   
 

 الفصل األول: يف املبيح، وهو السفر 

 وفيه أربعة فروع 
 

 الفرع األول: يف إباحة اإلفطار وذم الصيام 
َخَرَج عام   -عليه وسلم: »َأنَّ رسوَل هللا صلى هللا -رضي هللا عنهما   -م ت س( جابر بن عبد هللا )  -[ 2066]

الفتح إِّىل مكَة يف رمضاَن، فصاَم حَّت بلَغ ُكراَع الَغميم، فصام الناُس، مث دعا بَِّقدح من ماء، فَرفـََعُه حَّت َنَظَر الناُس، مث  
 َشرَِّب، فقيل له بعد ذلك: إِّنَّ بعَض الناس قد صام؟ فقال: أولئَك الُعصاُة، أولئَك الُعصاَة«.

له: إِّنَّ الناَس قد َشقَّ عليهم الصياُم، وإَّنا ينظرون فيما فعلَت، فدعا بَِّقَدح من ماء بعَد العصر«.   زاد يف رواية »فقيل
 أخرجه مسلم، وأخرج الرتمذي الرواية الثانية، وقال: »أولئك الُعصاُة«. مرة واحدة   

 [ ]صحيح[ 4576]جامع: 
يف   -صلى هللا عليه وسلم -َمَع رسولِّ هللا  : قال: »كنا-رضي هللا عنه  -)خ م س( أنس بن مالك   -[ 2067]

السفر، فمنَّا الصائم، ومِّنَّا املفطُر، قال: فنزلنا منزاًل يف يوم حاّر، أكثُران ظِّالً صاحُب الكساءِّ، ومِّنَّا من يتَّقي الشمَس  
:  -صلى هللا عليه وسلم -هللا  بيده، قال: فسقط الصُّوَّام، وقام املفطرون فضربوا األبنيَة، وَسَقُوا الرِّكاَب، فقال رسولُ 

   .َذَهَب املفطرون اليوَم ابألجرِّ«. أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي
 [ ]صحيح[ 4577]جامع: 

َرِّ الظِّّهران، فقال   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »ُأِتَ النيبُّ -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة    -[ 2068] بطعام ِبِّ
بَـْيكم«. أخرجه النسائيأَليب بكر وعمر:  بَـْيكم، اعملوا لصاحِّ  . ُأْدنـَُوا فُكال، فقاال: إِّان صائمان، قال: اْرَحُلوا لصاحِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[  4578]جامع: 
يف   -وسلمصلى هللا عليه  -: قال: »كان النيبُّ -رضي هللا عنهما   -خ م د س حم( جابر بن عبد هللا )  -[ 2069]

صلى هللا   -سفر، فرأى رجاًل قد اجتمع الناُس عليه، وقد ظُلِّّل عليه، فقال: ماله؟ قالوا: رََجل صائم، فقال رسوُل هللا 
 : ليس ]من[ البِّّ أن تصوموا يف السفر«. -عليه وسلم

 . ويف رواية: »ليس من البِّّ الصوُم يف السفر«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي
مرَّ برجل يف ظِّلِّّ شجرة، يـَُرشُّ عليه املاء، فقال: ما ابُل   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى للنسائي: »َأنَّ رسوَل هللا 

صاحبكم؟ قالوا: اي رسوَل هللا، صائم، قال: إِّنَُّه ليَس من البِّّ أن تصوموا يف السََّفرِّ، وعليكم بُرْخَصةِّ هللا اليت رَخََّص 
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 وها«.  لكم، فَاقْـبَـلُ 
 قال: »ليَس من البِّّ الصياُم يف السَّفرِّ« -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى خمتصرًا: أن النيبَّ  

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّرُجٍل يـَُقلُِّّب َظْهَرهُ ويف رواية يف مسند أمحد عن أيب  ْعُت َجابًِّرا، يـَُقوُل: َمرَّ النَّيبِّ   الزَُّبرْيِّ، قَاَل: مسِّ
َّ اَّللَِّّ، َفَدَعاُه، فََأَمَرُه َأْن يـُْفطَِّر، فـََقاَل: »َأَما َيْكفِّ  يَك يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َوَمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ  لَِّبْطٍن، َفَسَأَل َعْنُه، فـََقاَلوا: َصائٌِّم اَي َنيبِّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َحَّتَّ َتُصوَم«.
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َغْزَوٍة َغَزاَها، َوَذلَِّك  أَنَُّه مسِّعَ ويف رواية أخرى،  يفِّ  َجابَِّر ْبَن َعْبدِّ اَّللَِّّ، يـَُقوُل: ُكنَّا َمَع النَّيبِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَضُعَف َضْعًفا َشدِّيًدا، وََكاَد اْلعَ  َلُه، َوَجَعَلْت  طَ رََمَضاَن، َفَصاَم رَُجٌل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ ُش َأْن يـَْقتـُ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »ائْـُتوينِّ بِّهِّ« ،  َ بِّهِّ النَّيبِّ َ بِّهِّ، فـََقاَل: »أََلْسَت يفِّ َسبِّيلِّ   اَنقـَُتُه َتْدُخُل حَتَْت اْلعَِّضاهِّ، فَُأْخبِّ فَُأِتِّ

  َوَسلََّم؟ َأْفطِّْر«، فََأْفَطَر. اَّللَِّّ، َوَمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ 
قَاَل: َصاَم رَُجٌل مِّنَّا، َوحَنُْن َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   -رضي هللا عنهما   -جابر بن عبد هللا ويف رواية ًثلثة، عن 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّقَدٍح، فـََرفـََعُه َعَلى َيَدْيهِّ، َفَشرَِّب لِّرَيَى  َوَسلََّم يفِّ بـَْعضِّ َمغَازِّيهِّ، َفذََكَر َمْعَناُه، قَاَل: مثَّ َدَعا َرُسوُل اَّللَِّّ 
 النَّاُس أَنَُّه لَْيَس بَِّصائٍِّم. َأخرجه مسند أمحد. 

 ]صحيح[ [ 14530 ،14529 ،14508]مسند: [ 4579]جامع: 
قال: »ليَس من   -صلى هللا عليه وسلم -هللاِّ : َأنَّ رسوَل -رضي هللا عنه  -س( أبو مالك األشعري )  -[ 2070]

ِّّ الصياُم يف السفر«. أخرجه النسائي  . البِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4580]جامع: 

َياُم يفِّ   -رضي هللا عنهما  -اْبن ُعَمرَ  جه() -[ 2071] ِّّ الصِّّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لَْيَس مَِّن اْلبِّ
 أخرجه ابن ماجه. السََّفرِّ« 

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1665 ]ماجه:

قَاَل: أََتى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى ََّنٍَر مَِّن السََّماءِّ َوالنَّاُس  -رضي هللا عنه  -)حم( أبو َسعِّيٍد    -[ 2072]
ُّ اَّللَِّّ َعَلى بـَْغَلٍة َلُه، فـََقاَل: »اْشَربُوا أَيُـَّها النَّاُس« قَالَ  َياٌم، يفِّ يـَْوٍم َصائٍِّف ُمَشاًة، َوَنيبِّ ثْـَلُكْم،  صِّ : فَأَبـَْوا، قَاَل: »إِّيّنِّ َلْسُت مِّ
َذُه، فـَنَـ  َزَل، َفَشرَِّب َوَشرَِّب النَّاُس، َوَما  إِّيّنِّ أَْيَسرُُكْم، إِّيّنِّ رَاكٌِّب« فَأَبـَْوا. قَاَل: فـََثىَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفخِّ

 محد. َكاَن يُرِّيُد َأْن َيْشَرَب ". َأخرجه مسند أ
 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[  11423]مسند: 

َ إبِِّّاَنٍء فَـ خز   )حم  -[  2073] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يفِّ َسَفٍر يفِّ رََمَضاَن، فَُأِتِّ َوَضَعُه َعَلى  ( أََنس ْبنِّ َمالٍِّك، »َأنَّ النَّيبِّ
 َيدِّهِّ«، فـََلمَّا رَآُه النَّاُس َأْفَطُروا. 

َوَسلَّمَ ويف رواية أخرى،   َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َوالنَّاُس   »َأنَّ  َماٍء، َفَشرَِّب يفِّ رََمَضاَن،  َ إبِِّّاَنٍء مِّْن  َسَفٍر، فَُأِتِّ َكاَن يفِّ 
 يـَْنظُُروَن«. 

َاٍء َعَلى َيدِّ ويف رواية ًثلثة،   َلَتُه، َفَدَعا ِبِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسافـََر يفِّ رََمَضاَن، فـَرَكَِّب رَاحِّ ثـََها،  هِّ، مثَّ بـَعَ »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 . (1) أمحدَأخرجه مسند  فـََلمَّا اْستَـَوْت قَائَِّمًة َشرَِّب، َوالنَّاُس يـَْنظُُروَن إِّلَْيهِّ«.
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الصَّْوُم،  َكاَن يفِّ َسَفٍر َوَمَعُه َأْصَحابُه َفَشقَّ َعَلْيهُِّم    -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -إِّنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ويف رواية عند ابن خزمية،  
َلتِّهِّ -إبِِّّاَنٍء فِّيهِّ َماٌء، َفَشرَِّب   -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -َفَدَعا َرُسوُل اَّللَّ  َوالنَّاُس يـَْنظُُروَن إِّلَْيهِّ. أخرجه ابن    -َوُهَو َعَلى رَاحِّ

 .(2) خزمية
[ والراوية الثالثة إسنادها ضعيف   صحيح. األولى والثانية إسنادهما ةالرواي[ ]شعيب:  13429  ،13429  ،13619  ،12269]مسند:  (  1)

 ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد[ 
 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[ 2039]خزيمة: ( 2)

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَرَج َعاَم اْلَفْتحِّ إِّىَل    -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )حب(   -[  2074]  ُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
، قَاَل: َفَصاَم النَّاُس َوُهْم ُمَشاٌة َورُْكَباٌن، َفقِّيَل َلُه: إِّنَّ   َقْد َشقَّ َعَلْيهُِّم الصَّْوُم،   النَّاسَ َمكََّة يفِّ رََمَضاَن َحَّتَّ بـََلَغ ُكَراَع اْلَغمِّيمِّ
بَـ  فََأْفَطَر  النَّاُس، مثَّ َشرَِّب،  َنَظَر  إِّىَل فِّيهِّ َحَّتَّ  فـََرفـََعُه  بَِّقَدٍح  َفَدَعا  تـَْفَعُل،  َما  يـَْنظُُروَن  َا  َفقِّيَل  إَِّّنَّ بـَْعٌض،  َوَصاَم  النَّاسِّ  ْعُض 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: إِّنَّ بـَعْ  ِّّ َصلَّى اَّللَّ َضُهْم َصاَم، فـََقاَل: »ُأولَئَِّك اْلُعَصاُة«، َواْجَتَمَع اْلُمَشاُة مِّْن َأْصَحابِّهِّ، فـََقاُلوا: نـَتَـَعرَُّض  لِّلنَّيبِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَقدِّ اْشَتدَّ السََّفُر، َوطَاَلتِّ اْلَمَشقَُّة، فـََقاَل هلَُ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  لَّى  ْم َرُسوُل اَّللَِّّ صَ لَِّدَعَواتِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ اَّللَّ

، َوختِّفُّوَن َلُه«، قَاَل: فـََفَعْلَنا، َفَخَفْفَنا َلهُ  ، فَإِّنَُّه يـَْقَطُع َعَلَم اأْلَْرضِّ لنَّْسلِّ  أخرجه ابن حبان  . »اْسَتعِّيُنوا ابِّ
 : إسناده صحيح على شرط مسلم[  صحيح[ ]شعيب[ ]االلباني: 2706]حبان: 

 الفرع الثاني: يف التخيري بي الصوم والفطر 
صلى هللا   -: »أن محزَة بَن عمرو األسلمي قال للنيبِّّ -رضي هللا عنها    -)خ م ط د ت س( عائشة   -[ 2075]

 طِّْر«.فقال: إن شئَت َفُصْم، وإن شئَت فَأفْ  -وكان كثرَي الصيام  -أأصوُم يف السفر؟  -عليه وسلم
 ويف رواية: »إِّين أْسُرُد الصوَم«. 

 ويف أخرى: »سأله عن الصوم يف السفر؟«. أخرجه اجلماعة
 [ ]صحيح[ 4583]جامع: 

صلى هللا عليه   -: قال: »كنا نسافر مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه   -)خ م ط د( أنس بن مالك   -[ 2076]
«.-وسلم  ، فلم يَعِّبِّ الصائُم على املفطرِّ، وال املفطُر على الصائمِّ

اَب  ويف رواية: قال محيد ]بن أيب محيد[ الطويل: »خرجُت فصمُت، فقالوا يل: أعِّْد، فقلُت: إِّن أنساً أخبين أن أصح
كانوا يسافرون، فال يَعِّيُب الصائُم على املفطرِّ، وال املفطُر على الصائم، فـََلقِّيُت    -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 

 ابَن أيب ُمَليكة، فأخبين عن عائشَة ِبثله«. أخرجه البخاري ومسلم. 
 وَأخرج املوطأ الرواية األوىل.

يف رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم   -صلى هللا عليه وسلم -هللا  ويف رواية أيب داود قال: »سافران َمَع رسولِّ 
 يَعِّب الصائُم على املفطرِّ، وال املفطُر على الصائم«

 [ ]صحيح[ 4584]جامع: 
: قال قـََزعُة: »أتيُت أاب سعيد اخلدريَّ وهو مكثور  -رضي هللا عنه    -)م ت د س( أبو سعيد اخلدري   -[ 2077]

َق الناُس عنه قلُت: إِّين ال أسألَك عما يسألك هؤالء، فسألُتُه عن الصوم يف السفر؟ فقال: سافراَن َمَع  عليه، فلما تفرَّ 
:  -صلى هللا عليه وسلم -إِّىل مكَة وحنُن صيام، قال: فنزلنا منزِّاًل، فقال رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 
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أقوى لكم، فكانْت رخصة، فمنا من صاَم، ومنا من أفطر، مث نزلنا منزِّالً آخَر،   إِّنكم قد َدنـَْومُت من َعُدوِّكم، والفِّْطرُ 
فقال: إنكم ُمَصبِّّحوا عدوِّكم، والفِّطُر َأقوى ]لكم[، فأْفطُِّروا، وكانت َعْزمة، فَأفطران، مث لقد رأَيُتنا نصوم مع رسولِّ هللا  

 بعد ذلك يف السفر«. أخرجه مسلم. -صلى هللا عليه وسلم -
لستَّ عشرَة َمَضْت من رمضاَن،   -صلى هللا عليه وسلم  -عن أيب َنْضرة عن أيب سعيد قال: »غزوان مع رسولِّ هللا وله 

.»  فمنَّا من صاَم، ومنَّا من أفطَر، فلم يَعِّْب الصائُم على املُفطرِّ، وال املفطُر على الصائمِّ
 ويف رواية: »لثماين عشرَة َخَلْت«.

 َرَة«. ويف أخرى: »يف ثِّْنيَتْ َعشْ 
 أو تسع عشرة«.  -ويف أخرى: »لسبع عشرة  

وأخرج أبو داود الرواية األوىل، وقال يف أوهلا: »وهو يفيت الناَس وهو َمْكُثور عليه، فانتظرُت َخْلوَتُه، فلما خال سْألُتُه  
 الَفتح، فكان رسوُل  يف رمضاَن عامَ  -صلى هللا عليه وسلم -عن صيام رمضاَن يف السََّفرِّ؟ قال: خرجنا َمَع رسولِّ هللا 

يصوُم، ونصوُم، حَّت بلَغ َمْنزِّاًل من املنازل... وذكر احلديث«. وقال يف آخره: »مث لقد   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
 قبل ذلك وبعد ذلك«.   -صلى هللا عليه وسلم  -رأيُتين أصوُم مع رسولِّ هللا 

يف شهرِّ رمضاَن، فما يُعاُب على الصائم   -صلى هللا عليه وسلم -  ويف رواية الرتمذي قال: »ُكنَّا ُنَسافُِّر مع رسولِّ هللا
 صومه، وال على املفطرِّ إِّفطاره«.

. فمنَّا الصائم، ومنَّا املفطُر، فال جيُد املفطر  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له قال: »ُكنَّا نسافِّر َمَع رسولِّ هللا 
َرْوَن: أَنَّه َمْن َوجَد قـُوَّة فصام، َفَحَسن، َوَمْن َوجَد َضعفاً فَأْفَطَر،  على الصائم، وال الصائُم على املفطر، وكانوا يَـ 

 َفَحَسن«. 
، فمنَّا الصائُم، ومنَّا املفطر، فال يَعِّيُب  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: »ُكنَّا ُنَسافُِّر مع رسولِّ هللا  

 وله عنه وعن جابر مثله الصائُم على املفطرِّ، وال املفطُر على الصائم«. 
 [ ]صحيح[ 4585]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »َسافـََر رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)خ م د س( عبد هللا بن عباس   -[ 2078]
ال: وكان  يف رمضاَن، فصاَم حَّت بـََلَغ ُعْسَفاَن مث دعا إبِّانء من ماء، فشرب َّنارًا لرياه الناُس، وأفطر حَّت َقدَِّم مكَة، ق

يف السفر، وأفطَر، فمن شاَء صاَم، ومن شاَء أفطَر«. أخرجه    -صلى هللا عليه وسلم -ابُن عباس يقوُل: صاَم رسوُل هللا 
 البخاري، ومسلم. 

  -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم أنَّ ابَن عباس قال: »ال َتعِّْب على من صام، وال على من أفطر، قد صام رسوُل هللا  
 َر«.يف السفر وأفط

يف رمضاَن إِّىل ُحَننْي، والناُس خمتلفون، فصائم وُمْفطِّر، فلما   -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري قال: »خرج النيبُّ 
مث نظَر الناُس فقال املفطرون للُصوَّام:   -أو راحته -استوى على راحلته دعا إبِّانء من لنب أو ماء، فوضعه على راحلته 

 َأفطروا«. 
صلى هللا   -عبد الرزاق: أخبان َمْعَمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: »خرج رسوُل هللا  قال البخاري: وقال 

 عام الفتح« ، مل يزد. -عليه وسلم
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 وَأخرج أبو داود، والنسائي الرواية األوىل
 [ ]صحيح[ 4586]جامع: 

-صلى هللا عليه وسلم -هللا : قال: »قلُت لرسولِّ  -رضي هللا عنهما  -)د س( محزة بن عمرو األسلمي   -[ 2079]
ُد القُّوَة، وَأان   -يعين: رمضانَ  -: إِّين صاحُب َظْهر ُأعاجله، ُأسافُر عليه وَأْكرِّيه، وإِّنَّه رِبا صادَفين هذا الشهر  وأان أجِّ

ره فيكون َديْناً، َأفَأصوُم اي رسول ُدين َأن أصوَم اي رسوَل هللا أْهَوُن عليَّ مِّن َأن ُأَؤخِّّ هللا أعظُم ألجري، أو   شاّب، وَأجِّ
 أُفطُِّر؟ قال: أيَّ ذلك شئَت اي مَحَْزُة«. أخرجه أبو داود. 

عن الصوم يف السفر؟ فقال: إِّن شئَت َفُصم، َوإِّن   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أنه سأَل رسوَل هللا 
 شئَت فأفطر«. 

 طَر فأفطر«.ويف أخرى: »إِّن شئَت أن تصوَم َفُصْم، وإِّن شئَت َأن تُف
ئَت فََأْفطِّْر«.   ويف أخرى: »إِّين أجُد قـُوَّة على الصيام يف السفر؟ قال: إِّن شئَت َفُصْم، َوإِّن شِّ

، فقلُت: اي رسوَل هللا، إِّين أسُرُد  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قال: »كنُت َأْسُرُد الصياَم على عهدِّ رسولِّ هللا 
 َفُصْم َوإِّن شئَت فأْفطِّْر«. ]الصياَم[ يف السفر؟ فقال: إِّن شئتَ 

ويف أخرى: »إِّين أجد يفَّ قـُوَّة على الصيام يف السفر، فهل عليَّ ُجَناح؟ قال: هي رُْخَصة من هللا عز وجل، فمن أخذ هبا  
 َفَحَسن، َوَمْن أحبَّ أن يصوَم فال ُجَناَح َعَلْيهِّ«  

 إسناد ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[   [ ]عبد القادر: حدث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا4587]جامع: 

 الفرع الثالث: يف إباحة اإلفطار مطلقا  
خرج   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)خ م ط س( عبد هللا بن عباس   -[ 2080]

من املدينة، ومعه َعْشَرُة آالف، وذلك على رأس ْثايَن سنني ونصف من َمْقَدمِّهِّ املدينَة، فسار ِبن معه من املسلمنَي إِّىل  
َا يُؤَخُذ من   -ني ُعسفاَن وُقَدْيد وهو ما ب -مكَة، يصوُم ويصومون، حَّت بلغ الَكديد  أفطَر وأفَطُروا« قال الزُّهري: َوإَِّّنَّ

ُر.  -صلى هللا عليه وسلم -أمر رسولِّ هللا   ُر فاآلخِّ  اآلخِّ
غزا غزوَة الفتح يف رمضان« مل يزد، قال الزهري: ومسعُت    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية للبخاري: »َأنَّ رسوَل هللا 

يِّّبِّ يقول مثل ذلك، ]مث[ قال ]البخاري[ متصاًل به: وعن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس قال:  سعيَد بَن املس
أفَطر، فلم يزل   -املاء الذي بني ُقديد وُعْسفاَن  -، حَّت إِّذا بلَغ الَكديد -صلى هللا عليه وسلم -»صاَم رسوُل هللا 

 ُمْفطِّرًا حَّت انسلخ الشَّهُر«.  
خرج عام الفتح، فصام حَّت بـََلَغ الَكديد، مث  -صلى هللا عليه وسلم -شهاب: »َأنَّ رسوَل هللا  وهو عند مسلم عن ابن

« ،  -صلى هللا عليه وسلم -يـَتَّبُِّعون األحَدَث فاألْحَدَث من أمرِّهِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -أفطر، قال: وكان أصحابُه 
 وعنده يف رواية سفيان مثله. 

رِّ من قول رسولِّ هللا قال سفيان: ال أدري: من قولِّ   ؟«. -صلى هللا عليه وسلم - َمْن هو؟ يعين: »وكان يُؤَخُذ ابآلخِّ
صلى هللا عليه   -وعنده يف أخرى مثله، وقال: قال الزهري: »كان الفِّْطُر آخَر األمرين، وإَّنا يؤَخُذ من أمرِّ رسولِّ هللا 

رِّ، قال الزهري: فصبَّح رسوُل هللا  -وسلم رِّ فاآلخِّ مكَة لثالَث َعْشَرَة ]لَيلة َخَلْت[ من   -ى هللا عليه وسلمصل  -ابآلخِّ
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 رمضاَن«.
 زاد يف رواية: »وكانوا يتَّبعون األْحَدث فاألْحَدَث من أمرِّهِّ، ويـََرْونَُه الناسَخ احملَكم«.

بلغ الَكديد،   َخرج إِّىل مكَة عام الفتح يف رمضاَن، فصام حَّت -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج املوطأ: »َأنَّ رسوَل هللا  
 «. -صلى هللا عليه وسلم -مث أفطَر، فَأفطَر الناُس، وكانوا أيخذون ابألْحَدثِّ فاألْحَدثِّ من أمرِّ رسولِّ هللا 

َ بَِّقَدح من َلنَب،   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أن النيبَّ   خرج يف رمضاَن، فصام حَّت إِّذا أَتى ُقَديدًا ُأِتِّ
 وأصحابه«.  فشرَب، فأفطَر هو

 من املدينة حَّت أتى ُقَديدًا، مث َأفطَر، حَّت أتى مكَة«.   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »صاَم رسوُل هللا 
 صام يف شهر رمضان، وأفطَر يف السفر«  -صلى هللا عليه وسلم  -وله عن جماهد مرساًل: »َأنَّ رسوَل هللا 

 [ ]صحيح[ 4588]جامع: 
يف شهر   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: خرجنا مَع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م د( أبو الدرداء   -[ 2081]

دَّةِّ احلرِّ، وما فينا صائم إِّال رسوُل هللا  هِّ مِّن شِّ صلى هللا   -رمضاَن يف َحّر شديد، حَّت إْن كان أحُدان ليضع َيَدُه على رْأسِّ
 أخرجه البخاري ومسلم. وعبُد هللاِّ بُن َرَواحَة.  -عليه وسلم

يف بعض َغَزَواتِّهِّ يف حّر شديد، حَّت إِّنَّ أَحَدان ليضُع   -صلى هللا عليه وسلم  -وعند أيب داود: »َخَرْجَنا َمَع رسولِّ هللا 
 َيَدُه، أو َكفَُّه على رْأسه من شدَّةِّ احلرِّ... وذكر احلديث« 

 [ ]صحيح[ 4589]جامع: 
عاَم الفتح َمرَّ   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »بلَغ النيبُّ -ضي هللا عنه ر   -)ت( أبو سعيد اخلدري   -[ 2082]

 الظَّْهران، فآَذننا بلقاءِّ العدوِّ، فَأمران ابلفِّْطرِّ، فَأفطران أمجعني« أخرجه الرتمذي 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 4590]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »سافران مَع رسولِّ هللا -عنهما رضي هللا   -)س( جابر بن عبد هللا   -[ 2083]
 فصام بعُضنا، وأفطَر بعُضنا«. أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 4591]جامع: 

غزوتني:  -مصلى هللا عليه وسل -: قال: »َغَزْواَن مَع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)ت( عمر بن اخلطاب   -[ 2084]
   .والفتَح، فأفطران فيهما«. أخرجه الرتمذي  َبْدرًا،

[ ]عبد القادر: في سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف، لكن له شواهد بمعناه يقوى بها[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث 4592]جامع: 
 قوي[ 

صلى هللا عليه   -: قال: »بينا رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)س( أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف    -[ 2085]
 يتغدَّى ِبرَّ الظهران، ومعه أبو بكر، وعمر، فقال: الغداَء«. َأخرجه النسائي. وقال: هذا مرسل -وسلم

 صحيح لغيره[ ]الرسالة: مرسل، صحيح بما قبله[ [ ]عبد القادر: مرسل وله شواهد بمعناه يقوى بها[ ]األلباني: 4593]جامع: 

صلى هللا عليه   -: قال: »َقدِّْمُت على رسولِّ هللا -رضي هللا عنه   -)س( عمرو بن أمية الضمري   -[ 2086]
ْك عن املسافر: إِّنَّ هللاَ  -وسلم  َوَضَع عنه  من َسَفر، فقال: انتظرِّ الَغَداَء اي أاب أَُميََّة، قلُت: إِّين صائم، قال: ُأْدُن ُأْخبِّ

 الصياَم، ونِّْصَف الصالةِّ«.
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 ويف رواية قال له: »تعاَل، اْدُن مين، حَّت أخبَك عن املسافر. َوذََكَرُه«.
، فقال: »أال تنتظُر الغداَء اي أاب أُميَة؟ قلت: إِّين  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: قدمُت على رسولِّ هللا 

 صائم... احلديث«. 
 مُت عليه، فلما ذهبُت ألخرج قال: انتظرِّ الَغداَء...« احلديث. أخرجه النسائيويف أخرى: »فسلَّ 

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[  4594]جامع: 

صلى هللا عليه   -َأنَّ رسوَل هللا  : مالكامسه: أنس بن  -)د ت س( رجل من بين عبد هللا بن كعب   -[ 2087]
َلى إِّذا خافتا  قال: »إِّن هللاَ  -وسلم  وضَع َشْطَر الصالةِّ عن املسافرِّ، ورخََّص له اإلفطار، وأرخص فيه للمرضِّع واحلُبـْ

  على َوَلديهما«. أخرجه أبو داود
وكنُت قد أسلمُت، قال:   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له وللرتمذي قال: »أَغاَرْت علينا َخيل لرسولِّ هللا  

ْب من طعامنا هذا، فقلُت:  -صلى هللا عليه وسلم -هللا فانطلقُت إِّىل رسولِّ  ، فوجدتُه يتغدَّى، فقال يل: اجلس وأصِّ
إين صائم، فقال: اجلس ُأحدِّْثك عن الصالة، وعن الصيام: إِّن هللَا وضَع َشْطر الصالةِّ عن املسافر، ووضع عنه  

قال:   -كليهما َأو أحدمها   -صلى هللا عليه وسلم - الصوَم، ووضَع عن احلامل واملرضعِّ الصياَم، وهللاِّ لقد قاهلما النيبُّ 
 «. -صلى هللا عليه وسلم -فإِّذا ذكرُت ذلك تـََلهَّفُت على أن مل آكْل من طعامِّ رسولِّ هللا  

ذْت، فوافقُته وهو أيكل،   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: »أَتيُت رسوَل هللا  يف إِّبل يل، كانت ُأخِّ
َْك عن ذلك: إِّن هللا وضَع عن املسافرِّ الصوَم، وَشطَر الصالةِّ«. فدعاين إِّىل   طعامه، فقلُت: إِّين صائم، فقال: ُأْدُن ُأْخبِّ

وهو يتغدَّى، قال: َهُلمَّ إِّىل الَغداءِّ،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتيُت النيبَّ  -ومل ُيسمِّّه  -ويف رواية له عن رجل 
َص للحبلى  فقلُت: إِّين صائم، قال: َهلُ  َع عن املسافرِّ نصُف الصالة، والصوُم، ورُخِّّ َْك عن الصوم: إِّنه ُوضِّ مَّ ُأْخبِّ

 واملرضع«. 
هِّ: »أَنه ذهب يف إِّبل له، فانتهى إِّىل النيبِّّ    -وهو أيكل  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى عن شيخ من ُقَشري عن عمِّّ

 َأو قال: َيْطَعم... « وذكر احلديث.
 رجل من بـَْلَحرِّْيش عن أبيه قال: »كنُت مسافرًا«.  ويف أخرى عن

وهو َيْطَعم، فقال: َهُلمَّ واْطَعْم، قلُت:   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »كنا ُنسافُِّر ما شاَء هللا، فأتينا رسوَل هللا 
عن املسافِّرِّ الصوَم، وشطَر   : ُأحدِّثُُكم عن الصيام: إِّن هللا وضعَ -صلى هللا عليه وسلم  -إِّين صائم، فقال رسوُل هللا 

 الصالةِّ«.
ريِّ عن أبيه  خِّّ قال: »كنُت مسافرًا، فأتيُت    -ومل يذكر رجاًل من بـَْلَحرِّْيش -وله يف أخرى عن هانئ بن عبد هللا بن الشِّّ

 ... « وذكر احلديث. -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا 
ريِّ، وا خِّّ ليت قبلها عن هانئ عن رجل من بـَْلَحرِّْيش عن أبيه، فإن كان قد  وهذه الرواية قد جعلها عن عبد هللا بن الشِّّ

 أسقط من هذه الثانية رَُجاًل، فهي من مجلة طرق احلديث، وإِّن مل يكن قد أسقط رجاًل، فهو حديث منفرد برأسه. 
  -إِّنَّ رسوَل هللا  وله يف أخرى عن َغيالن، قال: »خرجُت مع أيب قِّالبة يف سفر فقرَّب طعاماً، فقلُت: إِّين صائم، فقال:

خرج يف سفر، فقرَّب طعاماً، فقال لرجل: اْدُن فاْطَعْم، قال: إِّين صائم، قال: إن هللا وضَع عن   -صلى هللا عليه وسلم
 املسافرِّ نصَف الصالةِّ، والصياَم، يف السفر، فاْدُن فاْطَعْم، فدنوُت َفطَعِّمُت«.
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  -ومل ُيسمِّّه   -أليب قالبة فيما تقدَّم من رواايت احلديث عن رجل وهذه الرواية أيضاً كذا أخرجها عن أيب قِّالبة، و 
 فتكون هذه الرواية مرسلة. 

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: حديث حسن[  4595]جامع: 

-صلى هللا عليه وسلم  -)ط د( أبو بكر بن عبد الرمحن: قال: حدَّثين رجل من أصحاب رسول هللا   -[ 2088]
مث قيل   -أو من احلرِّ  -ابلَعْرج ُيَصبُّ على رأسه املاُء من العطش  -صلى هللا عليه وسلم  -َل هللا »رأيُت رسو   [:]قال

صلى   -: إِّنَّ طائفة من الناس قد صاموا حني ُصْمَت، قال: فلما كان رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم -لرسول هللا 
الناُس«. أخرجه املوطأ بتمامه، وأبو داود إِّىل قوله: »أو احلرِّ«، مل  ابلَكدِّيدِّ دعا بَِّقَدح فشرَب، فأفطَر  -هللا عليه وسلم

 يزد
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 4596]جامع: 

يف رمضاَن، وهو يريد سفرًا، وقد   -رضي هللا عنه  -)ت( حممد بن كعب: قال: »أَتيُت أنَس بَن مالك  -[ 2089]
َلْت له   راحلُته، ولبس ثياَب سفره، ودعا بطعام، فأكَل، فقلُت له: ُسنَّة؟ قال: ُسنَّة، مث ركب«. أخرجه الرتمذي رُحِّ

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ [ 4598]جامع: 

 الفصل الثاني: يف موجب اإلفطار، وفيه فرعان 
 

 الفرع األول: يف القضاء، وفيه ستة أنواع 

 

 األول: يف التتابع والتفريق ]النوع[  

 

 ]النوع[ الثاني: يف تأخري القضاء 
: قالت: »كاَن يكوُن عليَّ الصوُم مِّْن رمضاَن، فما  -رضي هللا عنها    -)خ م ط د ت س( عائشة   -[ 2090]

 أستطيُع أن أقضَي إِّال يف شعباَن«.
 «. -صلى هللا عليه وسلم -، أو ابلنيبِّّ -صلى هللا عليه وسلم -قال حيىي بن سعيد: »ذلك عن الشُّْغلِّ من النيب 

 «. أخرجه البخاري ومسلم. -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »وذلك ملكانِّ رسولِّ هللا 
فما تـَْقدُِّر على أن تقضَيُه مَع   -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم قالت: »إِّْن كاَنْت إحدااَن لَُتفطِّر يف زمانِّ رسولِّ هللا 

 حَّت أيَِت شعباُن«. -عليه وسلم صلى هللا -رسولِّ هللا 
 وعند املوطأ، وأيب داود قالْت: »إِّْن كاَن ليكوُن عليَّ الصياُم من رمضاَن، فما أستطيُع أصوُمُه حَّت أيِتَ شعباُن«. 

َ رسوُل هللا     صلى هللا -ويف رواية الرتمذي قالت: »ما كنُت أقضي ما يكون عليَّ من رمضاَن إِّال يف شعباَن، حَّت تـُُويفِّّ
 «. -عليه وسلم
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يصوم يف   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج النسائي الرواية األوىل، وحنوه رواية مسلم، وزاد فيها: »وما كان رسوُل هللا 
 شهر ما يصوم يف شعباَن، كان يصوُمُه كلَّه إِّال قلياًل، بل كان يصوُمه كلَّه«.

 ا وهذه الزايدة قد َأخرجها البخاري ومسلم، وقد تقدَّم ذِّْكُره
 [ ]صحيح[ 4606]جامع: 

 ]النوع[ الثالث: يف الصوم عن امليت   
: »َمْن ماَت وعليه  -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)خ م د( عائشة    -[ 2091]

  صوم صام عنه َوليُّه«. أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود، قال أبو داود: هذا يف النذر
 [ ]صحيح[ 4607]جامع: 

صلى هللا   -: قال: »جاءتِّ امرأة إِّىل رسولِّ هللا -رضي هللا عنهما  -)خ م د ت س( عبد هللا بن عباس   -[ 2092]
، فقالْت: اي رسوَل هللا، إِّن أُمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوُم عنها؟ قال: أرأيتِّ لو كان على أُمِّّكِّ  -عليه وسلم

يته، أكان ذلك يؤدِّّي عنها؟ قالت: نعم، قا «. َدْين فقضِّ  ل: فصومي عن أُمِّّكِّ
، فقال: اي رسوَل هللا، إِّن أُمي ماتت وعليها صوم شهر،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »جاء رجل إِّىل النيبِّّ 

 أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أُمَِّّك َدْين أكنَت قاضَيه؟ قال: نعم، قال: َفَدْيُن هللاِّ أحقُّ أن يـُْقَضى« 
 إِّن أخيت ماتت«. أخرجه البخاري، ومسلم.ويف أخرى قال: »

 ويف رواية أيب داود مثل الرواية الثانية، وقال: »جاءتِّ امرأة«. 
فقالت: إِّن ُأخيت ماتت وعليها صوم شهرين   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قال: »جاءتِّ امرأة إِّىل النيبِّّ 

 متتابعني«، وذكر... احلديث مثل الثانية. 
ة أليب داود، والنسائي: »أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن جنَّاها هللا: أن تصوَم شهرًا، فنجاها هللاُ، فلم َتُصْم  ويف رواي

 ، فَأمرها أن تصوَم عنها«-صلى هللا عليه وسلم -إِّىل رسولِّ هللا  -أو أخُتها -حَّت ماتت، فجاءت ابنُتها 
 [ ]صحيح[ 4609]جامع: 

إِّْذ   -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »بينا َأان جالس عند رسولِّ هللا -ي هللا عنه رض -)م د ت( بريدة    -[ 2093]
، وردَّها عليكِّ املرياُث، فقالْت: اي   أَتـَْتُه امرأة، فقالْت: إِّين تصدَّْقُت على أُمِّّي جبارية، وإَّنا ماتت، قال: َوَجَب أجُركِّ

ل: صومي عنها، قالت: إَِّّنا مل حتجَّ قطُّ، أفأحج عنها؟ قال:  رسوَل هللا، وإِّنه كان عليها صوُم شهر، أفأصوُم عنها؟ قا
 حجي عنها« أخرجه مسلم، وأبو داود، والرتمذي 

 [ ]صحيح[ 4610]جامع: 
َأنَّ اْمَرَأًة أََتْت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَلْت: إِّنَّ   -رضي هللا عنهما   -جابر بن عبد هللا  )جه( -[ 2094]

َيُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ  َياٍم، فـَتـُُوفَِّّيْت قـَْبَل َأْن تـَْقضِّ َها َنْذُر صِّ ُّ«  ْيهِّ أُمِّّي تـُُوفَِّّيْت َوَعَليـْ َها اْلَويلِّ َوَسلََّم: »لَِّيُصْم َعنـْ
 أخرجه ابن ماجه. 

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد   [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف[2133 ]ماجه:
 ضعيف لضعف ابن لهيعة[ 
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 ]النوع[ الرابع: يف قضاء التطوع   

 اإلفطار يوم الغيم ]النوع[ اخلامس: يف  
صلى هللا عليه   -: قالت: »أفطران على عهدِّ رسولِّ هللا -رضي هللا عنهما  -)خ د( أمساء بنت أيب بكر    -[ 2095]

 يف يوم غيم، مث طلعت الشمس«  -وسلم
  وقيل هلشام: »َأفأُمُِّروا ابلقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء؟«. أخرجه البخاري وأبو داود

 ]صحيح[ [ 4613]جامع: 

 الفرع الثاني: يف الكفارة 
صلى هللا عليه   -: قال: »بينما حَنُْن ُجُلوس عنَد النيبِّّ -رضي هللا عنه   -)خ م ط د ت( أبو هريرة    -[ 2096]

  -، إِّْذ جاء رجل، فقال: اي رسوَل هللا َهَلكُت، قال: ماَلَك؟ قال: وقعُت على امرأِت وأان صائم، فقال رسوُل هللا -وسلم
ال: ال، قال: فهل تستطيع أن تصوَم شهرين متتابعني؟ قال: ال، قال:  : هل جتد رَقـََبة تُعتقها؟ ق-صلى هللا عليه وسلم

، فبينا حنن على  -صلى هللا عليه وسلم -هل جتد إطعام ستني مسكيناً؟ قال: ال، قال: اجلس، قال: فمكث النيبُّ 
َ النيبُّ  : أين السائل؟ قال: أان، قال:  قال -بَِّعَرق  فيه متر، والَعَرق: املِّْكَتُل الضخم  -صلى هللا عليه وسلم -ذلك ُأِتِّ

َأهُل بيت َأفقُر   -يريد: احلَرَّتني  -خذ هذا فتصدَّْق به، فقال الرَُّجُل: أعلى أفْـَقر مين اي رسول هللا؟ فوهللا ما بني البـَتَـْيها  
 حَّت بََدْت أنيابُُه، مث قال: أْطعِّْمُه أهلَك«. -صلى هللا عليه وسلم -من أهل بييت، فضحك النيبُّ  

حَّت َبَدْت   -صلى هللا عليه وسلم -رواية: »فوالذي نفسي بيده ما بني طُْنيب املدينة أفقُر مين، فضحك النيبُّ  ويف
 أنيابُُه، قال: ُخْذُه«. 

 ويف رواية حنوه، وقال: »بَِّعَرق فيه متر، وهو الزِّنبيل« ، ومل يذكر »فضحك حَّت َبَدْت أنيابه«.
أن يـُْعتَِّق رقبة، أو يصوَم شهرين متتابعني،   -صلى هللا عليه وسلم -فأمره النيبُّ  ويف أخرى: »أن رجاًل أفطر يف رمضاَن،

 أو يُْطعَِّم ستني مسكينًا«. أخرجه البخاري، ومسلم. 
: أن يُكفِّر بِّعتقِّ رَقـََبة، أو  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية املوطأ قال: »إِّن رجاًل أفطر يف رمضاَن، فأمره رسوُل هللا 

َ رسوُل هللا صيامِّ شه بَعَرق متر،   -صلى هللا عليه وسلم -رين متتابعني، أو إِّطعام ستني مسكيناً، فقال: ال أجُده، فُأِتِّ
  -صلى هللا عليه وسلم -فقال: ُخْذ هذا فتصدَّْق به، فقال: اي رسول هللا، ما أجُد أحدًا أحَوَج مين، فضحك رسوُل هللا  

 حَّت َبَدْت أنيابه، قال: ُكْله«.  
َذه،   -صلى هللا عليه وسلم -يف أخرى عن ]سعيد بن[ املسيب قال: »جاء أعرايّب إِّىل رسولِّ هللا وله  يضرب َفخِّ

: وما ذاَك؟ قال: أصبُت َأهلي وأان  -صلى هللا عليه وسلم -ويـَْنتُِّف َشْعَرُه، ويقول: َهَلَك األبـَْعُد، فقال له رسوُل هللا 
: هل تستطيع أن تعتَِّق رقبة؟ قال: ال، فقال: هل  -ى هللا عليه وسلم صل -صائم يف رمضاَن، فقال له رسوُل هللا 

بَعَرق..« وذكر احلديث.   -صلى هللا عليه وسلم -تستطيع أن ُْتدَي َبَدنة؟ فقال: ال، قال: فاجلس، فُأِتَ رسوُل هللا 
 وقال فيه: »فقال: ُكْلُه، وُصْم يوماً مكان ما أصبَت«. 

 املسيِّّب: »كم يف ذلك الَعَرق من التمر؟ فقال: ما بني مخسَة عشَر صاعاً إِّىل  قال مالك: قال عطاء: فسألُت ابنَ 



531 
 

 عشرين«.
، فقال: َهَلْكُت، فقال: ما شْأُنك؟ قال: وقعُت على  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »أَتى رَُجل النيبَّ 

ال: فهل تستطيُع أن تصوَم شهرين متتابعني؟ قال: ال، قال:  امرأِت يف رمضاَن، قال: فهل جتُد ما تعتِّق رقبة؟ قال: ال، ق
بَعَرق فيه متر،   -صلى هللا عليه وسلم -فهل تستطيع أن ُتْطعَِّم ستني مسكيناً؟ قال: ال، قال: اجلس، فُأَِت رسوُل هللا 

  -صلى هللا عليه وسلم - فقال: تصدَّْق به، فقال: اي رسوَل هللا، ما بني البتيها أهُل بيت َأفقُر منا، فضحَك رسوُل هللا
هم«.  حَّت َبَدْت ثناايه، قال: فأطعِّْمه إِّايَّ
 قال: ُمَسدَّد يف موضع آخر: »أنيابه«.  

ويف رواية هبذا احلديث ِبعناه، وزاد: قال الزهري: »وإَِّّنا كاَن هذا رخصة، فلو أنَّ رجاًل فعل ذلك اليوم مل يكن له بُّد  
 من التكفري«. 

 وزاعي: »واستْغفِّر هللَا«.وزاد يف أخرى: قال األ
 وله يف رواية أخرى مثل رواية املوطأ األوىل. 

قال: فُأِت بعَرق   -هبذا احلديث -أفطر يف رمضان  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »جاَء رَُجل إِّىل النيبِّّ 
 ستغفِّرِّ هللا«. فيه متر قدر مخسة عشر صاعاً، وقال فيه: ُكْله أنَت وأهُل بيتك، وُصْم يوماً، وا

ويف رواية الرتمذي مثل رواية أيب داود اأُلوىل، وقال فيها: »بَعَرق فيه متر، والَعَرق: املِّْكَتل الضخم، وقال: حَّت بدت  
 أنيابه، قال: خذه، فَأطعمه أهلك«.  

 [ ]صحيح[ 4616]جامع: 
فقال: إِّنَُّه اْحرَتََق،   - عليه وسلمصلى هللا -: »أن رجاًل أتى النيبَّ -رضي هللا عنها  -)خ م د( عائشة    -[ 2097]

ِبكتل يُْدَعى: الَعَرق، فقال: أين   -صلى هللا عليه وسلم -فقال: مالك: قال: أصبت أهلي يف رمضان، فُأِتَ النيبُّ  
 احملرتِّق؟ قال: أان، قال: تصدَّْق هبذا«. 

َعَرقان  ويف رواية قال: »وطئت امرأِت يف رمضان َّنارًا، قال: تصدَّْق، قال: ما ع ندي شيء، فأمره أن جيلس، فجاءه 
 فيهما طعام، فأمره أن يتصدق به«.
النيبِّّ   إِّىل  رجل  »أتى  أخرى:  وسلم  -ويف  عليه  هللا  احرتقت    -صلى  هللا،  رسول  اي  فقال:  رمضان،  يف  املسجد  يف 

فقال: وهللا اي نيبَّ    : ما شْأنه؟ فقال: أصبت أهلي، قال: تصدق،-صلى هللا عليه وسلم  -احرتقت، فسأله رسوُل هللا  
هللا، مايل شيء، وما أقدر عليه، قال: اجلس، فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق محارًا عليه طعام، فقال  

: تصدق هبذا، فقال: اي رسوَل هللا،  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا: أين احملرتِّق آنفاً؟ فقام الرجل، فقال رسوُل هللا  
 إِّانَّ جلِّياع، ما لنا شيء، قال: فكلوه«. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الثالثة. على غريان؟ فوهللا 
 : »فُأِت بَعَرق فيه عشرون صاعًا«-هبذه القصة  -وله يف أخرى قال 

 [ ]صحيح[ 4617]جامع: 
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كان يـَْعَتكُِّف الَعْشَر    -صلى هللا عليه وسلم    -أن النيب    -رضي هللا عنها    -)خ م ط د ت س( عائشة    -[  2098]
َر من رمضان، حَّتَّ تـََوفَّاُه هللا عز وجل، مثَّ اْعَتَكَف أزواُجُه بعَدُه.   األواخِّ

َر من رمضان، ويقول: »حَتَرَّْوا ليلة الق رِّ من رمضان«.ويف رواية: كان جُياوُِّر العشَر األواخِّ  در يف العْشر األواخِّ
ويف رواية: كان يعتكف يف كل رمضان، فإذا صلَّى الَغَداَة، جاَء مكانه الذي اعَتَكف فيه، قال: فاستأَذنـَْته عائشُة أْن  
َعْت زينُب، فضربُت قـُبًَّة أخرى، فلما    تـَْعتكف، فأذَِّن هلا، فضربْت فيه قـُبًَّة، فسمَِّعْت هبا َحْفَصُة، فضربْت فيه قـُبًَّة، ومسِّ

مَِّن الَغَداةِّ، أْبَصَر أْرَبَع قباٍب، فقال: »ما هذا؟« فُأْخبِّ َخَبَهن. فقال:    -صلى هللا عليه وسلم    -  انصرف رسوُل هللا
اْنزِّعوها، فال أراها«، فُنزعت، فلم يعتكف يف رمضان حَّت اعتكف يف آخر العشر من   »ما مَحََلُهنَّ على هذا؟ آلّب؟ 

 شوال.
يـَْعَتكَِّف، صلَّى الفجر مث َدَخَل ُمعتَكفه    -يه وسلم  صلى هللا عل  -ويف أخرى: كان رسوُل هللا   مث ذكر    -إذا أراد أن 

الفجر، نظر فإذا األْخبَِّيُة، فقال: »آلبَّ يُرِّْدَن؟«   -صلى هللا عليه وسلم  -إىل أْن قال: فلما صلَّى رسول هللا  - ..حنوه.
َف يف العشر األوَّل من شّوال. هذه رواايت البخاري  فأَمر خببائه فُقوِّض، وتـََرك االعتكاف يف شهر رمضان، حَّت اعَتكَ 

 ومسلم.
رسوَل هللا   أنَّ  »املوطأ«  عليه وسلم    -ورواية  أن   -صلى هللا  أراد  الذي  املكان  إىل  انصرف  فلما  يَعتكَِّف،  أن  أراد 

باَء زينَب، فلما رآها سأَل عنها؟  باَء حفصَة، وخِّ باَء عائشة، وخِّ باُء عائشة    يـَْعتكَِّف فيه، وجد أخبيًة: خِّ فقيل له: هذا خِّ
: »آلبَّ يقولون هبِِّّنَّ، مثَّ انَصرَف فلم يعتكِّف، حَّت اعتَكَف  -صلى هللا عليه وسلم    -وحفصة وزينب، فقال رسول هللا  

 عشًرا من شوال«. 
قـََبَضهُ  حَّت  رمضان  من  األواخر  العشر  يعتكف  قال: كان  خمتصًرا،  مًعا  هريرة  وأيب  عائشة  عن  الرتمذي  هللاُ    وأخرجه 

عزَّوجلَّ. وله يف أخرى عن عائشة: كان إذا أن يعتكف صلَّى الَفْجَر، مثَّ دَخَل يف ُمْعَتَكفِّه. وأخرجه أبو داود مثل رواية 
 البخاري ومسلم األوىل. 

، وإنه  إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر، مثَّ دَخَل ُمعَتَكَفهُ   -صلى هللا عليه وسلم    -وأخرجه أيًضا قال: كان رسول هللا  
رِّ من رمضان، قالت: فأَمَر ببنائِّهِّ فُضرَب، فلمَّا رأيُت ذلك أَمْرُت ببنائي َفُضرَب،   أراد مرة أن يَعتكَف يف العْشر األواخِّ

ببنائها َفُضرَب، فلمَّا صلَّى الفجر، َنَظَر إىل األبنيةِّ، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم    -قالت: وأمر غريي من أزواج النيب  
َّ يُرِّْدَن؟ آلبَّ يُرِّْدَن؟«  »ما هذه؟   فأمر ببنائه فـَُقوَِّض، وأَمَر أزواُجُه أبْبنَِّيتِّهِّنَّ    -ويف رواية: »آلبَّ يُرِّْدَن؟« مرًة واحدًة    -آلِّبِّ

فـَُقوِّضْت، مث أخََّر االعتكاف إىل العشر األول، يعين من شوال. ويف رواية قال: اعتكف عشرين من شوَّال. وأخرجه  
 . و من رواية البخاري ومسلم اآلخرةالنسائي بنح

 [ ]صحيح[ 119]جامع: 

أبو سعيد اخلدري    -[  2099] َمَع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م(  اْعَتَكْفنا    -صلى هللا عليه وسلم    -قال: 
فقال: »َمْن كان اعتَكَف   -هللا عليه وسلم صلى  -الَعْشَر األْوَسَط ، فلمَّا كان َصبِّيَحَة عِّْشريَن نـََقْلَنا َمَتاَعنا، فأَتى النَّيبُّ 

ا هاجت  ُمعتَكفه،  إىل  رََجَع  فلمَّا  وطنٍي،  ماٍء  يف  أسُجُد  ورأيُتين  َلَة،  اللَّيـْ هذه  رأيُت  فإيّنِّ  ُمعَتَكفِّهِّ،  إىل  ْع  لسماء،  فـَْلرَيْجِّ
سجُد على عريش، فلقد رأيُت على أنفِّهِّ  َفُمطِّران، فـََوالَّذي بـََعَثُه ابحلق، لقد هاَجت السَّماُء من آخر ذلك اليوم، وكان امل

 وأرنـََبتِّهِّ أثـََر املاء والطني«.
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ويف رواية حنوه، إال أنه قال: حَّت إذا كان ليلَة إحدى وعشرين، وهي الليلة اليت خيُرُج من َصبيَحتِّها من اعتكافه، قال:  
جُياور يف رمضان   -هللا عليه وسلم    صلى  -»من كان اعتكف معي فـَْلَيعتكِّف العشر األواخر«. ويف أخرى: كان النيب  

العشر اليت يف وسط الشهر، فإذا كان حنَي مُيسي من عشرين ليلة متضي، ويستْقبُِّل إحدى وعشرين، رَجع إىل مسكنه،  
ُع فيها َفَخَطَب الناس، وأَمَرُهم ِب ا شاء هللا، مث  ورَجَع َمن كان جُياوُِّر معه، وأنَّه قام يف شهٍر جاوَر فيه اللَّيَلة اليت كان يَرجِّ

يف   ْليَـثْـُبت  فـَ معي  اْعَتَكَف  فمن كان  َر،  األواخِّ العْشَر  هذه  أجاوَر  أْن  يل  َبَدا  قد  مث  العْشَر،  هذه  أجاوُِّر  »ُكنُت  قال: 
النيب    -مث ذكره    -ُمعتَكفِّه«   «    .. ليلة إحدى وعشرين.  -صلى هللا عليه وسلم    -وفيه »فوَكَف املسجُد يف ُمصلى 

 خاري ومسلم. احلديث. أخرجه الب
 [ ]صحيح[ 120]جامع: 

كان يعتكف    -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -)خ م د( عبد هللا بن عمر    -[  2100]
 العشر األواخر من رمضان، أخرجه البخاري ومسلم. 

صلى هللا عليه    -فيه رسول هللا  وزاد مسلم يف رواية أخرى، قال انفع: وقد أراين ابُن عمر املكان الذي كان يعتكف  
   من املسجد، وأخرجه أبو داود بزايدة مسلم -وسلم 

 [ ]صحيح[   121]جامع: 

كان يَعتكُف كلَّ رمضاَن   -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ د( أبو هريرة    -[  2101]
ٍم، فلما كان العاُم الذي قُبَِّض فيه    اعتكف عشرين. أخرجه البخاري وأبو داودعشَرة أايَّ

 [ ]صحيح[ 122]جامع: 

كان يعتكُف العشر   -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  2102]
 األواخر من رمضاَن، فـََلْم يعتكْف عاًما، فلما كان من العام املقبل اعتكف عشرين. أخرجه الرتمذّي  

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 123]جامع: 

كان يعتكُف العشَر األواخَر   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -بن كعب  )د( أيب  -[  2103]
 وذكر مثله. أخرجه أبو داود.  ..من رمضان.

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[  124]جامع: 

عنها    -)خ م ط د ت س( عائشة    -[  2104] ُل    -رضي هللا  تـَُرجِّّ وهي    -صلى هللا عليه وسلم    -النيب  كانت 
ا يُناوهُلا رأسه.  حائٌض. وهو ُمعتكٌف يف املسجد، وهي يف ُحجَرْتِّ

 زاد يف رواية: وكان ال يدخل البيت إال حلاجة إذا كان معتكًفا.
 ويف رواية: كان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان..  

قَاَلْت عائشة   إْن كُ -رضي هللا عنها    -ويف رواية:  إال وأان  :  أسأُل عنُه  للحاجة واملريُض فيه، فما  البيت  نُت ألْدخل 
 مارٌَّة، هذه رواية البخاري ومسلم.

حلاجة   إال  البيت  يدُخُل  ال  وكان  ُلُه.  فأرجِّّ رأَسُه  إيلَّ  أْدىن  اعتكف  إذا  »املوطأ«: كان  داود و  وأيب  الرتمذي  رواية  ويف 
 اإلنسان.
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 ا اعتَكَفت ال تْسأل عن املريض إال وهي متشي، ال تقف.ويف أخرى للموطأ: أنَّ عائشة كانت إذ
فيُناوُلين رأَسُه مِّْن    -صلى هللا عليه وسلم    -ويف أخرى أليب داود قالت: كان رسول هللا   يكون معتكًفا يف املسجد، 

ُلُه وأان حائٌض.  ُل رأسه. ويف رواية: فأرَجِّّ سِّ َْ  َخَللِّ احلُْجَرةِّ، فأْغ
ميرُّ ابملريض وهو معتكف. فَيُمرُّ وال يُعرُِّج يسأُل    -صلى هللا عليه وسلم    -كان رسول هللا  ويف أخرى أليب داود قالت:  

 عنه.  
َرها، وال خَيْرَج حلاجٍة،    ويف رواية: قالت: والسنَّة للمعتكف أال يعوَد مريًضا، وال ]ُيَشيِّّع[ جنازًة، وال ميس امرأًة وال يُباشِّ

 كاف إال بصوٍم، وال اعتكاَف إال يف مسجد جامع. إال ملا البُدَّ منه، قالت: وال اعت 
ُلُه، وأان حائٌض.   ويف رواية النسائي: كان خُيْرُِّج إيلَّ رأَسُه من املسجدِّ، وُهَو جماوٌر، فأْغسِّ

ُلُه، وأان حائضٌ   .ويف أخرى: كان يُومُئ إيلَّ رأَسُه، وهو معتكٌف، فأغسِّ
 [ ]صحيح[ 125]جامع: 

امرأٌة    -صلى هللا عليه وسلم    -قالت: لقد اعتكَفْت مع رسول هللا    -رضي هللا عنها    -)خ د( عائشة    -[  2105]
أخرجه  ُتصلِّّي.  وهي  حتتها  الطِّّْسَت  وضعت  ورِبا  تَصّلي،  وهي  والصُّفرَة،  الدم  ترى  فكانت  مستحاضة،  أزواجه  من 

 البخاري وأبو داود.
 ُمْسَتحاَضٌة ترى الدََّم، فرِبا وضعت الطَّْسَت حتتها من الدم.ويف أخرى للبخاري حنوه، وفيه: وهي 

 وزََعَم ]عكرمة[ أن عائشَة رأْت ماَء الُعْصُفرِّ، فقالت: كأنَّ هذا شيٌء كانت فالنُة جتُِّدهُ 
 [ ]صحيح[ 126]جامع: 

يذهب حلاجة اإلنسان يف  : كان -صلى هللا عليه وسلم   -أن رسول هللا  -رمحه هللا  -)ط( ابن شهاب    -[ 2106]
 البيوت، وهو معتكف. أخرجه »املوطأ« مرساًل. 

 [ ]عبد القادر: مرساًل؛ وحديث عائشة المتقدم يشهد له[ ]الهاللي: صحيح، وهو موصول من حديث عائشة[ 127]جامع: 

ورضي هللا    -هللا عليه وسلم صلى   -أنَّ َصفِّيََّة َزوَج النيب   -رضي هللا عنهما  -)خ م د( علي بن احلسني    -[  2107]
معتكًفا، فأتيُته أُزورُه لَياًل، فحدَّثُتُه مث ُقْمُت ألنـَْقلَِّب، فقام معي   -صلى هللا عليه وسلم    -قالت: كان النيبُّ    -عنها  

النيب   رأاي  فلمَّا  األنصار،  من  رجالن  فمرَّ  زيٍد،  بن  أساَمَة  دارِّ  َمسكُنها يف  وكان  عل  -ليْقلَِّبين،    -يه وسلم  صلى هللا 
النيب   فقال  فقال: »إنَّ   -أسرعا،  ُسْبحان هللا،  فقاال:  ُحَيّي«  بنُت  ا صفيُة  إَّنَّ رِّْسلُِّكما،  صلى هللا عليه وسلم  »على 

، وإين خشيُت أن يـَْقذَِّف يف قلوبكما شرًّا«    . -أو قال: شيًئا  -الشيطان جيري من ابن آدم جَمَْرى الدمِّ
وفيه: حَّت إذا بلغت ابَب املسجد    -عتكافه يف املسجد يف العشر األواخر من رمضان  ويف رواية: أَّنا جاءت تزوره يف ا

ُلُغ من اإلْنسان مبلَغ الدم«. ومن الرُّواة من قال: عن    -عند ابب أمِّّ َسَلَمَة   مث ذكر معناه، وقال فيه: »إنَّ الشيطاَن يـَبـْ
 . يَُّة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داودأتـَْتُه َصفِّ  -صلى هللا عليه وسلم   -علي بن احلسني: أن النيب 

 [ ]صحيح[   128]جامع: 

أنَّ عمر قال: اي رسول هللا: إين نذرُت يف اجلاهلية أن    -رضي هللا عنهما    -)خ م ت د س( ابن عمر    -[  2108]
لَيَلًة يف املسجد احلرام. قال: »فأوفِّ بَِّنْذرَِّك«. ومنهم من قال: »يوًما«. ويف   رواية: عن ابن عمر عن عمر، أعتكَف 

 فجَعَله من مسند عمر.
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، وهو ابجلِّْعرانة، بعد أن رجع من الطائف،  -صلى هللا عليه وسلم    -ويف أخرى عن ابن عمر: أن عمر سأل رسول هللا  
فاْعتكِّْف  فقال: اي رسول هللا، إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف يوًما يف املسجد احلرام، فكيف َترى؟ قال: »اذهب  

صلى هللا    -قد أعطاه جاريًة من اخلُمس، فلمَّا أعَتَق رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم    -يوًما«. قال: وكان رسول هللا  
. فقال:  -صلى هللا عليه وسلم    -سبااي النَّاس، مسع ُعَمُر بن اخلطاب َأْصَواَْتُم يقولون: أعتَـَقنا رسوُل هللا    -عليه وسلم  

سبااي الناس، فقال عمر: اي عبد هللا، اذهب إىل تلك اجلارية    -صلى هللا عليه وسلم    -: أعتَق رسوُل هللا  ما هذا؟ قالوا
 فخلِّّ سبيَلها. هذه رواية البخاري ومسلم. 

منها.    من اجلِّْعرانة، فقال: مل يـَْعَتمِّرْ   -صلى هللا عليه وسلم    -ويف أخرى هلما: قال: ذُكِّر عند ابنِّ ُعَمَر ُعْمَرة رسول هللا  
 وذكر حنوه.  ..قال: وكان ُعَمُر َنَذر اعتكاَف يوٍم يف اجلاهلية.

 وأخرجه أبو داود، حنو حديٍث قَبَله، ومل يذكر اللفظ. 
 مث قال: وذكر حديث السَّيبِّ حنو ذلك. 

 ويف رواية أخرى له: قال عمر: اي رسول هللا: إين نذرت ]يف اجلاهلية[ أن أعتكَف يف املسجد احلرامِّ ليلًة. 
 : »أْوفِّ بَِّنْذرِّك«. -صلى هللا عليه وسلم   -ويف رواية: عند الكعبة، فقال النيب 

 وأخرجه الرتمذي والنسائي خُمَْتصًرا، ومل يذكر السَّيب، وال اجلعرانة.
 [ ]صحيح[ 129]جامع: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  -رضي هللا عنهما  -اْبن ُعَمَر  )جه( -[ 2109] َوَسلََّم »أَنَُّه َكاَن إَِّذا اْعَتَكَف طُرَِّح َلُه  َعنِّ النَّيبِّ
 فَِّراُشُه، َأْو يُوَضُع َلُه َسرِّيُرُه َورَاَء ُأْسُطَوانَةِّ التـَّْوبَةِّ« أخرجه ابن ماجه.

  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد1774 ]ماجه:
 يف لضعف ُنعيم بن حماد، لكنه متابع، وعيسى بن عمر بن موسى صدوق حسن الحديث[ ضع
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 الباب األول: يف وجوبه، واحلث عليه 
 

فقال: »اي أيها    -صلى هللا عليه وسلم-: قال: َخطَبنا رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م س( أبو هريرة    -[  2110]
الناُس، قد ُفرَِّض عليُكم احلجُّ، َفُحجُّوا، فقال رجل: أيف ُكلِّّ عاٍم اي رسول هللا؟ َفَسَكَت حَّت قاهلا َثالًثً، مث قال: ذروين  

َا أْهَلَك َمن كاَن قَبَلكم َكثَرُة ُسؤاهلِِّّْم، واختالفـُُهْم على أنبيائهم،  ما تركُتكم، ولو قلُت: نَعْم لَوَجبتْ  ، َوَلَما اْسَتطَعُتم، َوإَِّّنَّ
  فإذا أَمْرُتُكْم بشيٍء فائُتوا منه ما اْسَتطَْعُتْم، وإذا َّنيُتُكْم عن شيء فاجتنبوه«. أخرجه مسلم، والنسائي

 [ ]صحيح[ 1265]جامع: 

صلى هللا عليه  -: أن األقرَع بن حابِّس سأَل رسول هللا -رضي هللا عنهما   -هللا بن عباس )د س( عبد  -[ 2111]
دة، فمن زاد فـََتَطوٌُّع«. -وسلم  : فقال: احلجُّ يف كلِّّ َسنٍة، َأْو َمرَّة واحدة؟ قال: »َبْل َمرَّة َواحِّ

 هذه رواية أبو داود. 

قال: »إن هللا كتب عليكم احلج، فقال األقرُع بُن حابس   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية النسائي: أن رسول هللا 
؟ فقال: لو قلُت: نعم لو َجَبت، مثَّ إذًا ال َتْسَمُعوَن وال ُتطيُعوَن، ولكنه َحجَُّة واحِّ   َدُة«  التَّميمي: كلَّ عاٍم اي رسوَل اَّللَّ

 : حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[. ]شعيب [1267]جامع: 

: »َمْن أراَد  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عباس  -[ 2112]
ْليَـتَـَعجَّْل«. أخرجه أبو داود.   احلجَّ، فـَ

 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف[ 1271]جامع: 

َا َعنِّ اآْلَخرِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ   -هللارمحه  -َسعِّيد ْبنِّ ُجَبرْيٍ  )جه( -[ 2113] ، َأْو َأَحدِّمهِّ َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، َعنِّ اْلَفْضلِّ
« أخرجه ابن  الَُّة، َوتـَْعرُِّض احْلَاَجةُ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأرَاَد احْلَجَّ، فـَْليَـتَـَعجَّْل، فَإِّنَُّه َقْد مَيَْرُض اْلَمرِّيُض، َوَتضِّلُّ الضَّ 

  .ماجه
 ، وقد توبع[  -وهو ابن خليفة العبسي-[ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل  2883 ]ماجه:

َلْو قـُْلُت: نـََعْم،  قَاَل: قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ احْلَجُّ يفِّ ُكلِّّ َعاٍم قَاَل: " : -رضي هللا عنه  -أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ  )جه( -[ 2114]
َا، ُعذِّبـُْتْم " أخرجه ابن ماجه َا، َوَلْو مَلْ تـَُقوُموا هبِّ    .َلَوَجَبْت، َوَلْو َوَجَبْت، مَلْ تـَُقوُموا هبِّ

 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي[ 2885 ]ماجه:

ُ: إِّنَّ    -رضي هللا عنه    -اخلدري  أبو سعيد    )حب(  -[  2115] َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »قَاَل اَّللَّ  ُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ْسَمُه، َوَوسَّْعُت َعَلْيهِّ يفِّ اْلَمعِّيَشةِّ مَيْضِّي َعَلْيهِّ مَخَْسُة َأْعَواٍم اَل يَفُِّد إِّيَلَّ     .ن حبانَلَمْحُروٌم« أخرجه اب َعْبًدا َصحَّْحُت َلُه جِّ

[ ]االلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في "األوسط"، ورجال الجميع رجال  3703]حبان:  
 الصحيح[ 
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 الباب الثاني: يف املواقيت واإلحرام: وفيه فصالن 

 الفصل األول: يف املواقيت: وفيه فرعان 

 الفرع األول: يف الزمان 
«. أخرجه   -رضي هللا عنهما-)خ( ابن عباس    -[ 2116] قال: »من السُّنَّةِّ أن ال حُيرم ابحلجِّّ إال يف أشُهرِّ احلجِّّ

   البخاري يف ترمجة ابب
 . ( بلفظه١٥٥٩أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم عقب )  [ ]معلق[1279]جامع: 

 الفرع الثاني: يف املكان 
بن اخلطاب    -[  2117] بن عمر  صلى هللا عليه  -أن رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م ط ت د س( عبد هللا 

قال: »يُهِّلُّ أهُل املدينة: من ذِّي احلليفة، ويُهِّلُّ أهُل الشام: من اجْلُْحَفةِّ، ويُهل أهل جَنٍْد: مِّْن قـَْرٍن«. قال ابن    -وسلم
أن رسول هللا   يـََلْمَلَم«. هذه رواية    -هللا عليه وسلمصلى  -عمر: وذُكر يل، ومل أمسع:  اليمن: من  أهُل  قال: »ويُهِّلُّ 

 البخاري ومسلم. 
أن رجاًل قام يف املسجد، فقال: اي رسول هللا: »مِّْن أْيَن أتمُران أْن   -رضي هللا عنهما-وللبخاري أيضاً عن ابن عمر  

َفةِّ« ... وذكر حنوه.َّنِّلَّ؟ قال: يُهِّلُّ أهُل املدينة: من ذي   احْلَُليـْ

ألهل جند:    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له، أن رجاًل سأله: من أين جيوز يل أن اعتمر؟ قال: فرضها رسول هللا  
 قرانً، وألهل املدينة: ذا احلليفة وألهل الشام: اجلحفة، مل يزد. 

   »من أين َُّنلُّ اي رسول هللا؟« فذكر احلديثوأخرجه الباقون ِبثل ذلك، إال أن الرتمذي قال: إن رجاًل قال: 
 [ ]صحيح[ 1280]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »َوقََّت رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م د س( عبد اَّللَّ بن عباس    -[  2118]
، وألهل اليمن: يـََلْمَلَم، قال: فـَُهنَّ هَلُنَّ، وَلمِّْن  ألهل املدينة: َذا احلَُلْيفَة، وألهل الشام: اجْلُْحَفَة، وأَلهلِّ جَنْدِّ: قـَْرَن  اْلَمنازِّلِّ

أهلُ  أهلِّهِّ، وكذلك، حَّت  مِّْن  فُمَهلَُّه  ُدوََّنُنَّ،  َفمْن كاَن  يُريُد احلجَّ والُعْمَرَة،  أهلهِّنَّ، ملن كان  َمَكَة  أتى عليهنَّ من غري   
 يُهِّلُّوَن منها«. 

  ُث أنشأ، حَّت أهُل َمكَة من مكة«. أخرجه اجلماعة، إال املوطأ والرتمذيويف رواية: »ومن كان دُوَن ذلك فمن حي

 [ ]صحيح[ 1281]جامع: 
ْعُت -رضي هللا عنه   -: أن جابراً -رمحه هللا-)م جه( أبو الزبري  -[ 2119] أحسبه   -: سئل عن املهل؟ فقال: »مسِّ

َفةِّ، والطريق اآلخر: اجلُحَفُة، وُمَهلُّ أهلِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -رَفع إىل النيب  قال: ُمَهلُّ أهل املدينة: من ذي احلَُليـْ
 ( 1): من قـَْرٍن، وُمهلُّ أهلِّ اليمن: من يـََلْمَلَم«. أخرجه مسلم  العراق ذاُت عِّرٍق، وُمهلُّ أهلِّ جندِّ 
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »ُمَهلُّ َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ، مِّْن ذِّي    ويف رواية عند ابن ماجه عن َجابٍِّر قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
  ، َفةِّ، َوُمَهلُّ َأْهلِّ الشَّامِّ رِّقِّ  مَِّن اجْلُْحَفةِّ، َوُمَهلُّ َأْهلِّ اْلَيَمنِّ، مِّْن يـََلْمَلَم، َوُمَهلُّ َأْهلِّ جَنٍْد، مِّْن قـَْرٍن، َوُمَهلُّ َأْهلِّ اْلَمشْ احْلَُليـْ

، مثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ َأْقبِّْل بُِّقُلوهبِِّّْم« أخرجه ابن ماجه   . (2) مِّْن َذاتِّ عِّْرٍق« مثَّ َأقْـَبَل بَِّوْجهِّهِّ لِّأْلُُفقِّ
 [ ]صحيح[  1282( ]جامع: 1)

  [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح دون قوله: "ومهل أهل المشرق من ذات عرق"، وهذا إسناد ضعيف 2915  ]ماجه:(  2)
 ، وقد توبع[  -وهو الخوزي -بمرة، من أجل إبراهيم بن يزيد  

فُتِّح هذان املصران، أتوا عمر فقالوا: اي  قال: ملا    -رضي هللا عنهما-)خ( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2120]
حدَّ ألهلِّ جَنٍد قـَْرانً، ُوهَو َجْوٌر َعن َطريقِّنا، وإانَّ إن أَرْدان أْن    -صلى هللا عليه وسلم    -أمري املؤمنني: »إن رسوَل اَّللَّ  

    «. أخرجه البخاريأَنَِت قـَْرانً َشقَّ علينا؟ قال: ْفانظُروا َحْذَوها من طريقكم، َفَحدَّ هلم ذاَت عِّْرقٍ 
 [ ]صحيح[ 1283]جامع: 

َوقََّت ألهل العراق: ذات    -صلى هللا عليه وسلم    -: »أنَّ رسوَل اَّللَّ  -رضي هللا عنها-)د س( عائشة    -[  2121]
 عِّْرٍق«. هذه رواية أيب داود، مل يزد.
رسول هللا   أن  النسائي:  رواية  وسلم-ويف  عليه  ومصر:    -صلى هللا  الشامِّ  وألهلِّ  َفةِّ،  احلَُليـْ »َذا  املدينة:  ألهل  َوّقَت 

 اجلْحَفَة، وألهل العراق: ذاَت عِّرٍق، وألهل اليمن: يـََلْمَلم«  

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: رجاله ثقات[ ]األلباني: صحيح[ 1284]جامع: 

: »أهلَّ من اجلِّْعرانةِّ بُعمرٍة«. أخرجه  -صلى هللا عليه وسلم-: بلغه أن رسول هللا -رمحه هللا-)ط( مالك    -[ 2122]
 املوطأ  

 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع ورواه أبو داود والترمذي والنسائي موصوال[ ]الهاللي: صحيح[1288]جامع: 

الزَُّبرْيِّ    -[  2123] ْبنِّ  َعْبد اَّللَِّّ  قـَْرَن«  -رضي هللا عنهما  -)حم(  جَنٍْد  َْهلِّ  َوَسلََّم َوقََّت ألِّ َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ   . »َأنَّ 
 َأخرجه مسند أمحد. 

الصحيح إالَّ أن أيوب بن  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال  16126]مسند:  
 أبي تميمة لم يسمع من ابن الزبير[ 

َجدِّهِّ،    -[  2124] َعْن  أَبِّيهِّ،  َعْن  ُشَعْيٍب،  ْبنِّ  َعْمرِّو  َوَعْن  َجابٍِّر،  َعْن  الزَُّبرْيِّ،  َأيبِّ  َوَعْن  َجابٍِّر،  َعْن  َعطَاء،  قَاَل:  )حم( 
اجلُْ  الشَّامِّ  َوألَِّْهلِّ  َفةِّ،  احْلَُليـْ َذا  اْلَمدِّيَنةِّ  َْهلِّ  ألِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َاَمَة  »َوقََّت  ْتِّ َوَأْهلِّ  اْلَيَمنِّ  َوألَِّْهلِّ  ْحَفَة، 

 َأخرجه مسند أمحد.  .يـََلْمَلَم، َوألَِّْهلِّ الطَّائِّفِّ َوهَِّي جَنٌْد قـَْراًن، َوألَِّْهلِّ اْلعَِّراقِّ َذاَت عِّْرٍق«
هيثمي: رواه أحمد،  [ ]شعيب: حديث صحيح، دون ذكر ميقات أهل العراق فشاذ، وهذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج[ ]ال 6697]مسند: 

 وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كالم، وقد ُوثق[ 

 الفصل الثاني: يف اإلحرام: وفيه ثالثة فروع 
 

 الفرع األول: فيما حيل للمحرم، وحيرم عليه 
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 وهو أحد عشر نوعا    
 

 النوع األول: يف اللباس 
صلى هللا  -قال: سئل رسول هللا    -رضي هللا عنهما  -)خ م ط ت د س( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2125]

ما يلبس احملرم؟ قال: »ال يلبس احملرم القميص، وال العمامة وال الُبنَس، وال السراويل، وال ثوابً مسه َوْرٌس   -عليه وسلم
 ْقطْعهما حَّت يكوان أسَفَل من الكْعَبني«. وال زَْعَفران. وال اخلفني، إال أن ال جيد نعلني َفلي

 هذه رواية البخاري ومسلم. 

صلى    -وللبخاري أيضاً قال: قام رجل فقال: »اي رسول هللا، ماذا أَتُمران أْن نـَْلَبس من الثياب يف اإلحرام؟ فقال النيب  
عليه وسلم   السَّراويالت، وال  -هللا  وال  الُقُمص،  تـَْلَبُسوا  ال  أحٌد  :  يكون  أن  إال  اخلِّفاف،  وال  الَبانَِّس،  وال  العمائم، 

الزَّْعفراُن والوَ  َمسَُّه  َتلَبُسوا شيئاً  َأْسفَل من الكعبني وال  َفليْلَبسِّ اخلُفَّنيِّ، وْليَـْقطَْعُهما   ، نـَْعالنِّ له  تنَتقُِّب لَْيَسْت  ْرُس، وال 
 املرَأُة املُحرَِّمُة وال تـَْلَبس الُقفَّازَْينِّ«.

: أْن يـَْلَبَس املُحْرُم َثوابً َمْصُبوغاً بزعفراٍن أو َورٍس، وقال: »من  -صلى هللا عليه وسلم    -رى هلما قال: َّنى النيبُّ ويف أخ
 مل جيِّْد نعلنيِّ، فَليلبس ُخفنيِّ، وليقطعهما أسفل من الكعبني«. 

 وأخرج املوطأ الرواية الثانية والثالثة.
 وأخرج أبو داود األوىل والثانية.

 ج الرتمذي الثانية. وأخر 
 وأخرج النسائي األوىل والثانية. 

 وله ِبعناه يف أخرى، ومل يذكر: »النقاب والُقفَّازين«. 
 وقد أخرج املوطأ أيضاً عن انفع عن ابن عمر: أنه كان يقول »ال تـَْنتقُِّب املرأُة احملرمُة، وال تلبُس القفَّازَْين«. 

 فجعل هذا الفصل وحده موقوفاً على ابن عمر. 
 وقد جاء يف البخاري أيضاً كذلك.

 وقال أبو داود: وقد روي موقوفاً على ابن عمر حنوه. 
 ورفعه من طريق أخرى  

 [ ]صحيح[ 1291]جامع: 
بن اخلطاب    -[  2126] بن عمر  أنه مسع رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا  :  -صلى هللا عليه وسلم-: 

الُقفَّازَْينِّ والنَّقاب، وَما َمسَّ الَوْرُس والزعفراُن من الثياب، وْلتَـْلَبْس بعَد ذلَك ما أَحّبْت  »ينهى النساء يف إحرامِّهنَّ عن  
«. ويف رواية خمتصرًا إىل قوله: »من   من ألوانِّ الثياب: من ُمعْصفٍر، أو خزٍّ أو حلي، أو َسراويَل، أو َقميص، أو ُخفٍّ

 الثياب« أخرجه أبو داود. 
 القادر: حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[  [ ]عبد 1292]جامع: 

اخلطاب    -[  2127] بن  بن عمر  عنهما-)د( عبد هللا  للمرأة  -رضي هللا  اخلفَّنْيِّ  »يَقطُع  يعين:  يصنع ذلك،  : كان 
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َحّدثْتها: أنَّ رسول هللا   ُعبيٍد: أانَّ عائشة  بنُت أيب  قد كان رَّخص    -وسلم  صلى هللا عليه    -احملرَمةِّ، مث حّدثـَْته َصفِّيَُّة 
 . للنساء يف اخلفني، َفرُتَِّك ذلك« أخرجه أبو داود

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[  1293]جامع: 

قال: »َمْن مل    -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب    -رضي هللا عنهما-)خ م ت د س( عبد هللا بن عباس    -[  2128]
 فـَْليْلَبْس َسراويَل، وَمْن مَل جيْد نـَْعَلنْيِّ فـَْليْلَبْس ُخفَّنْيِّ«. جيِّْد إزارًا 

 احلديث أخرجه اجلماعة إال املوطأ.  ....خيطب بعرفات، وهو يقول -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: مسعت النيب 

د اإلزار فـَْليَـْلبس السَّراويَل،  يقول: »احملرم إذا مل جي   -صلى هللا عليه وسلم-إال أن لفظ الرتمذي قال: مسعت رسول هللا  
 وإذا مل جيِّدِّ النـَّْعَلنْيِّ فـَْليَـْلَبسِّ اخلُفَّنْيِّ«.

: ملن ال   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود قال: مسعت رسول هللا   يقول: »السَّراويُل ملَِّن ال جيد اإلزار، واخُلفُّ
 جيد النـَّْعلنيَِّّ«. 

 ويف رواية النسائي مثل الرتمذي 
 [ ]صحيح[ 1294]جامع: 

قال رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)م( جابر بن عبد هللا    -[  2129] ، »من مل جيِّْد  -صلى هللا عليه وسلم-قال: 
ْليَـْلَبْس َسراويَل«. أخرجه مسلم   نـَْعَلنْيِّ فـَْليَـْلَبْس ُخفَّنْيٍ، ومن مل جيد إزارًا فـَ

    [ ]صحيح[1295]جامع: 

أن ابن عمر وجد الُقر فقال: ألقِّ عليَّ    -رضي هللا عنهم-موىل عبد هللا بن عمر بن اخلطاب  )د( انفع    -[  2130]
رسول هللا   ََّنى  وقد  هذا  عليَّ  »تـُْلقي  فقال:  بـُْرُنساً،  عليه  فألقيت  انفع،  اي  وسلم-ثوابً  عليه  يْلَبَسُه    -صلى هللا  أْن 

 احملرم؟!«. أخرجه أبو داود. 
 ن[ ]شعيب: إسناده صحيح[  [ ]عبد القادر: حس1297]جامع: 

، وهو  -صلى هللا عليه وسلم-قال: إن رجاًل أِت النيب   -رضي هللا عنه-)خ م ط ت د س( يعلى بن أمية  -[ 2131]
يف اجلعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مصفر حليته ورأسه وعليه جبة فقال: »اي رسول هللا أحرمت بعمرة، وأان كما ترى؟«  

 اجلبة واغسل عنك الصفرة«. هذه رواية البخاري ومسلم. فقال: »انزع عنك 
وذكر احلديث   ..وهو حُبَنني.  -صلى هللا عليه وسلم-أعرابياً جاء إىل النيب    وأخرجه املوطأ عن عطاء بن أيب رابح، أن

 . (1) بنحوه

 عليه جبة، فأمره أن ينزعها. أعرابيًّا قد أحرم،  -صلى هللا عليه وسلم-وأخرجه الرتمذي خمتصرًا قال: رأى رسول هللا 
 قال الرتمذي: ويف احلديث قصة.

اخللوق   أثر  قال: اغسل عنك  وفيه  داود،  أبو  ما    -وأخرجه  ُعْمرتك  اجلبة، واصنع يف  الصفرة، واخلع  أثر  قال:  أو 
 صنعت يف حجتك. 

 ة األوىل.ويف أخرى له قال: وأمره أن ينزعها نزعاً، ويغسل، مرتني أو ثالًثً. ويف أخرى: مثل الرواي
 وأخرج النسائي حنوًا من ذلك. 
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وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا احلديث أطول من هذا، بزايدة يف أوله، أوجبت ذكره يف كتاب »النبوة« من  
 . (2) حرف النون

 . [وإسناده منقطع، ولكن وصله البخاري وغيره: القادر]عبد ( 1)
   [ ]صحيح[1300]جامع:  (2)

، َما مَلْ َيُكنْ   -  [ 2132]  فِّيهِّ نـَْفٌض،  )حم( اْبن َعبَّاٍس: »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَخََّص يفِّ الثَـّْوبِّ اْلَمْصُبوغِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . َواَل َردٌْع«

إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبد هللا[ ]الهيثمي: [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا  3314،  3418]مسند:  
 رواه أبو يعلى والبزار، وفيه حسين بن عبد هللا بن عبيد هللا، وهو ضعيف[ 

 النوع الثاني: يف الطيب 
بَِّيَديَّ    -صلى هللا عليه وسلم   -قالت: »طَيـَّْبُت رسول هللا   -رضي هللا عنها-)خ م ط ت د س( عائشة    -[ 2133]

 هاَتنْيِّ حني أْحَرَم، وحلِِّّلَّهِّ حني أحلَّ قْبَل أن َيُطوَف، وَبَسطْت يَديها«.
 ويف رواية حنوه، وفيه: »قـَْبل أن يُفيَض ِبِِّّىن«. 

 قبل أن حُيْرَِّم، ويْوَم النَّْحر، قبل أن يطوَف ابلبْيت بطِّيٍب فيه مِّسٌك«.  ويف أخرى: »كنُت ُأطيَّب النيبَّ،
بيَديَّ بذريرٍة يف َحّجةِّ الوداع لِّْلحلِّّ واإلحرام«. ويف    -صلى هللا عليه وسلم    -ويف أخرى قالت: »طيـَّْبُت رسول هللا  

 هِّ أبطيب ما أجُد«. عند إحرامِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -أخرى قالت: »كنُت أطيَُّب النيبَّ 
عند إحرامه؟ قالت: أبطَيب    -صلى هللا عليه وسلم    -ويف أخرى قال: »سألُت عائشَة: أبيَّ شيء طَيـَّْبتِّ رسول هللا  

 الطيَّب«.
 أبطيب ما أقدُر عليه قبل أن حُيرِّم مث حيرم«. -صلى هللا عليه وسلم   -ويف أخرى: »كنُت أطيَُّب رسول هللا 

 أجُد، حَّت أجُد وبيَص الطيِّّب يف رَْأسهِّ َوحْليته«.  ويف أخرى: »أبطيب ما 
 ، وهو حُمرِّم«. -صلى هللا عليه وسلم   -ويف أخرى قالت: »كأين أنظُر إىل وبَيص الطيِّّب يف مفارق رسول هللا 

ثين األسود عن  ويف أخرى قال: كان ابُن عمر َيدَّهُن ابلزَّْيت، فذَكرتُه إلبراهيم ]النخعي[ ، فقال: ما َتصَنُع بقوله : حد
 وهو حمرم«. -صلى هللا عليه وسلم-عائشة: »كأين ْانظُُر إىل وبَيص الطيِّّب يف مفارق رسول هللا 

 زاد يف رواية: »وذلك طيُب إحرامه«. 
ويف أخرى: قال حممد بن املنتشر »سألُت عبد هللا بن عمر: عن الرجل يتطيَُّب، مث ُيصبُح حمرماً؟ فقال: ما ْاحُب أن  

أنضُح طيباً، ألن َأطَّلي بقطران أحبُّ إيلَّ من أن أفعل ذلك. فدخلُت على عائشة فأخبُْتا أن ابن عمر  أصبح حمرم اً 
بُّ أن أصبح حمرماً أنَضُح طيباً، ألن َأطَّلَي بقطران أحبُّ إيلَّ من أن أفعل ذلك، فقالت عائشة: أان طَيَّبُت   قال: ما أحِّ

 رامه، مث طاف يف نسائه، مث أصبح حُمرمًا«. عند إح -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 زاد يف رواية: »يْنَضُح طِّيبًا«. هذه رواايت البخاري ومسلم. 

 حلُرمِّهِّ، حني أحرم وحللِّّهِّ قـَْبَل أن يطوَف ابلبيت بيَديَّ«.  -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم: »طيـَّْبُت رسول هللا 
 حلِِّّلَّهِّ وُحرمهِّ«.  -لمصلى هللا عليه وس-ويف أخرى: »طيـَّْبُت رسول هللا  

«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »كأين أنظُر إىل وبيص الطيِّّب يف مفارق رسول هللا   وهو يُليبَّ
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هللا   رسوَل  أطيَُّب  »كنُت  قالت:  املوطأ  وسلم-وأخرج  عليه  يطوف    -صلى هللا  أن  قبَل  وحلِّلَّهِّ  حُيرُِّم،  حني  إلحرامه، 
 ابلبْيت«. 

 ية الثالثة. وأخرج الرتمذي الروا
 وأخرج أبو داود الرواية األوىل والثامنة والتاسعة.

 وأخرج النسائي: الرواية األوىل والثالثة والسادسة والثامنة والتاسعة واحلادية عشرة، وهي رواية ابن املنتشر. 
ُد، حَّت أرى وبيصُه يف  إذا أراَد أن حيرَم ادَّهن أبطيََّب دهٍن جي  -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى: »كان رسول هللا  

 رأسه وحليته«. 
 بعد ثالث«. -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »لقد رأيُت وبيَص الطيَّب يف مفارق رسول هللا

 عند إحرامه أبطيب ما أجُد«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »كنت أطيَّب رسول هللا 
 يَزور البيت«. زاد يف أخرى: »حلِِّّلَّهِّ وُحرمِّهِّ، وحني يريُد أن 

حلُرِّمِّهِّ حني أحَرَم، وحللَّه بعد ما رمى العقبة، قبل أن يطوف   -صلى هللا عليه وسلم    -ويف أخرى: »طيـَّْبُت رسول هللا  
 ابلبيت«. 

تعين:    -إلحالله، وطيَّبُتُه إلحرامهِّ طيباً ال يشبُه طيَبُكم هذا  -صلى هللا عليه وسلم    -ويف أخرى: »طيبُت رسول هللا  
 بقاء«.  ليس له

أطيَُّب رسول هللا   »كنُت  أخرى:  عليه وسلم    -ويف  طيبًا«.    -صلى هللا  ينَضُح  حمرماً،  يصبُح  مث  نسائه،  فيطوُف يف 
 وأخرج أيضاً الرواايت اليت انفرد هبا مسلم 

 [ ]صحيح[ 1306]جامع: 
عائشة    -[  2134] عنها-)د(  هللا  هللا    -رضي  رسول  مع  َنُرُج  »ُكنَّا  وسلم-قالت:  عليه  مكة،    -صلى هللا  إىل 

باهنا ابلسُّكِّّ املطَيَّبِّ عند اإلحرام، فإذا َعرَِّقْت إحداان ساَل على وْجهِّها، فرياُه رسوُل هللا   ُد جِّ صلى هللا عليه  -فـَُنَضمِّّ
 ، فال ينهاان«. أخرجه أبو داود.  -وسلم

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي[  1307مع: ]جا

قال: »كان ابُن عمر إذا أراَد اخلروج إىل مكَة ادََّهَن بدهنِّ    -رضي هللا عنهما-)خ( انفع موىل ابن عمر    -[  2135]
وت به راحلته قائَِّمة أحرَم، وكان يقول:  لَْيسْت له رائحٌة طيـََّبٌة، مث أيِت مسجد ذا احلليفة، فيصلي، مث يركب، فإذا است

 يـَْفعُل«. أخرجه البخاري -صلى هللا عليه وسلم  -هكذا رأَيُت رسول هللا 
 [ ]صحيح[ 1311]جامع: 

 النوع الثالث: يف الغسل 
»أنَّ ابن عباس واملِّْسوَر ْبَن خَمَْرَمَة ْاختلفا ابألبواء، فقال ابن    -رمحه هللا-)خ م ط د س( عبد هللا بن حنني   -[ 2136]

ُل رأَسُه، قال: فأرَسَلين ابُن عباس إىل أيب أيَّوب األنصاري، فوجدتُه   عباس: يُغسُل احملرُم رْأَسُه، وقال اْلمِّْسَوُر: ال يْغسِّ
ُل بني اْلَقرْ  فسلَّمَت عليه، فقال: َمْن هذا؟ قلُت: أان عبد هللا بُن ُحننْيِّ أرسلين إليك ابُن    -وهو ُيْسرَتُ بثوٍب    -َننْيِّ  يْغَتسِّ

ُل رأَسُه وهو حمرٌم؟ فوضع أبُو أيوَب يُدُه يف الثوبِّ    -صلى هللا عليه وسلم -عباس يسألك: كيف كان رسول هللا   يْغسِّ



545 
 

هِّ، مث َحرََّك رأَسُه بيَدْييه، فأْققَبَل هبما فطأطأُه، حَّت بدا يل رأُسُه، مث قال أل نسان يُصبُّ عليه: اْصُبْب، َفَصبَّ على رأسِّ
 يْفعُل«.  -صلى هللا عليه وسلم-وأْدبـََر، فقال: هكذا رأيُتُه  

 زاد يف رواية: فقال املسور البن عباس: ال أُماريك أبدًا. 

 أخرجه اجلماعة إال الرتمذي، ومل خيرج املوطأ الزايدة  
 [ ]صحيح[ 1314]جامع: 

جَتَرَّد إلهالله   -صلى هللا عليه وسلم    -: عن أبيه: »أنَّ النيبَّ  -رضي هللا عنهما  -)ت( خارجة بن زيد    -[  2137]
 واغتسل«. هذه رواية الرتمذي  

 هللا بن يعقوب المدني، وهو مجهول الحال[ ]شعيب: حسن[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: في إسناده عبد 1316]جامع: 

لَبََّد    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسول هللا    -رضي هللا عنهما  -)د س( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2138]
.»  رَأَسُه ابلغسلِّ

 . (2) . وأخرج النسائي الثانية (1) اود يهل ملبداً أخرجه أبو د -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: مسعت النيب 

 [ ]عبد القادر: فيه عنعنة محمد بن إسحاق[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1319( ]جامع: 1)
 [ ]صحيح[  1319( ]جامع: 2)

 النوع الرابع: يف احلجامة والتداوي 
وهو   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ْاحَتَجَم النيبُّ  -رضي هللا عنهما-)خ م د ت س( عبد هللا بن عباس  -[  2139]

 حُمْرٌِّم«. 
 هذه رواية البخاري ومسلم. 

 »احتَجَم وهو حُمرٌم، وْاحتجَم وهو صائم«. -صلى هللا عليه وسلم-وللبخاري أيضاً أن النيب 
يُقاُل له: حلَُي    -هللا عليه وسلمصلى  -وله يف أخرى قال: »احتجم النيب   حُمْرٌِّم، من َوجٍع كان به، ِباٍء  يف رأسه وهو 

 .مَجٍَل«
 ويف أخرى من شقيقة كانت به. 
 وأخرج الرتمذي الرواية األوىل.

 وأخرج أبو داود األوىل والثالثة إىل قوله: كان به.
 وأخرج النسائي األوىل 

 [ ]صحيح[ 1322]جامع: 
صلى هللا عليه  -قال: »احَتَجَم رسوُل هللاَّ    -رضي هللا عنه-عبد هللا بن مالك بن حبينة  )خ م ط س(    -[  2140]

 وهو حمرٌِّم بَِّلحي مَجٍَل من طريق َمكََّة، يف وسط رأسه«. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. -وسلم
هِّ،  اْحتَ   -صلى هللا عليه وسلم-وأخرج املوطأ عن سليمان بن يسار مرساًل: »أنَّ رسول هللا   فـَْوَق رأسِّ جَم وهو حمرٌِّم، 

 وهو يومئٍذ بَلْحي مَجٍَل: مكان بطريق مكَة«.

 ويف نسخة: »بلْحَيْي مَجٍَل« 
 [ ]صحيح[ 1323]جامع: 
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، اْحَتَجَم وهو حُمْرٌِّم من  -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنهما-)س( جابر بن عبد هللا    -[  2141]
 .(1) كان بهِّ«. أخرجه النسائي   وثء

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »اْحَتَجَم، َوُهَو حُمْرٌِّم َعْن رَْهَصٍة  ويف رواية عند ابن ماجه،    . (2)  َأَخَذْتُه« أخرجه ابن ماجهَأنَّ النَّيبِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[  1324( ]جامع: 1)

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، محمَّد بن أبي الضيف مجهول الحال لكنه متابع[  3082 ]ماجه:( 2)

، اْحَتَجَم وهو حُمرٌِّم  -صلى هللا عليه وسلم    -»أنَّ رسول اَّللَّ    -رضي هللا عنه-)د س( أنس بن مالك    -[  2142]
 على ظْهرِّ الَقَدم، مِّْن َوَجٍع كان بهِّ«. أخرجه أبو داود. 

 .(1) ويف رواية النسائي: »مِّْن َوْثٍء كاَن بهِّ«

حَيْتَ ويف رواية عند ابن خزمية عن   أََنٌس َعنِّ الصَّائِّمِّ  ُسئَِّل  قَاَل:  مُحَْيًدا  ْعُت  قَاَل: مسِّ نـََرى أنَّ  اْلُمْعَتمِّر  َما ُكنَّا  فـََقاَل:  ُم،  جِّ
  ُّ ُيْسنِّْدُه. َوقَاَل: َقدِّ اْحَتَجَم النَّيبِّ َْهدِّهِّ، َومَلْ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َذلَِّك يُْكَرُه إِّالَّ جلِّ  ُ َوُهَو حُمْرٌِّم َومِّْن َوَجٍع َوَجَدُه يفِّ    -َصلَّى اَّللَّ

هِّ. أخرجه ابن خزمية   ( 2)رَْأسِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[  1325( ]جامع: 1)
 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[  2658( ]خزيمة: 2)

: »أنَّ عمر بَن ُعبَـْيد اَّللَّ بنِّ َمْعَمٍر اشتكى عَينُه، وهو حمرٌِّم، فأراد  -رمحه هللا-)م د ت س( نبيه بن وهب    -[  2143]
َدها ابلصَّبِِّّ، وحدَّثَُه عن عثمان عن النيبِّّ  أْن َيْكَحلها، فَنها :  -صلى هللا عليه وسلم-ُه أابُن بُن عثمان، وَأَمَرُه أن ُيَضمِّّ

 أنُه كان يـَْفعُلُه«. أخرجه مسلم والرتمذي.
عينَـ  هللا  ُعبيدِّ  بُن  عمُر  اشتكى  ََلٍل  ِبِّ إذا ُكنَّا  حَّت  عثماَن،  بنِّ  أابَن  مع  »خرجنا  قال:  املسلم  رواية  فلما كان  ويف  ْيهِّ، 

ِّ، فإن عثماَن حدََّث عن ر  سول  ابلرَّْوحاءِّ اْشتدَّ وجُعُه، فأَرسل إىل أابَن بن عثماَن يسأله؟ فأرسل إليه: أْن اْضمِّْدمُها ابلصَّبِّ
نَـْيهِّ وهو حمرٌِّم: َضمََّدمُها ابلصَّبِِّّ«.   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا   يف الرَُّجل إذا اشتكى َعيـْ

م، ما يصنُع هبما؟ قال: اْضمِّْدمها  ويف رواية   َنيهِّ، فأرسل إىل أابَن بن عثماَن وهو أمرُي املَوسِّ أيب داود قال: »اشتكى َعيـْ
 «. -صلى هللا عليه وسلم-ابلصَّبِِّّ، فإين مسعُت عثماَن حُيدُِّث ذلك عن رسول هللا 

 ُيَضمََّدمُها ابلصَّبِِّّ« وأخرج النسائي منه املسند فقط، فقال: »للمحرم إذا ُاشتكى َعيَـنَـْيه، أن
 [ ]صحيح[ 1327]جامع: 

 النوع اخلامس: يف النكاح 
»َتزوََّج   -صلى هللا عليه وسلم    -: أن رسوَل اَّللَّ  -رضي هللا عنهما-)خ م ت د س( عبد هللا بن عباس    -[  2144]

 ميمونَة وهو حُمرٌِّم«. أخرجه اجلماعة إال املوطأ. 
 ويف راوية للبخاري قال: »تزوََّج َمْيُمَونَة يف ُعْمَرةِّ الَقضاء«. 

 رٌِّم، وَبىَن هبا وهو َحاَلٌل، وَماَتْت بَسرِّف«. ويف أخرى له قال: »تـََزوََّج َمْيُمونََة وهو حمُْ 
 قال أبو داود: قال ابن املسيب: »َوهِّم ابُن عباس يف تـَْزويج ميمونََة وهو حُمْرٌِّم«. 

 ميمونََة ومها حُمْرِّمان«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية للنسائي قال: »تـََزوََّج نيبُّ هللا 
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 وهو حُمْرٌِّم، ومل يْذُكْر مْيُمونََة«.  -صلى هللا عليه وسلم-ل اَّللَّ ويف أخرى له قال: »تـََزوََّج رسو 
 َنكَح َحَرامًا«.  -صلى هللا عليه وسلم   -ويف أخرى: »أنَّ رسوَل هللا  

، فأْنَكَحها إاّيه«  وزاد أيضاً يف أخرى: »َجعَلْت أْمَرها إىل اْلعبَّاسِّ
    [ ]صحيح[1329]جامع: 

َمْيُمونََة وهو َحالٌل،   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »تـََزوََّج رسوُل اَّللَّ  -رضي هللا عنه-)ت( أبو رافع  -[ 2145]
 وَبىَن هبا وهو َحالٌل، وكْنُت أان الرَُّسوَل فيما بينهما«. أخرجه الرتمذي 

]األلباني: ضعيف[   [ ]عبد القادر: في سنده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق السلمي، وهو صدوق، كثير الخطأ[1330]جامع: 
 ]شعيب: رجاله ثقات، رجال الشيخين عدا مطر الوراق، وهو مختلف فيه. وللحديث شاهد عند الترمذي وغيره[ 

  -صلى هللا عليه وسلم    -رضي هللا عنها قالت: »تـََزوََّجين رسوُل هللا  -)م د ت( ميمونة بنت احلارث    -[  2146]
 رواية أيب داود.وحنن َحالاَلنِّ بَِّسرَِّف«. هذه 

، وكانت  -وهو زيد بن األصم  -: »َتزوَجها وهو حالٌل«. قال الراوي-صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية مسلم أن النيب  
 خاليت وخالة ابن عباس. 

اها  تـََزوَّجها وهو َحالٌل، وَبىَن هبا حالاًل، وماتت بِّسرِّف، ودفنَ   -صلى هللا عليه وسلم    -ويف رواية الرتمذي: »أن النيب  
ا فيها«    يف الظُّلَّة اليت بىن هبِّ

، َعنْ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »تـََزوََّجَها    -رضي هللا عنها-َمْيُمونََة    ويف رواية إلبن حبان عن يَزِّيَد ْبنِّ اأْلََصمِّّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َفَدفـَنَّاَها  بَِّسرَِّف،  َوَماَتْت  َحاَلاًل،  َا  هبِّ َوَبىَن  فـََلمَّا    َحاَلاًل،  َعبَّاٍس،  َواْبُن  َأاَن  َقْبَِّها  يفِّ  فـَنَـَزْلُت  فِّيَها،  َا  هبِّ َبىَن  الَّيتِّ  الظُّلَّةِّ  يفِّ 

َعبَّاٍس،   اْبُن  فَاْجَتَذبَُه  َها،  رَْأسِّ حَتَْت  فـََوَضْعُتُه  رَِّدائِّي  َوَأَخْذُت  رَْأُسَها،  َماَل  اللَّْحدِّ  َحَلقَ َوَضْعَناَها يفِّ  وََكاَنْت  ْت يفِّ  فَأَْلَقاُه، 
 .احْلَجِّّ رَْأَسَها، َفَكاَن رَْأُسَها حُمَمًَّما«

 [ ]صحيح[ 4134[ ]حبان: 1331]جامع: 

قال: »ال    -صلى هللا عليه وسلم-: أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-)م ط ت د س( عثمان بن عفان    -[  2147]
 يـَْنكُِّح اْلمْحرُِّم وال يـُْنكُِّح وال خَيُْطُب«. هذه رواية مسلم. 

رواية له وللموطأ وأيب داود: أن نُبيه بن وهب، أخا بين عبد الدار، قال: إن عمر بن عبيد هللا أرسل إىل أابن بن  ويف  
عثمان، وأابن يومئذ أمري احلاج، ومها حمرمان: إين قد أرْدُت أنَّ أُنكَِّح طلحَة بن عمَر بْنَت َشيبة بن ُجَبرْيٍ، وأرْدُت أْن  

: »ال يـَْنكُِّح  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: مسعت عثمان بن عفاَن يقول: قال رسول هللا  حَتُْضر، فأْنَكَر ذلك عليه و 
 املْْحرُِّم، وال يـُْنكُِّح، وال خَيُْطُب«.

 وأليب داود أيضاً مثله، وأسقط منه »وال خيطُب«. 
فَبَعَثين إىل أابن بن عثمان، وهو أمرُي املوسم، فقلُت: إنَّ ويف رواية الرتمذي: قال نبيه: »أراَد ابُن َمْعَمٍر: أْن يـُْنكَِّح ابـَْنُه،  

ما أخاَك يريُد: أنَّ يـُْنكَِّح ابنه فأحب أن ُيشهدك ذلك، قال: ال ُأراه إال أعرابياً جافياً إن احملرم ال يـَْنكِّح ]واليـُْنكَِّح[ أو ك
ثْـَلُه، يرفعُه«.   قال، مثَّ حدََّث عن عثماَن مِّ

النسائي قال: »أرسل عمُر بُن ُعبَـْيدِّ هللا إىل أابَن بنِّ عثماَن يسألُه: أيـَْنكُِّح احمْلرُِّم؟ قال أابُن: حدََّث عثماُن: أن  ويف رواية  
 قال: ال يـَْنكُِّح احملرُِّم، وال خَيُطُب«. ويف أخرى خمتصرًا مثل مسلم   -صلى هللا عليه وسلم-النيبَّ 
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 [ ]صحيح[ 1333]جامع: 
يـَتَـَزوََّجَها رَُجٌل، َوُهَو َخارِّ )حم( عِّكْ   -[  2148] َأْن  َأرَاَد  اْمَرَأٍة  ْبَن ُعَمَر َعنِّ  ْبُن َخالٍِّد قَاَل: َسأَْلُت َعْبَد اَّللَِّّ  ٌج مِّْن  رَِّمُة 

َأخرجه مسند    .هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْنُه«  َمكََّة فََأرَاَد َأْن يـَْعَتمَِّر َأْو حَيُجَّ فـََقاَل: اَل تـَتَـَزوَّْجَها َوأَْنَت حُمْرٌِّم »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى
 أمحد.

[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة[ ]شاكر: إسناده ضعيف، لضعف أيوب بن عتبة[  5958]مسند:  
 وقد وثق[  -]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بـَْعَض نَِّسائِّهِّ َوُهَو حُمْرٌِّم،    -هللا عنهارضي  -َعائَِّشة    )حب(   -[  2149] قَاَلْت: »تـََزوََّج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 َواْحَتَجَم َوُهَو حُمْرٌِّم« أخرجه ابن حبان

 [ ]االلباني: صحيح لغيره والشطر األول شاذٌّ[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 4132]حبان: 

 د النوع السادس: يف الصي 
  -قال: »كنُت يوماً جالساً مَع رِّجالِّ من أصحاب النيب    -رضي هللا عنه -)خ م ط ت د س( أبو قتادة    -[  2150]

أَماَمنا، والقوُم حُمْرِّموَن، وأاَن غرُي   -صلى هللا عليه وسلم-، يف منزٍل يف طريق مكة، ورسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  
ُف نَعلي، فلم يـُْؤذنُوين، وأحبُّوا لو أَنين أْبَصْرتُُه، والتَـَفتُّ  حمرٍم، عاَم احلَُدْيبيةِّ، فَأَْبَصرُوا محارًا   ّياً، وأان َمْشُغوٌل، أْخصِّ وحشِّ

: ال،  فأَبصرتُه، فُقمُت إىل الفرس فأْسَرْجُتُه، مث ركبُت ونسيُت السَّْوَط والرُّْمَح، فقلُت هلم: انوُِّلوين السَّوط والرُّْمَح قالوا
فَ  عليه،  نُعيُنَك  ال  ماَت،  وهللا  وقد  به  جئُت  مث  فـَُعَقْرتُُه،  احلمار،  على  َفَشَدْدُت  ركبُت  مث  فأَخْذُْتما،  فنزلُت  غضبُت، 

ُه وُهْم ُحُرٌم، فـَُرْحنا وخبأُت الَعُضَد معي، فأْدرَْكنا رسول ا صلى هللا  -َّللَّ  فوقـَُعوا فيه أيكُلونَُه، مثَّ إَّنم َشكُّوا يف أْكلِّهِّمِّ إايَّ
 عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيٌء؟ فقلُت: نعم فَناولُُتُه الَعُضَد، فأَكَلَها وهو حمرٌِّم«. ، فسألناُه -عليه وسلم

 ، قال هلم إَّنا هي طُْعَمٌة أطَُعَمُكُموَها هللا«.-صلى هللا عليه وسلم-زاد يف رواية: »أن النيب  

 ويف أخرى: »هو حالٌل فُكلوُه«.
صلى هللا  -أيب عام احلديبية فأحرم أصحابُُه ومل حُيْرِّم، وُحدَِّث النيبُّ    ويف أخرى عن عبد هللا بن أيب قتادة قال: انطلق

، فبينما أان مع أصحابه َيْضَحُك بعُضهم إىل بعٍض -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ َعُدّوًا يـَْغُزوُه، فانطلق النيب  -عليه وسلم
مارِّ وحٍش، فحملُت عليه، فطَعْنتُه فَْأثَبتُّهُ  ينا  فنظرُت فإذا أان حبِّ ، واستعنت هبم، فأَبـَْوا أن يُعينوين، فَأَكْلَنا من حَلْمِّهِّ، وخشِّ

ي َشْأوًا، وأسرُي شْأوًا، فـََلقِّيُت رَُجاًل من بين غِّفاٍر يف َجْوفِّ  -صلى هللا عليه وسلم-أْن نـُْقَتَطَع، فطلبُت النيبَّ   : ُأرَفُِّّع فـََرسِّ
 قال: تركته بتَـْعهِّن، وهو قائل السقيا، ]فلحقته[ ، فُقلُت: اي؟  -صلى هللا عليه وسلم-الليل فقلت: أين تركت النيب  

، إنَّ أْهَلَك   يقرؤوَن عليك السالم ورمحة هللا، إَّنم قد َخُشوا َأْن يْقَتطَُعوا ُدوَنك،   -ويف رواية: أصحاَبَك    -رسول اَّللَّ
، وعن اَر وْحشِّ َلٌة، فقال للقوم: »ُكلوا، وهم حمرُِّموَن«.  فَانـَْتظِّْرُهْم، فـََفعَل، قلُت: اي رسول هللا، إين أصْبُت محِّ  دي منه فَاضِّ

النيبِّّ   مع  »ُكنَّا  قال:  أخرى  وسلم-ويف  عليه  فرأيُت    -صلى هللا  احملرِّم،  غري  ومنَّا  اْلمُحرِّم  ومِّنَّا  َثالٍث،  على  ابْلَقاحةِّ 
 َأصحايب َيرَتاَءْون شيئاً، فنظرُت فإذا محاُر وحٍش« ... احلديث. 
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قال: »إ أبو    -صلى هللا عليه وسلم-نَّ رسول اَّللَّ  ويف أخرى  فيهم  منهم،  َخرَج حاجاً، فخرُجوا معه، َفصَرف طَائَفة 
َل اْلبْحرِّ، حَّتَّ نْلَتقي، فأخُذوا ساحل البحر، فلما أنصَرُفوا أحُرموا كلُّهْم، إال أاب قَتادَة مل   حُيْرِّْم، قَتاَدَة، قال: ُخُذوا ساحِّ

 ا مُحَْر وحٍش، فحمل أبو قتادة على احْلُُمر، فـََعَقر منها أاتاًن« ... وذكر احلديث.فـَبَـْينا هم يسريُون، إْذ رأو 
َأْن حَيْمَِّل عليها، أو أشاَر إليها؟«، قالوا: ال، قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وفيه: فقال هلم النيب   ْنُكْم أحٌد أمَرُه  : »أمِّ

 »َفُكُلوا ما بقي من حلمها«. هذه رواية البخاري ومسلم. 
عام احْلَُدْيبَِّيةِّ، فأْحَرَم أصحابُُه ومل    -صلى هللا عليه وسلم    -وملسلم ]عن أيب قتادة[ قال: »انطََلَق أيب مع رسول اَّللَّ  

َقه، فانطَلَق رسول اَّللَّ  -صلى هللا عليه وسلم    -حُيْرِّْم، وُحدَِّث رسوُل اَّللَّ    ...-صلى هللا عليه وسلم    -: َأنَّ َعُدوًا بَغيـْ
 فقال للقوم: كُلوا وهم حُمْرُِّمون«.  وهو قائٌل السُّْقيا... ويف آخرها: و الرواية اليت فيها: وذكر حن

 ويف أخرى له قال: »أمِّنُكْم أحٌد أَمَرُه أْن حَيْمَِّل عليها أو أشاَر إليها؟«. 
 َأصْدمُت«.  ويف أخرى قال: »أشْرمُتْ، أو َأَعُنتْم، َأو َأصْدمُتْ؟ قال شعبُة: ال َأدري قال: أعنُتم، أو

 ويف رواية املوطأ والرتمذي وأيب داود والنسائي حنو من إحدى هذه الرواايت.
 وللنسائي أيضا مثُل رواية عبد هللا بن أيب قتادة 

 [ ]صحيح[ 1336]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم-: »أنه أهدى إىل رسول هللا -رضي هللا عنه-)خ م ط ت س( الصعب بن جثامة  -[  2151]

ارًا وْحشياً، وهو ابأْلبواءِّ أْو بَِّودَّاَن   فـََردَُّه عليه، َفلمَّا رأى َما يف وْجهه، قال: إاّن مل نـَُردَُّه َعَلْيَك، إال أانَّ ُحُرٌم«.  -محِّ
 ما يف وجهي قال: إان مل نرده عليك، إال أان ُحُرٌم.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية قال: فلما رأى رسول هللا 

َاَر وحٍش   -صلى هللا عليه وسلم    -اة من قال: عن ابن عباس: »أنَّ الصَّْعب بَن جثَّاَمَة أهدى إىل النيبِّّ  ومن الرو  محِّ
 وهو حمرم«. 

 فجعله من مسند ابن عباس: هذه رواية البخاري ومسلم. 
 وأخرج املوطأ والرتمذي والنسائي: الرواية األوىل.

رجل محار وحش   -صلى هللا عليه وسلم-الصعب بن جثامة أهدى إىل النيب  ويف أخرى للنسائي: قال ابن عباس: إن  
 تقطر دماً، وهو حمرم، وهو بقديد، فردها عليه 

 [ ]صحيح[ 1337]جامع: 
يْسَتْذكُِّرُه:    -رضي هللا عنهما-)م د س خز( طاووس قال: َقدِّم زَْيُد بُن أرَقَم، فقال له عبد هللا بُن عباس    -[  2152]

لرُسول هللا  كْيَف   أُْهدَِّي  َصْيٍد  ُعْضٌو من حلم  -صلى هللا عليه وسلم-َأْخَبَْتين عن حلم  له  ُأْهدَِّي  قال:  ، وهو حراٌم؟ 
 َصْيدِّ، َفردَُّه، وقال: »إانَّ ال أَنُْكُلُه، إانَّ ُحُرٌم«. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

ُأْهدَِّي إليه ُعْضُو َصْيٍد   -صلى هللا عليه وسلم-َت أنَّ رسوَل اَّللَّ وللنسائي أيضاً، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل َعلِّمْ 
  فلم يْقبَـْلُه، وقال: »إانَّ ُحُرٌم؟ قال: نعم«

  -اَّللَِّّ  أَنَُّه قَاَل: اَي زَْيَد ْبَن َأْرَقَم! َهْل َعلِّْمَت َأنَّ َرُسوَل    -رضي هللا عنهما    -ويف رواية عند ابن خزمية عن ابن َعبَّاٍس  
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   ُأْهدَِّي َلُه بـَْيَضاُت نـََعاٍم َوُهَو َحَراٌم فـََردَُّهنَّ؟ قَاَل: نـََعْم.  -َصلَّى اَّللَّ

   [ ]صحيح[2644[ ]خزيمة: 1338]جامع: 
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ماَن على الطائف: »َفصَنع لعث  -رضي هللا عنه-)د حم( عبد هللا بن احلارث: وكان احلارث خليفة عثمان    -[  2153]
ُفُض   ، وحُلُوم الوحش، فبعث عثماُن إىل علي، فجاءُه الرَُّسوُل وهو خَيْبُِّط ألابعِّر له، وهو ينـْ طعاماً من احْلََجل واْلَيعاقِّيبِّ

َع،  جَ اخْلَبَط عن يده، فقالوا له: ُكْل، فقال: أْطعِّموُه قْوماً حالاًل، فإانَّ حُرم، مث قال عليٌّ: أَنُشُد هللا من كان ها هنا من أشْ 
ار وحٍش وهو حُمْرٌِّم، فأىَب أن أيُكَلُه؟«.  -صلى هللا عليه وسلم-أَتعلموَن أنَّ رسوَل هللا   ُأْهدي له رِّْجُل محِّ

 .( 1) قالوا: نعم. أخرجه أبو داود 

ْثَماُن إِّىَل َمكََّة، فـََقاَل  ويف رواية مطولة عند أمحد، قَاَل: َكاَن َأيبِّ احْلَارُِّث َعَلى َأْمٍر مِّْن أُُمورِّ َمكََّة يفِّ زََمنِّ ُعْثَماَن، فََأقْـَبَل عُ 
لنـُُّزلِّ بُِّقَدْيٍد، فَاْصطَاَد َأْهُل   : فَاْستَـْقبَـْلُت ُعْثَماَن ابِّ ْلٍح، َفَجَعْلَناُه ُعَراقًا  َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن احْلَارِّثِّ َاٍء َومِّ اْلَماءِّ َحَجاًل، َفطََبْخَناُه ِبِّ

أنَْ  َومَلْ  َأْصَطْدُه،  مَلْ  َصْيٌد  ُعْثَماُن:  فـََقاَل  فََأْمَسُكوا،  َوَأْصَحابِّهِّ،  ُعْثَماَن  إِّىَل  ْمَناُه  فـََقدَّ لٌّ  لِّلثَّرِّيدِّ،  قـَْوٌم حِّ اْصطَاَدُه  بَِّصْيدِّهِّ،  ُمْر 
، َفَجاَء، قَاَل: َعْبدُ فََأْطَعُمواَنهُ  :    ، َفَما أبٌَْس؟ فـََقاَل ُعْثَماُن: َمْن يـَُقوُل يفِّ َهَذا؟ فـََقاُلوا: َعلِّيٌّ فـَبَـَعَث إِّىَل َعلِّيٍّ اَّللَِّّ ْبُن احْلَارِّثِّ

نَي َجاَء َوُهَو حَيُتُّ اخْلََبَط َعْن َكفَّْيهِّ، فـََقاَل َلُه ُعْثمَ  َنْصَطْدُه َومَلْ أنَُْمْر بَِّصْيدِّهِّ، اْصطَاَدُه  َفَكَأيّنِّ أَْنظُُر إِّىَل َعلِّيٍّ حِّ اُن: َصْيٌد مَلْ 
َب َعلِّيٌّ َوقَاَل: أَْنُشُد اَّللََّ رَُجاًل َشهَِّد َرُسوَل اَّللَِّّ  لٌّ، فََأْطَعُمواَنُه، َفَما أبٌَْس؟ قَاَل: فـََغضِّ نَي  قـَْوٌم حِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حِّ  َصلَّى هللاُ 

َ بَِّقائَِّمةِّ محَِّ  « قَ ُأِتِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّانَّ قـَْوٌم ُحُرٌم، فََأْطعُِّموُه َأْهَل احلِّلِّّ اَل: َفَشهَِّد اثـَْنا  ارِّ َوْحٍش، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ُد ا َّللََّ رَُجاًل َشهَِّد َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َعَشَر رَُجاًل مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ قَاَل َعلِّيٌّ: أُْنشِّ

، فـََقاَل: َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّانَّ قـَْوٌم ُحُرٌم،   َ بِّبَـْيضِّ النـََّعامِّ نَي ُأِتِّ « قَاَل: َفَشهَِّد  َوَسلََّم حِّ َأْطعُِّموُه َأْهَل احلِّلِّّ
اْلعِّدَّةِّ   مَِّن  َأهْ ُدوََّنُْم  الطََّعاَم  َذلَِّك  َوَأَكَل  رَْحَلُه،  َفَدَخَل   ، الطََّعامِّ َعنِّ  َورَِّكُه  ُعْثَماُن  فـََثىَن  قَاَل:  َعَشَر،  ْثيَنْ  االِّ اْلَماءِّ.  مَِّن  ُل 

 . ( 2)َأخرجه مسند أمحد 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[   1339( ]جامع: 1)
وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه َواْلَبزَّاُر،    [ ]شعيب: صحيح لغيره783( ]مسند:  2)

 َوِفيِه َعِليُّ ْبُن َزْيٍد، َوِفيِه َكاَلم  َكِثير  َوَقْد ُوثَِّق[ 

: »َصْيُد اْلَبِّّ  -هللا عليه وسلمصلى -رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا -)ت د س( جابر بن عبد هللا  -[ 2154]
يُدوُه، أو ُيصاَد لكم«. أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي  لكم حالٌل وأنتم ُحُرٌم، ما مل َتصِّ

[ ]عبد القادر: في إسناده المطلب بن عبد هللا بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق كثير التدليس واإلرسال.  1340]جامع: 
 ث طلحة الذي بعده، وحديث أبي قتادة الذي تقدم[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: ضعيف[. ولكن يشهد له حدي 

قال: »ُكنَّا مع طلحَة وحنُن ُحُرٌم، فُأْهدَِّي لنا طرْيٌ،    -رضي هللا عنهما  -)م س( عبد الرمحن بن عثمان    -[  2155]
َقَظ طلحُة، َوفََّق َمْن َأكَل، وقال، أكْلناُه مع رسول هللا  وطلحُة راقٌِّد، َفمِّنَّا من أَكَل، ومنَّا من َتورََّع ومل أْيُكلْ  ، فلما اْستَـيـْ

 «. أخرجه مسلم والنسائي-صلى هللا عليه وسلم-
 [ ]صحيح[ 1341]جامع: 

: َخرَج يُريُد مكَة وهو حمرِّم،  -صلى هللا عليه وسلم-: أنَّ رسول هللا -رضي هللا عنه-  )ط س( البهزي  -[ 2156]
، فقال: »َدعوُه، فإنُه  -صلى هللا عليه وسلم-حَّت إذا كان ابلرَّوحاء، إذا محاٌر وحشيٌّ عقرٌي، فذُكَِّر ذلك لرسول هللا 

ُبُه، إ  ، فقال: اي رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-ىل رسول هللا يُوشُك أْن أيَِت صاحُبه«، فجاء البَـْهزِّيُّ، وهو صاحِّ
أاب بْكٍر، َفقَسمُه بنَي الرِّفاق، مث مضى، حَّت إذا كان  -صلى هللا عليه وسلم   -شْأَنُكْم هبذا احلمار؟ فأمَر رسوُل هللا 



551 
 

، وفيه َسهٌم، َفزعمَ  ، إذا َظيٌب َحاقٌِّف يف ظلٍّ أمر رجاًل   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا  ابأُلًثيَةِّ بنَي الرَويـَْثةِّ والعْرجِّ
 ]أن[ يَقَِّف عْنَدُه، ال يريُبُه أحٌد من النَّاس، حَّت جُياوزِّوُه. أخرجه املوطأ والنسائي. 

بنَي ُأًثيَة والرَّْوحاءِّ، وهم ُحُرٌم، إذا   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى للنسائي قال: »بينا حنن نسري مع رسول هللا 
ُك صاحُبُه أْن أيتيُه، فجاء رجل من هبز،  -صلى هللا عليه وسلم   -اٌر وحشيٌّ َمعقُوٌر، فقال رسوُل هللا مح ، َدعوُه، فـَُيوشِّ

، فـََقَسَمُه بنَي  -صلى هللا عليه وسلم  -هو الذي َعَقَر احلماَر، فقال: اي رسول هللا، َشأَنْكم هذا احلماُر، فَأمَر رسوُل هللا  
»  النَّاسِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 1345 ]جامع:

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّلْحمِّ َصْيٍد، َوُهَو حُمْرٌِّم،   -رضي هللا عنه-َعلِّّي ْبنِّ َأيبِّ طَالِّبٍ  )جه( -[ 2157] َ النَّيبِّ قَاَل: »ُأِتِّ
 فـََلْم أيَُْكْلُه« أخرجه ابن ماجه 

]شعيب: صحيح  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الكريم وهو أبو المخارق وهو ضعيف[ ]األلباني: صحيح[3091 ]ماجه:
 لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -رضي هللا عنه-طَْلَحة ْبنِّ ُعبَـْيدِّ اَّللَِّّ  )جه( -[ 2158] َاَر َوْحٍش، َوَأَمَرُه َأْن  َأنَّ النَّيبِّ »َأْعطَاُه محِّ
، َوُهْم حُمْرُِّموَن« أخرجه ابن ماجه   يـَُفرَِّقُه يفِّ الرِّفَاقِّ

[ ]األلباني: إسناده معلول[ ]شعيب: حديث صحيح على وهم من سفيان بن عيينة في إسناده، فقد جعله من حديث  3092 ]ماجه:
ب أنه من حديث عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة[ ]البوصيري: هذا إسناد رجاله  عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد هللا، والصوا

 ثقات...[ 

، َوُهَو حُمْرٌِّم فـََردََّها« قَاَل    -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  2159] يَقُة َظيبٍْ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوشِّ »ُأْهدَِّي لِّلنَّيبِّ
يَقُة: َما طُبَِّخ َوُقدَِّد "  َأخرجه مسند أمحد.  . ُسْفَياُن: " اْلَوشِّ

عائشة[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو  [ ]شعيب: حديث صحيح إن ثبت سماع الحسن بن محمد بن علي من  25882،  24128]مسند:  
ِحيِح[   َيْعَلى َوَزاَد: َقاَل ُسْفَياُن: اْلَوِشيَقُة: َلْحم  ُيْطَبُخ ُثمَّ ُيَيبَُّس، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

اخْلُْدرِّيِّّ    )حب(   -[  2160] َسعِّيٍد  عنه-أَبو  هللا  قـََتاَدَة    -رضي  َأاَب  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  بـََعَث  قَاَل: 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه حُمْرُِّموَن، َحَّتَّ  ، فَإَِّذا  ا بُِّعْسَفاَن ثَنِّيَّةِّ   نـََزُلو اأْلَْنَصارِّيَّ َعَلى الصََّدَقَة، َوَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ اْلَغزَّالِّ
َيَة َأْن حيِّدُّوا أَْبَصارَهُ  لٌّ فـََنكَُّسوا رُُءوَسُهْم َكَراهِّ ، َفَجاَء أَبُو قـََتاَدَة، َوُهَو حِّ يٍّ ْم فـَيَـْفَطَن، فـََرآُه فـَرَكَِّب فـََرَسُه،  ُهْم حبَِِّّماٍر َوْحشِّ

السَّوْ  ْنُه  مِّ َفَسَقَط  الرُّْمَح،  َجَعُلوا  َوَأَخَذ  قَاَل: مثَّ  فـََعَقَرُه،  َعَلْيهِّ  َفَحَمَل  بَِّشْيٍء،  َعَلْيهِّ  نُعِّيُنَك  اَل  فـَُقْلَنا:  اَنوِّْلنِّيهِّ،  فـََقاَل:  ُط، 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َبنْيَ َأْظُهرِّاَن   ْنُه، مثَّ قَاُلوا: َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ   -ْوُه، َفَسأَُلوُه، فـََلْم يـََر بِّهِّ أبًَْسا فَأَتَـ   -وََكاَن تـََقدََّمُهْم   -َيْشُووَن مِّ

ْنُه َشْيٌء«،   أخرجه ابن حبان -َشكَّ ُعبَـْيُد اَّللَِّّ  -َوَأظُنُُّه قَاَل: »َمَعُكْم مِّ
 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح[  3976]حبان: 

 النوع السابع: يف حكم احلائض والنفساء 
َُحمَّد بن أيب بكر ابلشجرة، فأَمر النيبُّ  -رضي هللا عنها  -)م د( عائشة    -[  2161] : »أنَّ أمساء بْنتِّ ُعمْيٍس نُفِّست ِبِّ
َل وْتِّلَّ«. أخرجه مسلم وأبو داود  -صلى هللا عليه وسلم-  أاب بكر أن أيُمرها أن تـَْغتسِّ

 [ ]صحيح[ 1349]جامع: 
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ا َوَلدْت حممدًا ابلبيداء، َفذكَر أبو بكٍر ذلك لرسول هللا    -هللا عنها  رضي  -)ط س( أمساء بنت عميس    -[  2162] أَّنَّ
ْل، مث ْتِّلُّ«.  -صلى هللا عليه وسلم- ْغتسِّ  فقال: »ُمرها فَلتـْ

ْل، مث ْتلَّ«. أخرجه املوطأ وأخرج النسائي األوىل   ويف رواية: »أَّنا وَلَدْت حممدًا بذي احلليفة، فأمرها أبو بكٍر أن تـَْغتسِّ

 [ ]عبد القادر: مرسل وصله مسلم وغيره من حديث عائشة[ ]األلباني: صحيح[ 1350]جامع: 

قال يف حديث أمساء بنت ُعمْيس حني نفست بذي احلليفة:    -رضي هللا عنه-)م د س( جابر بن عبد هللا   -[  2163]
 لَّ«. قال أليب بكٍر: ُمْرها أْن تـَْغَتسل وْتِّ  -صلى هللا عليه وسلم-»إنَّ رسول هللا 

النيب   أبيه: »أتينا جابر بن عبد هللا فسألناه عن حّجةِّ  ؟  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية، قال جعفر بن حممد عن 
َفةِّ    -صلى هللا عليه وسلم-فحدَّثنا أن رسوَل اَّللَّ   َخَرج خْلمٍس بَقِّنَي من ذي القعدة، وخرجنا معه، حَّت إذا أتى ذَا احلَليـْ

بنُت   بْكٍر، فَأرسلْت إىل رسول هللا  ولدْت أمساُء  أْصَنُع؟« فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-ُعَمْيٍس حممد بن أيب  : كيف 
»اغتسلي واستثفري، مثَّ أهلِّّي«. أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم وأبو داود، يتضمن  

 ن كتاب احلج. ، وهو مذكور يف الباب العاشر م-صلى هللا عليه وسلم-حجة رسول هللا  

 وأخرج مسلم الرواية األوىل خمتصرًا أيضاً مثل النسائي 
 [ ]صحيح[ 1352]جامع: 

قال: »النـَُّفساُء   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-)ت د( عبد هللا بن عباس  -[ 2164]
 كلَّها، غري الطواف ابلبيت«. تـَْغتسالن وحترمان، وتقضيان املناسك   -إذا أتتا على امليقات  -واحلائُض 

 ويف رواية مثله، وأسقط: ُكلَّها، أخرجه أبو داود والرتمذي  

 ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا سند فيه ضعف[ ]األلباني: صحيح[.[ 1354]جامع: 

 النوع الثامن: فيما يقتله احملرم من الدواب 
؟ فقال: أْخَبْتين    -رمحه هللا-)خ م( زيد بن جبري    -[  2165] »أنَّ رجالً سأَل ابن عمر عما يـَْقُتُل احملرُم من الداوبِّّ

تـُْقتَل الفأرُة، والعْقَرُب، واحلِّدأُة، والكلُب   -أو أُمَِّر    -: أنه أمر  -صلى هللا عليه وسلم-إحدى نِّْسوةِّ رسول هللا   أن 
 لبخاري ومسلم. الَعُقور، والغراب« هذه. رواية ا

، واحليٍَّة، قال: »ويف الصالة أَيضًا« ، والغرابِّ  وملسلم: أنه كان أيمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب واحلُدايَّ

    [ ]صحيح[1355]جامع: 
أبو سعيد اخلدري    -[  2166] ُسئَِّل رسوُل هللا    -رضي هللا عنه-)ت د(  يـَْقُتُل  : عما  -صلى هللا عليه وسلم-قال 

َقُة، والكلُب العُقوُر، والسَُّبُع العادي، ويـُْرَمى الُغراُب وال يُقتل، واحلِّدأُة«.  احملرُِّم؟ قال: »احليُة، والُفَوْيسِّ
 .ويف أخرى: »احليَُّة والعقرُب، واحلدأُة، والفأرُة، والكلُب العقوُر«. أخرجه الرتمذي وأبو داود

القادر: حسن  1356]جامع:   والثانية حديث [ ]عبد  أبي زياد  بن  يزيد  إسنادها ضعيف، لضعف  داود  بشواهده[ ]شعيب: األولى ألبي 
 صحيح، بإسناد قوي[ ]األلباني: األولى ألبي داود ضعيفة والثانية صحيحة[ 

  -وسلم صلى هللا عليه  -رضي هللا عنهما »أنَّ رسوَل هللا  -)خ م ط د س( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2167]
 قال: مَخْس من الدَّواب، ليس على احملرمِّ يف قـَْتلهِّنَّ ُجَناٌح: الُغراُب، واحلدأُة، والعقرُب، والفأرُة، والكلُب العُقوُر«. 
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 ويف رواية: مخٌس ال ُجناَح على من قَتَلُهنَّ يف احلرم واإلحرام.

 هذه رواية البخاري ومسلم واملوطأ والنسائي.  
عما يـَْقُتُل احملرُِّم من الدَّواب؟ قال: مخٌس، ال ُجَناَح    -صلى هللا عليه وسلم-: »ُسئَِّل رسوُل هللا  ويف رواية أيب داود قال 

 احلديث.  «...واحلرم.يف قـَْتلِّهِّنَّ على من قَتلُهنَّ يف احللِّّ 
 وأخرج النسائي أيضاً رواية أيب داود

 [ ]صحيح[ 1357]جامع: 

 واإلهالل، وفيه نوعان الفرع الثاني: يف التلبية  

 النوع األول: يف وقتها ومكاهنا 
قال: »بـَْيَداؤُُكْم هذه، اليت َتْكذِّبُون    -رضي هللا عنهما-)خ م ط ت د س( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2168]

جدِّ، يعين:  إال من عندِّ املس  -صلى هللا عليه وسلم-فيها، ما أهلَّ رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم-على رسول هللا  
َفةِّ«.   َمسجَد ذي احلَليـْ

 إال من عندِّ الشََّجَرةِّ، حني قاَم به بَعِّريُُه«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »ما أَهلَّ رسوُل هللا  

َلُتُه    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: »كان رسوُل هللا   قائَمة، أهلَّ من  إذا وَضَع رِّْجلُه يف الَغرزِّ، واْستَـَوت بهِّ راحِّ
َفةِّ«.  دِّ ذي احلَُليـْ  عندِّ َمْسجِّ

َفةِّ، مث يُهِّلُّ، حني َتْسَتوي به قائَِّمًة«.    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »رأيُت رسول هللا   يـَرْكُب راحلتُه بذي احلُليـْ
 هذه رواايت البخاري ومسلم. 

 رة« وأخرج النسائي أيضاً الرواية اآلخرة.وأخرج الباقون الرواية األوىل، وزاد فيها الرتمذي: »من عند الشج
صلى هللا عليه  -ويف أخرى للنسائي قال: »قلُت البنِّ عمر: رأيـُْتَك ْتِّلُّ إذا استوْت بك انقـَُتَك؟ قال: إنَّ رسول هللا  

 كان يُهلُّ إذا استوْت به انَقُتُه وانـْبَـَعَثْت«   -وسلم
    [ ]صحيح[1362]جامع: 

: صلَّى الظْهر، مث ركَب -صلى هللا عليه وسلم-: »أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه-لك )د س( أنس بن ما -[ 2169]
َلتُه، فَلمَّا َعال على َجَبلِّ البَـْيَداءِّ أَهلَّ«. أخرجه أبو داود والنسائي.   راحِّ

عَِّد جبَل البيداءِّ، وأهلَّ : صلى الظُّْهَر ابلبَـْيداءِّ، مث رَكَب وصَ -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى للنسائي: »أنَّ رسوَل هللا 
 ابحلجِّّ والُعمَرةِّ حني صلى الظُّهَر«

 [ ]عبد القادر: فيه عنعنة الحسن البصري[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[. 1363]جامع: 

ذي  من    -صلى هللا عليه وسلم-: »أنَّ إهالَل رسول اَّللَّ  -رضي هللا عنهما-)خ ت( جابر بن عبد هللا    -[  2170]
 احلُليفِّة، حني اسَتوْت به راحلته«.

، فاجَتَمُعوا، فلما أتى البيداَء أحرَم«.    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أنَّ رسوَل هللا   ملا أراَد احلجَّ أذََّن يف النَّاسِّ
 أخرجه البخاري والرتمذي  

 [ ]صحيح[ 1366]جامع: 
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دِّ    -وسلمصلى هللا عليه  -»أنَّ رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)ط( عروة بن الزبري    -[  2171] كان ُيصلِّّي يف مسجِّ

َلُتُه َأهلَّ«. أخرجه املوطأ َفةِّ رَْكَعَتنْيِّ، فإذا اْستَوْت به راحِّ  ذي احْلَُليـْ
]عبد القادر: مرسل وقد وصله البخاري ومسلم من حديث عبد هللا بن عمر ومن حديث أنس[ ]الهاللي: صحيح لغيره[ ]ابن عبد البر:  

 له، وقد روي بمعناه مسندا من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ثابتة[ لم يختلف جميع رواة مالك في ارسا 

إذا دَخَل أْدىَن احْلَرم: أْمَسَك    -رضي هللا عنهما-)خ م ط( انفع موىل ابن عمر: قال: »كان ابُن عمر    -[  2172]
ُل،   كان يفعُل    -صلى هللا عليه وسلم-وحيدُِّث: أنَّ نيبَّ هللا  عن التَّلبِّيةِّ، مث يبيت بذي ُطَوى مث ُيَصلِّّي هبا الصُّبَح ويْغَتسِّ

 ذلك«.
َلَة قائم لْت مث ركب، حَّت إذا استَـَوْت به، استَـْقبَل القِّبـْ اً،  ويف رواية، كان إذا صلَّى الغداة بذي احلليفة أمَر بَِّراحلتِّهِّ فـَُرحِّ

ُل، وزَعَم: »أنَّ النيب    مث يليب، حَّت إذا بَلَغ احلَرَم أْمَسَك، حَّت إذا أتى ذا ُطوى ابتَ  -به، فُيصلِّّي بهِّ الَغداَة، مث يْغَتسِّ
 فعَل ذلك«. أخرجه البخاري ومسلم.  -صلى هللا عليه وسلم

لُتُه   رَاحِّ به  فإذا استوت  َفةِّ، مث خيرج فريكُب،  احْلَُليـْ ُيصلِّّي يف مْسجدِّ ذي  ابن عمر: »كان  أن  املوطأ خمتصرًا،  وأخرجه 
 أحَرَم«

    يح[[ ]صح1369]جامع: 

، فََأَمَرينِّ    -رضي هللا عنهما-)حم( اْبن َعبَّاٍس    -[  2173] ْبِّيَل َأاَتينِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ جِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 َأخرجه مسند أمحد.  . َأْن ُأْعلَِّن التـَّْلبَِّيَة«

إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه جعفر بن عياش، وهو من  [ ]شعيب: صحيح وهذا إسناد حسن[ ]شاكر:  2950]مسند:  
 تابعي أهل المدينة، عنه أبو حازم سلمة بن دينار، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح[ 

، َعَلْيهِّ اْبن َسْخَبَة قَاَل: َغَدْوُت َمَع َعْبدِّ اَّللَِّّ مِّْن مِّىًن إِّىَل َعَرَفَة، وََكاَن َعْبُد اَّللَِّّ رَُجاًل آَدَم َلُه َضفِّريَ   )خز(  -[  2174] اَتنِّ
: اَي َأْعرَ  َا ُهَو َتْكبِّرٌي.  َمْسَحُة َأْهلِّ اْلَبادِّيَةِّ، وََكاَن يـَُليبِّّ فَاْجَتَمَع َعَلْيهِّ َغْوَغاٌء مِّْن َغْوَغاءِّ النَّاسِّ ُّ! إِّنَّ َهَذا لَْيَس بِّيَـْومِّ تـَْلبَِّيٍة إَِّّنَّ ايبِّ

حْلَقِّّ َلَقدْ  َصلَّى    - َخَرْجُت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ  قَاَل: َفعِّْنَد َذلَِّك اْلتَـَفَت إِّيَلَّ َوقَاَل: َأَجهَِّل النَّاُس َأْم َنُسوا، َوالَّذِّي بـََعَث حُمَمًَّدا ابِّ
ُ َعَلْيهِّ   رٍي. أخرجه ابن خزمية مِّْن مِّىًن إِّىَل َعَرَفَة َفَما تـََرَك التـَّْلبَِّيَة َحَّتَّ رََمى اجْلَْمَرَة إِّالَّ َأْن خَيْلَِّطَها بِّتَـْهلِّيٍل َأْو َتْكبِّ  -َوَسلََّم اَّللَّ
 ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده حسن[   [2806]خزيمة: 

 النوع الثاني: يف كيفيتها 
صلى هللا  -قال: مسعت رسول هللا    -رضي هللا عنهما  -)خ م ط ت د س( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2175]

 َشريك  يُهِّلُّ ملبِّّدًا يقول »لَبَّيَك اللَُّهمَّ لبـَّْيَك، لبـَّْيَك ال شريَك لك لبـَّْيَك، إنَّ احلمَد والنِّّْعَمَة لَك واملُّلَك، ال   -عليه وسلم
 الكلمات.َلَك«. ال يزيد على هذه 

َفةِّ رَْكَعَتنْيِّ، مث    -صلى هللا عليه وسلم-زاد يف رواية: »وأنَّ عبد هللا بن عمر كان يقول: كان رسول هللا   يَركُع بذي احْلُليـْ
َفةِّ: أَهلَّ هبؤالء الكلمات، وكان عبُد هللا بُن عمر يقوُل: كان عمُر بُن   إذا استوْت به النَّاقُة قائِّمة، عند مسجد ذي احلَليـْ

من هؤالء الكلمات، ويقول: لبـَّْيك اللهمَّ    -صلى هللا عليه وسلم-يُهِّلُّ إبْهالل رسول هللا    -رضي هللا عنه-خلطاب  ا
 لبـَّْيَك، لبـَّْيَك وَسْعَدْيَك، واخلرُي يف يَدْيَك لبـَّْيَك، والرَّغباُء إليَك والعمُل«. 
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 ، َفذكر حنوه مع الزِّايدة.-هللا عليه وسلمصلى -ويف رواية قال: تـََلقَّْفُت التـَّْلبِّيَة من رسول هللا 
 هذه رواية البخاري ومسلم. 

، لَبَّيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك، لَبـَّْيك  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية املوطأ والرتمذي وأيب داود والنسائي: »أنَّ تْلبِّيَة رسول هللا  
 امللك، ال شريك لك«. ال َشرِّيَك لك لَبـَّْيَك، إنَّ احلمَد والنـَّْعَمَة َلَك و 

 قال: وكان ابُن عمر يزيُد فيها: »لبـَّْيَك لبيك وسْعَدْيَك، واخلرُي بِّيدْيك، لَبـَّْيَك والرَّْغباُء إليك والعمُل«. 
 إال أّن يف رواية املوطأ وأيب داود: لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك، ثالَث مرات يف زايدة ابن عمر.

َؤالءِّ الَكلِّمات«ويف رواية للنسائي مثل رواية    .البخاري ومسلم ابلزايدة إىل قوله: »هبِّ
   [ ]صحيح[1371]جامع: 

فذكر التلبية مثل    -صلى هللا عليه وسلم-قال: أهلَّ رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)د( جابر بن عبد هللا    -[ 2176]
-املعارج، وحنوه من الكالم، والنيبُّ  قال: »والناس يزيدون: ذا    -صلى هللا عليه وسلم-حديث ابن عمر عن النيب  

 يسْمُع، وال يقول شيئًا«. أخرجه أبو داود هكذا ُعَقْيَب حديث ابن عمر -صلى هللا عليه وسلم
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1372]جامع: 

يُليب: لبَّيَك    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »إيّنِّ ألعلُم كيَف كان رسوُل هللا   -)خ( عائشة رضي هللا عنها  -[  2177]
 اللَُّهمَّ لبـَّْيك، إنَّ احلمَد والنِّّْعمة لك«  

 هكذا قاله احلميدي. أخرجه البخاري  ،«زاد يف مسند ابن عمر »وامللَك ال شريك لك 

 [ ]صحيح[ 1373]جامع: 

مسعود    -[  2178] بن  عبد هللا  عنه-)س(  رسول هللا    -رضي هللا  تلبية  من  وسلم-قال: كان  عليه  :  -صلى هللا 
 »لبـَّْيَك اللَُّهمَّ لبـَّْيَك، لَبـَّْيَك ال شريَك لك لَبـَّْيَك، إنَّ احلمَد والنِّّْعَمَة لك«. أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح لغيره[ 1374]جامع: 

أبو هريرة    -[  2179] تـَْلبيةِّ رسول هللا    -رضي هللا عنه-)س(  إلَه  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »كان من  لَبـَّْيَك   :
«. أخرجه النسائي    احلَقِّّ

، لَبـَّْيَك«. َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: يفِّ تـَْلبَِّيتِّهِّ »لَبـَّْيَك إَِّلَه احلَْ ويف رواية عند ابن ماجه،   قِّّ
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1375]جامع: 

قال:    -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا    -رضي هللا عنه-)ط ت د س( السائب بن خالد األنصاري    -[  2180]
يـَْرفـَُعوا   ، أْن  أْصواَْتُْم ابلتَّلْبيةِّ أو ابإلهالل، يُريُد أَحَدمها«. هذه  »إنَّ جبيَل أاتين فأمرين أْن آُمَر أصحايب، أو َمْن معيِّ

 رواية املوطأ والرتمذي وأيب داود.
 ويف رواية النسائي قال: »جاءين جبيُل، فقال يل: اي حمّمد، ُمْر أْصحاَبَك: أْن يرفـَُعوا أصواَْتُْم ابلتَّلبيةِّ« 

 صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده 1376]جامع: 

قال: »كان املشركون يقولون: َلبـَّْيَك ال شريك لك، فيقول    -رضي هللا عنهما-)م( عبد هللا بن عباس    -[  2181]
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مَتُلُكُه وما َمَلك، يقولون هذا وهم -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا   َقْد، فيقولون: إال َشرِّيكاً هو لك،  : ويلكم قْد 
 .ابلبيت«. أخرجه مسلميطوفون 
 [ ]صحيح[ 1377]جامع: 

ْبِّيُل،   -رضي هللا عنه  -زَْيد ْبنِّ َخالٍِّد اجْلَُهينِِّّّ   )جه( -[ 2182] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َجاَءينِّ جِّ
َعارِّ احْلَجِّّ " أخرجه ابن ماجهفـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، ُمْر َأْصَحاَبَك فـَْلرَيْفـَُعوا  َا مِّْن شِّ لتـَّْلبَِّيةِّ، فَإَِّّنَّ  َأْصَواَْتُْم ابِّ

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 2923]ماجه: 

هريرة    -[  2183] أبو  عنه    -)حم(  بَِّرْفعِّ    -رضي هللا  ْبِّيُل  جِّ »َأَمَرينِّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
» َعارِّ احْلَجِّّ ، فَإِّنَُّه مِّْن شِّ ْهاَللِّ  َأخرجه مسند أمحد. . الصَّْوتِّ يفِّ اإْلِّ

د بن خالد الجهني، فقد أخطأ أسامة بن زيد في هذا الحديث فجعله  [ ]شعيب: متن الحديث صحيح، لكن من حديث زي 8314]مسند:  
 ]  من حديث أبي هريرة[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقات 

ٍم، قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس إَِّذا َلىبَّ يـَُقوُل: »لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك، لَبـَّْيَك    -[  2184] اَل َشرِّيَك َلَك  )حم( الضَّحَّاك ْبنِّ ُمَزاحِّ
َا تـَْلبَِّيُة َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى  لَبـَّْيَك، إِّنَّ احْلَْمَد َوالنِّّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، اَل َشرِّيَك َلَك« قَاَل: َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: »انـْتَ  َها فَإَِّّنَّ هِّ إِّلَيـْ

 َأخرجه مسند أمحد. . هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات[ 2754، 2404]مسند: 
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 اإلفراد، والقران، والتمتع وأحكامها الباب الثالث: يف  

 وفيه: ثالثة فصول   
 

 الفصل األول: يف اإلفراد 
َأفْـَرَد احْلجَّ«. أخرجه    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنها-)م ط ت د س( عائشة    -[  2185]

 مسلم واملوطأ وأبو داود والرتمذي والنسائي. 
« -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى للنسائي: »أنَّ رسوَل هللا   ، أهلَّ ابحْلَجِّّ

 [ ]صحيح[ 1384]جامع: 
صلى هللا عليه  -قال: »أْهَلْلنا مع رسول هللا    -رضي هللا عنهما-هللا بن عمر بن اخلطاب  )م ت( عبد    -[  2186]

 ابحلجِّّ ُمْفَردًا«.  -وسلم
 ، أهلَّ ابحلجِّّ ُمْفَردًا«. أخرجه مسلم والرتمذي-صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أنَّ رسوَل هللا  

 [ ]صحيح[ 1385]جامع: 

، هل تعلمون: أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنهما-)د( معاوية بن أيب سفيان    -[  2187] صلى هللا  -قال: »اي أصحاب النيبِّّ
َّنى عن كذا ]وكذا[، وعن رُكوبِّ ُجُلودِّ النِّّمار؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون: أنه َّنى أْن يـُْقَرَن بني احلجِّّ    -عليه وسلم

 إَّنا َمَعُهنَّ، ولكنَّكم َنسيُتْم«. أخرجه أبو داود.  والعمرة؟ قالوا: أمَّا هذه فال، قال: أَما
[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل أبي شيخ الهنائي حيوان بن خلدة فإنه حسن الحديث[ ]األلباني: صحيح إال النهي عن  1387]جامع:  

 القران فهو شاذ[ 

النيب    -رضي هللا عنهما-)م( جابر بن عبد اَّللَّ وأبو سعيد اخلدري    -[  2188] صلى هللا عليه  -قاال: »َقدِّْمنا مع 
 ، وحنن َنْصُرُخ ابحلجِّّ ُصَراخًا«. أخرجه مسلم -وسلم

 [ ]صحيح[ 1388]جامع: 

 َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َأفْـَرَد احْلَجَّ«. أخرجه ابن ماجه -رضي هللا عنه  -)جه( َجابِّر -[ 2189]
 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ 2966 ]ماجه:

 الفصل الثاني: يف القران 
-قال بكُر بُن عبد اَّللَّ املزينُّ: قال أنٌس: مسعُت النيبَّ    -رضي هللا عنه-)خ م د ت س( أنس بن مالك    -[  2190]

يـَُليبِّّ ابحلجِّّ والعمرةِّ مجيعاً، قال بكٌر: فحدَّثُت بذلك ابَن عمر، فقال: َلىبَّ ابحلجِّّ وحده، فـََلقيُت    -وسلمصلى هللا عليه  
بياانً، مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  يقول: »لَبـَّْيَك ُعمَرة وَحجًا«.  -أنساً َفَحدَّثُتُه، فقال أنٌس: ما تـَُعدُّوان إال صِّ

 ومسلم.  هذه رواية البخاري

 : أهلَّ هبما: لَبـَّْيَك ُعْمَرًة وحجًا«.-صلى هللا عليه وسلم-وملسلم أيضاً قال: »مسعُت رسول هللا 
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 ويف رواية: لَبـَّْيَك بُِّعْمرٍة وحٍج. 
 وأخرج أبو داود والنسائي: رواية مسلم املفردة. 

 . (1) يَك حبجٍَّة وُعْمَرٍة« يقول: لَبَّ  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي قال: »مسعُت النيبَّ 
َفةِّ، فـََقاَل َعلِّيٌّ: إِّيّنِّ    ويف رواية عن َنا َذا احْلَُليـْ ، فَأَتـَيـْ ، قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َعلِّيٍّ ُأرِّيُد َأْن َأمْجََع َبنْيَ َسْعد، َمْوىَل احلََْسنِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ

، قَاَل: »لَبـَّيْ  ْليَـُقْل َكَما َأُقوُل، مثَّ َلىبَّ ٌ: َوَقْد َأْخَبينِّ  احْلَجِّّ َواْلُعْمَرةِّ، َفَمْن َأرَاَد َذلَِّك فـَ َجٍَّة َوُعْمَرٍة َمًعا« ، قَاَل: َوقَاَل َساملِّ َك حبِّ
َوإِّنَّ  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  رِّْجَل  لََتَمسُّ  رِّْجلِّي  إِّنَّ  »َواَّللَِّّ  قَاَل:  َمالٍِّك،  ْبُن  هبَِِّّما مجِّيًعا«أََنُس  لَُيهِّلُّ  َأخرجه    . ُه 

 . (2) مسند أمحد 
 [ ]صحيح[ 1389]جامع: ( 1)
 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[  13984]مسند: ( 2)

قال: »قال الصُّيَبُّ بُن َمْعَبٍد: كنُت رجاًل أعرابياً َنْصرانّياً، فأسلمُت، فأتيُت    -رمحه هللا-)د س( أبو وائل    -[  2191]
ُتوَبنْيِّ  رجاًل من عشريِت يقال له: ُهَدْْيُ ْبُن ثـُْرُمَلَة، فقلُت: اي َهناُه، إىنِّّ حريٌص على اجلهاد، وإيّنِّ وجدُت احلجَّ والعمرة َمكْ 

، فكي الُعَذيَب  عليَّ أَتـَْيُت  امَجْعُهما، واْذَبْح ما استَـْيَسَر من اهلَْدي، فأهللُت هبما، فلما  بينهما؟ فقال:  ف يل أبْن أمجع 
ا  َلقيين َسلماُن بُن ربيعَة، وزيُد بُن ُصوَحان، وأان ُأهِّلُّ هبما معاً، فقال أحدمها لآلخر: ما هذا أَبفَقه من بعريه، قال: فكأَّنّ 

َبٌل، حَّت أتيُت عمَر بَن اخلطاب، فقلُت له: اي أمري املؤمنني، إيّنِّ كنُت رجاًل أعرابياً نصرانياً، وإين أسلمُت،  أُلقَي عليَّ جَ 
، فأتيُت رجاًل من قومي، فقال يل: امجْعُهما واذبح ما  وأان حريٌص على اجلهاد، وإين وَجْدُت احلجَّ والعمرَة مْكُتوَبني عليَّ

«. أخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم-ين أهللُت هبما معاً، فقال عمر: ُهديَت لُسنَّةِّ نَبِّيْك  اْستَـْيَسَر من اهلَْدي، وإ
 والنسائي.

 أعاَد عليه أيضاً قول الُرجلني له، ومسَّامُها، وأعاد امَسُهما   -وأعاد عليه قوَل الرَُّجل   -إال أنَّ النَّسائي قال: ملا قال لعمر 

 إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[  [ ]عبد القادر:1390]جامع: 

عبد هللا    -[  2192] بن  جابر  عنهما -)ت س(  رسوَل هللا    -رضي هللا  وسلم-»أنَّ  عليه  احلجَّ  -صلى هللا  قرَن   :
 والُعمرَة، فطاف هلما طوافاً واحدًا«. أخرجه الرتمذي والنسائي 

الترمذي وابن ماجة فيه تدليس أبي الزبير، ولكنه متابع عند النسائي من  [ ]عبد القادر: إسناد النسائي حسن وحديث  1392]جامع:  
 ]األلباني: صحيح[    حديث طاوس عن جابر[

»َمْن    -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م ت س( عبد هللا بن عمر    -[  2193]
 واحٌد عنهما، حَّت حيلَّ منهما مجيعًا«. هذه رواية الرتمذي.  أْحَرَم ابحلّج والعمرةِّ أجَزأُه طواٌف واحٌد، وَسْعيٌّ 

صلى هللا -ويف رواية النسائي، »أنَّ ابن عمر: قـََرَن احلجَّ والعمرَة، فطاَف طوافاً واحدًا، وقال هكذا رأيُت رسول هللا  
 يـَْفَعُلُه«.  -عليه وسلم

»َمْن مجَع بني احلجِّّ والعمرةِّ كفاُه طواٌف واحٌد، ومل حيِّلَّ حَّت حيِّلَّ ويف رواية البخاري ومسلم: أنَّ ابَن عمر كان يقوُل:  
 منهما مجيعًا«. 

 وقد أخرجا هذا املعىن يف مُجلةِّ حديٍث طويٍل يُْذَكر آنفاً 
 [ ]صحيح[ 1393]جامع: 
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رضي هللا عنهما    - بَن عمَر  )خ م ط س( انفع: أنَّ عبَد هللا بَن عبدِّ هللا، وساملَ بَن عبد هللا، كلَّما عبَد هللاِّ   -[  2194]
الناسِّ قِّ - بنَي  أْن يكوَن  العاَم، فإانَّ ََنْشى  َيُضرُّك أن ال حَتُجَّ  الزُّبريِّ، قاال: ال  ابنِّ  لِّقتالِّ  نَزَل احلَجَّاُج  تاٌل، حُياُل  ، حني 

َنُه َفعْلُت كما فـََعَل رسوُل هللا   يَل بيين وبـَيـْ ، قال: إن حِّ َنَك وبنَي البيتِّ وأان معُه حني حالْت   -هللا عليه وسلم  صلى-بـَيـْ
َفةِّ، َفلىبَّ ابلعمرةِّ  : ُأْشهِّدُكم أيّنِّ قد َأوَجْبُت ُعْمَرة، فاْنطََلَق حَّت إذا أَتى ذا احلَُليـْ ، مث قال: إْن ُخلِّّي  قريٌش بَينُه وبنْيَ البَـْيتِّ

مث تال: }لقد كاَن لكم   -صلى هللا عليه وسلم-  َسبيلي َقَضْيُت ُعمرِت، وإْن حيَل بَيين وبينُه فـََعلُت كما فعَل رسوُل هللا
يَل  21يف رسولِّ اَّللَّ ُأسوٌة حسَنٌة{ ]األحزاب:   [ مثَّ ساَر، حَّت إذا كان بَظْهرِّ البَـْيداء قال: »ما َأْمُرمها إال واحٌد، إنَّ حِّ

، ُأشهِّدُكم: أين قد أوجْبُت حجًَّة مع عُ  يَل بيين وبني احلجِّّ ْمرِت، فانطلق، حَّت ابتاع بُِّقَدْيٍد َهْدايً، مث  بـَْيين وبنْيَ العمرةِّ حِّ
دًا«.  طاف هلما طوافاً واحِّ

 زاد يف رواية: »وكان ابُن عمر يقول: مْن مجَع بنَي احلجِّّ والعمرةِّ كفاُه طواٌف واحٌد، ومل حيِّلَّ حَّت حيِّلَّ منهما مجيعًا«. 

ما   مجيعاً، حَّت َقدَِّم مكَة، فطاف ابلبيت وابلصَّفا واملروةِّ، ومل يَزَِّد على ذلك،  ويف أخرى حنوه، وفيه: »مثَّ انطلَق يُهِّلُّ هبِّ
ْر، ومل حَيْلِّْل من شيٍء َحرُم عليه، حَّت كاَن يوُم النَّْحرِّ، فَنَحَر وحَلَق، ورأى: أنْ  قد َقضى    ومل يـَْنَحْر، ومل حْيلِّْق، ومل يـَُقصِّّ

 «. -صلى هللا عليه وسلم-بُن عمر: كذلك فَعَل رسوُل هللا  طواَف احلجِّّ والعمرة بَِّطوافِّهِّ األول. وقال ا
ومسلم   البخاري  أخرجه  وأهدى«.  عنه  جُمزيٌء  ذلك  أْن  ورأى  واحدًا،  طوافاً  هلما  »فطاف  وقال:  بنحوه،  أخرى  ويف 

 واملوطأ والنسائي
 [ ]صحيح[ 1394]جامع: 

اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »قـََرَن احْلَجَّ، َواْلُعْمَرَة« أخرجه ابن  َأنَّ َرُسوَل  -رضي هللا عنه-أَبُو طَْلَحةَ  )جه( -[ 2195]
 ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس وقد رواه بالعنعنة[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: 2971 ]ماجه:
 لس، وقد عنعن[ مد  -وهو ابن أرطاة -صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حجاج 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »مَلْ   -رضي هللا عنهم-َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ، َواْبنِّ ُعَمَر َواْبنِّ َعبَّاسٍ  )جه( -[ 2196]
نَي َقدُِّموا، إِّالَّ  ًدا« أخرجه ابن ماجه َيُطْف ُهَو َوَأْصَحابُُه، لُِّعْمَرْتِِّّْم َوَحجَّتِّهِّْم، حِّ  َطَوافًا َواحِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناد المصنف ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف ومدلس[ ]األلباني: صحيح لغيره[ 2972 ]ماجه:
 ، وقد توبع[ -وهو ابن أبي سليم-]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث  

ًعا، َوَسَعى َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِّ، مثَّ قَاَل:  -هللا عنهرضي -اْبن ُعَمَر  )جه( -[ 2197] ْلبَـْيتِّ َسبـْ : أَنَُّه َقدَِّم قَارِّاًن، َفطَاَف ابِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -َهَكَذا فـََعَل َرُسوُل اَّللَِّّ   . أخرجه ابن ماجه-َصلَّى اَّللَّ

قد توبع، وأبو الزبير قد صرح  -وهو ابن سّوار، وإن كان ضعيًفا-[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، أشعث 2974 ]ماجه:
 بسماعه من جابر عند مسلم وغيره[ 

اَنَقةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، عِّْنَد   قَاَل: إِّيّنِّ عِّْنَد ثَفَِّناتِّ  -رضي هللا عنه-أََنس ْبنِّ َمالٍِّك  )جه( -[ 2198]
جٍَّة َمًعا« َوَذلَِّك يفِّ َحجَّةِّ اْلَوَداعِّ   . أخرجه ابن ماجه الشََّجَرةِّ، فـََلمَّا اْستَـَوْت بِّهِّ قَائَِّمًة، قَاَل: »لَبـَّْيَك بُِّعْمَرٍة َوحِّ

 ورجاله ثقات[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ ]شعيب: إسناده صحيح[  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح2917 ]ماجه:

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَرَج مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ َحاجًّا،    -رضي هللا عنه-َعلِّيُّ ْبُن َأيبِّ طَالٍِّب    )حب(   -[  2199] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَقَ  ِّّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »فَإِّيّنِّ  َوَخَرْجُت َأاَن مَِّن اْلَيَمنِّ، قـُْلُت: لَبـَّْيَك إِّْهاَلاًل َكإِّْهاَللِّ النَّيبِّ ُّ َصلَّى اَّللَّ اَل النَّيبِّ
ْلُعْمَرةِّ، َواحْلَجِّّ مجِّيًعا« أخرجه ابن حبان   َأْهَلْلُت ابِّ

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: اسناد قوي[  3777]حبان: 

َمالٍِّك    )حب(  -[  2200] ْبنِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى    -رضي هللا عنه-أََنس  َواْلُعْمَرةِّ،  »َأنَّ  احْلَجِّّ  َبنْيَ  قـََرَن  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ
 َوقـََرَن اْلَقْوُم َمَعُه« أخرجه ابن حبان

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الصحيح غير االشعث، وهو ثقة روى له أصحاب السنن[  3931]حبان: 

َد فَاْستَـَلُموا  )حم( َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َبْدٍر، أَنَُّه َخَرَج يفِّ نـََفٍر مِّْن َأْصَحابِّهِّ ُحجَّاًجا َحَّتَّ َوَرُدوا َمكََّة، َفَدَخُلوا الْ  -[  2201] َمْسجِّ
َنا َخْلَف اْلَمَقامِّ رَْكَعَتنْيِّ، فَإَِّذا رَ  ْلبَـْيتِّ ُأْسُبوًعا، مثَّ َصلَّيـْ ،  احْلََجَر، مثَّ طُْفَنا ابِّ ُجٌل َضْخٌم يفِّ إِّزَاٍر َورَِّداٍء ُيَصوُِّت بَِّنا عِّْنَد احْلَْوضِّ

َأْهُل   قـُْلَنا:  أَنـُْتْم؟  َمْن  قَاَل:  َناُه  أَتـَيـْ فـََلمَّا  َعبَّاٍس،  اْبُن  فـََقاُلوا:  َعْنُه؟  َوَسأَْلُت  إِّلَْيهِّ،  قَاَل:  فـَُقْمَنا  اْلَيَماَمةِّ  َأْهُل  ، َومثَّ  اْلَمْشرِّقِّ
َعُل َكَذا. قَاَل:   ُعمَّاٌر؟ قـُْلُت: َبْل ُحجَّاٌج، قَاَل: فَإِّنَُّكْم َقْد نـََقْضُتْم َحجَُّكْم، قـُْلُت: َقْد َحَجْجُت مَِّرارًا َفُكْنُت َأفْـ َفُحجَّاٌج َأمْ 

َ اْبُن ُعَمَر فـَُقْلُت: اَي اْبَن ُعَمَر إِّانَّ َقدِّْمَنا، فـََقَصْصَنا   َعَلْيهِّ قِّصَّتَـَنا َوَأْخَباَْنُه َما قَاَل: إِّنَُّكْم نـََقْضُتْم  فَاْنطََلْقَنا َمَكانـََنا َحَّتَّ أيَِْتِّ
َّللَِّّ َأَخَرْجُتْم ُحجَّاًجا؟ قـُْلَنا: نـََعْم، فـََقاَل: »َواَّللَِّّ َلَقْد َحجَّ َرُسوُل ا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوأَبُو  َحجَُّكْم، قَاَل: ُأذَكِّرُُكْم ابِّ َّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ْثَل َما فـََعْلُتْم«َبْكٍر، َوُعَمرُ   َأخرجه مسند أمحد.  .  ُكلُُّهْم فـََعَل مِّ
 [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 5939]مسند: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََلْم حَيْلِّْل« َوَمَع َأيبِّ َبْكٍر    -رضي هللا عنه  -)حم( اْبن ُعَمَر    -[  2202] قَاَل: »َخَرْجُت َمَع النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .َوُعَمَر َوُعْثَماَن »فـََلْم حيِّلُّوا«

 [ ]شعيب: إسناده قوي[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 6445، 5097]مسند: 

 الفصل الثالث: يف التمتع وفسخ احلج 
قال سعيد ابُن املَُسيُِّّب: »اجتمَع عليُّ وعثمان بُعسفاَن،    -رضي هللا عنه-)خ م س( علي بن أيب طالب    -[  2203]

النيبُّ   فَعَله  َأمٍر  إىل  تُريُد  ما  له علي:  فقال  العمرةِّ،  أو  املُْتعةِّ،  ينَهى عن  تنهَ -صلى هللا عليه وسلم-فكان عثمان  ى  ، 
النَّاَس عنه؟ فقال له عثمان: َدْعنا عنك، قال: إين ال أستطيُع أْن أَدعَك، فلمَّا رأى ذلك ]عليٌّ[ أهلَّ هبما مجيعًا«. هذه  

 رواية البخاري ومسلم. 
املُ  ينَهى عن  بنْيَ مكََّة واملدينة، وُعثماُن  َشهَِّد عثمان وعليًّا  إنَّه  بُن احلكم:  للبخاري: »قال مرواُن  ْتعةِّ، وأْن ويف رواية 

جيمع بينُهما، فلمَّا رأى ذلك عليٌّ أهلَّ هبما: لبَّيَك بعمرٍة وحجٍَّة، فقال عثماُن: َتراين أَّنَى الناَس، وأنت تفعُلُه؟ فقال:  
 لقْولِّ أحٍد«. -صلى هللا عليه وسلم-ما كنُت ألدََع ُسنََّة رسول هللا 

َهى عن  ويف رواية النسائي، قال مروان: »كنُت جالساً عْند ع ثمان، فسمِّع عليًّا يُليبِّّ حَبجٍَّة وُعْمَرٍة، فقال: أمل تُكْن تنـْ
صلى هللا  -يُليبِّّ هبما مَجيعاً، فلم أدَْع قْوَل رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم-هذا؟ قال: بلى، ولكينِّّ مسعُت رسول هللا  

 لقولك«.  -عليه وسلم
َهى عن   ينـْ لبـَّْيَك حبَِّجٍَّة وعمرٍة معاً، فقال ويف أخرى، أنَّ عثمان كان  بنْيَ احلجِّّ والُعْمَرةِّ، فقال عليٌّ:  املُتَعةِّ، وأن جُيَمع 

 ألَحٍد من النَّاس«  -صلى هللا عليه وسلم-عثماُن: أتـَْفَعُلها وأان أَّْنى عنها؟ فقال عليٌّ: »مل أُكْن ألدََع ُسنََّة رسول هللا 
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   [ ]صحيح[1395]جامع: 
َعةِّ، وكاَن عليٌّ أيمر    -رضي هللا عنه-( علي  )م س  -[  2204] قال عبد هللا بن شقيق: »كاَن ُعثماُن يـَْنهى َعنِّ اْلُمتـْ

مَتتـَّْعنا مع رسول هللا   لَقْد علمَت أانَّ  لَِّعليٍّ كلمًة، فقال عليٌّ:  ؟ قال: أجل،  -صلى هللا عليه وسلم-هبا، فقال عثماُن 
 سلم. ولكنَّا ُكنَّا خائِّفِّنَي«. هذه رواية م

: »َحجَّ عليٌّ وُعْثمان، فَلمَّا ُكنَّا ببعض الطريق: َّنى عثماُن عن التََّمتُّع«، فقال:  اْلُمَسيَّبِّ   ويف رواية النسائي: قال ابن 
َهُهْم عثماُن، فقال عليٌّ: »أمل ُأْخَبْ   أَنََّك تـَْنهى عن  »إذا رأيـُْتُموُه قد اْرحَتََل فارحتُِّلوا، َفلىبَّ عليٌّ وأصحابُُه ابلعمرةِّ«، فلم يـَنـْ

 صلى هللا عليه وسلم مَتتَّع؟« قال: »بلى« -التََّمتُّع؟« قال: »بلى«، قال له عليٌّ: »أمل َتْسَمْع رسوَل هللا 

 [ ]صحيح[ 1396]جامع: 

يـَْنهى عنها، قال:    -رضي هللا عنه-)م( أبو نضرة: قال: كان ابن عباس    -[  2205] َعة، وكان ابُن الزُّْبريِّ  أيُمُر ابْلُمتـْ
، فلما قام عمر قال »: إنَّ  -صلى هللا عليه وسلم-فذكرتُُه جلابٍر، فقال: َعَلى َيدِّيَّ داَر احلديُث: مَتتـَّْعنا مع رسول هللا  

َشاَء ِبا شاَء، وإنَّ اْلُقْرآَن قد نـََزَل َمنازِّلَُه، فَأمتُِّّوا احلجَّ والعمرَة هللِّ كما أمركم هللا، وأَبِّتُّوا نكاَح هذه    هللا كان حيِّلُّ لرسولِّهِّ ما
 النساء، فلن ُأوَتى بَِّرُجٍل نكح امرأة إىل أجٍل إال رمَجُْتُه ابحلِّجارةِّ«. 

ُلوا َحجَّكم من ُعمرتكْم فأنَُّه أمتُّ حلَ  كْم، وأمتُّ لُِّعْمَرتُِّكْم«. أخرجه مسلم ويف أخرى: »فافصِّ  جِّّ

ئناُه يف منزلهِّ، َفسألُه القوُم عن أشياء   مث ذكروا   -قال احلميدي: وقد أخرج مسلم يف كتاب النكاح قال: قدِّم جابٌر، َفجِّ
 وأيب بكٍر وعمر. -صلى هللا عليه وسلم-]نعم[ اسَتمتَـْعنا مع رسول هللا  ؟ فقال: -املتعة

. وظاهُر هذا  َعَة احلجِّّ  احلديث: أنُّه عىن ُمتـْ
 وقد أتول ذلك مسلم على متعة النِّّساءِّ.  

 [ ]صحيح[ 1397]جامع: 
بن أيب وقاص    -[  2206] مَتَتَّعَنا مع رسول هللا    -رضي هللا عنه-)م ط ت س( سعد  »َلَقْد  صلى هللا عليه  -قال: 

«.   -يعين: معاوية   -، وهذا -وسلم  كافٌِّر ابْلُعُرشِّ
: بـُُيوَت َمكََّة يف اجلاهِّليَّةِّ. هذه رواية مسلميعين   . (1) ابْلُعُرشِّ

أيب   بَن  َسْعَد  َع  أنَُّه مسِّ اْلُمطَّلِّب:  بن  نوفل  بن  احلارث  بن  بن عبد هللا  والنسائي: عن حممد  والرتمذي  املوطأ  رواية  ويف 
، فقال الضَّحَّاُك: ال يصنع ذلك إال َمْن  وقَّاٍص، والضَّحَّاَك ابَن قـَْيٍس، َعاَم َحجَّ ُمَعاَويُة، َيْذُكَرانِّ ا لتََّمتَُّع ابلعمرةِّ إىل احلجِّّ

َجهَل أْمَر هللا، فقال له سعد: بِّْئَس ما قـُْلَت اي اْبَن َأخي، فقال الضَّحَّاُك: إنَّ عمر قد َّنى عن ذلك، فقال سعٌد: قد  
. ليس عند الرتمذي، »َعاَم  - عليه وسلمصلى هللا-أبمره، وصنعها هو    -صلى هللا عليه وسلم-صنعناها مع رسول هللا  

 .(2) َحجَّ معاويُة«
 [ ]صحيح[  1399( ]جامع: 1)
( ]عبد القادر: في سنده محمد بن عبد هللا بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي النوفلي المدني، لم يوثقه غير ابن حبان،  2)

 د[   وباقي رجاله ثقات وله شواهد[ ]األلباني: ضعيف اإلسنا 

قال: »مسعُت عمر يقول: وهللا ال أَّْناُكم عن املتعة، فإَّنا لفي    -رضي هللا عنهما-)س( عبد هللا بن عباس   -[  2207]
«. أخرجه النسائي -صلى هللا عليه وسلم-كتاب هللا، ولقد فعلها رسوُل هللا   . يعين: العمرَة يف احلجِّّ
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 ]األلباني: صحيح اإلسناد[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[  1400]جامع: 

َيْسأُل عبَد هللا بَن عمر عن التمتع  -رمحه هللا-)ت( سامل بن عبد هللا    -[  2208] : مسع رجاًل من َأهل الشام وهو 
؟ فقال: عبد هللا بن عمر: »أرأَيَت إْن كاَن أيب ََّنَى عنها، َوصنَـَعَها رسوُل هللا   :  -وسلمصلى هللا عليه  -ابلعمرةِّ إىل احلجِّّ

،  -صلى هللا عليه وسلم-؟ فقال الرجل: بل َأْمُر رسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم-أََأْمُر أيب يـُتـََّبُع، َأْم َأْمُر رسولِّ هللا  
 . «. أخرجه الرتمذي-صلى هللا عليه وسلم-فقال: لقد َصنَـَعها رسوُل هللا 

 سناد[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح اإل 1401]جامع: 

بن حصني    -[  2209]  مع    -رضي هللا عنه-)خ م س( عمران  فـََفَعْلَناَها  اْلُمتَعةِّ يف كَتاب هللا،  آيَُة  »أُْنزِّلْت  قال: 
وسلم-رسولِّ هللا   عليه  قال  -صلى هللا  شاء«.  ما  برْأيه  رَُجٌل  قال  ماَت،  َحَّتَّ  عنها  يـَْنَه  ومل  حُيرُِّمُه،  قـُْرآٌن  يـَْنزِّْل  ومل   ،

 البخاري، يقال: إنه عمر. 
، وأمران هبا رسوُل هللا    -ويف رواية »نـََزلْت آيَة املتعة يف كتاب هللا   َعَة احلجِّّ مث مل تـَْنزِّْل    -صلى هللا عليه وسلم-يعين: ُمتـْ

، ومل يـَْنَه عنها حَّت مات«.   آيٌَة تـَْنَسُخ آيََة ُمْتعةِّ احلجِّّ

،  -صلى هللا عليه وسلم-بني احلجِّّ والعمرة، ومَتَتََّع نيبُّ هللا    -ليه وسلمصلى هللا ع-ويف أخرى قال: »مَجَع رسول هللا  
قد َأْعَمَر طَائَِّفة من َأهله يف اْلعْشرِّ، فلم تـَْنزِّْل آيٌة تـَْنَسُخ ذلك، ومل    -صلى هللا عليه وسلم-ومَتَتـَّْعَنا َمَعه، وإن رسوَل هللا  

ُيسلَُّم َعَليَّ، حَّت اكتَـَويُت، َفرتِّْكت، مث تـَرَْكُت اْلَكي فـََعاَد«. هذه رواايُت    يـَْنَه عنه حَّتَّ َمَضى لوجهه«. وفيها: »وقد كان
 البخاري ومسلم. 

بني حجٍَّة وُعمرٍة، مث تـُُويفِّّ قبل أْن يَنهى عنها، وقبل    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية النسائي قال: »مَجََع رسوُل هللا  
 ه«. َأْن يـَْنزَِّل اْلُقْرآُن بَتْحرِّميِّ 

النيب   يـَْنَه عنهما  ينزْل فيهما كَِّتاٌب، ومل  ، قال قائٌل  -صلى هللا عليه وسلم-ويف َأخرى »مَجََع بني َحجٍَّة وُعْمَرٍة، مث مل 
 . («1)فيهما برأيه ما شاء 

 (.2) برأيِّهِّ«قد مَتَتََّع ومَتَتـَّْعنا معه، قال فيها قائٌِّل  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى »َأنَّ رسول هللا 
 (. 1126( هاتان الروايتان أيضًا عند مسلم بمعناهما رقم )1)
   [ ]صحيح[1402]جامع: ( 2)

يف    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »مَتَتََّع رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م د س( عبد هللا بن عمر    -[  2210] 
َفةِّ، وبَدأ رسوُل هللا   احْلَُليـْ اهلدَي من ذي  َفَساَق معه  ابْلُعمَرةِّ إىل احلجِّّ وأْهَدى،  الوداعِّ    -صلى هللا عليه وسلم -حجَّةِّ 

، ومتََ  ، فكاَن مَِّن النَّاسِّ من   -صلى هللا عليه وسلم-تََّع النَّاُس مع رسول هللا فأهلَّ ابلعمرةِّ، مث أهلَّ ابحلجِّّ ابلعمرةِّ إىل احلجِّّ
َقدَِّم رسوُل هللا   فلمَّا  يـُْهدِّ،  مَلْ  َمْن  َمْن كاَن   -صلى هللا عليه وسلم-َأْهَدى. ]فساق اهلدي[ ومنهم  للنَّاس:  قال  َمكََّة 

من ش فإنَُّه ال حيِّلُّ  أْهَدى  ابلبيت وابلصََّفا  منُكْم  فـَْليُطْف  أهدى  منكم  يكن  مل  يـَْقضَي َحجَُّه، ومن  منه، حَّت  َحُرَم  يٍء 
ٍم يف احلجِّّ  ْر َوْلَيْحلِّْل، مث لُيهِّلَّ ابحلجِّّ وْليـُْهدِّ، فمن مل جيِّْد َهْدايً فـَْلَيُصْم َثالَثَة أايَّ َعة إذا رجع إىل َأْهلِّهِّ،  واملروة، وْليـَُقصِّّ  وَسبـْ

حني َقدَِّم َمكََّة، فاْستَـَلَم الرُّْكَن أوََّل شيٍء، مث َخبَّ َثالَثََة أطواٍف من السَّْبع،    -صلى هللا عليه وسلم-هللا  وطاَف رسوُل  
صفا فا فطاف ابل وَمَشى أْربـََعَة َأْطَواٍف، مث رََكَع حني َقَضى َطَواَفُه ابْلبَـْيتِّ عنَد املََقامِّ ركعتني، مث َسلََّم، فانَصَرَف فَأَتى الصَّ 

مث  واملْرَوةِّ َسبَعَة َأْطواٍف، مث مل حَيْلِّل من شيٍء َحُرَم منه حَّت َقضى َحجَّه وحَنََر َهْديَه يوم النحر، وأفاَض فطاف ابلبيت،  
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رسوُل هللا   فـََعَل  ما  مْثَل  وفـََعَل  منه،  حرم  شيء  من كلِّّ  وسلم-َحّل  عليه  من  -صلى هللا  اهلْدَي  َفَساَق  َأْهدى  َمْن   ،
                        .والرتمذيأخرجه اجلماعة إال املوطأ النَّاس«. 

 [ ]صحيح[ 1403]جامع: 

اْبَن عبَّاس    -[  2211]  قال: »إنَّ  ُرون    -رضي هللا عنهما-)خ( عكرمة:  املهاجِّ أَهلَّ  فقال:  ؟  َعةِّ احلجِّّ ُمتـْ ُسئل عن 
، وأْهَلْلَنا، فـََلمَّا َقدِّمنا مكة قال رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم-واألنَصاُر، وأزواُج رسول هللا   صلى  -يف حجَّةِّ اْلَوَداعِّ

هالَلُكْم ابحلجِّّ ُعْمَرة، إال من قـَلََّد اهْلَْدَي، طُْفَنا ابلبَـْيتِّ وابلصََّفا واملروةِّ، وأتْينا النِّّساَء، ولََبْسَنا  : اْجَعُلوا إ-هللا عليه وسلم
ُلَغ اهلْدُي حمِّلَُّه، مث أَمَراَن َعشيََّة الرتَّْوِّيَةِّ  ، فإذا فـََرْغَنا من  : أْن َّنِّ الثَِّّياَب، وقال: َمْن قلََّد اهْلْدَي فإنَُّه ال حَيلُّ حَّتَّ يـَبـْ لَّ ابحلجِّّ

، وابلصََّفا واملروةِّ، وقد متَّ حجُّنا، وعلينا اهلدُي، كما قال تعاىل: }فما اْستَـْيَسَر   َنا َفطُْفنا ابلبْيتِّ ئـْ كِّ جِّ من اهْلْدي  اْلَمَناسِّ
َعٍة إذا رَجْعُتْم{ إىل أْمَصارِّكم.   الشَّاُة جُتْزيء، َفَجَمَعُوا ُنُسَكنْيِّ يف َعاٍم َبنْي احلجِّّ  فإن مل جتدُوا فصياُم َثالَثةِّ َأايٍم يف احلجِّّ وَسبـْ

نَبِّيُُّه   وَسنَّه  أْنزَلُه يف كتابه،  فإنَّ هللا  تعاىل:  -صلى هللا عليه وسلم-والعمرة،  قال هللا  مكة،  أهلِّ  َغرْي  للنَّاس،  وأابحُه   ،
{ وأْشُهُر احلجِّّ   َفَمْن  }ذلك لِّمن مل يكن أْهُلُه حاضِّرِّي املسجد احلرامِّ اليت ذكر هللا: شواُل، وذو الَقعدةِّ، وذو احلجةِّ، 

 مَتَتََّع يف هذه األشهر: فعليه َدٌم، أو صوٌم. والرَّفُث: اجلماُع، والفسوُق: املعاصي، واجلداُل: املِّراُء«.
 أخرجه البخاري تعليقاً فقال: وقال أبو كامل: عن أيب معشر عن عثمان بن غياث عن عكرمة.

 قال أبو مسعود الدمشقي، هذا حديث عزيز. قال احلميدي: 
ومل أره إال عند مسلم بن احلجاج، ومل خيرجه مسلم يف صحيحه من أجل عكرمة، فإنه مل يرو عنه يف صحيحه، وعندي:  

 أن البخاري أخذه عن مسلم. وهللا أعلم.
ق فيما  مسلم،  عن  أخذه  قد  حيث كان  احلديث  هذا  علق  إَّنا  البخاري  يكون  أن  ويشبه  مسعود،  قلت:  أبو  اله 

 واحلميدي. وهللا أعلم. 
أخرجه البخاري تعليقا مجزوما ورواه مسلم خارج صحيحه (:  90]قال األلباني في حجة النبي )  [بصيغة الجزم  [ ]معلق1404]جامع:  

 [  موصوال وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح

؟ فرخََّص فيها، وكان اْبُن    -هللا عنهمارضي  -)م( مسلم القري قال: »سألُت اْبَن عبَّاٍس    -[  2212]  عن ُمتعةِّ احلجِّّ
رخََّص فيها، فَاْدُخُلوا عليها    -صلى هللا عليه وسلم-الزَُّبرْيِّ يـََنهى عنها، فقال: هذه أمُّ ابنِّ الزُّبرْيِّ حُتَدُِّث: أنَّ رسول هللا  

  -صلى هللا عليه وسلم-، فقالت: قد رَخََّص رسوَل هللا  فَاْسأَلوَها، قال: فَدخْلَنا عليها، فإذا هي امرأٌة َضْخَمٌة َعْمياءُ 
 فيها«. 

 .» َعةِّ احلجِّّ  ويف رواية »عن املتعةِّ« ومل يقل: »عن ُمتـْ

 متعة احلج، أو متعة النِّّساء؟«. أخرجه مسلم.  :ويف أخرى »ال َأْدرِّي
 [ ]صحيح[ 1405]جامع: 

«. قال:  -رضي هللا عنه-)م د س( أبو ذر الغفاري  -[ 2213]  َعَة يف احلجِّّ  »كانت لنا رُْخَصة »يعين املُتـْ
َعُة يف احلجِّّ ألصحاب حممٍد   خاصًة«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف روايٍة قال: »كانت املتـْ

 .» َعَة النَِّّساءِّ، وُمتَعَة احلجِّّ َعَتان إال لَنا َخاصًَّة، يعين: ُمتـْ  ويف ُأخرى قال أبو ذرٍّ »ال َتْصُلُح اْلمتـْ
 حنو األوىل قال: »إَّنَّا كاَنْت لََنا رُْخَصًة ُدوَنُكْم«. هذه رواية مسلم. ويف أخرى 
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مع رسولِّ ويف رواية أيب داود »أنَّ َأاب َذرٍّ كاَن يقوُل فِّيَمْن َحجَّ، مث َفَسَخَها بُِّعْمَرٍة: مل يكن ذلك إال للِّرَّْكبِّ الذين كانوا  
 «. -صلى هللا عليه وسلم-هللاِّ 

: ليسْت لكم، ولسُتْم منها يف شيء. إَّّنا كاَنْت رُْخَصًة لََنا أصحاَب حُممٍَّد  ويف رواية النسائي،   َعةِّ احلجِّّ صلى  -قال يف ُمتـْ
 «. -هللا عليه وسلم

َعُة رُْخَصًة لََنا«  . ويف أخرى خمتصرًا قال: »كانت اْلُمتـْ
 [ ]صحيح[ 1406]جامع: 

اْبَن    -[  2214]  »سأْلُت  قال:  مجرة  أبو  م(  عنهما-َعبَّاٍس  )خ  عن   -رضي هللا  وسألُتُه  َا.  هبِّ فَأَمَرين  َعةِّ؟  اْلُمتـْ عن 
ْرٌك يف دٍم، قال: وكان انٌس كرُِّهوَها، فَنِّْمُت، فرأْيُت يف املنام: كَ  أنَّ اهلْدي؟ فقال: فيها َجُزوٌر، أو بَقَرٌة، أْو شاٌة، أو شِّ

ثـُْتُه، فقال: هللا أكْب، هللا أكب، ُسنَُّة أيب القاسم  إْنَساانً يُنادي: َحجٌّ مبوٌر وُمْتعٌة ُمتَـَقبـََّلٌة،   صلى  -فأَتْيُت ابَن عباٍس، فحدَّ
 «. هذه رواية البخاري.-هللا عليه وسلم

ويف رواية مسلم: قال أبو مجرة »مَتتـَّْعُت، فـََنهاين اَنٌس َعْن ذِّلَك، فأَتْيُت ابَن عباس ]فسألته عن ذلك[. فأمرين هبا، قال:  
اْنطََلْقُت إىل اْلبَـْيتِّ فنمُت، فأاتين آٍت يف َمنامِّي، فقال: ُعمرة متقبلة، وَحج مبور، فأتيت ابن عباس فَأخبته، فقال:  مث  

 « -صلى هللا عليه وسلم-هللا أكب، ُسنَُّة أيب القاسم 

 [ ]صحيح[ 1407]جامع: 
وَأصحابُُه    -صلى هللا عليه وسلم- النيبُّ  قال: »أهلَّ   -رضي هللا عنهما-)خ م د س( جابر بن عبد هللا    -[  2215] 

، وليس مع َأحٍد منهم هدٌي غري النيبِّّ وطَْلَحَة، فَقدَِّم عليٌّ من اليمن َمَعُه هدٌي، فقال: َأهللُت ِبا أهلَّ به النيبُّ  -  ابحلجِّّ
روا وحَيلُّوا، إال  أصحابَه: أن جَيَْعُلوَها عمرةً   -صلى هللا عليه وسلم-، فأَمَر النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم  وَيُطوُفوا، مث يـَُقصِّّ

النيبَّ   فـَبَـَلَغ  يـَْقطُُر،  أحدِّان  وذَكُر  مِّىن  إىل  نـَْنطَلُِّق  فقاُلوا:  اهلْدُي،  َمَعُه  وسلم-َمْن كاَن  عليه  هللا  لو  -صلى  فقال:   ،
َك ُكلَّها،    اْستَـْقبَـْلُت من َأْمرِّي ما استْدبَرُت َما َأهدْيُت، ولواَل أنَّ َمعي اهلدي ألحَلْلُت.  وحاَضْت عائَشُة، فـََنَسَكتِّ املَْناسِّ

؟   حَبجٍّ َوأْنطَلُِّق  تـَْنطَلُِّقوَن حبَِّجٍَّة وعمرٍة،  قالت: اي رسول هللا،   ، ابلبْيتِّ فلما طافْت   ، ابْلبَـْيتِّ َتُطْف  مل  أْن  َعْبَد غرْيَ  فَأَمَر 
«. هذه رواية البخاري ومسلم. الرَّمحن بَن أيب بكٍر: أن خَيُْرَج معها إىل التـَّْنعيم، فاْعَتَمرتْ    بعد احلجِّّ

يوم سَاَق اهلدَي معه، وقد َأهلُّوا ابحلجِّّ ُمْفردًا، فقال هلم:    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية للبخاري »أنَُّه َحجَّ مع النيبِّّ  
ُمتْـ  جْنَعُلها  َعة، فقالوا: كيَف  ُمتـْ ا  َقدمُتْم هبِّ الَّيت  لُّوا من إْحرامكم، واْجَعُلوا  افْـَعُلوا ما أقوُل  أحِّ َنا احلج؟ فقال:  َعة وقد مسَّيـْ

 َعُلوا«. لكم، فلوال أيّنِّ ُسْقُت اهلْدي َلَفَعْلُت مْثَل الذي أمرُتُكْم، ولكن ال حيلُّ مين َحَراٌم َحَّتَّ يـَْبلَغ اهلدُي حَملَُّه. فـَفَ 

َمْن ذي   َخَلْوَن  النيبُّ  ويف رواية له حنوه، وفيه »وقدْمنا َمكَّة ألْرَبٍع  فأَمراَن  َنُطوَف  -صلى هللا عليه وسلم-احلِّجَّةِّ،  أْن   :
 ابْلبْيت وابلصَّفا واملروة، وجَنَْعَلها عْمرة وحنِّلَّ، إال َمْن معه هدٌي«.

وذكر    -د  وفيه »وَلقَِّيُه ُسراَقُة بُن مالٍك وهو يرمي اجْلَْمرَة ابْلَعَقَبَة، فقال: اي رسوَل هللا، ألَنا هذه خاصة؟ قال: بل لألب
 قصة عائشة، واعتمارها من التـَّْنعيم«.

صلى هللا عليه  -ابحلجِّّ َخالِّصاً َوْحَدُه. فَقدِّم النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم-أصحاَب حممٍد  -ويف أخرى له قال: »أْهَلْلَنا  
 ُصْبَح رَابِّعٍة َمَضْت مِّْن ذِّي احلِّجَّة، فأَمَراَن: َأْن حنِّلَّ«.  -وسلم

 َل سراقة، ومل يذكر قصة عائشة،وذكر حنوه، وقو 
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. فلما قدمنا مكة: أمَران أن حنِّلَّ وجَنَْعَلَها ُعْمَرًة،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له: قال »َأْهَلْلَنا مع رسول هللا  ابحلجِّّ
َنا، وضاَقْت بِّهِّ ُصُدوُراَن، فبَـَلَغ َذلَِّك النيبَّ   فما َنْدرِّي أشيٌء بَلَغُه من السَّماءِّ،    ، -صلى هللا عليه وسلم-َفَكُبَ َذلَِّك َعَليـْ

فأْحَلْلَنا، حَّتَّ  فـََعْلُتْم، قال:  لُّوا، فلوال اهلْدُي الذي َمعي فعلُت كما  الناُس أحِّ أيها  الناس؟ فقال: اي  قَِّبلِّ    أْم شيٌء من 
َنا النَِّّساَء، وفَعْلَنا ما يـَْفَعُل احْلالُل. حَّت إَذا كان يوُم الرَتْوِّيَةِّ، و  «.َوطِّئـْ  َجَعْلَنا َمكَّة بَِّظْهٍر: أْهَلْلنا ابحلجِّّ

،  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى للبخاري ومسلم خمتصرًا، قال: »َقدِّْمَنا َمَع رسولِّ هللا   ، وحنن نقول: لَبَّيَك ابحلجِّّ
 َفَجعْلناَها ُعْمَرة«. -صلى هللا عليه وسلم-فأمَران رسوُل هللا 

حبجٍّ ُمْفَرٍد، وأقْـبَـَلت عائَشُة بُِّعْمرٍة، حَّت    -صلى هللا عليه وسلم-َنا ُمهِّلَّنَي َمَع رسول هللا  ويف روايٍة ملسلٍم: قال: »أقْـبَـلْ 
: أْن حيِّلَّ  -صلى هللا عليه وسلم-إذا ُكنَّا بَِّسرَِّف َعركت، حَّت إذا َقدِّْمَنا طُْفنا ابْلَكْعبةِّ والّصَفا واملروةِّ، فأمراَن رسوُل هللا  

، ولَبِّْسَنا ثِّ مِّنَّا مْن مل َيُكنْ  َنا ابلطِّّيبِّ لُّ ماذا؟ قال: احللُّ كلُُّه، فـََواقـَْعَنا النَِّّساَء، وَتطَيـَّبـْ َياابً، وليس   معه َهْدٌي، قال: فـَُقْلَنا: حِّ
على عائشَة، فوَجَدها    -صلى هللا عليه وسلم-بـَْيننا وَبنْيَ َعَرَفَة إال أرَبُع لياٍل، مث َأْهَلْلَنا يـَْوَم الرتَّْوِّيَةِّ، مث دخَل رسوُل هللا  

، والنَّاس َيْذَهُبو  ؟ قالت: َشأين َأيّنِّ قد حْضُت، وقد َحلَّ الناُس، ومل أْحلِّْل، ومل أُطْف ابلبَـْيتِّ َن إىل  تـَْبكي، فقال: ما شْأُنكِّ
. ف فَاْغَتسلي، مث أهِّلِّّي ابحلجِّّ بـََناتِّ آَدم،  َأْمٌر َكتَـَبُه هللا على  فعلْت، ووقـََفتِّ املواقَِّف كلَّها،  احلجِّّ اآلَن. فقال: إنَّ هذا 

حَّتَّ إذَا َطُهَرْت طاَفْت ابلكعبة والصَّفا واملرَوةِّ، مث قال: قد حَلْلتِّ من حجَّكِّ وُعْمَرتكِّ مجيعاً، فقالت: اي رسول هللا،  
َلَة  إيّنِّ أجُد يف نفسي: أيّنِّ مل أُطْف ابلبيت حنَي حَجْجُت، قال: فَاْذَهْب هبا اي عبَد الرمحن، فَأْعمرْ  ها من التـَّْنعيم وذلك لَيـْ

 احلَْصَبةِّ«.
 رَُجاًل َسْهالً، إذا َهوَيتِّ الشَّيء اتبـََعَها عليه«. -صلى هللا عليه وسلم-زاد يف رواية »وكان النيبُّ 

بني األوُل  الطَّواف  وَكَفاان  أْهَلْلَنا ابحلج،  الرتَّْوِّيَةِّ  يـَْوُم  »فـََلمَّا كاَن  أخرى ملسلم حنوه، وقال:  وأمَران   ويف  واملروةِّ،  الصفا 
 أن نْشرَتَِّك يف اإلبلِّ والبقرِّ: ُكلُّ َسْبعٍة منَّا يف َبَدنٍَة«.  -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا 

صلى هللا عليه  -َأصحاَب حممٍد    -ويف أخرى له عن عطاء قال: مسعت جابر بن عبد هللا يف انس معي، قال: »أْهَلْلنا 
ُصْبَح رابَِّعٍة من ذي احلِّجَّةِّ،    -صلى هللا عليه وسلم-عطاء: قال جابر: فَقدِّم النيبُّ    ابحلج خالصاً وحده، قال  -وسلم

لُّوا وأَصيبوا النساء. قال عطاء: ومل يـَْعزِّم عليهم، ولكن أَحلَُّهنَّ هلم. فقلنا: َلمَّا مل  -قال عطاء  -فأمران أن حنِّلَّ   : قال: حِّ
َّ  يكن بيننا وبني عرفَة إال مخٌس، أمَران أن     -قال: يقول جابٌر بيده    -نفضي إىل نِّسائِّنا، فنَأِت عرفَة تـَْقطُُر مذاكريان اْلَمينِّ

فينا، فقال: قد علمُتْم: َأيّنِّ أَتْـَقاُكْم هللِّ عز    -صلى هللا عليه وسلم-قال: فقام النيبُّ    -كأيّنِّ أنظر إىل قوله بيده حُيَرُِّكُها  
لُّوا،  وجلَّ، وأصدُقُكم وأَبرُّكْم، وَلْوال هَ  ْديي حَلََلْلُت كما حتِّلُّوَن، ولو اْستقبلُت من أمري ما اْسَتْدبـَْرُت مل َأُسقِّ اهْلَدي، َفحِّ

ْعنا وأطعنا، ]قال عطاء:[ قال جابٌر: فـََقدَِّم عليٌّ من سعايَتهِّ فقال: ِب َأْهَلْلَت؟ قال: ِبا َأهلَّ به النيبّ  صلى - َفَحَلْلنا، ومسِّ
واْمُكْث َحَراماً، ]قال[ وأهدى له عليٌّ َهدايً،    : فأهد، -صلى هللا عليه وسلم -له رسوُل هللا  ، فقال  -هللا عليه وسلم

 فقال ُسراقُة ْبُن مالكِّ بنِّ ُجْعُشم اي رسول هللا، لَِّعامِّنا هذا، أم ْلألََبدِّ؟ قال لألَبدِّ«.
نا: أْن حُنْرَِّم إذا تّوجْهنا إىل مىن، قال: فأْهَلْلنا من  ، ملَّا َأْحَللْ -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له قال: »أمَران َرُسوُل هللا  

 .»  األَبَطحِّ
، وال أصحابُه بني الصفا واملروةِّ، إال طوافاً واحدًا: َطَواَفُه  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له قال: »مل َيُطف النيبُّ  

 األول«.
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وعُ  عائشة  يذكر حيض  مل  أنه  إال  األوىل،  الرواية  داود  أبو  أفراد  وأخرج  من  والثانية  األوىل  الرواية  أيضاً  مرَْتا. وأخرج 
 مسلم. 

خُيَالطُُه شيٌء. فَقدِّْمَنا مكََّة    ابحلج خالصاً، ال  -صلى هللا عليه وسلم-وأخرج أيضاً أخرى. قال: »أْهَلْلنا مع رسول هللا  
أْن حنِّلَّ، وقال: لوال اهلدُي    -ى هللا عليه وسلمصل-أَلربع لياٍل َخَلْوَن من ذي احلِّجَّةِّ. َفطُفنا وسعينا، فأمَران رسول هللا  

صلى هللا  -حلََلْلُت، فقاَم ُسراقُة بُن مالٍك، فقال: اي رسوَل هللا، أرأيَت ُمتعتنا هذه: ألِّعامِّنا، أم لألَبدِّ؟ فقال رسوُل هللا  
 : بل هي لألبد«. -عليه وسلم

 البخاري. واألوىل من أفراد مسلم. وأخرج النسائي الرواية الثالثة والرابعة من أفراد 
صلى هللا  -وله يف أخرى خمتصرًا قال: قال سراقُة: »اي رسوَل هللا، أرأْيَت ُعمرتنا هذه، لِّعامِّنا، أم لألبد؟ فقال رسول هللا  

 : لِّألََبدِّ«. -عليه وسلم
 َنا: ألنا خاصَّة، أم لألبد؟ قال: بل لألبد« ، ومَتتَّعنا معه، فـَُقلْ -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له قال: »مَتتََّع رسوُل هللا 

    [ ]صحيح[1413]جامع: 
قال: »كانوا يـََروَن العمرَة يف أشهر احلجِّّ من    -رضي هللا عنهما-)خ م د س حم( عبد هللا بن عباس    -[  2216] 

إذا   ويقولون:  صَفر،  اْلُمَحرَُّم  ُيَسمُّوَن  وكانوا  اأَلرض،  يف  اْلُفُجورِّ  َحلَّتِّ  َأْفجرِّ  َصَفْر:  واْنَسَلَخ  األَثـَْر،  وَعَفا  الدَّبـَْر،  بـََرأ 
، فأمَرُهْم النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم-العمرُة ملن اعَتَمْر، قال: فَقدَِّم رسوُل هللا  -وأصحابُُه َصبيَحَة رابَعٍة، ُمهلِّّنَي ابحلجِّّ

؟ قال: احلِّلُّ ُكلُُّه«.  : أن جَيَْعُلوها ُعْمَرًة، فـَتَـَعَاَظَم ذلك-صلى هللا عليه وسلم  عندهم، فقالوا: اي رسول هللا، أيُّ احلِّلِّّ
 قال البخاري: قال ابن املديين: قال لنا سفيان: »كان َعْمرو يقول: إنَّ هذا احلديث له شْأٌن«.

، فأمرهم: أن جيعلوها عمرًة، وأصحابُُه لُِّصْبحِّ رِّابَِّعٍة يـَُلبُّوَن ابحلجِّّ   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: »َقدَِّم النيبُّ  
 إال من معه َهْدٌي«. 

ابحلج، فقدَِّم ألرَبٍع َمَضنْيَ من ذي احلِّجَّةِّ، َفَصلَّى الصُّْبَح،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: »َأهلَّ رسوُل هللا  
 : َمْن َشاء أن جَيْعلها عمرًة فليجعلها عمرًة«. -حني صلى  -وقال 

 صبَح ابْلَبْطَحاءِّ«.ومنهم من قال: »فصلَّى ال
 ومنهم من قال: »بذِّي طوًى«. 
 هذه رواايت البخاري ومسلم. 

قال: قال رسوُل هللا   اْستْمتَـْعنا هبا، فمن مل يكْن معه اهلدُي  -صلى هللا عليه وسلم-وعند مسلم أيضاً  : »هذه عمرة 
لَّ احلِّلَّ ُكلَُّه، فَإنَّ العمرَة قد دخلْت يف احلجِّّ إىل يوم ا  لقيامةِّ«.فـَْلَيحِّ

، وأخرج الرواية اليت انفرد هبا مسلم.   وأخرج أبو داود الرواية األوىل من اْلُمتـََّفقِّ
عائشة يف ذي احلجَّةِّ إال لَيقَطْع بذاك أْمَر أْهل    -صلى هللا عليه وسلم-وأخرج أخرى قال: »وهللا، ما أْعَمَر رسوُل هللا  

، فإنَّ هذا احليَّ من قـَُريٍش وَمن   ركِّ َداَن بِّدِّينهم، كانُوا يَقوُلوَن: إذَا َعَفا اْلَوبـَْر، وبـََرأ الدَّبـَْر، وَدَخَل َصَفْر، فقد َحلَّتِّ  الشِّّ
 العمرُة ملن اْعَتَمْر، فكانُوا حُيَرُِّموَن العمرَة، حَّتَّ يـَْنَسلَِّخ ُذو احلِّجة واحملرم«.
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، وبني الصفا واملروةِّ  ]ابحلج[،  -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى: قال: »أَهلَّ النيبُّ   قال   -فلما َقدَِّم، طاف ابلبَـْيتِّ
أتَـَّفَقا   ْر، مث  يـَُقصِّّ َشوَْكٍر: ومل  َيُطوَف وَيْسَعى،    -ابن  أْن  اهْلَْدَي:  يكن ساَق  مَلْ  َمْن  اهلْدي، وأَمَر  أْجلِّ  قال: ومل حيِّلَّ من 

رِّ، مث حيِّلَّ   حيِّلَّ«. قال ابن منيع يف حديثه: أو حَيْلِّق، مثَّ  -ويـَُقصِّّ
 وأخرج النسائيُّ الرَِّوايََة اأُلوىل، وقال: »َعَفا اْلَوبـَْر«. َبَدَل »األثر«.

 وزاد بعد قوله: »واْنَسَلَخ َصَفر« أو قال: »دَخَل صفر«. 
 وأخرج الرواية اليت انفرد هبا مسلم. 

، وأمر من مل َيُكْن معه  ابلعمرةِّ، وأهَ   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى للنسائي قال: »َأَهلَّ رسوُل هللا   لَّ أْصَحابُُه ابحلجِّّ
 اهلدُي: أن حيِّلَّ، وكان فيمن مل يكن معه اهلدُي: طَْلحُة بُن ُعبيد هللا، ورجٌل آخر، فَأَحال«. 

، فَأمرهم رسول    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له قال: »َقدَِّم النيبُّ  -هللا  وأصحابُُه لصْبحِّ رابعٍة، وهم يـَُلبُّوَن ابحلجِّّ
 أن حيِّلُّوا«. -صلى هللا عليه وسلم

ًة  ويف أخرى له »ألرَبٍع َمَضنْيَ من ذي احلِّجَّةِّ، وقد أَهلَّ ابحلج وصلَّى الصبَح ابلَبْطَحاءِّ، وقال: َمْن َشاَء أن جَيَْعلها عمر 
ْليَـْفَعْل«    فـَ

قال: »دَخلتِّ العمرُة يف احلج إىل يوم    -وسلمصلى هللا عليه  -وأخرج الرتمذيُّ من هذا احلديث طرفاً يسريًا: أنَّ النيبَّ  
  .اْلقِّياَمةِّ«

أَ ويف رواية يف مسند أمحد،   َْمرِّ  َقْطًعا ألِّ إِّال  َلَة احلَْْصَبةِّ  لَيـْ َعائَِّشَة  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأْعَمَر  َما   " ْهلِّ قَاَل: 
ُْم َكانُوا يـَُقوُلوَن:   ، فَإَِّّنَّ ْركِّ   َأخرجه مسند أمحد   .إَِّذا بـََرَأ الدَّبـَْر َوَعَفا اأْلَثـَْر َوَدَخَل َصَفْر، فـََقْد َحلَّتِّ اْلُعْمَرُة لَِّمنِّ اْعَتَمْر "الشِّّ

(1) . 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ويف رواية أخرى يف املسند عن   ُحجَّاًجا، فََأَمَرُهْم َفَجَعُلوَها  اْبنِّ َعبَّاٍس، قَاَل: َقدِّْمَنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

اْلعُ  َدَخَلتِّ  َوَلكِّْن  فـََعُلوا،  لََفَعْلُت َكَما  اْسَتْدبـَْرُت،  َما  َأْمرِّي  مِّْن  اْستَـْقبَـْلُت  »َلوِّ  قَاَل:  مثَّ  يـَْومِّ  ُعْمَرًة،  إِّىَل  احْلَجِّّ  يفِّ  ْمَرُة 
ٍض، َفَحلَّ النَّاُس إِّال َمْن َكاَن َمَعُه َهْدٌي، َوَقدَِّم َعلِّيٌّ مَِّن اْلَيَمنِّ، فـََقاَل َلُه َرُسوُل  اْلقَِّياَمةِّ« ، مثَّ أَْنَشَب َأَصابَِّعُه بـَْعَضَها يفِّ بـَعْ 

َا َأْهَلْلَت بِّهِّ، قَاَل: »فـََهْل َمَعَك هَ  »فََأقِّْم    ْدٌي؟« قَاَل: اَل، قَاَل: اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ِبَِّ َأْهَلْلَت؟« قَاَل: َأْهَلْلُت ِبِّ
اَئُة َبَدنَةٍ   . ( 2) َأخرجه مسند أمحد .َكَما أَْنَت، َوَلَك ثـُُلُث َهْديِّي« قَاَل: َفَكاَن َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مِّ

 [ ]صحيح[ 2361[ ]مسند: 1414]جامع: ( 1)
 [  2115[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح. والحديث مطول 2287]مسند: ( 2)

َْصَحابِّهِّ: »اْجَعُلوَها ُعْمَرًة، فَإِّيّنِّ   -[  2217]   َلوِّ اْستَـْقبَـْلُت  )حم( اْبن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل ألِّ
لَّ َمْن لَْيَس َمَعُه َهْدٌي« وََكاَن َمَع َرسُ  َا، َوْلَيحِّ  . ولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َهْديٌ مِّْن َأْمرِّي َما اْسَتْدبـَْرُت أَلََمْرُتُكْم هبِّ

اْلقَِّياَمةِّ "  يـَْومِّ  إِّىَل  احْلَجِّّ  اْلُعْمَرُة يفِّ  َدَخَلتِّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  َوقَاَل  َأَصابِّعِّهِّ قَاَل:  َبنْيَ  َوَخلََّل  َأخرجه    . ، 
 مسند أمحد.  

 [  2287ره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح، وهو مختصر [ ]شعيب: حسن لغي2348]مسند: 
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يف    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »خرجنا مع رسول هللا    -رضي هللا عنها-)خ م ط د س( عائشة    -[  2218]
َمَعُه َهْدٌي   ْنُكم  أشهر احلج، وليايل احلج، وُحُرمِّ احلج. فـَنَـْزْلَنا بَِّسرَِّف، قالت: فخرج إىل أصحابه، فقال: من مل يكن مِّ

َمَعهُ  فليفعْل، ومن كان  ُعْمرة  جَيْعَلها  أْن  فأمَّا    فأحبَّ  قالت:  من أصحابه،  والتَّارُِّك هلا  هبا،  فاآلخُذ  قالت:  فال،  اهلدي 
ٍة، وكان معهم اهلدُي، فلم يـَْقدِّروا على العمرةِّ،    -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا   ورجاٌل من أصحابهِّ، فكانُوا أْهَل قـُوَّ

يـُْبكِّيكِّ اي َهنَتاُه؟ قـُْلُت: مسعُت قوَلك ألصحابك:  وأان أبكي، فقال: ما    -صلى هللا عليه وسلم-َفَدَخَل عليَّ رسوُل هللا  
، إَّنا أَْنتِّ امرأٌة من بَنات آَدَم، َكتب اَّللَّ   ؟ قـُْلُت: ال ُأَصلِّّي، قال: فال َيُضرُّكِّ عليكِّ ما  فُمنِّْعُت العمرَة، قال: وما شْأُنكِّ

، فـََعَسى هللا أن يـَْرزَُقكِّيها، قالت: كِّ  َفَخرْجنا يف َحجَّتهِّ«.  كتَب عليهنَّ، َفُكوين يف َحجِّّ
ويف روايٍة: »فخرجت يف َحجَّيت، حَّتَّ قْدمنا مِّىن، َفَطُهْرُت، مث َخَرْجت من مىن، فأفْضت ابلَبيت، قالت: مث خرجت معه  

، فـَْلُتهلَّ  يف النـَّْفر اآلخر، حَّتَّ نـََزل اْلُمَحصََّب، ونزلنا معه، فدعا عبَد الرمحن بن أيب َبْكٍر، فقال: اخُرج أُبْختَِّك من احل َرمِّ
بسَ  ُتُه  الطوافِّ جئـْ فْرغُت من  إذا  قالت: فخرجنا، حَّتَّ  أتتِّيا،  أَْنظِّرُكما حَّت  فإين  َهاُهنا،  أْئتِّيا  افْـُرغا، مث  َحٍر،  بُِّعْمَرٍة، مث 

 فقال: هل فـََرغُتْم؟ قلت: نـََعْم، فأذََّن ابلرحيل يف أصحابِّهِّ، فارحتَل الناُس، فمرَّ متوجهاً إىل املدينة«. 

، مث خرج إىل   ، َفخرج، فمرَّ ابلبيت، فطاَف بِّهِّ قـَْبَل صالةِّ الصُّْبحِّ ويف أخرى حنوه، ويف آخره: »فأّذَن يف أصحابِّهِّ ابلرحيلِّ
 املدينة«. 

ْئنا َسرَِّف، َفَطمِّْثُت، فدخَل    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: »خرْجنا مع رسولِّ هللا   ال نذْكُر إال احلج، حَّتَّ جِّ
؟ فقلُت: وهللا َلوِّدِّدُت: أيّنِّ مل َأُكْن َخرْجُت العاَم،   -صلى هللا عليه وسلم-سوُل هللا  عليَّ ر  وأان أبكي، فقال: مايـُْبكِّيكِّ

بـََناتِّ آَدَم. افْـَعلي ما يفعُل احلاجُّ، َغرْيَ أَ  ؟ قلت: نعم. قال هذا شيٌء َكتَـَبُه هللا على  َلَعلَّكِّ نَفِّْستِّ  ، ْن ال  فقال: ماَلكِّ
: اْجَعُلوها ُعْمرًة، فأَحلَّ  -صلى هللا عليه وسلم-ابلبْيتِّ حَّت َتْطهري، قالت: فلما قدمُت َمكََّة، قال رسول هللا  َتُطويف  

َأَهلُّوا حني   مث  اْلَيَسارَةِّ،  وَذوي  وعمَر،  بكٍر  وأيب  رسول هللا  مع  اهلْدُي  فكان  قالت:  اهلْدي.  معه  من كان  إال  النَّاُس، 
فأَفْضُت. قالت: فأُتِّينا بلحم بقٍر.   -صلى هللا عليه وسلم-وم النَّحر طُهرت فأمرين رسول هللا أراُحوا، قالت: فلما كان ي

ع النَّ  َلُة احلصَبةِّ قـُْلُت: اي رسول هللا، أَيرجِّ اُس  فقلُت: ما هذا؟ فقالوا: َأْهَدى رسوُل هللا عن نسائِّهِّ ابلبقر، فلما كانْت لَيـْ
َجٍَّة؟   ع حبِّ قالت: فأَمَر عبَد الرمحنِّ بَن أيب بكٍر، فأْرَدَفين على مَجَلِّهِّ، قالت: فإين ألذُكُر، وَأان حديثُة  حبَِّجٍَّة وعمرٍة، وأرجِّ

الرَّْحلِّ   ُمؤخََّرَة  ُوْجهي  فيصيُب  أَنـَْعُس  نِّّ  الَّيت    -السِّّ الناس  بُِّعْمَرةِّ  جزاء  بُعْمَرٍة،  منها  فَأْهَلْلنا  التَّنعيم،  إىل  جئنا  حَّتَّ 
 اْعَتَمُروا«. 

، فمنَّا َمْن َأَهلَّ بعمرٍة، ومنَّا َمْن أهلَّ حبج.    -صلى هللا عليه وسلم-أخرى قالت: »خرجنا مع النيب  ويف   يف حجَّةِّ الوَداعِّ
: من أحرَم بعمرٍة، ومل يـُْهدِّ، فـَْلَيحلِّْل، ومن أحرم بُِّعْمرٍة وأْهَدى،  -صلى هللا عليه وسلم-فـََقدِّْمنا َمكََّة، فقال رسول هللا  

حَيْلِّ  ْضُت، فلم أزْل حائضاً حَّتَّ كان يوُم عرفَة، ومل فال  قاَلْت: فحِّ فْلُيتمَّ حجَُّه،  حَنُْر هْديِّهِّ، ومن أهل حبج  ْل حَّتَّ حيِّلَّ 
رسوُل هللا   فأَمَرين  بعمَرٍة،  إال  وسلم-ُأْهلِّْل  عليه  العمرَة.  -صلى هللا  وأترَك  ابحلج  وُأهِّلَّ  وَأْمَتشط  رَْأسي،  أَنـُْقَض  أْن   :

ي، فبعَث معي عبد الرمحن بن أيب بكر، فأمرين: أن أعتمَر مكاَن عمرِت من التنعيم«. ففعلُت ذ  لك، حَّتَّ قضيُت َحجِّّ
، فَأْهَلْلنا بُعمَرٍة، مث قال رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: »خرجنا مع رسول هللا   جَّةِّ الوداعِّ -يف حِّ

  -ْلُيهلَّ ابحلج مع العمرة، مث ال حَيلُّ حَّت حيِّلَّ منهما مجِّيعاً. فقدْمُت َمكَّة  : من كاَن معه هْدي فَـ -صلى هللا عليه وسلم
، فقال: انـُْقضي -صلى هللا عليه وسلم-ومل َأُطْف ابلبيت، وال بني الصفا واملروة، فَشكوُت ذلك إىل النيب  -وأان حائض
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طِّي، وأهِّلِّّي ابحلج، ودعي العمرَة، قالت: ففع  لُت. فلما َقَضْينا احلج، أَرسَلين رسوُل هللا مع عبد الرمحن بن  رْأَسكِّ واْمَتشِّ
، قالت: فطاف الذين كانوا َأهلُّوا ابلعمرة ابلبيت وبني الصَّفا  أيب بكٍر إىل التَّنعيم فاعتمرُت، فقال: هذه مكاَن عمرتكِّ

هم. و  أْن رَجعوا من مِّىن حلجِّّ آخر، بعد  الذين مجعوا احلج والعمرَة. طافوا طوافاً  واملروةِّ، مث َحلُّوا، مث طاُفوا طوافاً  أمَّا 
 واحدًا«.

، فقال: َمْن أراد منكم أن يُهلَّ حبج وعمرٍة فليفعل،  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: »خرجنا مع رسول هللا  
  -صلى هللا عليه وسلم-وُل هللا  ومن أراد أن يُهلَّ حبج فـَْلُيهلَّ، ومن أراد أن يُهِّلَّ بعمرة فلُيهلَّ، قالْت عائشُة: فأهلَّ رس

 حبج، وَأهلَّ به انٌس َمَعُه، وأَهلَّ معه انس ابلعمرة واحلج، وأهلَّ انٌس بعمرٍة، وُكْنت فيمن أهلَّ بعمرٍة«.
اللِّ ذي احلجَّةِّ، فقال رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: خرجنا مع رسول هللا   صلى هللا  -ُموافني هلِّ

بُعمرٍة،  -عليه وسلم أَلهللت  أْهَدْيت  أيّنِّ  فلوال  فليهل،  حَبجَّة  يُهِّلَّ  أن  أحبَّ  ومن  فلُيهِّلَّ،  بُعْمرٍة  يُهِّلَّ  أْن  أحبَّ  من   :
فمنهم من أهلَّ بعمرٍة، ومنهم من أهلَّ حبج، وكنت فيمن أهلَّ بعمرة، َفحْضت قبل أن أْدُخل مكة فأدركين يوُم َعَرفةِّ  

 ، وذكر حنَو ما سبق. -صلى هللا عليه وسلم-النيب وأان حائض، فشكوُت ذلك إىل 
 وقال يف آخره: »فـََقَضى هللاُ َحجَّها وُعمَرَْتا، ومل يكن يف شيٍء من ذلك هدٌي وال صدقة، وال صوٌم«.

ومنَّا   ، فمنا من َأَهلَّ بعمرٍة، ومِّنَّا َمْن أَهلَّ حبج وعمرٍة،-صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: »خرجنا مع رسول هللا  
ابحلج فأمَّا من أَهلَّ بعمرٍة: َفَحلَّ. وأما من أهل حبج، أو مَجََع   -صلى هللا عليه وسلم-من أهل حبج وأهلَّ رسوُل هللا  

 احلج والعمرة: فلم حَيلُّوا حَّت كان يوُم النحر«.  
أَنُه احلجُّ -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: »خرجنا مع رسول هللا   نـََرى إال  تَطوَّفْـَنا  ، ال  َقدِّمنا ]َمكََّة[  ، فلما 

من مل يكن ساَق اهْلَدي أن حيِّلَّ، قالت: َفَحلَّ من مل يكن ساَق اهلدَي،    -صلى هللا عليه وسلم-ابلبيت، فأمر رسوُل هللا  
ْضت فلم أُطف ابلبيت، فَلمَّا كانت ليلُة احَلصْ  َبةِّ، قلت: اي رسول هللا  ونِّساؤه مل َيُسْقن اهلَْدَي فأْحَلْلَن. قالت عائشُة: َفحِّ

ُع أان حبَِّجَّة؟ قال: أَو ما ُكْنتِّ طُْفتِّ لََيايَل َقدمنا َمكََّة؟ قلت: ال. قال: فَاْذهيب  جٍَّة وعمرٍة، وأرجِّ  مع أخيك  يرجُع النَّاس حبِّ
ُكْم، قال: َعْقَرى َحْلقى، أو ما  إىل التَّنعيم فأهلِّّي بُعمَرٍة، مثَّ َمْوعُدك مكان كذا وكذا، قالت صفيَُّة: ما أرَاين إال حابَستَ 

فـََلقَيين رسوُل هللا   انـُْفري. قالت عائشة:  قال: ال أبس عليك،  بـََلى،  قالت  النَّحرِّ؟  يوم  صلى هللا عليه  -ُكْنتِّ طُْفتِّ 
َهبٌِّط منها«.  -، وهو ُمْصعٌِّد من َمكَّة، وأان ُمنَهبِّطٌَة عليها -وسلم  أو أان ُمْصعِّدة، وهو ُمنـْ

نَْذُكُر حّجاً وال ُعْمرة.  -صلى هللا عليه وسلم-ت: »خرجنا مع رسول هللا  ويف أخرى قال اَل   ، « وذكر احلديث  ..نـَُليبِّّ
 ِبعناه.

َطُهْرتِّ   فإذا  انَتظِّري،  قال:  واحٍد؟  بُِّنُسٍك  وأْصُدُر  بُنُسَكنيِّ،  النَّاُس  يْصُدُر  هللا،  رسوَل  اي  »قلت:  قالت:  أخرى  ويف 
ي إىل التَّنعيم، فأهِّ  «.  فاْخُرجِّ  ّلي مِّْنُه، مثَّ اْئتيا ِبكانِّ كذا، ولكنها على قدر نـََفَقتِّك، أو َنَصبِّكِّ

خلمٍس بقنَي من ذي الَقعدة، وال نـَُرى إال أنَّه احلجُّ،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: »خرجنا مع رسول هللا  
ْضت، حَّتَّ إذا َدنـَْواَن من َمكََّة: أمَر رسول  إذا    -َمْن مَلْ َيكن معه َهْدٌي    -صلى هللا عليه وسلم-هللا    فلما ُكنَّا بَِّسرَف حِّ

َل علينا يوَم النَّْحرِّ بَِّلحمِّ بـََقٍر، فقلت: ما هذا؟ فقيل:    -طَاَف ابلبَـْيت وبني الصَّفا واملروة   أْن حَيلَّ، قالت عائشُة: فُدخِّ
هِّ«.  -صلى هللا عليه وسلم-َذَبح رسوُل هللا    َعْن أْزواجِّ
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صلى هللا  -»خرجنا ال نـَُرى إال احلجَّ، فلما ُكنَّا بَِّسرَِّف أو قريباً منها حْضت، فدَخَل عليَّ رسوُل هللا    ويف أخرى قالت: 
ما    -عليه وسلم فَاْقضي  آَدَم،  بناتِّ  على  أمٌر َكتَـَبُه هللاُ  إنَّ هذا  قال:  نعم،  قلت:  ؟  أنَفِّْستِّ  : َماَلكِّ فقال  أبكي،  وأان 

 عن نَِّسائِّهِّ ابلبقر«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف ابلبيت، قالت: َوَضحَّى رسوُل هللا يـَْقضي احلاجُّ، غرْيَ أْن ال َتطُ 
 هذه رواايُت البخاري ومسلم. 

 وللبخاري أطراٌف من هذا احلديث، قالت عائشُة: »منَّا َمْن أَهلَّ ابحلج ُمْفردًا، ومنَّا َمْن قَرَن، ومَنا من مَتَتََّع«. 
 حاجَّة« مل يزْد.  ويف رواية قال: »جاءْت عائشةُ 

قال رسوُل هللا   قالت:  روايٍة  اهلدَي،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف  ُسْقُت  ما  اْسَتْدبـَْرُت،  ما  أمري  اسَتقبَـْلُت. من  »لو 
 وحَلََلْلُت مع النَّاسِّ حيُث َحلُّوا«.

الرمْحنِّ، اذهب أُبْختَِّك، فَأْعمِّْرها من التَّنعيم،  ويف رواية أَّنا قالت: »اي رسوَل هللا، اْعَتَمرَت ومل َأْعَتمِّْر؟ فقال: اي عبَد  
 فأحَقبَها على اَنَقٍة فاْعَتمَرْت«. 

 بعَث معها أَخاَها عبَد الرمحن، فأعمرها من التنعيم، ومحلها على قـََتٍب«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أنَّ النيبَّ 
 أَبعلى َمكََّة حََّت َجاءْت«.  -سلمصلى هللا عليه و -ويف أخرى زايدة »وانتظرها رسول هللا 

  -ألرَبٍع َمَضنَي من ذي احلجَّةِّ    -صلى هللا عليه وسلم-وملسلم أيضاً أطراف من هذا احلديث، قالت: »قدم رسوُل هللا  
 َأمرُت النَّاس  قال: أَو َما َشَعْرت: أيّنِّ   -أْدَخَلُه هللاُ النَّار  -فدخَل عليَّ وهو َغْضَباُن، فقلت: َمْن أغَضَبَك؟    -أو مَخٍس  

لَّ كما   أحِّ مث  َأشرتيَه،  معي، حَّت  اهلدَي  ُسقُت  ما  استدبرُت  ما  أمري  من  استقبلُت  أين  ولو  َيرَتَدَُّدوَن،  هم  فإذا  أبْمٍر، 
 َحلُّوا«. 

َك ُكلَّها،   ، حَّتَّ َحاَضُت، فـََنَسَكتِّ اْلَمناسِّ وقد أهلَّت ابحلج،  ويف رواية »أَّنا أَهلَّْت بعمرٍة فَقدِّمْت، فلم َتُطْف ابلبَـْيتِّ
؟ فأَبت، فـَبَـَعَث هبا مع عبد الرمحن    -صلى هللا عليه وسلم-فقال هلا النيب   كِّ وُعْمَرتِّكِّ َجِّّ يـَْوَم النَّْحرِّ: َيَسُعكِّ طواُفكِّ حلِّ

 إىل التَّنعيم، فاعتمرْت بعد احلج«.
ع أب جر؟ فأَمَر عبَد الرمحن بَن أيب بكٍر: أن يْنطلَِّق هبا إىل  ويف رواية: أَّنا قالت: »اي رسول هللا، أيـَْرجُع النَّاُس أبْجَرْينِّ وأرجِّ

بِّ  رِّْجلي  فـََيْضرُِّب  ُعُنقي،  َعْن  أْحسُرُه  َاري،  مخِّ أرَفُع  َفَجَعْلُت  قالت:  له،  مَجٍَل  على  خْلَفُه  فأْرَدَفين  قالت:  عِّلَّةِّ  التَّنعيم، 
صلى هللا عليه  -أقْـبَـْلنا حَّت أنـْتَـَهينا إىل رسول هللا  الرَّاحَلةِّ، فقلت: له وهل ترى من أحٍد؟  قالت: فأهللُت بعمرٍة، مث  

 وهو ابحلَْْصَبةِّ«.  -وسلم
 وأخرج املوطأ من هذه الرواايت: الرواية اخلامسة والثامنَة والثانيَة عشرة من املتفق بني البخاري ومسلم. 

ملروة، فشكوُت ذلك إىل رسولِّ هللا  وله يف أخرى قالت: »قدمت َمكَّة وأان حائٌض، فلم أُطْف ابلبيت، وال بني الصفا وا
 ، فقال: اْفعلي َما يـَْفَعُل احلاجُّ، غرَي أن ال َتُطويف ابلبيت، وال بني الصفا واملروة، حَّت تطهري«. -صلى هللا عليه وسلم-

ن املتفق بني  وأخرج أبو داود من هذه الرواايت: الرواية األوىل من أفراد مسلم، والثالثة واخلامسَة والسابعة والثَّامِّنَة م
 البخاري ومسلم. 

وال نـََرى إال أنَُّه احلج، فلما قدمنا طُْفنا ابلبيت،    -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى قالت: »خرجنا مع رسول هللا  
 من مل َيُكْن ساَق اهلدَي: أن حيِّلَّ، َفَحلَّ من مل يكن ساَق اهلدَي«.   -صلى هللا عليه وسلم-فأمَر رسول هللا 

 مثل الثامنة، وأسقط منها: »فَأمَّا َمْن َأَهلَّ بُعْمَرٍة فحلَّ«. ويف أخرى
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قال    -قال: »لو استقبلُت من أْمري ما استْدبـَْرُت: ملا ُسقُت اهلدَي    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: أنَّ رسول هللا  
ُبه قال: وحَلَلْلُت مع الذين أحلُّوا من العمرة   دًا«.قال: أراد:  -أحُد رواته: َأْحسِّ  أْن يكون أْمُر النَّاس َواحِّ

َجٍَّة  حبِّ يُهِّلَّ  »أْن  قوله:  إىل  طرفاً،  السابعة  من  وأخرج  واخلامسة،  الرابعة  الرواية  الرواايت:  هذه  من  النسائي  وأخرج 
 فـَْلُيهِّلَّ«. 

 واية الثالثة عشرة. وأخرج الرواية التاسعة، ومن الثانية عشرة طرفاً، إىل قوله: »إذا طاف ابلبيت أن حيِّلَّ«. وأخرج الر 
ْضت، فأمرين رسول هللا   صلى هللا عليه  -وأما الرتمذي: فإنه مل خُيرج من هذا احلديث شيئاً إال طرفاً واحدًا قالت: »حِّ

 : أن أقضي املناسك كلَّها، إال الطواف ابلبيت«. -وسلم
 ما ذكر منهوحيث اقتصر على هذا الطرف، مل أثبت عالمته على احلديث، وقنعت ابلتنبيه على 

 [ ]صحيح[ 1415]جامع: 
:  -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ النيب    -رضي هللا عنهما  -)خ م ت د( عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق    -[  2219] 

 »أمرين َأْن أردَِّف عائشَة وُأْعمَِّرَها من التَّنعيم«. هذه رواية البخاري ومسلم والرتمذي. 
قال لعبد الرمحن: »اي عبَد الرمحن، أْردِّف ُأخَتَك فأْعمِّرَها    -صلى هللا عليه وسلم-هللا  ويف رواية أيب داود: أنَّ رسوَل  

 من التـَّْنعيم، فإذا َهَبْطَت هبا من األَكمةِّ فْلُتْحرِّْم، فإَّنا عمرٌة ُمتَـَقبـََّلٌة« 

 [ ]صحيح[ 1416]جامع: 
األشعري    -[  2220]  موسى  أبو  عنه    -)خ م س(  »َقدِّمتُ   -رضي هللا  صلى هللا عليه  - على رسولِّ هللا  قال: 

قال: هل ُسْقَت اهلْدَي؟    -صلى هللا عليه وسلم -وهو ُمنِّيٌخ ابلَبْطَحاءِّ. فقال: ِب أْهَلْلَت؟ قـُْلُت: إبهالل النيبِّّ    -وسلم
أتـَْيُت   مث  واملروة،  وابلصَّفا  ابلبيت  َفطُْفُت  لَّ.  حِّ مث  واملروة،  وابلصفا  ابلبَـْيت  َفُطْف  قال:  ال.  قومي  قلُت:  من  امرأًة 

َفَمَشطَْتين وَغسلت رأسي، وكنُت أُفيت بذلك النَّاَس، فلم أَزْل أُفيت بذلك َمْن يسأُلين يف إمارةِّ أيب بكٍر، فلما مات وكان  
م، إذ جاءين رجٌل، فقال: اتَّئِّْد يف فـُْتياَك، إنك ال تدري ما حُيدُِّث أمرُي املؤمنني يف شأنِّ   ،  عمر: إيّنِّ َلَقائم يف املوسِّ النُُّسكِّ

قُلُت له: اي  فقلُت: أيُّها النَّاس، َمْن ُكنَّا أفْـتَـْيناه بشيء فـَْليَـتَّئِّد، فهذا أمري املؤمنني قَادٌم عليكم فَيِّهِّ فاْئتمُّوا. فلما قدم  
؟ فقال: إْن أُنخْذ بِّكَتابِّ هللا تعاىل، فإنَّ هللا  يقول: }وأمتُِّّوا  أمري املؤمنني، ماهذا الذي بلغين، أْحَدثَت يف َشأنِّ النُُّسكِّ

َكُكْم« فإنَّ النيبَّ    -[، وإْن أنََُخْذ بُِّسنَّةِّ رسول هللا  961احلجَّ واْلُعْمَرَة َّللَِِّّّ{ ]البقرة:   صلى  -وقد قال: »ُخذوا عين مناسِّ
 مل حيِّلَّ حَّتَّ حَنََر اهلدَي«.  -هللا عليه وسلم

 هذه رواية البخاري والنسائي. 

َعةِّ، فقال له رََجٌل: ُروْيدَك ببعض فـُْتياك، فإنك ال تدري ما  ويف رواية مسلم   والنسائي أيضاً »أنَّ أاب موسى كان يـُْفيت ابملُتـْ
النيبَّ   أنَّ  علمُت:  قد  عمر:  له  فقال  فسألُه؟  بعُد  فلقيُه  املؤمنني،  أمري  وسلم-أحدَث  عليه  هللا  فعَله    -صلى  قد 

نَي هبِِّّنَّ يف األراك، مث يـَُرُوحوَن يف احلجِّّ تـَْقطُُر ُرؤوُسهْم«وأصحابُه، ولكن كرهُت: أْن يَظلُّوا ُمْعرِّ   سِّ
    [ ]صحيح[1417]جامع: 

صلى هللا  -قال: »قدَِّم عليٌّ من الَيَمنِّ على رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت( أنُس بن مالك    -[  2221] 
صلى هللا عليه  -: ِب َأْهَلْلَت؟ قال: ِبا أَهلَّ به رسوُل هللا -وسلم صلى هللا عليه -ِبكَة، فقال له رسوُل هللا  -عليه وسلم

 . ، فقال: َلْوال أنَّ َمعَي اهلْدَي ألحَلْلُت«. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي-وسلم
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 [ ]صحيح[ 1418]جامع: 

، حني  -رضي هللا عنهما-)د س( الباء بن عازب   -[ 2222]  صلى هللا عليه  -أمََّرُه رسوُل هللا قال: »كنُت مع عليٍّ
، فلما َقدِّم عليٌّ على رسول هللا  -وسلم وَجَد فاطَمة قد   -صلى هللا عليه وسلم-على اليمن، فََأَصْبُت َمَعُه أَواقيَّ

لُّوا،  قد أَمَر أصحابَُه فأحَ  -صلى هللا عليه وسلم-نَضَحتِّ اْلبَـْيَت بَِّنُضوٍح، فغضَب، فقالت: مالك؟ فَإنَّ رسول هللا 
، فقال يل  -صلى هللا عليه وسلم-، قال: فأتيُت النيبَّ -صلى هللا عليه وسلم -قال: قلُت هلا إين أهللُت إبهاللِّ النيبِّّ 

، قال: فإين  -صلى هللا عليه وسلم-: َكيف َصنَـْعَت؟ قلُت: أهللُت إبهاللِّ النيب  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
َك ثالًثً وَثالثِّني، أو  ُسقُت اهلْدَي وقرنُت، قال: وق ك لِّنَـْفسِّ ال يل: احْنَْر من اْلُبدن َسبعاً وستني، أو ستاً وستنَي، وأْمسِّ

كلِّّ بََدنٍَة منها َبْضعة«. هذه رواية أيب داود.  أربعاً وثالثني، وأمسك من ُ
على اليمن، فلما   -وسلمصلى هللا عليه -ورواية النسائي قال: »كنُت مع عليِّ بن أيب طالب، حني أمَّرُه رسوُل هللا 

، قال عليٌّ: فأتيُت رسوَل هللا، فقال يل رسول هللا: َكْيَف صنَـْعَت؟ قلت: إيّنِّ  -صلى هللا عليه وسلم-َقدَِّم على النيبِّّ  
ُت كما  أْهَلْلُت إبْهاللَِّك، قال: فإين ُسْقُت اهلْدَي وقرْنُت، قال: وقال ألصحابه: لو اْستَـْقبَـْلُت كما اْسَتْدبَرُت: لَفَعلْ 

 فـََعْلُتْم، ولكن ُسْقُت اهلْدَي وَقرْنُت«.

 .ويف أخرى له بنحوه، وفيها: ذكر النَُّضوح، مثل رواية أيب داود
 [ ]صحيح[ 1419]جامع: 

قال: »جاء عليٌّ من اْلَيَمن يف حجَّةِّ الَوداع، فقال رسول    -رضي هللا عنهما-)خ س( جابر بن عبد هللا    -[  2223] 
: ِب َأهللَت؟ قال: أهللُت ِبا أَهلَّ به النيبُّ؟ قال: أمسْك فإنَّ َمَعَنا َهداًي«.  -هللا عليه وسلمصلى -هللا   لَِّعليٍّ

 علّياً: أن يُقيَم على إحَرامِّهِّ«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية قال: »أَمَر النيبُّ 

 ويف أخرى له »قال له: فأْهدِّ، واْمُكْث َحَرامًا«. أخرجه البخاري. 
َعايَتِّهِّ، فقال له النيبُّ   ِبَِّ أهَلْلَت؟ قال: ِبا أهلَّ النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية النسائي قال: »َقدَِّم َعليٌّ من سِّ

 . قال: فََأْهدِّ واْمُكْث َحَراماً. كما أْنَت، قال: وأْهَدى عليٌّ َلُه َهْداًي« -صلى هللا عليه وسلم-
 [ ]صحيح[ 1420]جامع: 

بكر    -[  2224]  أيب  بنت  أمساء  موىل  هللا  عبد  م(  عنهما-)خ  هللا  مرَّْت    رضي  َتقول، كلَّما  َأمْساَء  يْسَمُع  »َكاَن 
: صلى هللا على َرُسولِّ هللاِّ   ، َقليٌل  -صلى هللا عليه وسلم-ابحلجونِّ : َلَقد نـََزْلَنا َمَعُه ها هنا، وحَنُْن يوَمئٍذ خفاُف احْلََقائِّبِّ

َقليلَ  َأْزَواُداَن، فَاْعَتَمْراَن معه، أان وأْخيت عائَِّشُة، َوَمَعَنا الزُّبرُي، وُفالٌن وُفالٌن، فلما َمَسْحَنا َأحَلْلنا، مثَظْهُراَن،  أهللنا من    ٌة 
   العشيِّ ابحلج«. أخرجه البخاري ومسلم

    [ ]صحيح[1421]جامع: 
، َوَخَرْجنا َمعُه،  -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا  قال: »خرَج    -رضي هللا عنه-)د س( أنس بن مالك    -[  2225] 

َلَتُه، فلما اْستَـَوْت بِّهِّ على البيداءِّ أهلَّ ابحلجِّّ والعمرةِّ مجِّ  يعاً، فَأْهَلْلنا َمَعُه،  فـَلَّما بـََلَغ ذا احْلَُليَفةِّ َصّلى الظُّهر، مث رَكَِّب راحِّ
َأْن حَيلُّوا فـََهاَب اْلقوُم، فقال هلم رسوُل هللا  َمكَّ   -صلى هللا عليه وسلم-فـَلَّما قدَِّم رسوُل هللا   -َة، وطُْفَنا َأَمَر النَّاَس: 
صلى هللا  -: لوال أنَّ َمعَي اهلدَي ألْحَلْلُت، َفَحلَّ اْلَقْوُم، حَّتَّ َحلُّوا إىل النِّّساَءِّ، ومل حيِّلَّ رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم

ْر إىل يَومِّ -عليه وسلم  النَّْحرِّ«. أخرجه النسائي. ، ومل يـَُقصِّّ
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حَّت أصبح، مث ركَب،    -يعين بذي احلليفة  -هبا    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود قال: »ابَت رسوُل هللا  
جٍَّة وُعْمَرٍة، وأَهلَّ النَّاُس هبِِّّما، َفلمَّ  ا َقدَِّم أمَر النَّاس حَّت إذا استوْت به راحَلُتُه على البيداء محَِّد وسبََّح وَكبََّ، مث أَهلَّ حبِّ

احلجَّ حَنَر َسْبَع بَدانٍت    -صلى هللا عليه وسلم-َفحلُّوا، حَّت إذا كاَن يوُم الرتويةِّ، أهلُّوا ابحلج، فَلما َقَضى َرسوُل هللا  
 بيدِّهِّ قيامًا« 

    [ ]صحيح[1422]جامع: 
بُِّعْمَرٍة، وأَهلَّ   -صلى هللا عليه وسلم-رسولِّ هللا  قال: »أَهلَّ    -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عباس    -[  2226] 

ج«. أخرجه أبو داود.  أْصَحابُُه حبِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1424]جامع: 

عن العمرةِّ قبل    -رضي هللا عنهما-قال: سألُت اْبَن ُعَمَر    -رمحه هللا  -)خ( عكرمة بن خالد املخزومّي    -[  2227] 
 قبل احلج«. أخرجه البخاري.  -صلى هللا عليه وسلم-ج؟ قال: »ال أبَس، اْعَتَمَر النيبُّ احل

 [ ]صحيح[ 1425]جامع: 

قَاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َخطِّيًبا يفِّ َهَذا   -رضي هللا عنه  -ُسَراَقة ْبنِّ ُجْعُشمٍ  )جه( -[ 2228] 
، إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ« أخرجه ابن ماجه   اْلَوادِّي، فـََقاَل: »َأاَل إِّنَّ اْلُعْمَرَة، َقْد َدَخَلْت يفِّ احْلَجِّّ

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع[ 2977]ماجه: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى بَعِّرٍي َوُهَو    -رضي هللا عنه  -)حم( هِّْرَماس    -  [ 2229]  ، فـََرأَْيُت النَّيبِّ قَاَل: ُكْنُت رِّْدَف َأيبِّ
َجٍَّة َوُعْمَرٍة َمًعا«  َأخرجه مسند أمحد.  .يـَُقوُل: »لَبـَّْيَك حبِّ

وعمرة معًا"[ ]الهيثمي: رواه عبد هللا في زياداته، والطبراني في "الكبير"  [ ]شعيب: حديث حسن دون قوله: "لبيك بحجة  15971]مسند:  
 و"األوسط"، ورجاله ثقات[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم عِّْندَ   -[  2230]  ، قَاَل: ُكْنُت يفِّ َمأَلٍ مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اهْلَُنائِّيِّ ُمَعاوِّيََة،    )حم( أبو َشْيٍخ 
ى َعْن لُْبسِّ احْلَرِّيرِّ؟« قَاُلوا: اللَُّهمَّ نـََعْم، قَاَل:  فـََقاَل ُمَعاوِّيَُة: أَْنُشدُُكُم اَّللََّ، أَتـَْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َّنََ 

 لُْبسِّ الذََّهبِّ إِّالَّ ُمَقطًَّعا؟« قَاُلوا:  َوَأاَن َأْشَهُد، قَاَل: أَْنُشدُُكُم اَّللََّ، أَتـَْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ََّنَى َعنْ 
ى َعْن رُُكوبِّ النُُّمورِّ؟«  اَل: َوَأاَن َأْشَهُد، قَاَل: أَْنُشدُُكُم اَّللََّ، أَتـَْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َّنََ اللَُّهمَّ نـََعْم، قَ 

ُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ََّنَى َعنِّ الشُّْربِّ يفِّ  قَاُلوا: اللَُّهمَّ نـََعْم، قَاَل: َوَأاَن َأْشَهُد، قَاَل: أَْنُشدُُكُم اَّللََّ، أَتـَْعَلُموَن َأنَّ رَ 
ُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ََّنَى  آنَِّيةِّ اْلفِّضَّةِّ؟« قَاُلوا: اللَُّهمَّ نـََعْم، قَاَل: َوَأاَن َأْشَهُد، قَاَل: أَْنُشدُُكُم اَّللََّ، أَتـَْعَلُموَن َأنَّ رَ 

َا َمَعُهنَّ َعْن   َأخرجه مسند أمحد.  .مَجٍْع َبنْيَ َحجٍّ َوُعْمَرٍة؟« قَاُلوا: َأمَّا َهَذا، َفاَل، قَاَل: َأَما إَِّّنَّ
َبْعَضُه، 16833]مسند:   الطََّبَراِنيُّ  َوَرَوى  َطِويٍل،  َحِديٍث  ِفي  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  حسن[  إسناد  وهذا  لغيره،  حديث صحيح  ]شعيب:   ]

ِحيِح َخاَل َأَبا َشْيٍخ اْلُهَناِئيَّ َوُهَو ِثَقة [ َوِرجَ   اُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
أَنَُّه قَاَل: َقدَِّم َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمكََّة َوَأْصَحابُُه ُمَلبِّّنَي،    -رضي هللا عنهما  -اْبن ُعَمَر    )حم( -[  2231] 

ُمهِّلِّّنَي    - َمْن َكا  -َوقَاَل َعفَّاُن:  إِّالَّ  ُعْمَرًة  جَيَْعَلَها  َأْن  َشاَء  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ  فـََقاَل   ، حْلَجِّّ َمَعُه  ابِّ َن 
طََعتِّ اْلَمَجامُِّر َوَقدَِّم َعلِّيُّ ْبُن اهْلَْدُي "، قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللاِّ، أَيـَُروُح َأَحُداَن إِّىَل مِّىًن َوذََكُرُه يـَْقطُُر َمنِّيًّا؟ قَاَل: " نـََعْم ". َوسَ 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َأيبِّ طَالٍِّب مَِّن اْلَيَمنِّ، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ  َا َأَهلَّ بِّهِّ النَّيبِّ لََّم: " ِبَِّ َأْهَلْلَت؟ " قَاَل: َأْهَلْلُت ِبِّ
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َها  َقْوُم ". قَاَل َعفَّاُن: اْجَعلْ َوَسلََّم، قَاَل َرْوٌح: فَإِّنَّ َلَك َمَعَنا َهْداًي، قَاَل مُحَْيٌد: َفَحدَّْثُت بِّهِّ طَاُوًسا فـََقاَل: " َهَكَذا فـََعَل الْ 
 َأخرجه مسند أمحد.  .ُعْمَرةً 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح[ 4822]مسند: 

َصلَّى هللاُ    -[  2232]   ِّّ النَّيبِّ َزْوجِّ  َسَلَمَة  أُمِّّ  َعَلى  َفَدَخْلُت   ،َّ َمَوايلِّ َمَع  َحَجْجُت  قَاَل:  َأْسَلَم،  عِّْمَراَن  أبو  َعَلْيهِّ  )حم( 
ْئَت   َأْن حَتُجَّ، َوإِّْن شِّ ْئَت فَاْعَتمِّْر قـَْبَل  َأْن َأُحجَّ؟ قَاَلْت: إِّْن شِّ َأْعَتمُِّر قـَْبَل  َأْن حَتُجَّ. قَاَل: فـَُقْلُت:  َوَسلََّم، فـَُقْلُت:  فـَبَـْعَد 
ُْم يـَُقوُلوَن: َمْن َكاَن َصُرورًَة، َفاَل َيْصُلُح َأْن يـَْعَتمَِّر قـَْبَل َأْن حَيُجَّ؟ قَاَل: َفَسأَْلُت أُمََّهاتِّ   ْثَل َما قَاَلْت،  إَِّّنَّ اْلُمْؤمِّنِّنَي، فـَُقْلَن مِّ

َها، فََأْخَبُْْتَا بَِّقْوهلِِّّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأهِّلُّوا ايَ فـََرَجْعُت إِّلَيـْ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    نَّ، قَاَل: فـََقاَلْت: نـََعْم َوَأْشفِّيَك، مسِّ
»    . آَل حُمَمٍَّد بُِّعْمَرٍة يفِّ َحجٍّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْنُكْم،  ويف رواية أخرى، قَاَل: قَاَلْت يلِّ أُمُّ َسَلَمَة: مسِّ ْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَي آَل حُمَمٍَّد، َمْن َحجَّ مِّ
هِّ« َأْو »يفِّ َحجَّتِّهِّ« َشكَّ أَبُو َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ   . فـَْلُيهِّلَّ يفِّ َحجِّّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
[  [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي:26693، 26548]مسند:   ِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات 

، َوَبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِّ، فـََقدِّ   -رضي هللا عنهما  -)حم( اْبن َعبَّاٍس    -[  2233]  ْلبَـْيتِّ قَاَل: »َمْن َقدَِّم َحاجًّا، َوطَاَف ابِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .َم« لَّ انـَْقَضْت َحجَُّتُه، َوَصاَرْت ُعْمَرًة، َكَذلَِّك ُسنَُّة اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ َوُسنَُّة َرُسولِّهِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ 

 [ ]شعيب: عبد هللا بن ميمون الرقي شيخ أحمد لم يذكروه بجرح وال تعديل، وباقي رجاله ثقات[ ]شاكر: إسناده صحيح[  2223]مسند: 

َنا َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن    -[  2234]  ْلُعْمَرةِّ إِّىَل  )حم( إِّْسَحاُق ْبُن َيَساٍر، قَاَل: إِّانَّ لَبَِّمكََّة، إِّْذ َخَرَج َعَليـْ الزَُّبرْيِّ فـَنَـَهى َعنِّ التََّمتُّعِّ ابِّ
، َوأَْنَكَر َأْن َيُكوَن النَّاُس َصنَـُعوا َذلَِّك َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَبَـَلَغ َذلِّ  َك َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعبَّاٍس، فـََقاَل:  احْلَجِّّ

ْلَيْسَأهْلَا، فَإِّْن مَلْ َيُكنِّ الزَُّبرْيُ َقْد رََجعَ   َوَما عِّْلُم اْبنِّ الزَُّبرْيِّ  هِّ َأمْسَاَء بِّْنتِّ َأيبِّ َبْكٍر فـَ ْع إِّىَل أُمِّّ ََذا، فـَْلرَيْجِّ َها َحاَلاًل َوَحلَّْت،    هبِّ إِّلَيـْ
َأْفَحَش،   َلَقْد  َواَّللَِّّ  َعبَّاٍس،  ْبنِّ  الِّ  ُ اَّللَّ يـَْغفُِّر  فـََقاَلْت:  َأمْسَاَء  َذلَِّك  َوَأْحَلْلَنا  فـَبَـَلَغ  َحلُّوا  »َلَقْد  َعبَّاٍس  اْبُن  َصَدَق  َقْد  َواَّللَِّّ 

 َأخرجه مسند أمحد.  .َوَأَصابُوا النَِّّساَء«
 [ ]شعيب: إسناده حسن[  16103]مسند: 

 َجاَء أَبُوَك َمَع  )حم( اْبن َأيبِّ ُمَلْيَكَة، قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس لُِّعْرَوَة ْبنِّ الزَُّبرْيِّ: اَي ُعْرَوُة، َسْل أُمََّك »أَلَْيَس َقدْ   -[  2235] 
 َأخرجه مسند أمحد.  .َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فََأَحلَّ؟«

 ده قوي[ ]شاكر: إسناده صحيح[ [ ]شعيب: إسنا2976، 3351]مسند: 

اَّللَِّّ   -[  2336]  رِّْضَواُن  لَِّعلِّيٍّ  قِّيَل   ، الطَّرِّيقِّ بِّبَـْعضِّ  إَِّذا َكاَن  َحَّتَّ  َحاجًّا،  ُعْثَماُن  َخَرَج  قَاَل:   ، اْلُمَسيِّّبِّ اْبن    )حم( 
َْصَحابِّهِّ: إَِّذا اْرحتََ  ، فـََقاَل َعلِّيٌّ ألِّ ْلُعْمَرةِّ إِّىَل احْلَجِّّ َل فَاْرحتُِّلوا، فََأَهلَّ َعلِّيٌّ َوَأْصَحابُُه بُِّعْمَرٍة،  َعَلْيهَِّما: إِّنَُّه َقْد ََّنَى َعنِّ التََّمتُّعِّ ابِّ

؟ قَاَل: فـَقَ  ُأْخَبْ أَنََّك ََّنَْيَت َعنِّ التََّمتُّعِّ اَل: بـََلى، قَاَل: فـََلْم َتْسَمْع َرُسوَل  فـََلْم يَُكلِّّْمُه ُعْثَماُن يفِّ َذلَِّك، فـََقاَل َلُه َعلِّيٌّ َأمَلْ 
   .هِّ َوَسلََّم »مَتَتََّع« قَاَل: بـََلىاَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ 
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َ َعلِّيٌّ َأنَّ ُعْثَماَن: ََّنَى َأْصحَ  ْلُعْمَرةِّ ويف رواية أخرى، قَاَل: َحجَّ ُعْثَماُن َحَّتَّ إَِّذا َكاَن يفِّ بـَْعضِّ الطَّرِّيقِّ ُأْخبِّ ابَُه َعنِّ التََّمتُّعِّ ابِّ
َْصَحابِّهِّ: إَِّذا رَ  ، فـََقاَل َعلِّيٌّ ألِّ َك  اَح فـَُروُحوا فََأَهلَّ َعلِّيٌّ َوَأْصَحابُُه بُِّعْمَرٍة، فـََلْم يَُكلِّّْمُهْم ُعْثَماُن فـََقاَل َعلِّيٌّ َأمَلْ ُأْخَبْ أَنَّ َواحْلَجِّّ

ُ َعْنهُ اََّنَْيَت َعنِّ التََّمتُّعِّ »َأمَلْ يـََتَمتَّْع َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟« قَاَل: َفَما َأْدرِّي َما َأجَ  َي اَّللَّ  . بَُه ُعْثَماُن َرضِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: حسن لغيره[ ]شاكر: إسناده حسن[  424، 402]مسند: 

جْلُْحَفةِّ، َوَمَعُه رَْهٌط مِّْن َأْهلِّ   )حم(   -[  2237]  الشَّامِّ فِّيهِّْم    َعْبد هللاِّ ْبنِّ الزَُّبرْيِّ، قَاَل: َوهللاِّ إِّانَّ َلَمَع ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن ابِّ
ْلُعْمَرةِّ إِّىَل احلَْ   -َحبِّيُب ْبُن َمْسَلَمَة اْلفِّْهرِّيُّ، إِّْذ قَاَل ُعْثَماُن   : إِّنَّ َأمَتَّ لِّْلَحجِّّ َواْلُعْمَرةِّ َأْن اَل َيُكواَن يفِّ -جِّّ  َوذُكَِّر َلُه التََّمتُُّع ابِّ

، فـََلْو َأخَّْرمُتْ َهذِّهِّ اْلُعْمَرَة َحَّتَّ تـَُزوُروا َهَذا اْلبَـْيَت َزْورََتنْيِّ َكاَن َأْفَضَل، فَإِّنَّ   هللَا تـََعاىَل َقْد َوسََّع يفِّ اخْلَرْيِّ، َوَعلِّيُّ َأْشُهرِّ احْلَجِّّ
َأيبِّ  َعلَ ْبُن  َوَقَف  فََأقْـَبَل َحَّتَّ  ُعْثَماُن،  قَاَل  الَّذِّي  فـَبَـَلَغُه  قَاَل:  َلُه،  بَعِّريًا  يـَْعلُِّف  اْلَوادِّي  بَِّبْطنِّ  فـََقاَل: "   طَالٍِّب  ُعْثَماَن،  ى 

َا لِّْلعَِّبادِّ يفِّ كَِّتابِّهِّ، ُتَضيُِّّق َعَلْيهِّْم فِّيَها،  َأَعَمْدَت إِّىَل ُسنٍَّة َسنـََّها َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َورُْخَصٍة رَخََّص هللاُ   تـََعاىَل هبِّ
َجٍَّة َوُعْمَرٍة َمًعا " فََأقْـَبلَ  َها، َوَقْد َكاَنْت لِّذِّي احْلَاَجةِّ َولَِّنائِّي الدَّارِّ، مثَّ َأَهلَّ حبِّ َهى َعنـْ ُعْثَماُن َعَلى النَّاسِّ فـََقاَل: " َوَهْل   َوتـَنـْ

َها َا َكاَن رَْأاًي َأَشْرُت بِّهِّ، َفَمْن َشاَء َأَخَذ بِّهِّ َوَمْن َشاَء تـَرََكُه "ََّنَْيُت َعنـْ َها، إَِّّنَّ  َأخرجه مسند أمحد.  .؟ إِّيّنِّ مَلْ أَْنَه َعنـْ

[ ]شعيب: إسناده حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال  707]مسند:  
 ر يحيى بن عباد فقد روى له إصحاب السنن، وهو ثقة[ الشيخين غي

ْبنِّ َعبَّاٍس: َحَّتَّ َمََّت ُتضِّلُّ النَّاَس اَي اْبَن َعبَّاٍس؟ قَاَل:    -[  2238]  َما َذاَك اَي  )حم( اْبن َأيبِّ ُمَلْيَكَة، قَاَل: قَاَل ُعْرَوُة الِّ
اْبُن   َبْكٍر َوُعَمُر فـََقاَل  أَبُو  ، َوَقْد ََّنَى  َأْشُهرِّ احْلَجِّّ ْلُعْمَرةِّ يفِّ  أَتُْمُراَن ابِّ َعبَّاٍس: »َقْد فـََعَلَها َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُعَريَُّة؟ قَاَل: 

 َأخرجه مسند أمحد.  . هِّ مِّْنَك«َعَلْيهِّ َوَسلََّم« فـََقاَل ُعْرَوُة: »مُهَا َكااَن أَتْـَبَع لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَأْعَلَم بِّ 
 ن[ ]شاكر: إسناده صحيح[  [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخي2277]مسند: 

، َأرَأَْيَت قـَْوَلَك َما َحجَّ رَُجٌل مَلْ َيُسقْ  -[  2239]  اهْلَْدَي َمَعُه، مثَّ   )حم( َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َعبَّاٍس، قَاَل: قـُْلُت َلُه: اَي َأاَب اْلَعبَّاسِّ
َا َحاجٌّ َقْد َساَق َمَعُه اهْلَْدَي، إِّال اْجتَ  ، إِّال َحلَّ بُِّعْمَرٍة، َوَما طَاَف هبِّ ْلبَـْيتِّ َمَعْت َلُه ُعْمَرٌة َوَحجٌَّة، َوالنَّاُس اَل يـَُقوُلوَن  طَاَف ابِّ

ُكُروَن إِّال احْلَجَّ، " فََأَمَر َرُسوُل  َهَذا، فـََقاَل: َوحْيََك، إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَرَج َوَمْن َمَعُه مِّْن َأْصَحابِّهِّ اَل َيذْ 
ُهْم يـَقُ   اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  نـْ ْلبَـْيتِّ َوحيِّلَّ بُِّعْمَرٍة "، َفَجَعَل الرَُّجُل مِّ وُل: اَي َرُسوَل  َوَسلََّم: َمْن مَلْ َيُكْن َمَعُه اهْلَْدُي َأْن َيُطوَف ابِّ

حلَْ  َا ُهَو احْلَجُّ. فـَيَـُقوُل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَُّه لَْيَس ابِّ ، َوَلكِّنـََّها ُعْمَرٌة«اَّللَِّّ إَِّّنَّ  َأخرجه مسند أمحد.  .جِّّ
 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: إسنادهـ صحيح[ ]الهيثمي: رجاله ثقات[ 2360]مسند: 

، َوَدُعوا قـَْوَل َهَذا، يـَْعينِّ اْبَن َعبَّ   -[  2240]  حْلَجِّّ اٍس، فـََقاَل اْبُن  )حم( جُمَاهِّد، قَاَل: قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن الزَُّبرْيِّ: َأْفرُِّدوا ابِّ
َعبَّاٍس، »َخرَ  اْبُن  َصَدَق  فـََقاَلْت:  َها،  إِّلَيـْ فََأْرَسَل  َهَذا؟  َعْن  أُمََّك،  َتْسَأُل  َأاَل   : َعَلْيهِّ  اْلَعبَّاسِّ َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  ْجَنا 

«َوَسلََّم ُحجَّاًجا، فََأَمَراَن، َفَجَعْلَناَها ُعْمَرًة، َفَحلَّ لََنا احْلاََلُل، َحَّتَّ َسطََعْت اْلَمَجامُِّر َبنْيَ النِّّ   . َساءِّ َوالرَِّجالِّ
عن   خمتصرة  رواية  َبْكٍر،  ويف  َأيبِّ  بِّْنتِّ  َفَجَعْلَناَها  َأمْسَاَء  فََأَمَراَن،  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  »َحَجْجَنا  قَاَلْت: 

» ، َحَّتَّ َسطََعْت اْلَمَجامُِّر َبنْيَ النَِّّساءِّ َوالرَِّجالِّ ْحاَللِّ  َأخرجه مسند أمحد. .ُعْمَرًة، فََأْحَلْلَنا ُكلَّ اإْلِّ
حد26952،  26917]مسند:   ]شعيب:  رجال [  ثقات  اإلسناد  رجال  وبقية  زياد،  أبي  بن  يزيد  لضعف  ضعيف  إسناد  وهذا  حسن،  يث 
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ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَلْت: َأَهلَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  -[  2241]  حْلَجِّّ َواْلُعْمَرةِّ  )حم( َعائَِّشة َزْوَج النَّيبِّ َم ابِّ
ْلُعْمَرةِّ َوَساُقوا اهلَْ  ، َوَساَق َمَعُه اهْلَْدَي، َوَأَهلَّ اَنٌس َمَعُه ابِّ ْلُعْمَرةِّ َومَلْ َيُسوُقوا َهْداًي. قَاَلْت  يفِّ َحجَّةِّ اْلَوَداعِّ ْدَي، َوَأَهلَّ اَنٌس ابِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ  ْلُعْمَرةِّ َومَلْ َأُسْق َهْداًي، فـََلمَّا َقدَِّم النَّيبِّ ْلُعْمَرةِّ  َعائَِّشُة: َفُكْنُت ُمَِّّْن َأَهلَّ ابِّ ْنُكْم َأَهلَّ ابِّ لََّم، قَاَل: »َمْن َكاَن مِّ
ْنُه َشْيٌء َحُرَم مِّْنُه َحَّتَّ  فَ  لصََّفا َواْلَمْرَوةِّ، َواَل حيِّلُّ مِّ ْلبَـْيتِّ َوابِّ َمَعُه اهْلَْدَي، فـَْلَيُطْف ابِّ يـَْوَم  َساَق  َي َحجَُّه َويـَْنَحَر َهْديَُه  يـَْقضِّ

فـَلْ  َهْداًي  َمَعُه  َيُسْق  َومَلْ  ْلُعْمَرةِّ  ابِّ َأَهلَّ  ْنُكْم  مِّ َوَمْن َكاَن  لُِّيهِّلَّ النَّْحرِّ،  لَّ، مثَّ  َوْلَيحِّ لُِّيفِّْض  َواْلَمْرَوةِّ مثَّ  لصََّفا  َوابِّ ْلبَـْيتِّ  ابِّ َيُطْف 
َعٍة إَِّذا رََجَع إِّىَل َأْهلِّهِّ« قَ  ٍم يفِّ احْلَجِّّ َوَسبـْ َياُم َثاَلثَةِّ َأايَّ حْلَجِّّ َوْليـُْهدِّ، َفَمْن مَلْ جيِّْد َفصِّ  َصلَّى هللاُ اَلْت َعائَِّشُة: فـََقدََّم َرُسوُل اَّللَِّّ ابِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .َعَلْيهِّ َوَسلََّم احْلَجَّ الَّذِّي َخاَف فـَْوَتُه، َوَأخََّر اْلُعْمَرةَ 
[ ]شعيب: حديث صحيح دون قول عائشة: فقدم رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم الحج الذي خاف فوته وأخر العمرة.  26065]مسند:  

 قد توبع[   -إن كان ضعيفًا و  -صالح بن أبي األخضر
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 الباب الرابع: يف الطواف والسعي ودخول البيت 
 وفيه ثالثة فصول   

 

 الفصل األول: يف كيفية الطواف والسعي، وفيه فرعان 
 

 الفرع األول: يف الطواف 

 وهو ثالثة أنواع   

 ]النوع[ األول: يف هيئته   
  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َقدَِّم رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م ت د س( عبد هللا بن عباس    -[  2242]

احلمى،   ُهُم  َوَهنتـْ قد  قوٌم  َغداً  عليُكْم  يـَْقُدُم  إنَُّه  املشرُكون:  فقال  يـَْثرَِّب،  ُهْم مُحَّى  َوَهنَـتـْ َمكَّة، وقد  منها  وَلُقو وأصحابُُه  ا 
دًَّة، َفَجَلُسوا ُمَّا يَلي احلِّْجَر، وَأمرُهم النيبُّ  : أْن يـَْرُمُلوا َثالثََة أْشواٍط، ومَيُْشوا َبنْيَ الرُّْكَننْيِّ، لِّريَى  -صلى هللا عليه وسلم-شِّ

أَ  ُهْم؟ هؤالء  َوَهنَـتـْ قد  احلُمَّى  أن  زََعمتم  الذين  فقال املشركون: هؤالء  َجَلَدُهم  ابُن  اْلُمْشرُِّكوَن  قال  ْجَلُد من كذا وكذا. 
 عبَّاٍس: ومل ميَنعه ]أْن أيمَرهم[ أْن يـَْرُمُلوا األشواط ُكلَّها: إال اإلبقاُء عليهم«. 

صلى  -ويف رواية: قال البخاري: وزاد مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة عن أيُّوب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: »ملا َقدَِّم النيبُّ  
 لَِّعامِّه الَّذي اْستْأَمَن فِّيهِّ، قال: اْرُمُلوا، لِّرُيَي املُْشركِّنَي قـُوََّْتُم، واملشركون من قَِّبلِّ قـَُعْيقَِّعان«. -هللا عليه وسلم

رسوُل هللا  ويف َسَعى  »إَّنا  عباٍس  ابُن  قال  خمتصرًا:  رواية  وسلم-  عليه  لِّرُيَِّي    -صلى هللا  واملروة  الصفا  وبني  ابلبيت 
 املشركني قـُوََّتُه«. هذه رواية البخاري ومسلم. 

 وأخرج الرتمذي الرواية املختصرة األخرية. 
 وأخرج أبو داود والنسائي الرواية األوىل.

 يف حديثه: »إنَّ َهؤالء أْجَلُد مِّنَّا«.  إال أن أاب داود قال
أْضطََبَع، فاْستَـَلَم وكبََّ، مثَّ رََمَل َثالثََة أْطَواٍف، فكانُوا إذا   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى أليب داود »أنَّ رسوَل هللا  

عليهم   َيْطُلُعوَن  مث  َمَشْوا،  ُقرْيٍش،  عن  وتـََغيّـُبوا  اليماينَّ،  الرُّْكَن  ابن بـََلُغوا  قال  الغزالُن،  قـَُرْيٌش: كأَّنم  فتقول  يـَْرُمُلون، 
 عباس: فكانت ُسنَّة« 

 [ ]صحيح[ 1428]جامع: 
قال: قـُْلُت الْبنِّ عبَّاٍس: »أرأْيَت هذا الرََّمَل ابلبيت ثالثََة أْطَواٍف،   -رضي هللا عنه    -)م د( أبو الطفيل    -[  2243] 

قولك ما  قلت:  قال:  وكَذبُوا،  َصَدُقوا  فقال:  قال:  ُسنٌَّة،  أنه  يَزُعُموَن  قوَمَك  فَإنَّ  ُهَو؟  أُسنٌَّة  أطواٍف:  أربـَْعةِّ  :  وَمْشَي 
َقدَِّم َمكََّة، فقال املشركون: إنَّ حُمَمَّدًا وأصحابَُه ال َيْسَتطِّيعوَن    -قال: إنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  َصَدُقوا وَكَذبُوا؟

هللا   رسوُل  فأمَرُهْم  قال:  حَيُْسُدونُه،  وكانُوا   ، اهلَُزالِّ من  ابلبيت  َيُطوُفوا  وسلم-أْن  عليه  َثالًثً،  -صلى هللا  يـَْرُمُلوا  أْن   :
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ْين عن الطََّوافِّ بنْيَ الصَّفا واملروةِّ راكباً: أُسنٌَّة ُهَو؟ فإنَّ قـَْوَمَك يـَْزُعُموَن أنه ُسنَّ ومَيُْشوا أ ٌة، قال:  ربعاً، قال: قلُت له: أْخبِّ
،  كثـَُر عليه النَّاسُ   -صلى هللا عليه وسلم-َصَدُقوا وكَذبوا، قال: قـُْلُت: وما قوُلَك: صدقوا وَكَذبُوا؟ قال: إنَّ رسوَل هللا  

هللاِّ   رسول  وكان  قال:   ، البـُُيوتِّ مَِّن  اْلَعواتُِّق  َخَرَج  حَّتَّ  حممٌد،  هذا  حُمَمٌَّد،  هذا  وسلم-يقولون:  عليه  ال    -صلى هللا 
 ُيضَرُب النَّاُس َبنْيَ َيَدْيهِّ، فـََلمَّا كثـَُر عليه رَكَب، واملشُي والسعُي أْفَضُل«. هذه رواية مسلم. 

، وأنَّ    -صلى هللا عليه وسلم-بن عباس: »يـَْزُعْم قْوُمَك: أنَّ رسوَل هللا  ويف رواية أيب داود قال: قلت ال قد رََمَل ابْلبْيتِّ
رسوُل هللا   رََمَل  قد  قال: صدقوا:  وما َكَذبوا؟  ما صدقوا،  قلُت:  وكَذبوا،  َصَدُقوا  قال:  سنٌَّة؟  عليه  -ذلك  صلى هللا 

قالت-وسلم قـَُريشاً  بُسنٍَّة، إنَّ  لَْيس  ،  -زَمَن احلديبية    -  ، وَكَذبُوا:  النـََّغفِّ ميُوُتوا موَت  َدُعوا حممدًا وأصحابَُه، حَّت   :
هللا   رسوُل  فـََقدَِّم  أايٍم  َثالثََة  ِبكة  فيقيموا   ، اْلُمْقبِّلِّ اْلَعامِّ  من  جَييؤوا  أْن  على  َصاحَلُوُه  وسلم-فـََلمَّا  عليه  ،  -صلى هللا 

قـَُعْيقعان: فقال رسول هللا   قَِّبل  َثالًثً، ولَْيَس بسنٍَّة،    -لى هللا عليه وسلمص-واملشرُكوَن من  اْرُمُلوا ابلبَـْيتِّ  ألصحابِّهِّ: 
طَاَف بني الصَّفا واملروةِّ على بعرٍي، وَأنَّ ذلك ُسنٌَّة؟ قال:    -صلى هللا عليه وسلم-قـُْلُت: يزعم قوُمك: أنَّ رسوَل هللا  

طَ  ]قد[  صدقوا،  قال:  وما كذبوا؟  صدقوا،  ما  قلت:  وكَذبوا،  بعري،  صدقوا  على  واملروةِّ  الصََّفا  َبنْيَ  هللا  رسوَل  اَف 
ُيْضَربُوَن َعْنُه، فطاَف على  -صلى هللا عليه وسلم-وكذبوا، ليست بُسنَّة: كان النَّاُس ال يَُدفُعوَن َعْن رسول هللا   ، وال 

  بعرٍي لَِّيْسَمُعوا كالَمُه، ولِّرَيَْوا َمَكانُه، وال تـََنالُُه أْيدِّيهِّْم«

 [ ]صحيح[ 1429]جامع: 
صلى هللا  -قال: »رأيُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما-)خ م ط د س جه( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب  -[ 2244] 

نَي يـَْقُدُم َمكََّة: إذا اْستَـَلَم الرُّْكَن األسوَد، أّوَل ما َيُطوُف: خَيُبَّ َثالثََة أْطواف من السَّْبع«.  -عليه وسلم  حِّ
أرَبعاً،    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسول هللا  ويف رواية:   َثاَلًثً، وَمَشى  الطَّواَف األوََّل: َخبَّ  إذَا طاَف ابلبيتِّ  كاَن 

، إذا طَاف بني الصَّفا واملروةِّ، وكان اْبُن ُعَمَر يـَْفَعُل َذلَِّك«.  يلِّ  وكان َيْسَعى بَبْطنِّ املَسِّ

 من احْلََجرِّ إىل احْلََجرِّ ثالًثً وَمَشى أربَعًا«.  -يه وسلمصلى هللا عل-ويف أخرى قال: »رَمَل رَسوُل هللا 
 مث يطوف بني الصفا واملروة«. -يعين: بعد الطواف ابلبيت  -ويف أخرى بنحوه، وزاد »مث ُيَصلِّّي َسْجَدَتنْي 

»أن رسوَل هللا   أخرى  عليه وسلم-ويف  والعمر   -صلى هللا  احلج  أربعة يف  وَمَشى  أْشَواٍط،  ثالثََة  رواية سعى  هذه  ةِّ«. 
 البخاري ومسلم. 

أربَعة   أطواٍف، ومَيشي  ثالثََة  يـَْرُمُل من احلَجر األسود إىل احلَجر األْسودِّ  قال: »كان عبد هللا بن عمر  املوطأ  وأخرجه 
 أطواٍف«. َفَجَعلُه موقوفاً عليه. 

فإنَّه    -أوََّل ما يـَْقُدُم    -أو العمرة    »كاَن إذا طَاَف يف احلج  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود: أن رسول هللا  
 َيْسَعى ثالثََة أطواٍف، وميشي أربعاً، مث ُيَصلِّّي َسْجَدَتنْيِّ«. 

فـََعَل    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له وملسلم قال: »إنَّ ابَن عمر رََمَل من احْلََجر إىل احلَجرِّ وذََكَر: أنَّ رسوَل هللا  
 ذلك«.

 ُل رواييت أيب داود، وزاد يف اأُلوىل »مث يطوُف بني الصَّفا واملروةِّ«ويف رواية النسائي مِّثْ 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  ويف رواية يف مسند أمحد،    ُ ْلبَـْيتِّ الطََّواَف اأْلَوََّل رََمَل َثاَلثًَة،    -َصلَّى اَّللَّ َكاَن إَِّذا طَاَف ابِّ

    إِّىَل احلِّْجرِّ. وََكاَن اْبُن ُعَمَر يـَْفَعُلُه.َوَمَشى َأْربـََعًة، مِّْن احلِّْجرِّ 
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 [ ]صحيح[ 2950[ ]ماجه: 1430]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ملا َقدِّم النيبُّ    -رضي هللا عنهما-)م ط ت س حم( جابر بن عبد هللا    -[  2245] 

ميِّينِّهِّ، فـََرمَل َثالًثً، وَمَشى َأربَعاً، مث أَتى املقام. فقال: }واختَُِّّذوا من َمكََّة: َدَخَل املسجد. فَاْستَـَلَم احْلََجَر، مثَّ َمَضى على  
[ وصلَّى رَْكَعتنْيِّ، واملقام بينه وبني البيت، مث أَتى احْلََجر بـَْعَد الرَّْكَعَتنْيِّ، فاْستَـَلَمُه، مث  125َمقام إبراهيم ُمصلَّى{ ]البقرة:  
 [. أخرجه الرتمذي والنسائي. 159إنَّ الصفا واملروة من شعائِّرِّ هللا{ ]البقرة: خرَج إىل الصَّفا، أظُنُُّه قال: } 

النَّيبَّ   للرتمذي: »أنَّ  أربعًا«. ويف أخرى    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى  َثاَلًثً، وَمَشى  احلََجرِّ  رََمَل من احلَجرِّ إىل 
رََمَل من احلَجرِّ األسودِّ حَّتَّ انـَْتهى إليه، َثالثََة أطواٍف«. وأخرج   -صلى هللا عليه وسلم-للنسائي قال: رأيُت رسوَل هللا 

 املوطأ هذه الرواية اآلخرة اليت للنسائي. 

ملّا َقدَِّم َمكَّة أَتى احْلََجر، فاْستَـَلَمُه، مث َمَشى على ميينه، فَرمَل    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية مسلم: »أنَّ رسوَل هللا  
 أربعًا«. َثاَلًثً، وَمَشى 

 رََمل الثَّالثََة أْطواف من احْلَجرِّ إىل احلََجرِّ«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »أنَّ رسول هللا  
 ويف أخرى: »رََمَل َمن احلجر األسود، َحَّت انـَْتهى إليه، َثالثََة أطواٍف«

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَمَ ويف رواية يف مسند أمحد،   َل َثاَلثََة َأْطَواٍف مَِّن احْلََجرِّ إِّىَل احْلََجرِّ، َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ َعاَد  َأنَّ النَّيبِّ
هِّ، مثَّ رََجَع فَاْستَـَلَم الرُّْكَن، مثَّ  َها، َوَصبَّ َعَلى رَْأسِّ نـْ َدأُ   رََجَع إِّىَل الصََّفا، فـََقاَل: »أَبْ إِّىَل احْلََجرِّ، مثَّ َذَهَب إِّىَل زَْمَزَم َفَشرَِّب مِّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ بِّهِّ« َا َبَدَأ اَّللَّ  َأخرجه مسند أمحد.  .ِبِّ
 [ ]صحيح[ 15243[ ]مسند: 1431]جامع: 

وأْصحابَُه اْعَتَمُروا    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عباس    -[  2246] 
 ابلبَـْيت، وجعلوا َأْردِّيـَتَـُهْم حتَت آابطهِّْم، قد قَذُفوها على عواتِّقِّهُِّم اْلُيْسَرى«. من اجلِّْعرانَةِّ، فـََرَمُلوا 

 ويف أخرى: »فـََرَمُلوا ابلبَـْيتِّ ثالًثً، وَمَشْوا َأْربَعًا«. مل يَزِّْد على هذا. أخرجه أبو داود. 

 ثيم صدوق ال بأس به[ [ ]عبد القادر: حسن[ ]شعيب: إسناده قوي. عبد هللا بن عثمان بن خ1432]جامع: 

مل يـَْرُمْل يف السْبعِّ   -صلى هللا عليه وسلم-: »أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس  -[ 2247] 
 الذي َأفَاَض فيه«. أخرجه أبو داود.

 ]األلباني: صحيح[.[ ]عبد القادر: فيه تدليس ابن جريج، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1435]جامع: 

قال: مسعت عمر بَن اخلطاب يقول: »فِّيَم الرََّمالُن    -رضي هللا عنهما-)د( أسلم موىل عمر بن اخلطاب    -[  2248] 
، وقد أطَّأ هللا اإلسالَم، ونَفى الُكفر وأهَله، ولكن مع ذلك ال نَدَُع شيئاً ُكنَّا نـُْفَعُلُه مع رسولِّ   هللا  والَكْشُف عن املناكِّبِّ

 «. أخرجه أبو داود. -لى هللا عليه وسلمص-
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات[ 1436]جامع: 

ُمْضطَبعاً بُِّبٍْد    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »طاَف رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت د( يعلى بن أمية    -[  2249] 
 ْأخَضَر«. هذه رواية أيب داود. 

   .ُمْضطَبِّعاً عليه بـُْرٌد« -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي: »طاَف رسوُل هللا 

 ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إال أنه منقطع[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[  1437]جامع: 
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قَاَل: »رََمَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َحجَّتِّهِّ، َويفِّ ُعَمرِّهِّ    -رضي هللا عنهما  -)حم( اْبن َعبَّاسٍ   -[  2250] 
 َأخرجه مسند أمحد. .ُكلَِّّها َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن َواخْلَُلَفاُء«

 خين[ ]شاكر: إسناده صحيح[  [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشي1972]مسند:  

، يـَُقوُل: »إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ   -[  2251]  ْعُت َأاَب الطَُّفْيلِّ ْيهِّ َوَسلََّم رََمَل  )حم( ُعبَـْيُد اَّللَِّّ ْبُن َأيبِّ زِّاَيٍد، قَاَل: مسِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . َثاَلًًث مَِّن احْلََجرِّ إِّىَل احْلََجرِّ«

وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى، َوِفيِه  صحيح لغيره،    [ ]شعيب:23802،  23806]مسند:  
، َوَضعََّفُه اْبُن َمِعيٍن َوَغْيُرُه[  اُح، َوثََّقُه َأْحَمُد َوالنََّساِئيُّ ِ ْبُن َأِبي ِزَياٍد اْلَقدَّ  ُعَبْيُد َّللاَّ

َسأَْلتُ   -[  2252]  الزَُّبرْيِّ،  أَبُو  ََة،    )حم(  اْلَفاحتِّ الرُّْكَن  فـََنْمَسُح  َنُطوُف،  »ُكنَّا  فـََقاَل:  ْلَكْعَبةِّ،  ابِّ الطََّوافِّ  َعنِّ  َجابًِّرا 
، َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس، َواَل بـَْعَد اْلَعْصرِّ، َحَّتَّ تـَغْ  ََة، َومَلْ َنُكْن َنُطوُف بـَْعَد َصاَلةِّ الصُّْبحِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .ُرَب«َواخْلَامتِّ

[ ]شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة،  15232]مسند:  
ُنوا َحِديَثُه[   َوِفيِه َكاَلم ، َوَقْد َحسَّ

َّ    -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاٍس    )خز(   -  [ 2253]  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َأنَّ النَّيبِّ . أخرجه    -َصلَّى اَّللَّ َشرَِّب َماًء يفِّ الطََّوافِّ
 ابن خزمية 

 ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[   [2750]خزيمة: 

قَاَل    )حب(  -  [ 2254]  ْلَكْعَبةِّ؟،  ابِّ ُتْسَنُد  الَّيتِّ  الثَّاَلثَُة  اأْلَْطَراُف  فـَُقْلُت:   ، الطَُّفْيلِّ َأاَب  َسأَْلُت  قَاَل:  ُخثـَْيٍم،  أَبُو  اْبن 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َلمَّا نـََزَل   َها، فـََقاَل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ : َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعنـْ َمرَّ الظَّْهَرانِّ يفِّ ُصْلحِّ قـَُرْيٍش، بـََلَغ  الطَُّفْيلِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأنَّ قـَُرْيًشا َكاَنْت تـَُقوُل: تـَُبايُعوَن ُضَعَفاَء، قَاَل َأصْ  َحابُُه: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َلْو َأَكْلَنا  َأْصَحاَب َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َاٌم، قَاَل: »اَل َوَلكِّنِّ  مِّْن َظْهرِّاَن، فََأَكْلَنا مِّْن ُشُحومِّ  ، َوبَِّنا مجِّ ، فََأْصَبْحَنا َغًدا َحَّتَّ َنْدُخَل َعَلى اْلَقْومِّ َها، َوَحَسْواَن مَِّن اْلَمَرقِّ

هلَُ  َفَدَعا  َأْطعَِّماْتِِّّْم ُكلََّها،  مِّْن  َها  َعَليـْ مَجَُعوا  مثَّ  أَْنطَاَعُهْم  فـََبَسُطوا  َأْزَوادُِّكْم«،  بَِّفْضلِّ  َحَّتَّ  ْم  ائْـُتوينِّ  فََأَكُلوا  ْلَبََكةِّ،  ابِّ فِّيَها 
عَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َدَخَل  فـََلمَّا  َها،  نـْ مِّ َفَضَل  َما  ُفُضوَل  ُجَرهبِِّّْم  يفِّ  فََأْكَفُتوا  بَـًعا،  شِّ قـَُرْيٍش،  َتَضلَُّعوا  َعَلى  َوَسلََّم  َلْيهِّ 

َْصَحابِّهِّ:  َواْجَتَمَعْت قـَُرْيٌش حَنَْو احْلََجرِّ، اْضطََبَع َرُسولُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم ألِّ  ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ قَاَل النَّيبِّ  ُ  اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َ، َوتـََغيـََّبْت قـَُرْيٌش، َمَشى ُهَو َوَأْصَحابُهُ  ُموا الرُّْكَن اأْلَْسَوَد،  َحَّتَّ اْستَـلَ   »اَل يـََرى اْلَقْوُم فِّيُكْم َغمِّيَزًة«، َواْستَـَلَم الرُّْكَن اْلَيَماينِّ

ُُم اْلغِّْزاَلُن، قَ  اَل اْبُن َعبَّاٍس: وََكاَنْت ُسنًَّة. أخرجه  َفطَاَف َثاَلثََة َأْطَواٍف، َفلَِّذلَِّك تـَُقوُل قـَُرْيٌش َوُهْم مَيُرُّوَن هبِِّّْم يـَْرُمُلوَن: َلَكَأَّنَّ
 ابن حبان

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح[  3812]حبان: 

 االستسالم ]النوع[ الثاني: يف    
قال: »رأَيُت ُعَمَر يـَُقبُِّّل احْلََجَر، ويقول: إيّنِّ ألْعَلُم أنََّك    -رمحه هللا  -)خ م ط ت د س( عابس بن ربيعة    -  [2255]

، ولوال أيّنِّ رأَيُت رسوَل هللا  َفُع وال َتُضرُّ  يـَُقبُِّّلَك ما قـَبـَّْلُتَك«. أخرجه اجلماعة. -صلى هللا عليه وسلم-َحَجٌر ما تـَنـْ
 خرجه عن عروة »أنَُّه رَأى عَمَر«.إال أنَّ املوطأ أ

 وقد أخرجه البخاري أيضاً عن أسلم عن عمر.
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 وأخرجه مسلم عن سامل ]ابن عبد هللا بن عمر[ عن أبيه عن عمر، وانفع عن ابن عمر. ومن رواية غريمها عنه.
اً، ومل يُقْل: »رأَيُت رسوَل هللا  بَِّك َحفِّيّ   -صلى هللا عليه وسلم-وزاد مسلم والنسائي يف إحدامها: ولكن رأيُت رسوَل هللا  

 يـَُقبُِّّلَك«. 
س  يـَُقبُِّّل احلَجَر ويقوُل:   -يعين: عمر  -قال: »رأيُت األْصَلَع  -رضي هللا عنه -ويف أخرى ملسلم عن عبد هللا بن َسْرجِّ

َفُع، ولوال   -صلى هللا عليه وسلم-أيّنِّ رأَيُت رسول هللا    وهللا، إيّنِّ ألُقبِّّلَك، وإيّنِّ أْعَلُم أنَّك َحَجٌر، وأنََّك ال تُضرُّ وال تـَنـْ
 يُقبُِّّلَك ما قـَبـَّْلُتَك«. 

 ويف رواية: »رأيُت اأُلَصْيلَِّع« 
  [ ]صحيح[ 1439]جامع: 

صلى هللا عليه  -قال: »مَلْ َأَر رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م د س( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2256] 
 َيْسَتلُِّم من اْلبَـْيت إال الرُّْكَننْيِّ اْلَيمانِّيَّنْيِّ«. -وسلم

 ويف رواية »ميسح« مكان »يستلم«

يِّّنَي«.   ويف رواية ملسلم: »مل يكن يستلم من َأركان البيت إال الرُّْكَن األْسَوَد، والَّذي يَليهِّ، من حنو دورِّ اجْلَُمحِّ
اْستالَم َهَذْين الرُّكَننْيِّ: اليمايّنِّ واحلَجرِّ يف شدٍَّة وال رَخاٍء، ُمْنُذ رأيُت رسوُل  ويف أخرى للبخاري ومسلم قال: »ما تـَرَكَنا  

 َيْسَتلُِّمُهما«.  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
- هللا  ويف أخرى هلما: قال انفع: »رأيُت اْبَن عمر َيْستلم احلَجَر بيدهِّ، مثَّ قـَبََّل َيَده، وقال: ما تـَرَْكُتُه ُمْنُذ رأيُت رسولَ 

 يفعله«.  -صلى هللا عليه وسلم
: أكان ابُن عمر مَيْشي بني الركنني؟ قال: إَّنا كان ميشي ليكوَن أيَسَر الستِّالمِّهِّ«.   ويف أخرى: قال: »قلُت لنافعِّ

 وأخرج أبو داود الرواية األوىل.
الرُّْكَن اليماينَّ واحلَجَر يف ُكلِّّ طوافه،  ال يدَُع أْن َيْسَتلَِّم    -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: قال: »كان رسوُل هللا  

 قال: وكان عبد هللا بن عمر يـَْفَعُلُه«. 
 وأخرج النسائي الرواية األوىل، والثانية، والثالثة. 

 كان يسَتلِّم الركن اليماينَّ واحلَجَر يف ُكلِّّ طوافِّهِّ«.  -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى »أنَّ النيبَّ 
 يستلم إال احلجَر والركن اليماينَّ«.ويف أخرى »كان ال 

اْبَن ُعَمَر عن استِّالم احلَجرِّ؟ فقال: رأَيُت رسوَل هللا   صلى هللا عليه  -ويف رواية للبخاري والنسائي: قال »سأَل رَُجٌل 
ُْت؟ أرأَيَت: إن غلِّْبُت؟ قال: اْجَعل »أرأيَت« ابليمنِّ،    -وسلم -رأيُت َرسوَل هللا  يستلمه ويـَُقبُِّّلُه، قال: أرأيت: إن ُزمحِّ

 يسَتلُمُه ويقبُِّّلُه« -صلى هللا عليه وسلم
 [ ]صحيح[ 1440]جامع: 

: »ُكنُت مع ابن عباٍس، ومعاويُة الَ    -رضي هللا عنهما-)خ م ت( عبد هللا بن عباس    -[  2257]  قال: أبو الطَُّفْيلِّ
مل يكن يستلم إال احلجَر األسوَد والرُّْكَن    -صلى هللا عليه وسلم-مَيُرُّ بِّرُْكٍن إال استلمه، فقال له ابن عباس: إنَّ النيبَّ  

 اليماينَّ، فقال معاوية: لَْيَس شيٌء من البَـْيتِّ َمهجورًا«. هذه رواية الرتمذي. 
َع ابَن َعبَّاٍس يقول »مل أر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مانِّيَّنْيِّ«.يسَتلُِّم غري الرُّْكننْيِّ الي -ويف رواية مسلم: أنَّه مسِّ



582 
 

قال: »وَمْن يـَتَّقي َشْيئاً من البيت؟ وكان معاَويُة يسَتلُِّم اأَلركاَن،   -جابرِّ بنِّ زَْيٍد    -ويف رواية البخاري عن أيب الشَّْعثَاءِّ  
، فقال: ليس شيٌء من البيت مهجورًا، وكان ابُن الزَبرْيِّ   َيْسَتلُمُهنَّ ُكلَُّهنَّ« فقال له اْبُن عباس: إنَُّه ال ُيستَـَلُم َهَذانِّ الركنانِّ

    [ ]صحيح[1442]جامع: 
َ بقول    -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2258]  إنَّ احْلْجَر بـَْعُضُه لَْيَس من    :عائَشةَ »أنَُّه ُأْخبِّ

، قال ابُن عمر: وهللا، إين أَلظنُّ عائَِّشَة   إيّنِّ أَلظنُّ    -صلى هللا عليه وسلم-إن كانت مسعت هذا من رسول هللا    -البَـْيتِّ
البَـْيت، وال    -صلى هللا عليه وسلم-رسوَل هللا   قواعِّدِّ  ليسا على  ما  إال أَلَّنَّ اْستالَمُهما  َيرْتُكِّ  الناُس من وراء  مَلْ  طَاَف 

 .احلْجرِّ إال لذلك«. أخرجه أبو داود
 [ ]عبد القادر: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1445]جامع: 

ُم على الركنني، فقلت: اي أاب عْبد الرمْحَنِّ،    -رمحه هللا-)ت س( عبيد بن عمري    -[  2259]  »أن اْبَن عمر كان يُزاحِّ
ُم على الركننيِّ زَِّحاماً ما رأيت أَحدًا من أصحابِّ رسول هللا   يُزامحُُه؟ فقال: إن أفْـَعْل،    -صلى هللا عليه وسلم-إنك تُزاحِّ

يقول: إنَّ َمْسَحهما َكفَّارٌَة لِّلَخطااي، ومسعُتُه يقول: من طاف هبذا البيت    -وسلمصلى هللا عليه  -فإين مسعُت رسول هللا  
هبا   له  وكتب  طِّيئة،  خِّ هبا  عنه  هللا  َحطَّ  إال  َقَدماً،  َيضُع  وال  َقَدماً،  يَرَفُع  ال  يقول:  رقبة  فأحصاُه: كان كعتق  ُأْسُبوعاً 

 حسنة«. هذه رواية الرتمذي. 
 عن ابن ُعبَـْيدِّ بن ُعَمرْيٍ، ومل يذكر: عن أبيه. وقال الرتمذي: وروي أيضاً 

صلى  -ويف رواية النسائي أنه قال له: »اي أاب عبد الرمحن، ما أراك تستلم إال هذين الركنني؟ قال: إين مسعت رسوَل هللا  
 عِّْتق رَقـََبٍة« يقول: إنَّ َمْسَحُهما حَيُطَّانِّ اخْلطيئَة، ومسعتُه يقول: من طَاَف َسبعاً، فهو ك -هللا عليه وسلم

 [ ]عبد القادر: حسن[ ]األلباني: صحيح[ 1446]جامع: 
»كان إذا قضى   -صلى هللا عليه وسلم-قال بـََلَغين: َأنَّ رسول هللا  -رمحه هللا-)ط( مالك بن أنس   -[ 2260] 

 األْسوَد قبل أن خَيُْرَج«. أخرجه املوطأ. َطواَفُه، وركع الرَّكْعَتنَيِّ وأراد أن خَيُْرَج إىل السَّعي: اسَتلَم الرُّْكَن 
 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]الهاللي: صحيح[ 1448]جامع: 

أَُميََّة    -[  2261]  ْبنِّ  يـَْعَلى  عنه-)حم(  يـَْعَلى:    -رضي هللا  قَاَل  الرُّْكَن،  فَاْستَـَلَم  اخْلَطَّابِّ  ْبنِّ  ُعَمَر  َمَع  طُْفُت  قَاَل: 
َّ الَّذِّي يَلِّي اأْلَْسَوَد، َجَرْرُت بَِّيدِّهِّ لَِّيْسَتلَِّم، فـََقاَل:َفُكْنُت ُمَِّّا   َما َشْأُنَك؟ فـَُقْلُت: َأال    يَلِّي اْلبَـْيَت، فـََلمَّا بـََلْغُت الرُّْكَن اْلَغْريبِّ

َتُه َيْسَتلُِّم َهَذْينِّ الرُّْكَننْيِّ اْلَغْربِّيَّنْيِّ«  َتْسَتلُِّم؟ قَاَل: َأمَلْ َتُطْف َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ فـَُقْلُت: بـَلَ  ى، فـََقاَل: »َأفـََرأَيـْ
   . قَاَل: فـَُقْلُت: اَل، قَاَل: َأفـََلْيَس َلَك فِّيهِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة؟ قَاَل: قـُْلُت: بـََلى، قَاَل: فَانـُْفْذ َعْنكَ 

َمَع ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ  َأَخْذُت بَِّيدِّهِّ    ويف رواية ًثنية قَاَل: طُْفُت  اْلَباَب ُمَِّّا يَلِّي احْلََجَر،  فـََلمَّا ُكْنُت عِّْنَد الرُّْكنِّ الَّذِّي يَلِّي 
قَاَل:  َتُه َيْسَتلُِّمُه؟ قـُْلُت: اَل،  لَِّيْسَتلَِّم، فـََقاَل: َأَما طُْفَت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قـُْلُت: بـََلى، قَاَل: فـََهْل رَأَيْـ 

 . »فَانـُْفْذ َعْنَك فَإِّنَّ َلَك يفِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ ُأْسَوًة َحَسَنًة«
َّ الَّذِّي    قَاَل: ُكْنُت َمَع ُعَمَر، فَاْستَـَلَم الرُّْكَن، قَاَل يـَْعَلى: وَُكْنُت ُمَِّّا يَلِّي اْلبَـْيَت، فـََلمَّا بـََلْغُت الرُّْكنَ   ويف رواية ًثلثة  اْلَغْريبِّ

َْسَتلَِّم، فـََقاَل: َما َشْأُنَك؟ قـُْلُت: َأاَل َتْسَتلُِّم َهَذْينِّ، قَاَل »َأمَلْ َتُطْف مَ يَلِّي اأْلَْسوَ  َع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى  َد، َوَحَدْرُت َبنْيَ َيَدْيهِّ ألِّ
َتُه َيْسَتلُِّم َهَذْينِّ الرُّْكَننْيِّ؟«   قـُْلُت: اَل، قَاَل: »َأفـََلْيَس َلَك    -ْعينِّ اْلَغْربِّيَّنْيِّ  يَـ   -هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟« فـَُقْلُت: بـََلى، قَاَل: »َأرَأَيـْ

 َأخرجه مسند أمحد.  .فِّيهِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة؟«، قـُْلُت: بـََلى، قَاَل: »فَانـُْفْذ َعْنَك« 
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وَ 17951،  253،  313]مسند:   َيْعَلى  َوَأُبو  َأْحَمُد  َرَواُه  الهيثمي:  إسناده صحيح[  َيْعَلى  [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]شاكر:  َأِبي  ِعْنَد  َلُه 
ِحيِح، َوِفي ِإْسَناِد َأْحَمَد َراٍو َلْم ُيَسمَّ[   ِإْسَناَداِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

أَُميََّة    -[  2262]  ْبنِّ  يـَْعَلى  يَلِّي    -رضي هللا عنه-)حم(  ُمَِّّا  َفُكْنُت  يـَْعَلى:  قَاَل  الرُّْكَن،  فَاْستَـَلْمَنا  ُعْثَماَن  َمَع  طُْفُت 
َما شَ  فـََقاَل:  لَِّيْسَتلَِّم،  بَِّيدِّهِّ  َجَرْرُت  اأْلَْسَوَد  يَلِّي  الَّذِّي   َّ اْلَغْريبِّ الرُّْكَن  بـََلْغَنا  فـََلمَّا  قَاَل:  اْلبَـْيَت،  َتْسَتلُِّم؟  َأال  فـَُقْلُت:  ْأُنَك؟ 

َتُه َيْسَتلُِّم هَ فـَقَ  َذْينِّ الرُّْكَننْيِّ اْلَغْربِّيَّنْيِّ؟ قـُْلُت:  اَل: َأمَلْ َتُطْف َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ فـَُقْلُت: بـََلى، قَاَل: " َأرَأَيـْ
 َأخرجه مسند أمحد.  .ْذ َعْنكَ اَل، قَاَل: َأفـََلْيَس َلَك فِّيهِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة؟ " قـُْلُت: بـََلى، قَاَل: فَانـْفُ 

د بعيد[ ]شاكر: إسناده فيه مجهول، وهو بعض بني    [ ]شعيب: صحيح لغيره...512]مسند:   وذكر عمر فيه أصح، وحمله على التعدُّ
ِحيِح، َوِفي ِإْسَناِد َأْحَمَد َراٍو َلْم ُيَسمَّ[ يعلى بن أمية[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوَلُه ِعْنَد َأِبي َيْعَلى ِإْسَناَداِن ِرَجاُل   َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

اْبن َعبَّاسٍ مي  )حم   -[  2263]  أَلَْعَلُم    -رضي هللا عنهما  -(  إِّيّنِّ  فـََقاَل: "  َعَلى الرُّْكنِّ،  َأَكبَّ  اخْلَطَّابِّ  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ 
يبِّّ     َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـَبـََّلَك َواْستَـَلَمَك، َما اْستَـَلْمُتَك َواَل قـَبـَّْلُتَك، }َلَقْد َكاَن َلُكْم يفِّ َرُسولِّ أَنََّك َحَجٌر، َوَلْو مَلْ َأَر حِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  . [ "21اَّللَِّّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{ ]األحزاب:  
يـَُقبُِّّلُه َوَيْسُجُد    َجْعَفرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُعْثَماَن قَاَل: رَأَْيُت حُمَمََّد ْبَن َعبَّادِّ ْبنِّ َجْعَفٍر َيْسَتلُِّم احْلََجَر، مثَّ   عن ويف رواية للدارمي  

رَأَْيُت ُعَمَر فـََعَلُه، مثَّ   َعَلْيهِّ، يـَْفَعُلُه، مثَّ قَاَل:  َعَلْيهِّ، فـَُقْلُت َلُه: َما َهَذا؟ فـََقاَل: رَأَْيُت َخاَلَك َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعبَّاٍس رِّْضَواُن اَّللَِّّ 
 .أخرجه الدارميقَاَل: »إِّيّنِّ أَلَْعَلُم أَنََّك َحَجٌر َوَلكِّينِّّ رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْفَعُل َهَذا« 

]شعيب: إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد هللا بن عثمان فمن رجال مسلم[ ]شاكر:  [  1907]دارمي:  [  131]مسند:  
 ]الداراني: إسناده صحيح[ إسناده صحيح[ 

َعَلْيهِّ َوَسلَّ   -رضي هللا عنهما  -)حم( َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ    -[  2264]  َم:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
»  َأخرجه مسند أمحد.  .»أيَِْتِّ الرُّْكُن يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َأْعَظَم مِّْن َأيبِّ قـُبَـْيٍس، َلُه لَِّساٌن َوَشَفَتانِّ

[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن المؤمل، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح[ ]الهيثمي: 6978]مسند:  
أحمد   رجال  رواه  رجاله  وبقية  كالم.  وفيه  يخطئ،  وقال:  حبان،  ابُن  وثقه  المؤمل،  بن  هللا  عبد  وفيه  "األوسط".....  في  والطبراني 

 الصحيح[ 

 

 النوع الثالث: يف ركعيت الطواف 
هللا    -[  2265] عبد  بن  جابر  عنهما-)ت(  هللا  هللا    -رضي  رسوَل  وسلم-أنَّ  عليه  هللا  رَْكعيت    -صلى  يف  »قرأ 

: }قل اي أيها الكافرون{، و }ُقْل هو هللا أحٌد{«. أخرجه الرتمذي  : ُسورِت اإلْخالصِّ  الطَّوافِّ

بابن ثابت، وهو متروك[ ]األلباني:  1455]جامع:   المدني األعرج المعروف  الزهري  العزيز بن عمران  القادر: وفي سنده عبد  [ ]عبد 
 عيفا فقد توبع[صحيح[ ]شعيب: صحيح، وعبد العزيز بن عمران وإن كان ض

 الفرع الثاني: يف كيفية السعي 
بن مجهان    -[  2266] بَن عمر    -رمحه هللا-)ت د س( كثري  عبَد هللا  »رأيُت  عنهما-قال:  مَيْشي يف    -رضي هللا 

رأيُت رسول هللا   لقد  َسَعْيُت  لئن  قال:  املسعى؟  أمَتشي يف  له:  فقلُت  ولئن    -صلى هللا عليه وسلم-السعي،  َيْسَعى، 
 ي، وأان شيٌخ كبري«. هذه رواية الرتمذي والنسائي. مَيْش  -صلى هللا عليه وسلم-َمَشْيُت لقد رأيُت رسوَل هللا 
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بن عمر   لعبد هللا  قال  رَُجاًل  أنَّ  داود عن كثرٍي:  أيب  رواية  عنهما-ويف  واملروة    -رضي هللا  الصفا  أاب عبد    -بني  »اي 
 ي«إال أنَّه َقدَّم ذِّْكر املشي على السع -وذكر احلديَث  -الرمحن، أرَاَك مَتْشي والنَّاُس َيْسَعوَن 

 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات. كثير بن ُجمهان مقبول وقد توبع[ ]األلباني: صحيح[. 1456]جامع: 

: »كاَن إذا نـََزَل  -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما -)ط س( جابر بن عبد هللا    -[  2267] 
 اْنَصبَّْت َقَدَماُه يف بْطنِّ الوادي: سَعى، حَّت خيرَج منه«. أخرجه املوطأ والنسائي من الصََّفا َمَشى، حَّت إذا 

 ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ 1457]جامع: 

يقوُل    -صلى هللا عليه وسلم-قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)ط ت س( جابر بن عبد هللا    -[  2268] 
 وهو يقوُل: »نـَْبَدأُ ِبا َبَدَأ هللا به، فَبَدأ ابلصَّفا«. أخرجه املوطأ والنسائي.  -املسجد وهو يُريُد الصَّفا حني خرج من -

وطَاَف ابْلبَـْيتِّ َسبعاً، فقرأ: }واختَُِّّذوا    -حني قدم مكة    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي والنسائي: »أنَّ النيبَّ  
[ َفصلَّى َخْلَف املقام، مث أتى احلَجَر فاْستَـَلمه، مث قال: نـَْبَدأُ ِبا َبَدأ هللا بهِّ، فَبَدأَ  126ُمَصلَّى{ ]البقرة:  من مقام إبراهيم  

 [« 158ابلصََّفا: وقرأ: }إنَّ الصَّفا واملروَة من شعائر هللا{ ]البقرة: 

 ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ 1458]جامع: 

قال: »ليس السَّعُي يف بطن الوادي بني الصَّفا واملروة ُسنًَّة،    -رضي هللا عنهما-)خ( عبد هللا بن عباس    -  [ 2269] 
 إَّنا كان أْهُل اجْلَاهِّليَّةِّ َيْسَعْوََّنا، ويقولون: ال جنِّيُز البطحاَء إال َشدًَّا«. أخرجه البخاري معلقا  

 [ ]معلق[ 1461]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم-عن امرأة قالت: »رأيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنها  -شيبة  )س( صفية بنت    -  [2270] 
 يسعى يف بطن املسيل، يقول: ال يـُْقَطُع الوادِّي إال َشّدًا«. أخرجه النسائي 

 ]األلباني: صحيح[.[ 1462]جامع: 

: أَنَُّه »رََأى َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْسَعى  )حم( حُمَمَُّد ْبُن َعلِّيٍّ أَبُو َجْعَفٍر، َحدََّثينِّ    -[  2271]  َعمِّّي، َعْن َأيبِِّّ
ًفا َعْن ثـَْوبِّهِّ، َقْد بـََلَغ إِّىَل رُْكبَـتَـْيهِّ«  َأخرجه مسند أمحد.  . َبنْيَ الصََّفا، َواْلَمْرَوةِّ يفِّ اْلَمْسَعى َكاشِّ

[ [ ]شعيب: إسناده حسن[ 597]مسند:  ِ ْبُن َأْحَمَد َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقات   ]الهيثمي: َرَواُه َعْبُد َّللاَّ

ُعَمَر    -[  2272]  ْبنِّ  َعْبدِّ اَّللَّ  َوَسلََّم َعَلى الصََّفا    -رضي هللا عنهما  -)حم(  َعَلْيهِّ  قَاَل: »قَاَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ْلُمَقامِّ َعَلْيهَِّما مِّْن َحْيُث يـََراَها " َواْلَمْرَوةِّ«، وََكاَن ُعَمُر   َأخرجه مسند أمحد.  .أيَُْمُراَن ابِّ

 [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 5669]مسند: 

ُّ  قَاَلْت: َدَخْلَنا َداَر َأيبِّ    -رضي هللا عنها -)حم( َحبِّيَبة بِّْنتِّ َأيبِّ جَتَْراَة    -[  2273]  ُحَسنْيٍ يفِّ نِّْسَوٍة مِّْن قـَُرْيٍش َوالنَّيبِّ
شِّ  مِّْن  إِّزَارُُه  بِّهِّ  َيُدوُر  َيْسَعى  َوُهَو  قَاَلْت:  َواْلَمْرَوةِّ،  الصََّفا  َبنْيَ  َيُطوَف  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  يـَُقوُل  َصلَّى  َوُهَو   ، السَّْعيِّ دَّةِّ 

َْصَحابِّهِّ: »اْسَعْوا، فَإِّنَّ اَّللََّ َكَتَب عَ     . َلْيُكُم السَّْعَي«ألِّ
َوال َواْلَمْرَوةِّ،  الصََّفا  َبنْيَ  َيُطوُف  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  رَأَْيُت  قَاَلْت:  أخرى،  رواية  َوُهَو  ويف  َيَدْيهِّ  َبنْيَ  نَّاُس 

يَ  السَّْعيِّ  دَّةِّ  شِّ مِّْن  رُْكبَـتَـْيهِّ  َأَرى  َحَّتَّ  َيْسَعى  َوُهَو  َعَلْيُكُم َورَاَءُهْم،  اَّللََّ َكَتَب  فَإِّنَّ  »اْسَعْوا  يـَُقوُل:  َوُهَو  إِّزَارُُه،  بِّهِّ  ُدوُر 
 َأخرجه مسند أمحد.  .السَّْعَي«
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ْلَفٌة يفِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ ويف رواية عند ابن خزمية عن   لََنا خِّ َا بِّْنتِّ َأيبِّ جَتَْراَة قَاَلْت: َكاَنْت  َبَة، َعْن َجدَّْتِّ :  َصفِّيََّة بِّْنتِّ َشيـْ ، قَاَلتِّ
  ِّّ ٍة َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِّ، فََأْشَرْفُت َعَلى النَّيبِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -اطََّلْعُت مِّْن َكوَّ  ُ ، َوإَِّذا ُهَو َيْسَعى، َوإَِّذا ُهَو يـَُقوُل  -َصلَّى اَّللَّ

َْصَحابِّهِّ: "اْسَعْوا، فَإِّنَّ اَّللََّ َكَتَب َعَلْيُكُم السَّْعَي"، فـََلقَ  زَاُر َحْوَل َبْطنِّهِّ َحَّتَّ رَأَْيُت بـََياَض  ألِّ دَّةِّ السَّْعيِّ َيُدوُر اإْلِّ ُتُه مِّْن شِّ ْد رَأَيـْ
َذْيهِّ. أخرجه ابن خزمية  َبْطنِّهِّ َوَفخِّ

َأْحَمُد  27463،  27368،  27367]مسند:   َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر  [ ]شعيب: حسن بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه 
َزاُر َحْوَل َبْطِنِه َوَفِخَذْيِه، َحتَّى َرَأْيُت َبَياَض   ْعِي َيُدوُر اإلِْ ِة السَّ ِل َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن،  َوَقاَل: َوَلَقْد َرَأْيُتُه ِمْن ِشدَّ ِ ْبُن اْلُمَؤمَّ َفِخَذْيِه. َوِفيِه َعْبُد َّللاَّ

 َوَضعََّفُه َغْيُرُه[ َوَقاَل: ُيْخِطُئ. 

 الفصل الثاني: يف أحكام الطواف والسعي، وهي: تسعة 

 ]احلكم[ األول: الكالم يف الطواف 
قال: »الطَّواف   -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسول هللا   -رضي هللا عنهما-)ت س( عبد هللا بن عباس  -[ 2274]

ْثَل الصالةِّ، إال أنكم تتَكلَّموَن فيه، فمن تكلم فيه فال يتكلم إال خبري«. هذه رواية الرتمذي، وقال: وقد   حوَل البَـْيتِّ مِّ
 .  ( 1)روي موقوفاً عليه 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم-: أن النيبَّ -صلى هللا عليه وسلم  -اوس عن رجٍل أدرَك النيبويف رواية النسائي عن ط
 . (2)»الطواف ابلبيتِّ صالة، فأقِّلُّوا الَكالَم« 

هكذا ذكره النسائي، ومل ُيسم الرجل، فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس، وجيوز أن يكون ابن عمر، كما سيأِت حديثه،  
 م. وهو األظهر وهللا أعل

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره[. 1465( ]جامع: 1)
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[.  1465( ]جامع: 2)

 ]احلكم[ الثاني: الركوب يف الطواف والسعي   
يف    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »طاف النيبُّ    -رضي هللا عنهما-)خ م ت د س( عبد هللا بن عباس    -[  2275]

ْحَجٍن«.   حجَّةِّ الوداع على بعري، َيْسَتلُم الركَن ِبِّ
 هذه رواية البخاري ومسلم وأيب داود والنسائي. 

النيبُّ   قال: »طَاف  للبخاري والنسائي والرتمذي  أَتى على  صلى هللا  -ويف أخرى  بعري، ُكلَّما  عليه وسلم ابلبيت على 
 الرُّكن أَشاَر إليه«. 

 زاد البخاري يف رواية أخرى »بشيٍء كاَن يف َيدِّهِّ وَكبََّ«. 
قد أخرج هذا احلديث يف موضعني من كتابه، فجعل الرواية األوىل يف املتفق بني البخاري    -رمحه هللا-ورأيُت احلميدي  
 الثانية يف أفراد البخاري، واحلديث واحٌد، ولعله أدرك ما مل ندركه. فلذلك قد نبهت عليه. ومسلم، وجعل 

لتِّهِّ، ُكلَّما    -وهو يْشتكي   -»َقدَِّم َمكََّة    -صلى هللا عليه وسلم   -ويف أخرى أليب داود: أنَّ رسول هللا   َفطَاف على راحِّ
ْحَجٍن، فـََلمَّا فَـ   رََغ مِّْن طوافِّهِّ أاَنَخ، وصلَّى رَْكعَتنيِّ« أَتى على الرُّْكنِّ اْستَـَلَمُه ِبِّ

 [ ]صحيح[ 1467]جامع: 
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يف َحجَّةِّ الوداع حوَل الكعَبةِّ على   -صلى هللا عليه وسلم-طَاف النيبُّ   -رضي هللا عنها-)م س( عائشة  -[  2276] 
 بعرٍي، يستلم الرُّكَن، كراهِّيَة أْن ُيصَرَف عنه الناُس. هذه رواية مسلم. 

ْحَجنهِّ« -صلى هللا عليه وسلم-رواية النسائي قالت: »طاف رسوُل هللا  ويف   حوَل الَكْعَبةِّ، على بعريِّه وَيْسَتلُم الرُّْكن ِبِّ

 [ ]صحيح[ 1468]جامع: 
َِبكََّة عام    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »ملَّا طاَف رسوُل هللا    -رضي هللا عنها-)د( صفية بنت شيبة    -[  2277] 

ْحَجٍن يف َيدِّهِّ، قالت: وأان أنظر إليه«. أخرجه أبو داوداْلفْتح، طا  .َف على بعرٍي، َيسَتلُِّم الرُّْكنِّ ِبِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[  1469]جامع: 

يف    -عليه وسلمصلى هللا  -قال: »طاف رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)م د س( جابر بن عبد هللا    -[  2278] 
ولُيْشرِّف النَّاُس،  لِّريَاُه  واملروة،  الصَّفا  وَبنْيَ  احلَجَر ِبحجَنهِّ،  َيْسَتلُِّم  ابْلبَـْيتِّ  َلتِّهِّ  راحِّ على  الوَداعِّ  فإن  َحجَّةِّ  وليسأُلوُه،   ،

 النَّاَس َغَشْوُه«. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 
حَجنِّهِّ«   إال أنَّ أاب داود ليس عنده »وَيسَتلُِّم الرُّْكَن ِبِّ

 [ ]صحيح[ 1470]جامع: 
صلى هللا  -: أرَاين َقْد رأْيُت رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما-)م د( أبو الطفيل قال: »قلت البن عباٍس    -[  2279] 

ْفُه يل، قلُت: رأيُتُه عند املروةِّ على انقٍة،  -عليه وسلم وقد َكثـَُر النَّاُس عليه، قال ابُن عباٍس: ذلك رسول هللا  ، قال: َفصِّ
م كانوا ال يَُدعُّون عنُه، وال يُْكَرُهوَن«.-صلى هللا عليه وسلم-  ، إَّنَّ

هللَا   رسوَل  »رأْيُت  قال:  رواية  وسلم-ويف  عليه  هللا  ويـَُقبُِّّل    -صلى  مَعُه،  ْحَجٍن  ِبِّ الرُّْكَن  ويسَتلم   ، ابْلبْيتِّ َيطوف 
«. أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الثانية، وزاد يف بعض طُُرقِّهِّ »مث خرج إىل الصَّفا واملروة، فطاف سبعاً املِّْحَجنَ 

َلتِّهِّ«   على راحِّ

 [ ]صحيح[ 1471]جامع: 
:  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »َشَكوُت إىل رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م ط د س( أم سلمة    -[  2280] 

ُيَصلِّّي إىل َجنبِّ    -صلى هللا عليه وسلم-أْشَتكي، فقال: طويف من وراء النَّاس وأنتِّ رَاكِّبٌة، َفطُْفُت، ورسوُل هللا  أيّنِّ  
 البيتِّ يقرأُ بـ }الطور. وكتاب مسطوٍر{«. أخرجه اجلماعة إال الرتمذي 

 [ ]صحيح[ 1472]جامع: 

ُعَمَر    )خز(  -[  2281]  عنهما-اْبنِّ  اَّللَِّّ    -رضي هللا  َرُسوُل  طَاَف  َوَسلََّم    -قَاَل:  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َلتِّهِّ    -َصلَّى  رَاحِّ َعَلى 
 اْلَقْصَوى يـَْوَم اْلَفْتحِّ لَِّيْسَتلَِّم الرُّْكَن ِبِِّّْحَجنِّهِّ. أخرجه ابن خزمية 

 ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[   [2781]خزيمة: 

قَاَل: " رَأَْيُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى اَنَقٍة َيْسَتلُِّم    -رضي هللا عنه-ُقَداَمة ْبنِّ َعْبدِّ هللاِّ   )حم( -[  2282] 
   َأخرجه مسند أمحد. . احْلََجَر ِبِِّّْحَجنِّهِّ "

َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن، َوِفي   ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط...[  15414/1]مسند:  
 ]  َبْعِضِهْم َكاَلم  اَل َيُضرُّ
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 ]احلكم[ الثالث: يف وقت الطواف   
قال: »كنُت َجالِّساً عنَد ابن عمر، َفَجاءُه رجٌل، فقال: أيصُلُح    -رمحه هللا-)م س( وبـَْرة بن عبد الرمحن    -[  2283]

املوقَف؟   َتُطْف ابلبيت حَّت أتِتَ  ابَن عباس يقول: ال  أْن آَِت املوقَف؟ قال: نعم، قال فإن  َأُطوَف ابلبيت قبل  يل أن 
-، فطاف ابلبيت قبل أن أيَِت املوقف، فَبَقولِّ رسولِّ هللا  -هللا عليه وسلمصلى  -فقال ابن عمر: فقد َحجَّ رسوُل هللا  

 َأحقُّ أن أتخذ، أو بقول اْبنِّ عباٍس إْن كْنَت صادقاً؟«. -صلى هللا عليه وسلم
؟ فقال: وما مينُعك؟ قال: إيّنِّ   رأيُت ابَن ُفالٍن  ويف رواية قال: »سأَل رجٌل ابَن عمر: أطوُف ابلبَـْيتِّ وقد أحرمُت ابحلجِّّ

مَلْ َتفتِّنه الدنيا؟ مث قال: رأينا رسوَل    -أو قال: وأيُّكم    -َيْكَرُهُه، وأنت أحبَّ إلينا منه، رأيناُه قد فتنْته الدنيا، قال: وأيُّنا  
، وطَاف ابلبيت، وسعى بني الصفا واملروة، َفُسنَُّة هللا ورسولِّه أحَ   -صلى هللا عليه وسلم-هللا   قُّ َأْن تـُتـََّبَع من  أحرَم ابحلجِّّ

 ُسنَّةِّ فالن إْن ُكنَت صادقًا«. أخرجه مسلم. 

 وأخرج النسائي حنو الرواية الثانية، إال أنه مَسَّى ابن فالٍن، فقال: »اْبَن َعبَّاٍس« 
 [ ]صحيح[ 1473]جامع: 

َقدَِّم َمكََّة فطاف   -وسلمصلى هللا عليه  -»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)خ( عبد هللا بن عباس    -[  2284] 
 وسعى بني الصفا واملروة، ومل يـَْقُرب الكعبَة بعد طوافه هبا حَّت رجع من عرفة«. أخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 1474]جامع: 

عنها-)د( عائشة    -[  2285]  أْصحاب رسولِّ هللا    -رضي هللا  مل   -صلى هللا عليه وسلم-»أن  َمَعُه  الذين كانُوا 
 َيُطوُفوا حَّت رََمْوا اجلَْمَرة«. أخرجه أبو داود. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1475]جامع: 

النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)ت د س( جبري بن مطعم    -[  2286]  قال: »اَي َبين عبدِّ    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ 
، وصلَّى أَيََّة ساعٍة شاَء من ليٍل أو َّناٍر«. أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي مناٍف، ال متنعوا َأحدًا طاف هبذا   اْلبْيتِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[  1476]جامع: 

ُسُبوًعا، مثَّ َصلَّى لُِّكلِّّ َسْبٍع رَْكَعَتنْيِّ، َوقَاَل: اْبن َأيبِّ ُمَلْيَكَة قَاَل: طَاَف اْلمِّْسَوُر ْبُن خَمَْرَمَة َْثَانَِّيَة َعَشَر    )خز( -[  2287] 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  : اَي َبينِّ َعْبدِّ َمَناٍف! إِّْن ُولِّّيُتْم َهَذا اْلبَـْيَت مِّْن بـَْعدِّي َفاَل مَتْنَـُعوا َأَحًدا مَِّن النَّاسِّ  -َصلَّى اَّللَّ

 َساَعٍة َما َكاَن مَِّن لَْيٍل َأْو ََّنَاٍر". أخرجه ابن خزميةَأْن َيُطوَف بِّهِّ َأيَّ 
 ]ياسين: صحيح[   [2749]خزيمة: 

 ]احلكم[ الرابع: يف طواف الزيارة   
قال: »إنَّ رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر  -رضي هللا عنهما -)خ م د( انفع موىل ابن عمر  - [2288]
قال انفع: وكان ابُن عمَر يُفيض يوم النحر، مث   -َأفَاَض َيوَم النَّحرِّ مثَّ رََجَع، َفصلَّى الظُّهَر ِبىَن  -صلى هللا عليه وسلم-

فعله«.  أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري   -صلى هللا عليه وسلم-يرجع، فيصلي الظهر ِبىن، ويذكر: أنَّ النيبَّ 
 أيضاً موقوفاً. 
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عًا« -وزاد -ِبىن وأخرجه أبو داود إىل قوله: »  رَاجِّ

 [ ]صحيح[ 8014]جامع: 

 ]احلكم اخلامس[: يف طواف الوداع   
-قال: »كان الناُس ينَصرفوَن يف ُكلِّّ َوْجٍه، فقال النيبُّ    -رضي هللا عنهما-)م د( عبد هللا بن عباس    -[  2289]

«. أخرجه مسلم وأبو داود -صلى هللا عليه وسلم  : ال يْنفِّْر أَحٌد حَّت يكون آخُر َعْهدِّه ابلبيتِّ
 [ ]صحيح[ 1482]جامع: 

قال وهو ِبكة، وأراد    -صلى هللا عليه وسلم-: أنَّ رسول هللا  -عنهمارضي هللا  -)خ م س( أم سلمة    -[  2290] 
: »إذا أُقِّيَمْت  -صلى هللا عليه وسلم-اخلروج، ومل تكن أُمَّ سلمة طَاَفت ابلبيت، وأرادت اخلروج، فقال هلا رسول هللا  

ُتَصلِّّ  فلم  ذلك،  فـََفَعَلْت  ُيَصلُّوَن،  والناُس  بعريكِّ  على  َفطويف  الصُّْبحِّ  ومسلم  صالة  البخاري  أخرجه  َخَرَجْت«.  حَّت   
 والنسائي

 [ ]صحيح[ 1485]جامع: 

قاَلْت: »أْحَرْمُت من التـَّْنعيم بُِّعمرٍة، فدخلُت، فـََقَضْيُت ُعْمرِت، وانتظَرين    -رضي هللا عنها-)د( عائشة    -[  2291] 
صلى هللا عليه  -ابألَْبَطح حَّت فـََرْغُت، وأَمَر الناَس ابلرحيل، قالت: وأتى رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا  

  البيَت، َفطَاف به مث خرج«. -وسلم
النَّيبَّ    -ويف رواية قالت: فخرْجُت معه   أبو    -صلى هللا عليه وسلم-تعين  اْلُمَحصََّب. أخرجه  ر، ونـََزَل  النـََّفرِّ اآلخِّ يف 

 داود.

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1486]جامع: 

»رُخََّص لِّْلَحائِّضِّ أْن تـَْنفَِّر إذا حاَضْت، وكان اْبُن  قال:    -رضي هللا عنهما -)خ م( عبد هللا بن عباس    -[  2292] 
ا ال تـَْنفُِّر، مث مسعُتُه يقول: تـَْنفُِّر، إنَّ رسوَل هللا   رَخََّص هَلُنَّ«. ويف    -صلى هللا عليه وسلم-ُعَمَر يقوُل يف َأوَّلِّ أْمرِّه: إَّنَّ

َعْهدِّهم ابلبَـيْ  ُر  يُكوَن آخِّ أْن  النَّاُس  »أُمَِّر  قال:  البخاري ومسلم.  رواية  «. أخرجه  املرأةِّ احلائضِّ ُخفَِّف عن  أنه  إال   ، تِّ
ُر  وملسلم أيضا: قال طَاُوٌس: »ُكْنُت مع ابن عباٍس، إذا قال له زيُد بُن ًثبٍت: تـُْفيت أْن َتْصُدَر احلائُض قـَْبَل أْن َيُكوَن آخِّ 

؟ فقال له ابن عباٍس: إمَّا ال، َفَسْل ُفالنَة األْ  -صلى هللا عليه وسلم-نَصاريََّة: هل أَمَرها بذلك رسوُل هللا  َعْهدِّها ابْلَبيتِّ
 ؟ فـََرَجَع زيٌد إىل ابنِّ عبَّاٍس َيْضَحُك، وهو يقول: َما أرَاَك إال وقد َصَدْقَت«. 

الوا: ال أْنُخُذ بقولَِّك  وللبخاري أيضاً: »أنَّ أْهل اْلَمديَنةِّ سأُلوا اْبَن َعبَّاٍس عن امرأٍة طَاَفْت، مث َحاَضْت، قال هلم: تـَْنفُِّر، ق
ُسَليٍم،   أُمَّ  َسأُلوا  فيمن  َفسأَُلوا، فكاَن  املديَنَة  فـََقدُموا  َفَسْلوا،  املديَنَة  َقدِّمُتْم  إذا  قال:  زْيٍد،  قوَل  َفذَكْرت حديَث  َوَندَُع 

 تعين: يف اإلْذنِّ هلا أبْن تـَْنفَِّر«  -َصفِّيََّة 

   [ ]صحيح[1487]جامع: 
عنها-س( عائشة    )خ م ط ت د  -[  2293]  ُحَييِّ    -رضي هللا  بِّْنَت  َصفِّيََّة  النيبِّّ    -»أنَّ  صلى هللا عليه  -زوج 

فقال: أَحابَسُتنا هَِّي؟ قَاُلوا: إَّنا قد أفَاَضْت، قال:    -صلى هللا عليه وسلم-َحاَضْت، َفذُكَِّر ذِّلَك لرسولِّ هللا    -وسلم
 فال إذًا«. 
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يَضتها لرسول هللا  ويف رواية قالت: »َحاَضْت َصفِّيَُّة بعد م ،  -صلى هللا عليه وسلم-ا أفَاَضْت، قالت عائشُة: فذَكرُت حِّ
، مث  -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسوُل هللا   ا َقد كاَنْت َأفَاَضْت وطَاَفْت ابْلبْيتِّ : أحابستُنا هي؟ قلُت: اي رسوَل هللا، إَّنَّ

 : َفلتَـْنفُِّر«. -صلى هللا عليه وسلم-حاَضْت بعد اإلفاَضةِّ، فقال رسوُل هللا 

 ويف أخرى »َطمَثْت َصفِّيَُّة بِّْنُت ُحَييِّ يف َحجَّةِّ اْلوداع بعد َما أفَاَضْت طاهرًا«. 
النيبُّ   أراد  »ملَّا  قالت:  أخرى  ا    -صلى هللا عليه وسلم-ويف  َحزينًة، ألَّنَّ َبائها َكئيَبًة  خِّ َصفِّيََّة على اببِّ  رأى  ينفَِّر،  أْن 

أو   َعْقرى  فقال:  قـُْريشٍ   -َحْلقى  َحاَضْت،  الطََّواف؟   -لَُغُة  يَعين  النَّْحرِّ؟  يوم  َأفضتِّ  أُكْنتِّ  قال:  مث  حلابسُتنا؟  إنَّكِّ 
 قالت: نـََعْم. قال: فَاْنفري إذًا«.

َنْذُكُر إال احلجَّ، َفلمَّا قدِّْمنا أَمَراَن أْن حنِّلَّ، فـَلَ   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: »خرجنا مع رسولِّ هللا   مَّا  ال 
َلُة النـَّْفرِّ. حاضْت َصفِّيَُّة، فقال النيب   : َحْلقى َعْقَرى، ما أُراها إال َحابِّْسُتنا، مث قال:  -صلى هللا عليه وسلم-كانْت لَيـْ

 رسول هللا، مل أُكْن َأحلْلُت.   ُكْنتِّ طُُفتِّ َيوَم النحر؟ قالت: نعم، قال: فانفِّري. قـُْلُت: اي
اً، فقال: موعُدان مكان كذا وكذا«. قال: فَأعَتمري  ، فخرج معها أُخوَها، فـََلقِّيَناُه ُمّدجلِّ  من التـَّْنعيمِّ

؟ قالوا: بـََلى:  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى حنوه: فقال رسول هللا   : »َلعلَّها حَتبُسنا، َأمَلْ َتُكْن طَاَفْت َمَعُكنَّ ابْلبَـْيتِّ
 ي ومسلم. قال: فَاْخُرْجَن«. هذه رواايت البخار 

، فََأفْضنا يوَم النَّحرِّ، فحاَضت َصفِّيَُّة، فأرَاَد  -صلى هللا عليه وسلم-وللبخاري أيضاً: قالت: »َحَجْجنا َمَع رسولِّ هللا  
قال: حابِّستُنا هي؟    -صلى هللا عليه وسلم-النيبُّ   إَّنا حائٌِّض،  فـَُقْلُت: اي رسول هللا،  أهلِّهِّ،  الرَُّجُل من  يُريُد  ما  منها 
 : اي رسول هللا، أفَاَضْت يوم النحر، قال: أْخرُجوا«  قالوا

 وملسلم بنحٍو من هذه الرواية أيضاً، لكنَّها من تـَْرمَجٍة ُأْخَرى. 
 وأخرج املوطأ الرواية األوىل والثانية والسادسة. 

، فقيل له: إَّنَّ   -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى »أنَّ رسول هللا   ا قد حاضت، فقال رسول هللا  ذَكَر َصفِّيَّة بنَت ُحَييِّ
ُعْروُة:  -صلى هللا عليه وسلم- قال  إذًا،  فقال رسوُل هللا: فال  إَّنا قد طَافْت،  قالوا اي رسول هللا،  لعلها حابستنا؟   :

ينُفعُهم؟ ولو كان الذي يقولون ألْصَبَح ِبىن أكثـَُر من   إْن كان ذلك ال  نَِّساءْهم،  النَّاُس  يـَُقّدُم  تَّةِّ  قالت عائشُة: فلَِّم  سِّ
 آالف اْمَرأٍة حائٍِّض، ُكلُُّهنَّ قد َأفَضَن«. وأخرج الرتمذي وأبو داود الرواية األوىل. 

رَة من رواايت البخاري ومسلم   وأخرج النسائي الرواية اآلخِّ
 [ ]صحيح[ 1488]جامع: 

ُعَمَر    -[  2294]  َتُطوف  -رضي هللا عنه-)ت د( احلارث بن عبد هللا بن أوٍس قال: »أتيُت  ، َفسألُتُه: َعنِّ املرَأة 
ُر َعْهَدها ابلبيت، قال احلارُث: كذلك أْفتاين رسوُل هللا   صلى هللا عليه  -ابلَبيتِّ يوَم النحر، مث حتيض؟ قال: َيُكون آخِّ

 ين عن شيء سألت عنه رسوَل هللا لكْيما ُأَخالَِّف؟«. هذه رواية أيب داود. ، فقال عمر: أرِّْبت عن َيدَيك، تسأَل-وسلم
ْعُت رسول هللا   يقول: من َحجَّ َهذا البيَت أو    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي: قال احلارث بن عبد هللا: »مسِّ
-صلى هللا عليه وسلم-َك، مسعَت هذا من رسول هللا اْعَتَمَر، فـَْلَيُكْن آخُر عهده ابلبيت، فقال له عمر: َخرِّْرَت مِّْن َيَديْ 

 ، ومل خَتْبان بِّهِّ؟« 
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[ ]عبد القادر: إسناد أبي داود صحيح والترمذي ضعيف[ ]شعيب: أبو داود إسناده صحيح والترمذي ضعيف[ ]األلباني: 1490]جامع:  
 منكر بهذا اللفظ. صح بمعناه دون قوله ))أو اعتمر(([ 

، »ال تـَْنفِّر احلائض  -رضي هللا عنهما-قال: قال ابُن عمر   -رضي هللا عنهما-انفع موىل ابن عمر )ت(  -[ 2295] 
ْعُتُه بْعُد يُقوُل: إنَّ رسول هللا    َأْرَخَص هلُنَّ«.  -صلى هللا عليه وسلم-حَّت ُتودُِّّع، مثَّ مسِّ

ُر عهده ابلبيت، إال احليَّض، رَخََّص  قال: »َمْن َحجَّ الْ  -رضي هللا عنه   -ويف رواية قال: إنَّ اْبَن عمَر  بَـْيَت فـَْلَيُكْن آخِّ
 «. أخرجه الرتمذي -صلى هللا عليه وسلم-هَلُنَّ رسوُل هللا 

 [ ]شعيب: صحيح[ ]األلباني: صحيح[. 1491]جامع:  

 ]احلكم السادس[: يف طواف الرجال مع النساء   
، قال:    -رمحه هللا-)خ( ابن جريج    -[  2296] قال: »أْخَبين عطاُء إذ مَنَع اْبُن هِّشاٍم النساَء الطواف مع الرجالِّ

مَتَْنعُهنَّ وقد طاف نساء النيب   مع الرجال؟ قال: قلُت: أبْعَد احلجاب، أو قبله؟ قال:    -صلى هللا عليه وسلم -كيف 
كيف خُيَالِّْطَن الرجاَل؟ قال: مل يكنَّ خُيَالِّْطَن، كاَنت عائشُة تطوف َحْجرة    ]إي َلَعْمري[، لقد أدرَْكُتُه بعد احلجاب. قلت:

، َوأَبْت وُكنَّ خَيُْرْجَن مُ  تَـَنكَِّراٍت  من الرجال ال ختالطهم، فقالت امرأٌة: اْنطَلِّقي َنْسَتلُِّم اَي أمَّ املؤمنني، قالت: انطَلِّقي عْنكِّ
وَلكِّنـَّهُ  الرجال،  مع  فـََيطُْفَن  أان  ابلليل،  عائَشَة  آِت  وكنُت  الرِّجاُل،  وُأْخرَِّج  َيْدُخْلَن،  قُمَن حَّتَّ  اْلَبيَت  َدَخلَن  إذا  نَّ ُكنَّ 

ينها َغرْيُ  وُعبَـْيُد بُن عمرٍي، وهي جُمَاورٌَة يف َجوف ثَبرٍي، قلت: وما حجاهُبا؟ قال: هي يف قـُبٍَّة تـُرْكيٍَّة هلا غَِّشاٌء، وما بيننا وب
 رعاً ُمورَّداً «. أخرجه البخاري تعليقا ذلك، ورأْيُت عليها دِّ 

 ]موقوف وليس على شرط الكتاب في إيراد المرفوعات فقط[   [ ]معلق[1495]جامع: 

 ]احلكم السابع[: يف السعي بي الصفا واملروة   
نِّّ    -رضي هللا عنها-)خ م ط ت د س( عروة بن الزبري قال: »قلُت لَِّعائشَة    -[  2297]   -وأان يوَمئٍِّذ حديُث السِّّ

َعَليْ  ُجناَح  َفال  اْعَتَمَر  أو  اْلبَـْيَت  َفَمْن َحجَّ  َشَعائِّرِّ هللا  مِّْن  الصََّفا واملْروَة  تعاىل: }إنَّ  قْوَل هللا  َيطَّوَّف هبِِّّما{ َأرأيتِّ  َأْن  هِّ 
[ ما أَرى على أحٍد شيئاً أن ال يطَّوَّف هبما؟ فقالت عائشُة: َكال، لو كانت كما تقول كانت: فال جناح  158:  ]البقرة

ُقَدْيٍد،   َحْذَو  َمناُة  وكانت  ملَناَة،  يُهلُّون  األنصار، كانوا  يف  اآليُة  هذهِّ  أُْنزَِّلْت  إَّنا  إَّنا  هبما،  يطَّوَّف  ال  أن  وكانوا  عليه 
عن ذلك؟ فأنـَْزَل    -صلى هللا عليه وسلم-وَّفوا َبنْيَ الصَّفا واملروةِّ، فلما جاء اإلسالم، سأُلوا رسوَل هللا  يـََتَحّرجوَن أْن َيطَّ 

يَ  أْن  َعَلْيهِّ  ُجَناَح  اْعَتَمَر َفال  َأوِّ  البَـْيَت  َفَمْن َحجَّ    طَّوَّف هبِِّّما{ ]البقرة: هللا عّز َوجّل: }إنَّ الصَّفا واملْرَوَة مِّْن َشعائِّرِّ هللا 
                                                             .[«. أخرجه اجلماعة158

 [ ]صحيح[ 1497]جامع: 

وال أصحابُُه    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »مل َيُطفِّ النيبُّ    -رضي هللا عنهما-)د س( جابر بن عبد هللا    -[ 2298] 
 واحدًا، طواَفُه األول«. أخرجه أبو داود والنسائي بني الصَّفا واملروةِّ إال طوافاً 

 [ ]صحيح[ 1498]جامع: 
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قال هلا: »َطَواُفكِّ ابلبيتِّ وبني الصفا   -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنها-)د( عائشة    -[  2299]
«. أخرجه أبو داود.   واملروةِّ: َيْكفِّيكِّ حَلجَّتِّكِّ وُعْمَرتِّكِّ

 القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[   [ ]عبد1499]جامع: 

 ]احلكم الثامن[: يف أحاديث متفرقة تتضمن أحكاما    
»رأى رجاًل َيُطوف    -أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنهما-)خ د س( عبد هللا بن عباس    -[  2300]

 ابْلَكْعَبةِّ بِّزَِّماٍم أو غريه، فـََقطََعُه« 
النيبُّ   فـََقطَعها  أْنفِّهِّ،  يف  َزاَمٍة  خبِّ إْنساانً  »يَقوُد  رواية  عليه وسلم-ويف  أْن  -صلى هللا  أَمَرُه  مث  رواية  ،  هذه  بيده«.  يـَُقوَد 

 البخاري.

 وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.
صلى  -بَِّرُجٍل يُقوُد رجاًل بشيٍء ذُكِّر يف يده، فتناوَله النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم-وللنسائي أيضاً قال: »مرَّ رسوُل هللا  

 َفقطََعُه فقال: إنَُّه نذر«.  -هللا عليه وسلم
»َمرَّ  للنسائي:  أخرى  بَسرْيٍ  ويف  إنساٍن  إىل  َيَدُه  رََبَط  إبْنَساٍن  ُقْدُه    -  قال:  فقطعه، مث  بشيٍء غري ذلك،  أو  َيٍط،  خبِّ أو 

 بَِّيدَِّك«
 [ ]صحيح[ 1500]جامع: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َشرَِّب َماًء يفِّ    -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاٍس    )حب(  -[  2301]   ُ َّ َصلَّى اَّللَّ « أخرجه  »َأنَّ النَّيبِّ الطََّوافِّ
 ابن حبان

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[  3837]حبان: 

 ]احلكم التاسع[: الدعاء يف الطواف والسعي   
يقول يف   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »مسعُت رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د( عبد هللا بن السائب    -[  2302]

[«. أخرجه أبو  102الطواف ما بني الركنني: }ربنا آتنا يف الدنيا حسنًة ويف اآلخرة حسنًة وقِّنا عذاَب النَّار{ ]البقرة:  
 داود.

السائب بن أبي السائب المخزومي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ [ ]عبد القادر: في سنده عبيد مولى  1506]جامع:  
 ]شعيب: إسناده محتمل للتحسين[ ]األلباني: حسن[. 

، »كان إذا وقَف على  -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)ط( جابر بن عبد هللا    -[  2303] 
ُ ثالًثً،   ويقول: ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، يصنع الصَّفا يَُكبِّّ

 ذلك ثالَث َمرَّاٍت، ويدعو، ويصنع على املروة مثل ذلك«. أخرجه املوطأ 
 ]الهاللي: صحيح[  [ ]عبد القادر: صحيح[1508]جامع: 

 الفصل الثالث: يف دخول البيت 
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،  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »اعتمَر رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -هللا بن أيب أوىف  )خ م د( عبد    -[  2304]
َة: أْن يـَْرميُه  واعتمران َمَعُه، فلما َدَخَل َمكََّة طَاف، َفطُْفَنا معه، وأَتى الصفا واملروَة، وأتيناها معه، وُكنَّا نسرُتُُه مِّْن أهل َمكَّ 

 َل الكعبَة؟ قال: ال«. هذه رواية البخاري. أَحٌد، فقال له صاحٌب يل: أكاَن َدخَ 
 وأخرج مسلم السؤال عن دخول الكعبة فقط. 

، فطاف ابلبيت، وَصلَّى َخْلَف املقام ركعتني، ومعه َمْن َيسرُتُه  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية قال: »اعتمر رسوُل هللا  
 من الناس«. 

 »سؤال الرجل عن دخول الكعبة«. أخرج أبو داود: الرواية الثانية، وزاد فيها 
، فطاف ابلبيت َسبعاً، وَصلَّى ركعتني عند املقام، مث  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له قال: »اعتمران مع نيبِّّ هللا  

 أتى الصفا واملروة َفَسَعى بينهما سبعاً، مث حلق رأسُه«
 [ ]صحيح[ 1512]جامع: 

زيد وابن    -[  2305]  بن  أسامة  ابَن    -رضي هللا عنهم-عباس  )خ م س(  َأمسعت  لعطاء:  ابُن جريج: »قلت  قال 
، ومل ُتؤَمرُوا بدخوله؟ قال: مل يُكن يـَْنهى عن دخوله، ولكن مسعُته يقول: أخبين ُأسام ا أُمِّرمُتْ ابلطَّوافِّ ُة  َعبَّاس يقول: إَّنَّ

 َنواحيه كلِّّها، ومل ُيَصلِّّ فيه حَّت َخَرَج، فلما َخَرَج ركع  ملَّا دَخَل البَـْيت دَعا يف  -صلى هللا عليه وسلم-بن زيد: أنَّ النيبَّ  
َلٍة من اْلَبيت«. هذا لف ظ  يف قـُُبل البَـْيت رْكعَتنيِّ، وقال: هذه اْلقِّْبلُة، قلت: ما نواحيها؟ أي: زواايها؟ قال: بل يف ُكلِّّ قِّبـْ

 مسلم. 
 ، ومل يذكر أسامة.  -مصلى هللا عليه وسل-وأخرجه البخاري بنحوها عن ابن عباس عن النيب 

النيبَّ   »أنَّ  أخرى  وسلم-وأخرج  عليه  ومل    -صلى هللا  فدعا،  سارية.  عند كل  فَقام  َسَواٍر.  ست  وفيها  الكعبَة  َدَخَل 
.»  يصلِّّ

أسامة   عن  عباس  ابن  عن  النسائي  رواية  عنهم-ويف  هللا    -رضي هللا  رسوُل  »دخل  وسلم-قال:  عليه    -صلى هللا 
 نواحيها، ومل يصل، مث خرج. فصلَّى َخْلف املقام ركعتني«. الكعبة، َفَسبََّح يف 

، فَأمَر بِّالاًل، فأجاف الباب، والبْيت  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له عن ُأسامة أيضاً قال: »دخل هو ورسوُل هللا 
جلس، َفَحمَد هللا،    -لكعبةابب ا-إذ ذاك على ستة أعمدة، فمضى حَّت إذا كان بني األْسُطوانَتنْيِّ اللََّتني تليانِّ الباب  

  وأثىن عليه، وسأله، واستَغَفره، مث قام حَّتَّ أتى ما استَـْقَبَل من ُدبُر الكعبة، فوضع َوْجهُه وَخدَُّه عليه، ومحَِّد هللا، وأثىن 
ْسبيح، والثـََناءِّ على  عليه، وسأله، واستغفره، مث انصرف إىل كل ركن من أركان الكعبة، فاْستَـْقبَـَلُه ابلتَّكبري والتـَّْهليل والتَّ 

هللا تعاىل، واملسألة واالْستِّْغفارِّ، مث خرج فصلى ركعتني ُمْسَتقبَل وْجهِّ الكعبة، مث انصرف، فقال: هذه القبلُة، هذه القْبلة  
  .» 

 [ ]صحيح[ 1513]جامع: 

صلى هللا  -هللا  قال: دخل رسوُل    -رضي هللا عنهما-)خ م ط د ت س( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2306] 
اْلبيت هو وُأساَمُة بن زَيٍد، وبالٌل، وعثمان ابْن طلحَة، فأغَلقوا عليهم، فلما فتحوا، كنُت َأوََّل َمْن َوجَلَ،    -عليه وسلم

 . ؟ قال: نعم، َبنْيَ الَعُموَدْين اليمانيَّنْيِّ«-صلى هللا عليه وسلم-فلقيُت بالاًل، َفَسأْلُتُه: هل َصلَّى فيه رسوُل هللا  
 زاد يف رواية: قال ابن عمر: »َفَذهَب َعين أْن َأسأَله: كم َصلَّى؟«.
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 ويف رواية: »فسألُت بالاًل: أَين َصلَّى؟ قال: بني الَعمودين املَقدََّمنْيِّ«.
بالالً   أخرى: »فسألُت  النيب  -حني خرج    -ويف  ما صنع  ميينه،  -صلى هللا عليه وسلم-:  عن  َجَعَل عموداً  قال:  ؟ 

 مث َصلَّى«.  -وكان البَـْيُت يومئٍذ على ستةِّ أعمدٍة  -ن يساره، وثالثَة أعْمَدٍة وراءه وعمودًا ع
 ويف أخرى: »جعل َعُمودْينِّ عن ميينه«. 

يف الكعبة؟ قال: نعم، ركعتني بني الساريتني عن    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »فسألُته، فقلت: هل صلَّى النيبُّ  
 َرَج َفَصلَّى يف َوجه الكعبة ركعتني«. َيسارَِّك إذا دخلَت، مث خَ 

النيبُّ   »أقبل  قال:  أخرى  وسلم-ويف  عليه  هللا  بالٌل   -صلى  ومعه  اْلَقصواءِّ،  على  ُأَساَمَة  ُمردٌِّف  وهو  اْلَفتح،  َعاَم 
صلى هللا  -  وعثماُن، حَّت أانَخ عند البيت، مث قال لعثمان: إيتَنا ابملفتاح، فجاءه ابملفتاح، ففتح له الباب، فدخل النيبُّ 

الدخوَل،    -عليه وسلم الناُس  َتَدَر  فَأبـْ الباب، فمكث َّنارًا طوياًل، مث خرج،  َأغلقوا عليهم  وُأسامُة وبالٌل وعثمان، مث 
، فقلُت له: أين َصلَّى النيبُّ   ؟ فقال: َصلَّى بني  -صلى هللا عليه وسلم-َفَسبَـْقُتهْم، فوجدُت بالاًل قائماً من َورَاءِّ البابِّ

، وجعل ابَب    - الَعموَدْينِّ املُْقدََّمني، وكان البيت على ستةِّ أعمدة َسْطَرْينِّ  َذْينِّكَ  َصلَّى بني الَعموَدْينِّ من السَّْطرِّ املَُقدَّمِّ
َأسأَلَ  أْن  َنُه وَبنْيَ اجلدار. قال: وَنسيت  بيـْ البيت  َتلُِّج  َيْستَـْقبُِّلَك حني  َظْهرِّه، واْستَـُقَبَل بوْجهِّه الذي  : كْم  هُ البيت َخلَف 

 َصلَّى؟ وعند املكان الذي َصلى فيه َمَرمَرٌة محراُء«. 
بن طلحة    -ويف أخرى قال: »فأخبين بالل   َصلَّى يف جوف    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا    -أو عثمان 
 الكعبةِّ بني العمودين اليمانيني«.

تح على انقة ألسامَة، حَّتَّ أانَخ بفَناءِّ الكعبة، مث  عاَم الف  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى ملسلم: »أقبل رسوُل هللا  
لََيْخُرَجنَّ ه لتـُْعطِّينيهِّ أو  تـُْعطَِّيُه. فقال: وهللا  هِّ، فأبت أن  أُمِّّ ذا  دعا عثماَن بن طلحَة، فقال: إِّيتين ابملفتاح، فذهب إىل 

ه، فجاء به إىل النيب   مث ذكر    -]فدفعه إليه[ ففتح الباب  -مصلى هللا عليه وسل-السيُف من ُصْليب، قال: فأعطْتُه إايَّ
 حنوه«. هذه رواايت البخاري ومسلم. 

 وأخرج املوطأ الرواية الثالثة، اليت يذكر فيها »أنه جعل ثالثة أعمدة وراءه«.
 وأخرج الرتمذي حنوًا من إحدى هذه الرواايت الثالث. 

،    -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى عن بالٍل: »أن رسول هللا   ُيَصلِّّ مل  ابن عباس:  قال  الكعبةِّ.  صلَّى يف َجوف 
.»  ولكنه كبَّ

 وأخرج أبو داود الرواية اليت أخرجها املوطأ. 
 ويف أخرى له بنحوها، ومل يذكر السَّواري، قال: »مث صلى وبينه وبني القبلة ثالثُة أْذرٍِّع«. 

 زاد يف رواية: »ونسيت أْن َأْسأَلَُه: كْم َصلى؟«.
 الرواية اليت ذُكر فيها »اْلَمْرَمَرُة احلمراُء«. إىل قوله »وبينه وبني اجلدار«. مث زاد »حنٌو من ثالثة أْذرٍُع«.  وأخرج النسائي

 وأخرج الرواية األوىل، وأخرج الرواية اليت ذكر يف آخرها »فَصلَّى ركعتني يف َوْجهِّ الكعبة«. 
هللا   رسوُل  »َدَخَل  قال:  له  أخرى  وسلم-ويف  عليه  زيد،    -صلى هللا  بن  وُأسامُة  العباس،  اْبُن  اْلَفْضُل  ومعه  البيت، 

وعثماُن بن طلحة، وبالٌل، فأَجاُفوا عليهم الباَب، فمكث فيه ما شاء هللا، مث خرج، قال: فكان أوُل َمْن لقيُت بالاًل،  
 ؟ قال: بني اأُلْسُطَوانـَْتني« - عليه وسلمصلى هللا-فقلت: أْيَن َصلَّى النيب 
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 [ ]صحيح[ 1514]جامع: 
أْن    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)خ( عبد هللا بن عباس    -[  2307]  أىب  َقدَِّم  ملا 

-، ويف أيديهما األْزالم، فقال رسول هللا  يدُخَل البيَت وفيه اآلهلُة، فأمَر هبا فَُأْخرَِّجت، فأْخَرُجوا ُصورََة إبراهيَم وإمساعيل
َما هبا َقطُّ، فدخل البيت، فكبَّ يف نواحيه، ومل  -صلى هللا عليه وسلم : قاتَلهم هللا، أَما وهللا، لقد علموا: أَّنما مل َيْستَـْقسِّ

 ُيَصلِّّ فيه«. أخرجه البخاري  
 [ ]صحيح[ 1515]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »قلت لعثمان: ما قال لك رسوُل هللا  -عنهارضي هللا -)د( األسلمية   -[ 2308] 
َر اْلَقْرَننيِّ، فإنه ليس ينَبغي أن يكون يف البيت شيٌء َيْشغَ  ُل  حني َدَعاَك؟ قال: قال يل: إيّنِّ َنسيُت َأْن آُمَرَك: أْن خُتَمِّّ

 اْلُمَصلِّّي«. أخرجه أبو داود. 
القادر: في سنده جهالة المرأة األسلمية[ ]شعيب: إسناده صحيح. واألسلمية هذه هي أم بني شيبة األكابر كما  [ ]عبد 1516]جامع: 

 جاء مصرحًا بذلك في "مسند أحمد" وذكرها في الصحابة غير واحٍد[ ]األلباني: صحيح[. 

-ْيَف َصَنَع رسوُل هللا قال له عبُد الرمحن بُن صفوان: »كَ  -رضي هللا عنه  -)د( عمر بن اخلطاب  -[ 2309] 
 ، حني دخل الكعبة؟« قال: »َصلَّى فيه ركعتني«. أخرجه أبو داود. -صلى هللا عليه وسلم

 ]شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[.[ 1517]جامع: 

بُّ َأْن َأْدُخَل اْلَبيت فُأصلَِّّي فيه، فأخذ رسوُل    -رضي هللا عنها-)ط ت د س( عائشة    -[  2310]  قالت: »كنُت ُأحِّ
بَِّيدِّي فأْدخلين يف احلِّْجرِّ، فقال يل: صلِّّي فيه إْن أَرْدتِّ ُدُخوَل اْلَبيت، فإَّنا هو قِّطعٌة من    -صلى هللا عليه وسلم-هللا  

 . (1)ني بـَنَـْوا الَكعَبَة، فأخرجوه عن البيت«. أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي البيت، وإنَّ قوَمكِّ اقْـَتَصُروا ح
»  . (2) ويف أخرى للنسائي قالت: »قُلُت: اي رسوَل هللا، َأال َأدُخُل البيَت؟ قال: أدُخلي احلِّْجَر، فإنه من البَـْيتِّ

 (.3) ُأابيل: أَصلَّيُت يف احلِّْجرِّ، أم يف البيت«وأخرج املوطأ عنها: هذا املعىن، أو قربياً منه، قالت: »َما 
]جامع:  1) حسن  1518(  ]األلباني:  بعده[  التي  النسائي  رواية  له  يشهد  ولكن  حبان،  ابن  غير  يوثقها  لم  مرجانة،  القادر:  ]عبد   ]

البيت"   فإنما هو قطعة من  البيت"  أردت دخول  إذا  الحجر  لغيره، وهذا  صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح دون قوله: "صلي في  فحسن 
 إسناد محتمل للتحسين[.  

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[  1518( ]جامع: 2)
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ 1518( ]جامع: 3)

قال: »كاَن ابُن عمر إذا َدَخَل الكعبة    -رضي هللا عنهم-)خ( انفع موىل عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2311] 
َوْجهِّه، حني يدُخُل، وجيَعُل الباَب قِّبَل َظْهرِّهِّ، وميشي حَّت يكون بينه وبني اجلدار الذي قَِّبل وجهه قريب من  َمَشى قَِّبل  

، فـَُيَصلِّّي، يـَتَـَوخَّى املكان الذي َأخبه بالٌل: أنَّ رسول هللا   َصلَّى فيه، قال: وليس    -صلى هللا عليه وسلم-ثالث َأْذرُعِّ
 . لِّّي يف أي َنواحي البيت شاء«. أخرجه البخاريعلى َأحٍد أبٌَْس: أْن ُيصَ 

 [ ]صحيح[ 1519]جامع: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَخَل اْلبَـْيَت َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ،    -رضي هللا عنه    -)حم( ُعْثَمان ْبنِّ طَْلَحَة    -[  2312]  »َأنَّ النَّيبِّ
نَي َتْدُخُل َبنْيَ   َأخرجه مسند أمحد.  .السَّارِّيـََتنْيِّ«وَِّجاَهَك حِّ
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ْحَمَد  [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل أَ 15387]مسند: 
ِحيِح[   ِرَجاُل الصَّ

َرُسوَل    -[  2313]  َدَخَلَها: »َأنَّ  نَي  َمَعُه حِّ َعبَّاٍس وََكاَن  ْبُن  اْلَفْضُل  ي  َأخِّ َحدََّثينِّ  َعبَّاٍس،  ْبنِّ  َعْبدِّ اَّللَّ  اَّللَِّّ  )حم( عن 
ًدا َبنْيَ اْلَعمُ  َأخرجه مسند    .وَدْينِّ، مثَّ َجَلَس َيْدُعو«َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مَلْ ُيَصلِّّ يفِّ اْلَكْعَبةِّ، َوَلكِّنَُّه َلمَّا َدَخَلَها َوَقَع َساجِّ

 أمحد.
 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات[ 1801]مسند: 

ُ َأنَّ اْلَفْضَل ْبَن َعبَّاٍس، َأْخَبَُه: »أَنَُّه َدَخَل مَ   -[  2314]  ِّّ َصلَّى  )حم( َعْمُرو ْبُن دِّيَناٍر، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، َكاَن خُيْبِّ َع النَّيبِّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَلْ ُيَصلِّّ يفِّ اْلبَـ  نَي َدَخَلُه، َوَلكِّنَُّه َلمَّا َخَرَج فـَنَـَزَل رََكَع رَْكَعَتنْيِّ  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلبَـْيَت، َوَأنَّ النَّيبِّ ْيتِّ حِّ

»    .عِّْنَد اَببِّ اْلبَـْيتِّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَم يفِّ اْلَكعْ  َ،  َبةِّ، َفَسبََّح  ويف رواية عن اْبنِّ َعبَّاٍس، َعنِّ اْلَفْضلِّ ْبنِّ َعبَّاٍس، »َأنَّ النَّيبِّ وََكبََّ َوَدَعا اَّللَّ

 . َواْستَـْغَفَرُه َومَلْ يـَرَْكْع َومَلْ َيْسُجْد«
َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَم يفِّ اْلَكْعَبةِّ َفَسبََّح وََكبََّ، وَ ويف رواية ًثلثة عن   َدَعا اَّللََّ َعزَّ اْلَفْضلِّ ْبنِّ َعبَّاٍس، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 َأخرجه مسند أمحد.  . ْغَفَر، َومَلْ يـَرَْكْع َومَلْ َيْسُجْد«َوَجلَّ َواْستَـ 
[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وروى الطبراني معناه في  1795،  1830،  1819]مسند:  

 الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح[ 

َلزِّْقُت    )حم( أبو الشَّْعثَاءِّ، قَاَل: َخَرْجُت َحاجًّا َفَدَخْلُت اْلبَـْيَت، فـََلمَّا ُكْنُت عِّْنَد السَّارِّيـََتنْيِّ، َمَضْيُت َحَّتَّ   -[  2315] 
. قَاَل: َوَجاَء اْبُن ُعَمَر، َحَّتَّ قَاَم إِّىَل َجْنيبِّ َفَصلَّى َأْربـًَعا، قَاَل: فـََلمَّا َصلَّى قـُْلُت   حْلَائِّطِّ َلُه: " أَْيَن َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  ابِّ
؟ قَاَل: فـََقاَل: َهاُهَنا َأْخَبينِّ ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد، أَنَُّه َصلَّى ". قَاَل: قـُْلُت: َفَكْم َصلَّى؟ قَاَل: َعَلى    هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَِّن اْلبَـْيتِّ

ي َأيّنِّ َمَكْثُت مَ  ُدينِّ أَُلوُم نـَْفسِّ َعُه ُعُمًرا مثَّ مَلْ َأْسأَْلُه َكْم َصلَّى؟ فـََلمَّا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقبُِّل، قَاَل: َخَرْجُت َحاجًّا، قَاَل:  َهَذا َأجِّ
ُينِّ َحَّتَّ َأْخرَ  ، فـََلْم يـََزْل يـَُزامحِّ ْئُت يفِّ َمَقامِّهِّ، قَاَل: َفَجاَء اْبُن الزَُّبرْيِّ، َحَّتَّ قَاَم إِّىَل َجْنيبِّ  . ، مثَّ َصلَّى فِّيهِّ َأْربـًَعاَجينِّ مِّْنهُ َفجِّ

ْئُت َحَّتَّ َدَخْلُت اْلبَـْيَت، فـََلمَّا ُكْنُت َبنْيَ السَّارِّيـََتنْيِّ َمَضْيُت َحَّتَّ َلزِّْقُت  ويف رواية أخرى،   ،  قَاَل: َخَرْجُت َحاجًّا َفجِّ حْلَائِّطِّ ابِّ
، َفَصلَّى   َأْربـًَعا، فـََلمَّا َصلَّى، قـُْلُت َلُه: " أَْيَن َصلَّى َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَِّن  َفَجاَء اْبُن ُعَمَر، َفَصلَّى إِّىَل َجْنيبِّ

ُدينِّ  ؟ قَاَل: َأْخَبينِّ ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد أَنَُّه َصلَّى َهاُهَنا فـَُقْلُت: َكْم َصلَّى؟ قَاَل: َعَلى َهَذا َأجِّ ي، إِّيّنِّ اْلبَـْيتِّ  َمَكْثُت   أَُلوُم نـَْفسِّ
ْئُت، فـَُقْمُت يفِّ َمَقامِّهِّ، َفَجا ، َفجِّ َء اْبُن الزَُّبرْيِّ، َفَصلَّى فِّيهِّ َأْربـًَعا  َمَعُه ُعُمًرا مَلْ َأْسأَْلُه َكْم َصلَّى، مثَّ َحَجْجُت مَِّن اْلَعامِّ اْلُمْقبِّلِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  ."
ِحيِح[  [ ]شعيب: إسناده صحيح على27633، 21801، 21780]مسند:   شرط الشيخين[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

أَْيَن َصلَّى َرُسوُل  )حم( َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َأيبِّ ُمَلْيَكَة، َأنَّ ُمَعاوِّيََة َقدَِّم َمكََّة َفَدَخَل اْلَكْعَبَة، فـَبَـَعَث إِّىَل اْبنِّ ُعَمَر    -[  2316] 
« َفَجاءَ   اْبُن الزَُّبرْيِّ فـََرجَّ اْلَباَب رَجًّا َشدِّيًدا فـَُفتَِّح َلُه،  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ فـََقاَل: »َصلَّى َبنْيَ السَّارِّيـََتنْيِّ حبَِِّّيالِّ اْلَبابِّ

ْثَل الَّذِّي يـَْعَلُم َوَلكِّنََّك َحَسْدَتينِّ   َأخرجه مسند أمحد.  .فـََقاَل لُِّمَعاوِّيََة: َأَما إِّنََّك َقْد َعلِّْمَت َأيّنِّ ُكْنُت َأْعَلُم مِّ
ِحيِح[ [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]5449]مسند:   شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ



596 
 

َوَسلََّم يفِّ    -رضي هللا عنهما    -عبد هللا بن عمر    )حب حم(   -[  2317]  َعَلْيهِّ   ُ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: »َصلَّى 
َهى َعْن َذلَِّك  ، َوَسَيْأِتِّ َمْن يـَنـْ  . َواْبُن َعبَّاٍس َجالٌِّس إِّىَل َجْنبِّهِّ« أخرجه ابن حباناْلبَـْيتِّ

أمحد،   مسند  يف  رواية  َعْنُه  ويف  َهاُكْم  يـَنـْ َمْن  َوَسَتْأُتوَن   ،» اْلبَـْيتِّ يفِّ  َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  »إِّنَّ  قَاَل: 
ْنُه يـَْعينِّ اْبَن َعبَّاٍس قَاَل حَ  ْنهُ فـََتْسَمُعوَن مِّ َأخرجه    .جَّاٌج: فـََتْسَمُعوَن مِّْن قـَْولِّهِّ. قَاَل اْبُن َجْعَفٍر: َواْبُن َعبَّاٍس َجالٌِّس َقرِّيًبا مِّ

 مسند أمحد. 
 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي[ 5053[ ]مسند: 3200]حبان: 
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 الباب اخلامس: يف الوقوف واإلفاضة 

 وفيه: ثالثة فصول   
 

 الفصل األول: يف الوقوف بعرفة وأحكامه  
عنها-)خ م ت د س( عائشة    -[  2318] ابملْزَدلَِّفةِّ،  -رضي هللا  يَقُِّفوَن  دِّيَنها،  َداَن  َوَمْن  قـَُرْيٌش  قالت: »كاَنْت   :

أْن أَيِتَ    -صلى هللا عليه وسلم-وكانوا ُيَسمَّوَن احْلُْمَس، وكان سائُر العربِّ يقفون بعرفة، فلما جاء اإلسالم أمر هللا نَبِّيَُّه  
 [«. 199ا، مث يُفِّيَض منها فذلك قوله عزَّ وجلَّ: }مث َأفيُضوا مِّْن حْيُث َأفَاَض النَّاُس{ ]البقرة:  َعَرفَاٍت، فـََيقَِّف هب

: »كانت العرُب تطوف ابلبيت ُعَراًة إال احلُْمس، واحلُْمس: قريش  -رضي هللا عنهما-ويف رواية: قال عروة بن الزبري  
احْلُْمُس ثياابً، فـَيـُْعطِّي الرِّجاُل الرجال، والنِّّساُء النَساَء، وكانت احلُْمُس ال ولدت، كانوا يطوفون عراة، إال أْن تُعطيُهُم  وما

َعَرفَاٍت   ُلُغون  يـَبـْ الناس كلهم  وكان  املُْزَدلَِّفةِّ،  من  هم   -خَيُْرُجوَن  احْلُمُس:  قالت:  عائشة  أيب عن  فحدَّثين  هشاٌم:  قال 
َحْيُث   مِّْن  افِّيُضوا  }مث  فيهم  أنـَْزَل هللا  الناس{  الذين  احْلُمُس    -َأفاَض  َعَرفَاٍت، وكان  من  يُفيُِّضوَن  الناس  قالت: كان 

إىل   رََجُعوا  الناس{  أفاض  َحْيُث  مِّْن  }َأفيُضوا  نزلت  فلما  احلرم،  من  إال  نُفِّيُض  ال  يقولون:  املْْزَدلَِّفةِّ،  من  يُفيُضوَن 
 عرفاٍت«. أخرجه اجلماعة إال املوطأ.  

 .ي ومسلموانفرد ابلرواية الثانية البخار 
    [ ]صحيح[1520]جامع: 

: قال: »أْضَلْلُت بَعِّريًا يل، فذهبُت أْطُلبُه يـَْوَم َعَرفة، فرأيُت  -رضي هللا عنه-)خ م س( جبري بن مطعم    -[  2319] 
، فما شأُنُه ها هنا؟    -صلى هللا عليه وسلم-النيبَّ   وكانت قريُش َواقِّفاً مع النَّاس بِّعرفة، فقلُت: هذا وهللا مِّن احْلُمسِّ

 . تـَُعدُّ من احْلُْمس«. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
 [ ]صحيح[ 1521]جامع: 

ْرَبٍع    -رضي هللا عنه-)ت د س( عمرو بن عبد هللا بن صفوان    -[  2320]  اْبُن مِّ عن يزيد بن شيبان قال: »أاتان 
صلى هللا عليه  -فقال: إين رسوُل رسولِّ هللا    -مكاانً يـَُباعُِّدُه َعْمرو ]عن اإلمام[    -وحنن ُوُقوٌف ابملوقف    -األنصاريُّ  

 إنكم على إرٍث من إرث إبراهيم«. إليكم، يقول: ُكونُوا على َمَشاعِّرُِّكم ف -وسلم
 أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي، إال أن عند النسائي »على إرٍث مِّْن إْرثِّ أبيكم إبراهيم«.

 [ ]عبد القادر: حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[1522]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم-»رأيُت رسوَل هللا  قال:    -رضي هللا عنه-)د س حم( نبيط ويكىن: أاب سلمة    -[  2321] 
 يوَم عرفة واقفاً على مَجٍَل أمحَر خَيُْطُب«. أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي: »قبل الصالة«.

َّ َصلَّى هللاُ عَ ويف رواية يف مسند أمحد عن   ، َأنَّ َأاَبُه، َقْد َأْدَرَك النَّيبِّ َلْيهِّ َوَسلََّم، وََكاَن رِّْدفًا َخْلَف  َسَلَمُة ْبُن نـُبَـْيٍط اأْلَْشَجعِّيُّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: ُقْم َفخُ  َّ َصلَّى هللاُ  أَبْة َأرِّينِّ النَّيبِّ اْلَوَداعِّ قَاَل: فـَُقْلُت: اَي  طَةِّ الرَّْحلِّ قَاَل: فـَُقْمُت  أَبِّيهِّ يفِّ َحجَّةِّ  ْذ بَِّواسِّ

، فـََقاَل: »انْ  طَةِّ الرَّْحلِّ يُب«فََأَخْذُت بَِّواسِّ بِّ اجْلََملِّ اأْلَمْحَرِّ الَّذِّي يُومُِّئ بَِّيدِّهِّ يفِّ َيدِّهِّ اْلَقضِّ  .ظُْر إِّىَل َصاحِّ
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ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: َأْخَبينِّ ويف رواية أخرى عن   َأيبِّ قَاَل: "  َسَلَمُة ْبُن نـُبَـْيٍط قَاَل: َكاَن َأيبِّ َوَجدِّي َوَعمِّّي َمَع النَّيبِّ
َأمْحََر " قَاَل: قَاَل َسَلَمُة: َأوْ رَأَيْ  يََّة َعَرَفَة َعَلى مَجٍَل  َعَلْيهِّ َوَسلََّم خَيُْطُب َعشِّ َّ َصلَّى هللاُ  ، بَِّصاَلةِّ السََّحرِّ،  ُت النَّيبِّ َصاينِّ َأيبِّ

َنةِّ " قـُْلُت: اَي أَبَْة، إِّيّنِّ اَل ُأطِّيُقَها، قَاَل: " فَاْنظُرِّ الرَّْكَعَتنْيِّ قـَْبَل اْلَفْجرِّ   َأخرجه مسند   .َفاَل َتَدَعنـَُّهَما، َواَل َتْشَخْص يفِّ اْلفِّتـْ
 أمحد.

]األلباني:  [  18723،  18724]مسند:  [  1523]جامع:   لغيره[  صحيح  داود  أبي  إسناد  ]شعيب:  حسن[  النسائي  إسناد  القادر:  ]عبد 
 صحيح[.

، خيطُب  -صلى هللا عليه وسلم-»رأَيُت رسوَل هللا  قال:    -رضي هللا عنه -)د( العداء بن خالد بن هوذة    -[  2322] 
 النَّاَس يوَم َعَرَفَة على بعرٍي. قائماً يف الرِّكاَبنْي«. أخرجه أبو داود.

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[  1524]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا  قال: »َغَدا    -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2323] 
وهي منزل اآلمر، الذي يـَْنزُِّل فيه بعرفة،    -حني صلَّى الصُّْبَح َصبيحَة يوم عرفة، حَّت أتى عرَفَة، فنزل بنمِّرة    -مْن مىن  

رِّ، مث َخَطَب ُمَهّجرًا، َفجَمَع بني الظُّْهرِّ واْلَعصْ   -صلى هللا عليه وسلم-حَّت إذا كان عند صالة الظهر رَاَح رسوُل هللا  
 النَّاَس، مث راح فوقَف على املوقِّفِّ من َعَرَفَة«. أخرجه أبو داود.

 [ ]عبد القادر: حسن[ ]شعيب: إسناده حسن، ورجاله ثقات إال أن قوله: ثم خطب الناس، شاذٌّ[  1526]جامع: 

ىن:    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َصلى بنا رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)ت د( عبد هللا بن عباس    -[  2324]  ِبِّ
 الظهَر والعصَر واملغرَب والعَِّشاَء والَفجَر، مثَّ َغَدا إىل عرفات«. هذه رواية الرتمذي 

ويَةِّ، والَفْجَر يوَم عرَفَة ِبىن« -صلى هللا عليه وسلم-: »َصلى َرُسوُل هللا قال داودويف رواية أيب   . الظُّْهَر يـَْوَم الرتَّ

 ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي[ ]األلباني: صحيح[[ 1528]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »أتيُت َرسوَل هللا    -رضي هللا عنه-)ت د س( عروة بن مضرس الطائي    -[  2325] 
الصالَة   أقَاَم  جَبمع    -ابملُْزَدلَِّفة، حنَي  يعين:  ابْلَموقف،  داود:  أيب  َجبلي    -وعند  من  إين جْئُت  فقلت: اي رسول هللا، 

َليت   ٍء، أْكَلْلُت رَاحِّ ويف رواية:    -وأََتعْبُت نـَْفسيِّ، وهللا، اي رسول هللا، ما تركُت من َحْبٍل    -وعند أيب داوَد: َمطِّيَّيت    -َطيِّ
؟ فقال رسوُل هللا    -من َجبٍل   فـََهل يل من َحجٍّ »َمْن َشهَِّد َصالتـََنا هذه،  :  -صلى هللا عليه وسلم-إال وقْفُت عليه، 

 وَوَقَف معنا، حَّت يدفع، وقد وَقَف بَِّعَرَفَة قـَْبَل ذلك ليالً أو ََّنارًا، فقد مَتَّ َحجُُّه، وَقضى تـََفَثُه«.
 هذه رواية الرتمذي وأيب داود.

صلَّى معنا صالتنا هذه ها   واقفاً ابملزدلفة. فقال: َمنْ  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية النسائي قال: »رأيت رسوَل هللا 
 هنا، مث أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، لياًل أو َّنارًا، فقد مت َحجُُّه«. 

: »َمْن أْدرَك مَجَْعاً مع اإلمام والنَّاس، حَّت يُفيض منها، فقد  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: قال رسوُل هللا  
، فلم يُْدرْكه«. وله يف أخرى مِّْثُل رواية أيب داود أْدَرَك احلجَّ، وَمْن مل يُدرِّك مع الّناسِّ    واإلمامِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[  1529]جامع: 

صلى  -: »أنَّ انساً مْن أهلِّ جَنٍْد أَتوا رسوَل هللا  -رضي هللا عنه-)ت د س( عبد الرمحن بن يعمر الديلي    -[  2326] 
َلة مجٍع قبَل طُلوع الفجر فقد أْدَرَك    -هللا عليه وسلم وهو بعرفة، فسأُلوُه؟ فَأمَر ُمنادايً يُنادي: احلجُّ عرفُة، مْن جاَء ليـْ
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َثالثٌَة، مِّىن:  ُم  أايَّ رجاًل،   احلجَّ،  »وَأرَدَف  رواية  زاد يف  عليه«.  إمَث  فال  أَتّخَر  وَمْن  عليه،  إمْثَ  َفال  يـَْوَمنيِّ  يف  تـََعجَّل  فمن 
وهو بعرفة،    -صلى هللا عليه وسلم-فَنادى«. هذه رواية الرتمذي والنسائي. ويف رواية أيب داود قال: »أتيُت رسوَل هللا  

ُروا رجاًل فنادى رسوَل هللا: كيف احلجُّ؟ فأمَر رجاًل فنادى: ]احلجُّ[ احلّج يوُم  من أهل جنٍد، فأمَ   -أو نـََفٌر    -فجاَء انٌس  
 عرفة، ومْن جاء قبل صالة الصُّْبح مِّْن ليلة مَجٍع متَّ َحجُُّه«. 

ُم مِّىَن َثاَلٌث، فمن تـَعَ -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: قال رسوُل هللا   جََّل يف  : »احلجُّ عرفاٌت، احلج عرفاٌت، أايَّ
النسائي    يومني فال إمْثَ عليه، ومن أَتخَر فال إمَث ْعَلْيهِّ، وَمن أدَرَك عرَفَة قـَْبَل أن يْطُلَع الفجُر فقد أدَرَك احلجَّ«. ويف رواية

»َشهِّْدُت رسوَل هللا   فقال رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم-قال:  ؟  احلجِّّ فسألوه عن  اَنٌس  وأاتُه  صلى هللا عليه  -، 
، فقد مَتَّ َحجُُّه«. -موسل  : احلجُّ عرفُة، فمن أْدَرَك َعَرَفَة قبَل طُلوع الفجر من ليلة مَجعِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1530]جامع: 
بعرفَة قال:    -عليه وسلمصلى هللا  -قال َلما وَقَف رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)د( جابر بن عبد هللا    -[  2327] 

حَنروا »وقـَْفُت ها هنا، وعرَفُة ُكلُّها َموقٌِّف، ووقفُت ها هنا جبمٍع، ومجٌع ُكلُّها موقٌِّف، وحَنْرُت ها هنا، ومىَن كلها َمْنَحٌر، فا
 يف رَِّحالُِّكْم«.

 َمنَحٌر، وكلُّ اْلُمْزدلَِّفةِّ َموقٌِّف، وكلُّ  قال: »ُكل َعَرَفَة َمْوقٌِّف، وكلُّ مِّىَن   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أنَّ رسول هللا  
 فَِّجاج َمكَة طريٌق وَمْنَحٌر«. أخرجه أبو داود. 

 حسن[   وإسنادها[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: الرواية األولى إسنادها صحيح. والثانية حديث صحيح، 1532]جامع: 

طالب  خز   )د  -[  2328]  أيب  بن  علي  أْصَبَح    -عنهرضي هللا  -(  »َلما  رسوَل هللا  -قال:  عليه  -يعين  صلى هللا 
َوَقَف على قـَُزَح. فقال: هذَا قـَُزُح، وهو املوقُف. ومَجٌْع ُكله َموقٌِّف، وحنرُت ها هنا، ومىَن ُكلها مْنحٌر، فاحْنَُروا يف    -وسلم

 رَِّحالُِّكْم«. أخرجه أبو داود. 
ُّ  قَاَل: مثَّ أََتىويف رواية  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -النَّيبِّ اجْلَْمَرَة، فـََرَماَها، مثَّ أََتى اْلَمْنَحَر، فـََقاَل: "َهَذا اْلَمْنَحُر، َومِّىًن ُكلَُّها  -َصلَّى اَّللَّ

 َمْنَحُر". أخرجه ابن خزمية 
 ]األلباني: إسناده حسن[ حسن[ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد [  2889]خزيمة: [ 1533]جامع: 

قال: »َعرَفُة كلُّها    -صلى هللا عليه وسلم-بـََلَغُه: أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه-)ط( مالك بن أنس    -[  2329] 
ٍر«. أخرجه املوطأ   بالغاَموقٌِّف، وارَتفُِّعوا عن َبْطنِّ ُعَرنََة، واْلمزَدلِّفُة كلُّها موقٌف، وارَتفُعوا عن َبطنِّ حَمسِّّ

 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]الهاللي: صحيح، وهذا سند ضعيف إلعضاله[ 1535]جامع: 

ُُهْم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ صَ  )جه(  -[ 2330]  لَّى هللاُ  اَنفِّع، َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر، أَنَُّه َكاَن »ُيَصلِّّي الصََّلَواتِّ اخْلَْمَس ِبِِّّىًن، مثَّ خُيْبِّ
 َوَسلََّم َكاَن يـَْفَعُل َذلَِّك«َعَلْيهِّ 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر فيه عبد هللا بن عمر وهو ضعيف[ ]األلباني: حسن لغيره[ ]شعيب:  3005 ]ماجه:
 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 

ُمْطعٍِّم    -[  2331]  ْبنِّ  ُجَبرْي  عنه-)حم(  ِّّ    -رضي هللا  النَّيبِّ َمْوقٌِّف، َعنِّ  َعَرفَاٍت  »ُكلُّ  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ 
ٍر، وَُكلُّ فَِّجاجِّ مِّىًن َمْنَحٌر،  مِّ التَّْشرِّيقِّ َذْبٌح«. َأخرجه  َواْرفـَُعوا َعْن َبْطنِّ ُعَرنََة، وَُكلُّ ُمْزَدلَِّفَة َمْوقٌِّف، َواْرفـَُعوا َعْن حُمَسِّّ وَُكلُّ َأايَّ

 مسند أمحد. 
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أَ 16751]مسند:   ِإالَّ  اْلَكِبيِر  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي  َواْلَبزَّاُر  َأْحَمُد  َرَواُه  لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي:  َقاَل: "  [ ]شعيب: حديث صحيح  نَُّه 
« ". َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن[   »َوُكلُّ ِفَجاِج َمكََّة َمْنَحر 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -اْبن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  )خز حم(   -[ 2332]  : "اْرفـَُعوا َعْن َبْطنِّ ُعَرنََة، َواْرفـَُعوا  -َصلَّى اَّللَّ
ٍر".    َعْن َبْطنِّ حُمَسِّّ

ٍر، َواْرَتفُِّعوا َعْن عُ ويف رواية أخرى  َراَنٍت. َأمَّا قـَْولُُه: اْلُعَراَنُت فَاْلُوُقوُف  عن اْبنِّ َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن يـَُقاُل: اْرتـََفُعوا َعْن حُمَسِّّ
َْمٍع، َأْي: اَل تـَْنزُِّلوا حُمَسِّّ  ٍر، فَالنـُُّزوُل جبِّ  . أخرجه ابن خزمية ًرا.بُِّعَرنََة َأالَّ يَقُِّفوا بُِّعَرنََة، َوَأمَّا قـَْولُُه: َعْن حُمَسِّّ

َّ َصلَّى  ويف رواية يف مسند أمحد، ٍر، َوَعَلْيُكْم ِبِِّّْثلِّ َحَصى اخْلَْذفِّ "َأنَّ النَّيبِّ .  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " اْرفـَُعوا َعْن َبْطنِّ حُمَسِّّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح على شرط مسلم[ 1896[ ]مسند:  2817 ،2816]خزيمة: 

الزَُّبرْيِّ  َعْبد    )خز(-[  2333]  ْبنِّ  عنهما-اَّللَّ  هللا  َواْلَعْصَر    -رضي  الظُّْهَر  َماُم  اإْلِّ ُيَصلَِّّي  َأْن  احْلَجِّّ  ُسنَّةِّ  مِّْن  قَاَل: 
َرَة َوالصُّْبَح ِبِِّّىًن، مثَّ يـَْغُدو إِّىَل َعَرَفَة فـََيقِّيُل َحْيُث َقَضى َلُه َحَّتَّ إِّ  لشَّْمُس َخَطَب النَّاَس،  َذا زَاَلتِّ اَواْلَمْغرَِّب َواْلعَِّشاَء اآْلخِّ

ُ، مثَّ  مثَّ َصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر مجِّيًعا، مثَّ َوَقَف بَِّعَرفَاٍت َحَّتَّ َتغِّيَب   ْلُمْزَدلَِّفةِّ َأْو َحْيُث َقَضى اَّللَّ الشَّْمُس، مثَّ يَفِّيَض فـَُيَصلِّّي ابِّ
قـَْبَل طُُلوعِّ  َدَفَع  َأْسَفَر  إَِّذا  َْمٍع َحَّتَّ  النَِّّساَء  يَقَِّف جبِّ إِّالَّ  َعَلْيهِّ  َشْيٍء ُحرَِّم  َلُه ُكلُّ  اْلُكْبَى َحلَّ  اجْلَْمَرَة  فَإَِّذا رََمى   ،  الشَّْمسِّ

 َوالطِّّيَب َحَّتَّ يـَُزوَر اْلبَـْيَت. 
َا اْختَـَلفَ  ْعُت اْبَن الزَُّبرْيِّ يـَُقوُل: مِّْن ُسنَّةِّ....، َفذََكَر احْلَدِّيَث، َوُرِبَّ . َوقَاَل: فـََقْد َحلَّ ويف رواية أخرى، مسِّ نِّّ ا يفِّ احْلَْرفِّ َوالسِّّ

. أخرجه ابن خزمية ْلبَـْيتِّ  َلُه َما ُحرَِّم َعَلْيهِّ إِّالَّ النَِّّساَء َحَّتَّ َيُطوَف ابِّ
 [ ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[ 2800 ،2800]خزيمة: 

َا َتْدَفُع مَِّن اْلُمْزَدلَِّفةِّ، َويـَُقوُلوَن: حَنُْن احْلُْمُس   -رضي هللا عنه-ُجَبرْي ْبنِّ ُمْطعٍِّم    )خز(  -[  2334]  قَاَل: َكاَنْت قـَُرْيٌش إَِّّنَّ
، َوَقْد تـَرَُكوا اْلَمْوقَِّف َعَلى َعَرَفَة. قَاَل: فـََرأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ  يفِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ يَقُِّف    - َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَُّ   -َفاَل ََنُْرُج مَِّن احْلََرمِّ

ْلُمْزَدلَِّفةِّ فـََيقُِّف َمَعُهْم َيْدَفُع إَِّذا دَ   فـَُعوا. َمَع النَّاسِّ بَِّعَرَفَة َعَلى مَجٍَل َلُه، مثَّ ُيْصبُِّح َمَع قـَْومِّهِّ ابِّ
قـَْبَل َأْن يـَْنزَِّل َعَلْيهِّ َوإِّنَُّه َلَواقٌِّف َعَلى بَعِّرٍي َلُه    -َعَلْيهِّ َوَسلََّم    َصلَّى اَّللَُّ   -ويف رواية أخرى، قَاَل: َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ  

َها، َما َذاَك إِّالَّ تـَْوفِّيًقا مَِّن اَّللَِّّ. نـْ  . أخرجه ابن خزمية بَِّعَرفَاٍت َمَع النَّاسِّ َيْدَفُع َمَعُهْم مِّ
 صدوق حسن الحديث وقد صرح بالسماع[ ]االعظمي: إسناده حسن[ ]ياسين: إسناده حسن، محمد بن اسحاق  [2823]خزيمة: 

ُعَمر َ   -[  2335]  ْبنِّ  َعْبدِّ اَّللَّ  يـَْومِّ   -رضي هللا عنهما-)حم(  مِّْن  الظُّْهَر ِبِِّّىًن  ُيَصلَِّّي  َأْن  اْسَتطَاَع  إَِّذا  أَنَُّه َكاَن حيِّبُّ 
 َأخرجه مسند أمحد. .َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« َصلَّى الظُّْهَر ِبِِّّىًن "الرتَّْوِّيَةِّ، َوَذلَِّك »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات[ 6131]مسند: 

 الفصل الثاني: يف اإلفاضة من عرفة، ومزدلفة 
اخلطاب    -[  2336] بن  بن عمر  بن عبد هللا  امللك إىل    -رضي هللا عنهم-)خ ط د س( سامل  قال: »كَتَب عبُد 

عمر ابُن  فجاء  احلج،  عمر يف  ابن  خُتَالَِّف  ال  أْن  عرفة    -احلجاج:  يوم  معه  عند   -وأان  فصاح  الشمُس،  زالت  حني 
 أاب عبد الرمحن؟ قال: الرَّواح إن كنَت تُريُد السُّنَّة ، قال:  ُسَرادِّقِّ احلجاج فخرج وعليه مْلَحَفٌة مَعصَفَرٌة، فقال: َماَلَك اي 
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نْيَ  هذه الساعَة؟ قال نعم، قال: فَأَْنظِّْرين حَّت أُفيَض على رأسي ماء، مث َأْخُرَج، فـَنَـَزَل حَّت َخَرَج احلُجَّاُج، َفساَر بَيين وبَ 
ل الوقوَف، فجعل ينظُُر إىل عبد هللا، فلما رأى عبُد هللا ذلك،  أيب، فقلُت: إْن كنَت تُرِّيد السُّنة فاقُصرِّ اخْلُْطَبَة، وَعجِّّ 

 قال: صَدَق«. 
ْبنِّ الزَُّبرْيِّ    -ويف رواية »أنَّ احلَجَّاج   سأل عبَد هللا: كيف َتْصَنُع يف املوقِّفِّ يوم عرفة؟ قال سامل: إن كنت    -عاَم نـََزَل ابِّ

ْر ابلصالةِّ يوم عرَفَة، فقا فـََهجِّّ الظُّهرِّ والَعْصرِّ يف السُّنَّة، فقلُت  تريد السُّنََّة،  جَيَْمُعون بني  ل عبُد هللا: صدق إَّنم كانوا 
 ؟ فقال سامل: وهل تـَتَّبُعون يف ذلك إال ُسنـََّتُه؟«. أخرجه البخاري. -صلى هللا عليه وسلم-لسامٍل: أفـََعَل ذلك رسوُل هللا 

 وأخرج املوطأ والنسائي الرواية األوىل.
  -صلى هللا عليه وسلم-: »ملَّا قـََتل احلَجَّاُج ابَن الزُّبريِّ، أْرَسَل إىل ابن عمر أيََّة ساعٍة كان رسوُل هللا وأخرج أبو داود قال

قال:   الشمُس،  َتزغِّ  مل  قالوا:  قال:  يَروَح،  أن  ابُن عمر  أراد  فلما  قال:  رُْحنا،  إذا كان ذاك  قال:  اليوم؟  يَروُح يف هذا 
 زَاغْت، فـََلمَّا قالوا: قد زاغْت، ارحتل« أزَاغْت؟ قالوا: مل َتزغ، َأْو 

 [ ]صحيح[ 1537]جامع: 
قال: »قال عمر: كاَن أهُل اجلاهلية ال يُفيُضوَن من مجٍع    -رمحه هللا-)خ ت د س( عمرو بن ميمون    -[  2337] 

«. -وسلمصلى هللا عليه -حَّت َتْطُلَع الشَّمُس، وكانوا يقولون: َأْشرِّْق ثبرْي، فخاَلَفُهُم النيبُّ   ، فأفاض قـََبَل طُُلوعِّ الشمسِّ
َْمٍع الصُّْبَح، مث وَقَف، فقال: إنَّ املشركني كانوا ال يُفيُضون حَّت َتْطُلَع الشَّْمسُ   ...ويف رواية قال: »َشهِّْدُت عَمر صّلى جبِّ

 احلديث«. هذه رواية البخاري. 

ق وأاب داود  الرتمذي  أّن  إال  والنسائي،  داود  وأبو  الرتمذي  »إنَّ رسوَل هللا  وأخرجه  فيه:    -صلى هللا عليه وسلم-اال 
 َخاَلَفُهْم، فأفاَض عمر قبل أن تطلَع الشَّمُس«

 [ ]صحيح[ 1538]جامع: 
  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َدَفَع مع النيبِّّ    -رضي هللا عنهما-)خ م د س حم( عبد هللا بن عباس    -[  2338] 

وراءُه زَْجراً شديدًا، َوَضرابً لإلبلِّ َورَاءُه، فَأَشاَر بَِّسْوطِّهِّ إليهم، وقال:    -صلى هللا عليه وسلم-النيبُّ  يـَْوَم َعَرَفَة، َفَسمَِّع  
َّ لَيَس ابإليضاع«. هذه رواية البخاري.  أيها الناُس عليكم ابلسكينة، فإنَّ البِّ

أنَّه قال يف َعشيَّة    -صلى هللا عليه وسلم-  وكان رديَِّف رسول هللا  -ويف رواية مسلم والنسائي: عنه عن أخيه اْلَفْضل  
، حني َدفـَُعوا: »عليكم ابلسَّكِّينةِّ   رًا    -وهو كافٌّ انقـََتُه    -عرَفة، وَغَداَة مَجْعِّ للناسِّ   -وهو من مِّىن    -حَّت َدخَل حُمَسِّّ

يـََزْل رسوُل هللا   ، الذي يُرمى به اجلَمَرُة، وقال: مل  ََصى اخلْذفِّ يُليب حَّت رَمى    - عليه وسلمصلى هللا-قال: عليكم حبِّ
 اجْلَْمَرَة«.

« قال " »والنيبُّ  رُي بَيدِّهِّ، كما خَيْذُِّف اإلنساُن«. -صلى هللا عليه وسلم-زاد يف رواية بعد قوله: »َحَصى اخْلَْذفِّ  ُيشِّ
أفَاَض من َعَرفة، وُأَسامُة رِّْدفُُه، قال ُأساَمُة:    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى ملسلم عن ابن عباس: »أنَّ رسوَل هللا  

يَنتِّهِّ، حَّتَّ أتى مَجْعًا«.  رُي على هِّ  فما زاَل َيسِّ
كينة، ورديفُه ُأسامُة، فقال: اي  من َعَرَفَة، وعليه السَّ   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود قال: »أفاَض رسوُل هللا  

، فما رأَيـُْتها رافعًة َيَدْيها غاديًة، حَّت أتَ   ى مَجْعًا«. أيُّها الناُس، عليكم ابلسكينة، فإنَّ البَّ لَْيَس إبجَيافِّ اخْلَْيلِّ واإلبِّلِّ
.َّ  وقال عِّوض مْجع: مِّىَن«.  -ديث وذكر احل ..زاد يف رواية: »مث أردف اْلَفْضل ْبَن عّباٍس، فقال: أيها الناس، إنَّ البِّ
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من عرفاٍت، وَردِّيُفُه ُأَسامُة    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: عنه عن أخيه الفضل قال: »أفاض رسوُل هللا  
يَنتِّه َحَّتَّ انـْتَـهَ  « ْبُن زْيٍد، فجالْت به الناَقُة، وهو رافٌع يدْيه، ال جُتَاوزانِّ رَأَسُه، فما زاَل يسرُي على هِّ  ى إىل مَجْعِّ

اْلَفْضَل،  ويف رواية يف مسند أمحد عن   َأْرَدَف  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، بَِّعَرفَاٍت َواقًِّفا، َوَقْد  َّ َصلَّى هللاُ  اْبنِّ َعبَّاٍس، قَاَل: رَأَْيُت النَّيبِّ
إِّلَيْـ  يـَْنظُُر  اْلَفْضُل  َفَجَعَل  َخْلَفُه،  َوَأَمٌة  َقرِّيًبا  فـََوَقَف   ٌّ َأْعَرايبِّ َفَجَعَل  َفَجاَء  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  َرُسوُل هللاِّ  َلُه  فـََفطَِّن  َها، 

، فـََعَليْ  بِّلِّ ُّ إبِِّّجَيافِّ اخْلَْيلِّ َوال اإْلِّ لسَّكِّيَنةِّ " قَاَل: مثَّ َأفَاَض،  َيْصرُِّف َوْجَهُه، قَاَل: مثَّ قَاَل: " اَي أَيُـَّها النَّاُس، لَْيَس اْلبِّ ُكْم ابِّ
َْمٍع َأْرَدَف ُأَساَمَة، مثَّ قَ قَاَل: " فَ  اَل: " اَي أَيُـَّها النَّاُس، إِّنَّ َما رَأَيـْتـَُها رَافَِّعًة َيَدَها َعادِّيًَة َحَّتَّ أََتى مَجًْعا، قَاَل: فـََلمَّا َوَقَف جبِّ

لسَّكِّيَنةِّ " قَاَل: مثَّ أَ  ، فـََعَلْيُكْم ابِّ بِّلِّ َّ لَْيَس إبِِّّجَيافِّ اخْلَْيلِّ َواإْلِّ فَاَض، َفَما رَأَيـْتـَُها رَافَِّعًة َيَدَها َعادِّيًَة، َحَّتَّ أََتْت مِّىًن، فََأاَتاَن  اْلبِّ
َّ، َأفِّيُضوا، وَ  ٍم َعَلى مُحَُراٍت هَلُْم، َفَجَعَل َيْضرُِّب َأْفَخاَذاَن َويـَُقوُل: " اَي َبينِّ ال تـَْرُموا اجْلَْمَرَة َحَّتَّ َتْطُلَع  بَِّسَوادِّ َضْعَفى َبينِّ َهاشِّ

 َأخرجه مسند أمحد. .ْمُس "الشَّ 
 [ ]صحيح[ 2507[ ]مسند: 1539]جامع: 

وأان جالٌس معه    -قال: عروُة: »سئَِّل ُأَسامُة بُن زيٍد    -رضي هللا عنهما-)خ م ط د س( أسامة بن زيد    -[  2339] 
يسرُي العنق، فإذا وجَد  يسرُي يف حجَّةِّ الوداع حني دفع؟ فقال: كان    -صلى هللا عليه وسلم-: كيف كان رسوُل هللا  -

: فوق العنق«. ويف رواية: »فْجوة« بدل »فرَجة«. ويف رواية حنوه، وفيه: »وكان رسوُل    -فـُْرَجًة نصَّ   قال هشاُم: والنَّصُّ
َيسرُي، حني أفاض    -صلى هللا عليه وسلم-أْرَدَفه من َعَرفاٍت، قال: كيف كان رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم-هللا  

 وذكره«. أخرجه اجلماعة، إال الرتمذي  ..فاٍت.من َعرَ 
   [ ]صحيح[1540]جامع: 

أْوَضَع يف وادي    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنهما-)ت د س( جابر بن عبد هللا    -[  2340] 
ٍر«.   حُمَسِّّ

، »وأفَاَض من مَجْعِّ وعليه   السَّكينُة، وأَمَرُهْم ابلّسكيَنةِّ«. زاد فيه بِّْشُر بُن السَّرِّيِّّ

، وقال لعلي ال أراكم بعَد عامي هذا«. هذه رواية الرتمذي.  ثل حصى اخْلْذفِّ  وزاد فيه أبُو نـَُعيٍم: »وأَمَرُهم: أْن يـَْرُموا ِبِّ
ْثلِّ َحَصى  وعليه الّسكيَنُة،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود والنسائي: »َأفَاض رسوُل هللا   وأَمَرُهْم أن يـَْرُموا ِبِّ

ٍر«. ، وأْوَضَع يف وادي حُمَسِّّ  اخْلَْذفِّ
َلمَّا أفَاَض مْن َعرَفَة َجَعَل يقوُل: السكينَة عباَد هللا، ويقوُل    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى للنسائي: »أنَّ رسوَل هللا  

 بيده هكذا، وأشاَر أيُّوُب بباطن كفِّه إىل السَّماءِّ«
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1543امع: ]ج

  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »دَفَع رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م ط د س حم( أسامة بن زيد    -[  2341] 
ُيْسبِّغ   تـََوضَّأ، ومل  فَباَل، مث  نـََزل  ْعب  َعَرَفَة، حَّتَّ إذا كان ابلشِّّ الوضوَء فقلُت: الصالة اي رسول هللا، فقال الصالُة  من 

َخ كلُّ إنَساٍن  أماَمَك، فـَرَكَِّب، فلما جاء املُْزَدلَِّفَة. نـََزَل فـََتوضَّأ، فأْسَبَغ الوضوء، مث أُقِّيمت الصالُة، َفَصلَّى املغرَب، مثَّ أان
نَـُهما«. بَعِّريَُه يف َمْنزِّلِّهِّ، مث أُقيَمتِّ اْلعَِّشاُء، فصلَّى، ومل ُيصَ   لِّّ بيـْ

ْعَب األيَسر، الذي ُدوَن املُْزَدلَِّفةِّ،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية قال: »ردِّْفُت رسول هللا   من َعَرفات، فـََلمَّا بـََلَغ الشِّّ
صالُة أماَمك،  َأانَخ فـََباَل مثَّ جاَء، َفَصبَـْبُت عليه الوضوَء، فـََتوضأ وضوءًا خفيفاً، فقلُت: الصالَة اي رسول هللا، فقال: ال
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رسوُل هللا   وسلم-فـَرَكَِّب  عليه  رسوَل هللا    -صلى هللا  اْلَفْضُل  َرَدَف  مث  فصلى،  املُزَدلَِّفَة،  أيَِت  عليه  -حَّتَّ  صلى هللا 
 َغَداَة مَجٍع«.  -وسلم

م، ومل حيلُّوا، حَّت أقام  ويف أخرى حنوه، وفيه: »فركَِّب، حَّت إذا جئَنا املُْزدِّلَفَة، فأقاَم املغرَب، مث أانَخ النَّاس يف منازهل
بُن عباس، وانطََلْقُت أان يف  الفْضُل  َردَِّفُه  فـََعْلُتم حني أصبحُتم؟ قال:  َفَصلَّى، مث َحلُّوا، قلُت: فَكيَف  َرَة،    العشاء اآلخِّ

 ُسبَّاق ُقريٍش على رْجلي«. 
  -ومل يـَُقْل: أْهراق  -زِّلُُه األُمراُء، نـََزل فبال ، ملا أتى النـَّْقبِّ الذي يـَنْ -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »أنَّ رسوَل هللا 

 مث دعا بَِّوُضوٍء فتوضأ ُوُضوءًا خفيفاً، فقلت: اي رسول هللا، الصالَة، قال: الصالُة أماَمَك«. 
فـَتَ  اإلَدَواة،  من  عليه  َصبَـْبُت  رََجَع،  فَلمَّا  الغائط.  إىل  ذهَب  مث  لَته،  راحِّ »أاَنَخ  وفيها:  هذه،  أخرى حنو  وضأ، مث  ويف: 

 رَكَِّب، مث أَتى اْلمْزَدلَفَة، َفَجَمَع َبنْي املغربِّ والعشاء«. هذه رواايت البخاري ومسلم. 
قال: »َدَفَع رسول هللا   املوطأ وأيب داود والنسائي  َعَرَفَة    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية  الرواية    -مِّْن  مثل  وذكر 

 األوىل«.
فـََعْلُتْم  ويف أخرى أليب داود والنسائي عن ُكريْ  بَن زيد، قلُت: أْخْبين: َكْيَف  أَسامَة  َصنَـْعُتْم    -ٍب قال: »سأْلُت    -أو 

يََّة َردِّْفَت رسوَل هللا   ْعَب الذي يُنيُخ فيه الناُس لِّْلُمَعرَّس، فأانخ رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم-َعشِّ ئنا الشِّّ ؟ قال: جِّ
مثل الرواية الثالثة للبخاري ومسلم. وله يف أخرى خمتصرًا قال: ُكنُت   وذكر احلديث«  -انقـََتُه    -صلى هللا عليه وسلم-

ويف أخرى للنسائي    -صلى هللا عليه وسلم-فلما وقعت الشمس دفع رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم-رديَف النيبِّّ  
لَتُه، ح  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »أفاض رسول هللا   َّت إنَّ ذِّفْـَراَها لََتكاُد ُتصيُب قَاَدمَة  وأان رديفُه، َفَجَعَل َيْكَبُح رَاحِّ

 .»  الّرحل، وهو يقول: اي أيها الناس، عليكم السَّكينة والوقَاَر، فَإنَّ البَّ ليَس يف إيضاع اإلبلِّ
النيب   »أنَّ  خمتصرًا  له  أخرى  وسلم-ويف  عليه  َصلِّّ    -صلى هللا  له:  فقلُت   ، ْعبِّ الشِّّ إىل  َماَل  عرفة  من  أفاَض  حيُث 

 ، فقال: اْلُمَصلَّى َأماَمَك«.املغرب
ْعَب، الذي يـَْنزِّلُُه األَُمَراُء، فبال، مث توضأ وُضوءًا خفيفاً    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له: »أنَّ رسوَل هللا   نزَل الشِّّ

 النَّاس حَّتَّ َصلَّى«  فقلُت: اي رسول هللا، الصالة، فقال: الصالُة أماَمَك، فـََلمَّا أتَينا اْلُمْزَدلَِّفَة، مل حيِّلَّ آخرُ 
َنا  ويف رواية يف مسند أمحد،   بـُ اَُن َصاحِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْرَدَفُه مِّْن َعَرَفَة، قَاَل: فـََقاَل النَّاُس: َسُيْخبِّ َما َصَنَع.  َأنَّ النَّيبِّ

رُي  قَاَل: قَاَل ُأَساَمُة: " َلمَّا َدَفَع مِّْن َعَرَفَة، فـََوَقَف َكفُّ رَ  يُبُه، ُيشِّ ، َأْو َكاَد ُيصِّ طََة الرَّْحلِّ َلتِّهِّ َحَّتَّ َأَصاَب رَْأُسَها َواسِّ ْأسِّ رَاحِّ
َعبَّا ْبَن  اْلَفْضَل  َأْرَدَف  أََتى مَجًْعا "، مثَّ  بَِّيدِّهِّ: السَّكِّيَنَة السَّكِّيَنَة السَّكِّيَنَة، َحَّتَّ  النَّاسِّ  انَ إِّىَل  النَّاُس: خُيْبِّ فـََقاَل  قَاَل:   ٍس، 

رُي َسرْيًا لَيِّّ  َا َصَنَع َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل اْلَفْضُل: »مَلْ يـََزْل َيسِّ َنا ِبِّ بـُ ، َحَّتَّ أََتى َعَلى  َصاحِّ أْلَْمسِّ ًنا َكَسرْيِّهِّ ابِّ
ٍر َفَدَفَع فِّيهِّ َحَّتَّ اْستَـَوْت بِّهِّ اأْلَْرُض«     .َوادِّي حُمَسِّّ

رواية   لسَّكِّيَنةِّ«ويف  ابِّ َوَأَمَرُهْم  السَّكِّيَنُة،  َوَعَلْيهِّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  »َأفَاَض  قَاَل:  َأخرجه مسند    . خمتصرة، 
 أمحد.

 [ ]صحيح[ 21834، 21812[ ]مسند: 1544]جامع: 

ُأسامة فجَعَل يـُْعنُِّق على اَنقَتِّهِّ، والنَّاُس يضربون  قال: »مث ُأردف  -رضي هللا عنه-)د( علي بن أيب طالب  -[ 2342] 
َااًل، ال يـَْلَتفُِّت إليهم، ويقول: السَّكِّيَنة، أَيها الناُس، وَدَفَع حني غابتِّ الشَّْمُس«.  اإلبَل مييناً وِشِّ
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َأوََّل احل آنفاً، ومل يذكر  الذي ذكرانه  ُأسامَة  َعقِّيَب حديث ُكَرْيٍب عن  أبو داود  لفٍظ أيب  هكذا ذكره  أوَُّل  ديث، وإَّنا 
 داود: »عن علي« كما ذكرانه

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره، دون قوله: "ال يلتفت"[  1545]جامع: 

قال: خرجُت مع عبد هللا بن مسعود إىل َمكََّة، مثَّ َقدِّمَنا مجعاً،    -رمحه هللا-)خ( عبد الرمحن بن يزيد    -[  2343] 
يقوُل: طَ  ، وقائٌل  الفجر[  الفْجَر ]حني طلع  بينهما، مث َصلَّى  الصَّالَتنْيِّ، ُكّل َصالٍة ِبَذاٍن وإقَاَمٍة، والَعَشاَء  َلَع  َفَصلَّى 

يقول: وقائٌل   ، رسول هللا    ]الفجر[  إنَّ  قال:  مث  وسلم-ال،  عليه  عن    -صلى هللا  ُحوِّلتا  الصَّالَتنْيِّ  َهاَتنْيِّ  »إنَّ  قال: 
َّتَّ  وْقتِّهما يف هذا املكان ]املغرَب والعشاء[ فال يـَْقَدُم النَّاُس مَجْعاً حَّتَّ يـُْعتِّموا ، وصالة اْلَفْجرِّ هذه الساعة، مث وقف ح

رَي املؤمنني أفَاَض اآلَن َأَصاَب السُّنََّة فما أْدري : أقـَْولُه كان أْسرُع، أم َدْفُع ُعْثماَن؟ فلم يـََزْل  أْسَفَر، مث قال: لو َأنَّ َأمِّ 
 يـَُليبِّّ حَّت رمى مَجَْرَة الَعَقبةِّ ]يوم النحر[«. أخرجه البخاري 

 [ ]صحيح[ 1546]جامع: 

عباس    -[  2344]  بن  عبد هللا  د س(  م ت  عنهما-)خ  »  -رضي هللا  النيبُّ  قال:  َقدََّم  ُمَّْن  عليه  -أان  صلى هللا 
 ليلة املزدلَفةِّ يف َضعَفةِّ أْهلِّهِّ«. أخرجه اجلماعة إال املوطأ. -وسلم

 ويف أخرى للرتمذي وأيب داود والنسائي مثُله، وزاد: »وقال هلم: ال تـَْرُموا اجْلَْمرَة، حَّت َتْطُلَع الشَّْمُس«.

،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى أليب داود والنسائي قال: »َقدََّمنا رسوُل هللا   َلَة مَجٍْع: ُأغيلَِّمة َبين عبد املُطَّلِّبِّ لَيـْ
 على مُحَُراٍت، فجعل يـَْلَطُح أْفخاَذان، ويـَُقوُل: أُبـَْيىن، ال َترْموا اجلمَرَة، حَّت تْطُلَع الشَّمُس«.

الْ  عن  عنه  للنسائي  أخرى  النيبَّ  ويف  »َأنَّ   : عليه وسلم-َفْضلِّ مَجٍْع    -صلى هللا  من  يـَْنفُِّروا  أْن  ٍم:  هاشِّ بين  َضَعَفَة  أَمَر 
 بَليٍل«. 

مع َضَعَفَة أْهلهِّ، َفَصلَّْينا الصُّْبَح    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له عن عبد هللا بن عباس قال: »أرَسَلين رسوُل هللا  
ىَن، ورمينا اجلَمرَة«   ِبِّ

    [ ]صحيح[1548: ]جامع

ليلَة مَجٍْع،    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »استأَذَنْت َسوَدُة النيبَّ    -رضي هللا عنها-)خ م س( عائشة    -[  2345] 
 وكانت ثَقِّيَلة ثبطًَة فَأذَِّن هلا«.  

: أن تُفِّيَض مِّْن مَجٍْع  -وسلمصلى هللا عليه  -ويف رواية قالت: »كانت سودُة امرأًة ضخمًة ثَبِّطَة، فاستأذنْت رسوَل هللا  
َتين ُكْنُت استأذنُت رسوَل هللا   كما اْسَتْأَذنْتُه سودُة، وكانت    -صلى هللا عليه وسلم-بْليٍل، فَأذَِّن هلا، فقالت عائشة: فـََليـْ

 عائشُة ال تُفيُض إِّال مع اإلِّمام«.

كما اْسَتْأَذنـُْتُه سودُة، فُأَصلَِّّي الصُّبَح    - عليه وسلمصلى هللا -ويف أخرى قالت: »ودِّْدُت: َأيّنِّ ُكنُت استْأذنُت رسوَل هللا  
اْسَتْأذنْتُه؟ قالت: نعم، إَّنا كانت  القاسم: فقلُت لعائشة: فكانت سودُة  الناس. قال  قَبَل أن أيَِت  فَأرمَي اجلَْمَرَة  ِبىن، 

 هلا«.  ، فَأذِّنَ -صلى هللا عليه وسلم-امرَأة ثَقيَلة ثَبِّطَة، فاستْأذنت رسوَل هللا 
وكانت امرأة   -سوَدُة: قبل َحْطَمةِّ الناس    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: »نزلنا املزدلَفَة، فاستأَذنت النيبَّ  

فَأذن هلا، فدفعْت قـَْبَل حْطمةِّ النَّاس، وَأْقمَنا حَّت َأصَبْحنا حنن، مث َدفعنا بَدْفعِّهِّ، َفأَلْن َأُكوَن اسَتْأَذنُت رسوَل    -َبطيئة  
 ، كما اْسَتأَذنت َسوَدُة، َأَحبُّ إِّيلَّ مِّن َمْفروٍح بِّهِّ«.-صلى هللا عليه وسلم- هللا
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 ويف أخرى حنوه، وفيه يقول القاسم: »الثَـّْبطَُة: الثَّقِّيَلُة«.  
 وفيه: »وُحبِّسَنا، حَّت أْصَبْحنا«.

 ري، ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الثالثة. وفيه: »كما اسَتْأذنْتُه َسودة، فأكوَن َأدفُع إبِِّّْذنِّهِّ«. هذه رواايت البخا
َا َأذَِّن النيبُّ   ، ألَّنا كانتِّ امرأة   -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى خمتصرًا قالت: »إَِّّنَّ لسودَة يف اإلِّفاضةِّ قبَل الصُّبحِّ

 ثَبِّطَة«
 [ ]صحيح[ 1549]جامع: 

َلَة النَّْحرِّ،   -صلى هللا عليه وسلم-: قالت: »أرسَل النيبُّ -رضي هللا عنها   -)د س( عائشة   -[ 2346]  أبُمِّّ َسَلَمة لَيـْ
 -صلى هللا عليه وسلم-فـََرَمتِّ اجلمرَة قبل الفجر، مث َمَضْت فَأفَاَضْت، فكاَن ذلك اليوُم اليوَم الذي يكون رسوُل هللا  

 تعين: عندها«. أخرجه أبو داود.
رسوَل هللا  ويف »أنَّ  النسائي:  رواية  عليه وسلم -  العقبَة    -صلى هللا  مجرة  فـََتأِتَ  مْجٍع،  مِّْن  تَنفَِّر  أن  نسائه  إحدى  أمر 

 َفرتمَِّيها، وتصبَح يف منزهلا«. 

 هكذا أخرجه النسائي، ومل ُيَسمِّّ املرَأةَ 
 ي[ ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد قو 1550]جامع: 

بعَث هبا من    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنهما-)م س( أم حبيبة بنت أيب سفيان    -[  2347] 
 مَجٍع بليٍل إىل مِّىَن«. 

نـَُغلُِّّس من مَجٍع إىل مىَن«. ويف  -صلى هللا عليه وسلم-ويف روايٍة قالت أمُّ حبيبة: »ُكّنا نفعله على عهد رسول هللا    ،
 أخرى »نـَُغلُِّّس مِّْن ُمْزدلَفَة«. أخرجه مسلم والنسائي 

 [ ]صحيح[ 1551]جامع: 
»أنَّ عبد هللا ابن عمر: كان يـَُقدُِّم َضَعَفَة أْهلهِّ،    -رضي هللا عنهم  -)خ م ط( سامل بن عبد هللا بن عمر    -[  2348] 

،  فيقفون عند اْلَمْشَعرِّ احلرام ابملزدلفة ابلليل، فيذكرون هللا َما َبَداهلم، مث يْدفـَُعوَن قـَْبَل أْن يقَف اإلمام، وقبل أن يدفع 
رَمْوا اجلمرة، وكان ابُن عمر يقوُل: أرخَص يف   فمنهم من يقَدم مِّىن لصالة الفجر، ومنهم َمْن يـَْقدُم بعد ذلك، فإذا َقدُِّموا

 «. أخرجه البخاري ومسلم.-صلى هللا عليه وسلم-ُأولئك رسوُل هللا  
ْبيانَه من املزَدلفة، حَّت ُيَصلُّوا ال صُّْبَح ِبىن، وأخرج املوطأ عنه وعن أخيه عبَـْيدِّ هللا: »أنَّ َأابمها كان يـَُقدُِّم َضَعَفَة َأهلهِّ وصِّ

 ل أن أيِت النَّاُس«ويرموا قب

 [ ]صحيح[ 1552]جامع: 

قال: »إنَّ َموالَة أمساء بنت أيب بكٍر أْخبته قالت: جئنا    -رمحه هللا-)خ م ط د س( عطاء بن أيب رابح    -[  2349] 
مِّىن بَغَلٍس، قالْت: فقلُت هلا: لقد جْئنا مِّىن بَغَلس، فقالت: قد ُكنَّا نصنُع    -رضي هللا عنهما-مع أمساَء بنتِّ أيب بكر  

«. أخرجه املو   .  والنسائيطأ ذلك مع َمْن هو َخرْيٌ مْنكِّ
بَليٍل، قالت: إانَّ  رَمْينا اجلمرة  قـُْلُت: إانَّ  ٌ عن أمساَء: »أَّنا رَمتِّ اجلمرَة،  خُمْبِّ أْخَبين  أبو داود: قال عطاء:  ُكنا    وأخرج 

 «. -صلى هللا عليه وسلم-َنْصَنُع هذا على عهد رسولِّ هللا 
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عند   مَجٍْع  ليلَة  نـََزلت  »أَّنا  أمساَء،  موىل  عبد هللا  عن  بزايدٍة  املعىن  هذا  والنسائي  واملوطأ  ومسلم  البخاري  أخرج  وقد 
  املُْزدلفة، فقامْت ُتصلِّّي، َفَصلَّْت ساَعًة، مث قالت: اي ُبينَّ، هل َغاَب القمُر؟ قـُْلُت: ال، مث َصلَّْت ساَعًة، مث قالت: هل 

فَاْرحَتلنا، فمضينا، حَّت رََمتِّ اجلمرة، مث رََجَعْت، فَصلَّت الصبَح يف منزهلا،    ،فارحتِّلوات: نعم، قالت:  َغاَب القمر؟ فقل
قد أذَن للظُّعن« ويف    -صلى هللا عليه وسلم-فقلت هلا: اي َهْنتاُه، َما ُأرَاان إال قد َغلَّْسَنا، قالت: اي ُبينَّ، إنَّ رسوَل هللا  

 . هِّ«. وهي اليت أخرجها املوطأرواية »قد أذَن لِّظُُعنِّ 
    [ ]صحيح[1553]جامع: 

َعبَّاٍس    -[  2350]  اْبن  يَضاعِّ   -رضي هللا عنهما  -)حم(  اإْلِّ َبْدُء  َا َكاَن  إَِّّنَّ يَقُِّفوَن    قَاَل:  اْلَبادِّيَةِّ، َكانُوا  َأْهلِّ  قَِّبلِّ  مِّْن 
، قَاَل: َوَلَقْد رُئَِّي َرُسوُل    َحاَفيتِّ النَّاسِّ َحَّتَّ يـَُعلُِّّقوا اْلعِّصِّيَّ َواجلَِّعاَب َواْلقَِّعاَب، فَإَِّذا نـََفُروا، تـََقْعَقَعْت تِّْلَك، فـَنَـَفُروا لنَّاسِّ ابِّ

لسَّكِّياَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  َنةِّ، اَي أَيُـَّها  َم، َوإِّنَّ ذِّفْـَرْى اَنقَتِّهِّ لََيَمسُّ َحارَِّكَها، َوُهَو يـَُقوُل بَِّيدِّهِّ: »اَي أَيُـَّها النَّاُس، َعَلْيُكْم ابِّ
لسَّكِّيَنةِّ«  َأخرجه مسند أمحد.  . النَّاُس، َعَلْيُكْم ابِّ

 يثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح[[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]اله2193]مسند: 

قَاَل: " َأْشَهُد َلَوقـَْفُت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّعَرفَاٍت قَاَل:    -رضي هللا عنه  -)حم( الشَّرِّيد    -[  2351]
 َأخرجه مسند أمحد.  .َفَما َمسَّْت َقَدَماُه اأْلَْرَض َحَّتَّ أََتى مَجًْعا "

 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[  19471، 19465]مسند: 

َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد، َكاَن رِّْدَف »َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم    -رضي هللا عنهما  -)حم( اْبن َعبَّاٍس    -[  2352]
» ْعَب، فـَنَـَزَل فََأْهَراَق اْلَماَء، مثَّ تـََوضََّأ، َورَكَِّب َومَلْ ُيَصلِّّ   .َعَرَفَة، َفَدَخَل الشِّّ

َع اْبَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: »مَلْ يـَْنزِّْل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  ويف رواية أخرى، عن َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ ْبنِّ رُفـَْيٍع، قَ  اَل: َحدََّثينِّ َمْن مسِّ
 َأخرجه مسند أمحد. .َوَسلََّم، َبنْيَ َعَرفَاٍت َومَجٍْع، إِّال لِّيـَُهرِّيَق اْلَماَء«

 [ ]شعيب: حسن لغيره[ ]شاكر: إسناده ضعيف[  2563، 2464، 2265]مسند: 

َعبَّاٍس    -[  2353] ْبُن  اْلَفْضُل  َمَعُه،    -رضي هللا عنهما  -)حم(  َوَأاَن  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأفَاَض  »َلمَّا 
ْعَب نـََزَل فـَتَـَوضََّأ، مثَّ  َنا اْلُمْزَدلَِّفَة«فـَبَـَلْغَنا الشِّّ ئـْ َنا َحَّتَّ جِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .رَكِّبـْ

 [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[  1800]مسند: 

ْعبِّ    -رضي هللا عنهما-)حم( اْبن ُعَمَر    -[  2354]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل الشِّّ ُّ َصلَّى هللاُ  َا َعَدَل النَّيبِّ َاَجتِّهِّ« قَاَل: »إَِّّنَّ   . حلِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا سند حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 6080]مسند: 

َا  َأيبِّ ُمَلْيَكَة: َأنَّ رَُجاًل مِّْن قـَُرْيٍش قَاَل لَِّعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمٍرو: إِّيّنِّ ُمَصفٌِّف مَِّن اأْلَْهلِّ َواحْلُُمو )خز( اْبن   -[ 2355]  َلةِّ، إَِّّنَّ
نَُة، َأفََأفِّيُض مِّْن مَجٍْع بَِّلْيٍل؟ فـََقاَل: َأمَّا إِّبـَْراهِّيُم فَإِّنَّهُ  َنا َهذِّهِّ احْلُُمُر الدَّايَّ ُب الشَّْمسِّ  مُحُولَتـُ  اَبَت ِبِِّّىًن َحَّتَّ َأْصَبَح، َوطََلَع َحاجِّ

َها، َوقَاَل ُمَؤمٌَّل: َمْنزَِّلُه مِّْن َعَرَفَة. َوقَاُلوا: مثَّ رَاَح فَـ  نـْ َها.  َساَر إِّىَل َعَرَفَة، َحَّتَّ نـََزَل َمْنزَِّلُه مِّ نـْ ْنُه. َوقَاَل ُمَؤمٌَّل: مِّ َوَقَف َمْوقَِّفُه مِّ
َها. َوقَاُلواَوقَاُلوا: َحَّتَّ  نـْ ْنُه. َوقَاَل ُمَؤمٌَّل: مِّ : مثَّ اَبَت بِّهِّ، َحَّتَّ   َغاَبتِّ الشَّْمُس َأفَاَض فَأََتى مَجًْعا. قَاَل زِّاَيٌد: فـَنَـَزَل َمْنزَِّلُه مِّ
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ةِّ َأفَاَض، فَتِّْلَك مِّلَُّة أَبِّيُكْم إِّبـَْراهِّيَم. َوَقْد أُمَِّر  إَِّذا َكاَن لَِّصاَلةِّ الصُّْبحِّ اْلُمَعجََّلةِّ َوَقَف، َحَّتَّ إَِّذا َكاَن لَِّصاَلةِّ الصُّْبحِّ اْلُمْسفِّرَ 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -نَبِّيُُّكْم   َأْن يـَتَّبَِّعُه. أخرجه ابن خزمية  -َصلَّى اَّللَّ

 ناصر([  -[ ]األعظمي: )قلت: إسناده صحيح موقوًفا. وهو في حكم المرفوع، والذي بعده كالصريح في ذلك  2803]خزيمة: 

ُعَمَر    -[  2356]  اْبن  َرُسوُل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنهما-)خز(  َوَسلََّم    -قَاَل: َكاَن  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ بِّهِّ    -َصلَّى  اْستَـَوْت  إَِّذا 
َأْو ُعْمَرٍة َأَهلَّ َفذََكَر احْلَدِّيَث. َوقَاَل: َوَوَقَف   َفةِّ يفِّ َحجٍَّة  دِّ ذِّي احْلَُليـْ َلُتُه عِّْنَد َمْسجِّ ا َوَجَبتِّ  َحَّتَّ إِّذَ   -يـَْعينِّ بَِّعَرَفةَ -رَاحِّ

َتهَِّي إِّىَل اْلُمْزَدلَِّفةِّ.   ُدُه َحَّتَّ يـَنـْ  الشَّْمُس َأقْـَبَل َيْذُكُر اَّللََّ َويـَُعظُِّّمُه، َويـَُهلُِّّلُه، َوميَُجِّّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -ويف رواية أخرى، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ   َلُتُه عِّْنَد    -َصلَّى اَّللَّ َفةِّ َأَهلَّ،  إَِّذا اْستَـَوْت بِّهِّ رَاحِّ دِّ ذِّي احْلَُليـْ َمْسجِّ

، مثَّ يَ  ْلُمْزَدلَِّفةِّ َحَّتَّ ُيْصبَِّح، مثَّ ُيَصلَِّّي َصاَلَة الصُّْبحِّ قَِّف عِّْنَد اْلَمْشَعرِّ احْلََرامِّ َويَقُِّف َوذََكَر احْلَدِّيَث، َوقَاَل: يَبِّيُت، يـَْعينِّ ابِّ
ُدونَُه َويـَُعظُِّّمونَُه َحَّتَّ َيْدَفَع إِّىَل مِّىًن.النَّاُس َمَعُه، يْدعوَن اَّللََّ َوَيْذُكُرونَُه وَ   . أخرجه ابن خزمية يـَُهلُِّّلونَُه َوميَُجِّّ

 [ ]ياسين: صحيح[ ]األعظمي: ضعيف بهذا اإلسناد[ 2856، 2846]خزيمة: 

 الفصل الثالث: يف التلبية بعرفة واملزدلفة 
بن عباس    -[  2357] النيبِّّ    -رضي هللا عنهما-)خ م ت د س( عبد هللا  رِّدَف  ُأَساَمَة كاَن  صلى هللا عليه  -»أنَّ 

النيبُّ    -وسلم يـََزلِّ  مل  قال:  َفكالمُها  مِّىن،  إىل  املُزدلفة  من  اْلَفْضَل  أردَف  مث  املُْزدلفة،  إىل  َعَرَفَة  عليه  -من  صلى هللا 
 َبة«. هذه رواية البخاري ومسلم. يُليبِّّ حَّتَّ رمى مَجْرة العق -وسلم

 »أْرَدَف الفضَل، فأخَبَ الفضُل: أنَّه مل يَزل يُليبِّّ حَّتَّ رمى اجلمرَة«.   -صلى هللا عليه وسلم-وللبخاري أيضاً: أنَّ النيبَّ  

 مِّىن، فلم يـََزْل  مِّْن مَجٍْع إىل   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي والنسائي قال: قال الفضُل: »أرَدفين رسوُل هللا  
، حَّت رمى اجلمرة«.   يُليبِّّ

ثْـُلها.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود: »أنَّ النيبَّ    َلىبَّ حَّت رمى مْجَرَة اْلَعَقَبة«. وللنسائي مِّ
العقبة، فرمى ، فلم يـََزل يُليبِّّ حَّتَّ رمى مجرة  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى للنسائي قال: »كنُت َرديَف رسولِّ هللا  

ُ مع ُكلِّّ َحَصاٍة«.  بَِّسبع َحصياٍت، يَُكبِّّ
ثْـُله، ومل يذكر »َسْبَع حصياٍت«. وزاد »فـََلمَّا رمى َقَطَع التَّلبية«   ويف أخرى له: مِّ

 [ ]صحيح[ 1556]جامع: 

من    -عليه وسلمصلى هللا  -قال: »َغَدوان مع رسولِّ هللا   -رضي هللا عنهما -)م د س( عبد هللا بن عمر    -[  2358] 
 .»ُ ، ومنَّا املَُكبِّّ  مِّىن إىل َعَرفاٍت، منَّا املَُليبِّّ

ُ، قال: قلت: وهللا، َلَعَجباً منكم: كيف مل تـَُقولُ  ُ، ومنَّا املَُهلُِّّل، فَأمَّا حنن فـَُنَكبِّّ وا له: ماذا رأيَت  ويف رواية »َفمِّنَّا اْلُمَكبِّّ
 ؟«. هذه رواية مسلم.َيْصَنعُ  -صلى هللا عليه وسلم-رسوَل هللا 

 »ُ  ويف رواية أيب داود والنسائي إىل قوله: »ومِّنَّا املَُكبِّّ
 [ ]صحيح[ 1557]جامع: 

بعرفاٍت، فقال: مايل ال أمْسَُع الناَس   -رضي هللا عنهما-)س( سعيد بن جبري قال: »كنُت مع ابن َعبَّاٍس  -[ 2359] 
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ُم قد تَـ  رَُكوا السُّنَّة عن  يـَُلبُّوَن؟ قـُْلُت: خَياُفوَن مِّْن ُمَعاَويَة، فخرج ابُن عباٍس مِّْن ُفْسطَاطِّهِّ، فقال: لَبيَك اللَّهم لبـَّْيَك، فإَّنَّ
 «. أخرجه النسائي بـُْغضِّ َعليّ 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 1558]جامع: 

قال: »سألُت أَنَس بَن مالٍك، وحنن غاداينِّ مِّن مىَن    -رمحه هللا-)خ م ط س( حممد بن أيب بكر الثقفي    -[  2360] 
ُعون مع النيب   ، َفال يُنكُر عليه.  -عليه وسلمصلى هللا  -إىل عرفاٍت عن التلبَية: كيف كنتم َتصنـْ ؟ قال: كان يُليبِّّ املُليبِّّ

ُ فال يـُْنَكُر عليه«.  ُ املَُكبِّّ  وُيَكبِّّ
ْرُت هذا املَسرَي مع رسولِّ هللا  -َغَداَة َعَرَفَة    -ويف رواية قال: »قلُت ألنٍس     -: ما تقوُل يف التلبية هذا اليوَم؟ قال: سِّ

بِّهِّ«. أخرجه البخاري ومسلم    -صلى هللا عليه وسلم   ُ، ومنَّا املُهلُل، ال يَعيُب أَحُدان على َصاحِّ وأصحابه، فمنَّا املُكبِّّ
 والنسائي. وأخرج املوطأ الرواية األوىل َوحدها 

 [ ]صحيح[ 1559]جامع: 

»مسعُت الذي : -وحنن جبمع  -قال: قال عبد هللا بن مسعود   -رمحه هللا -)م س( عبد الرمحن بن يزيد  -[ 2361] 
 . أُْنزلْت عليه سورُة البقرة يقول يف هذا املقام: لَبْيَك اللهم لبيك«. أخرجه مسلم والنسائي

 [ ]صحيح[ 1560]جامع: 

قال: »كُنُت رِّدَف رسولِّ    -ورضي هللا عنه -صلى هللا عليه وسلم-)س( أسامة بن زيد موىل رسولِّ هللا،    -  [ 2362] 
طَاُمَها، فـَتَـَناول اخلِّطاَم إبحَدى َيَدْيهِّ،    -صلى هللا عليه وسلم-هللا   بعرفَاٍت، فـََرَفَع َيَدْيهِّ َيدعو َفماَلْت بهِّ اَنقـَُتُه، َفَسَقط خِّ

 . وهو رَافٌِّع َيَدُه األخرى«. أخرجه النسائي
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 1564]جامع: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  -[  2363]  َم، يـَْوَم النَّْحرِّ،  )حم( َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َعبَّاٍس، َعنِّ اْلَفْضلِّ ْبنِّ َعبَّاٍس: »أَنَُّه َكاَن َردِّيَف النَّيبِّ
َها، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َها، فـََلْم يـََزْل  وََكاَنْت َجارِّيٌَة َخْلَف أَبِّيَها، َفَجَعْلُت أَْنظُُر إِّلَيـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْصرُِّف َوْجهِّي َعنـْ

   .مِّْن مَجٍْع إِّىَل مِّىًن، َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُليبِّّ َحَّتَّ رََمى اجْلَْمَرَة يـَْوَم النَّْحرِّ«
أَنَُّه »َكاَن رَ   ، اْلَفْضلِّ َفَكاَن يـَُليبِّّ  ويف رواية خمتصرة، عن اْبنِّ َعبَّاٍس، َعنِّ  يـَْوَم النَّْحرِّ،  َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  ِّّ َصلَّى هللاُ  دِّيَف النَّيبِّ

 . َحَّتَّ رََمى اجْلَْمَرَة« 
، قَاَل: " ُكْنُت َردِّيَف َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّْن مَجٍْع إِّ ويف رواية ًثلثة عن   يهِّ اْلَفْضلِّ ىَل مِّىًن،  اْبنِّ َعبَّاٍس، َعْن َأخِّ

َنًة َلُه مجِّيَلًة، وََكاَن ُيَسايُِّرُه، قَاَل: َفُكْنُت أَ  ٌّ ُمْردِّفًا ابـْ رُي إِّْذ َعَرَض َلُه َأْعَرايبِّ َنا ُهَو َيسِّ ُّ َصلَّى هللاُ  فـَبَـيـْ َها، فـََنَظَر إِّيَلَّ النَّيبِّ ْنظُُر إِّلَيـْ
َأَعْدُت النََّظَر، فـََقَلَب َوْجهِّي َعْن َوْجهَِّها َحَّتَّ فـََعَل َذلَِّك َثالًًث، َوَأاَن اَل أَنـَْتهِّي،  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقَلَب َوْجهِّي َعْن َوْجهَِّها، مثَّ  

 َأخرجه مسند أمحد.  . فـََلْم يـََزْل يـَُليبِّّ َحَّتَّ رََمى مَجَْرَة اْلَعَقَبةِّ "
 ]شعيب: حديث صحيح[ ]شاكر: إسناد الرواية األولى صحيح[ [  1805، 1814، 1827 ،1823، 1828]مسند:  

َّ    -رضي هللا عنه-َعْبد اَّللَِّّ    )خز(  -[  2364]  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قَاَل: رََمْقُت النَّيبِّ فـََلْم يـََزْل يـَُليبِّّ َحَّتَّ رََمى    -َصلَّى اَّللَّ
وَّلِّ َحَصاٍة. أخرجه ابن خزمية  . مَجَْرَة اْلَعَقَبةِّ أبَِّ

  –ر طريقه[ ]االعظمي: إسناده صحيح )لغيره  ]ياسين: حديث صحيح، شريك سيء الحفظ ولكن الحديث صح من غي   [2886]خزيمة:  
 [ ( ناصر
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 الباب السادس: يف الرمي 

 وفيه أربعة فصول   
 

 الفصل األول: يف كيفية الرمي، وعدد احلصى 
ُ مع ُكلِّّ    -رمحه هللا-)خ س( سامل بن عبد هللا   -[ 2365] »أنَّ ابَن عمر كان يرمي اجلْمَرَة الدنيا بسبع َحصياٍت، ُيَكبِّّ

مال،   َحصاٍة، مث يتَقدَُّم فُيْسهُل، فَيقوُم ُمستَـْقبل القبَلةِّ َطوياًل، ويدعو، ويرفع يديه، مث يرمي الوسطى، مث أيخذ ذات الشِّّ
القبلة، مث يدعو، ويرفع يديه، ويقوُم طوياًل، مث يـَْرمي اجلمَرَة ذاَت اْلَعَقَبة من َبْطنِّ الوادي، وال    فُيْسهِّل، فيقوم مستقبل

 يْفَعُلُه«.  -صلى هللا عليه وسلم-يقُف عندها، مث يْنَصرُف، ويقوُل: هكذا رأيُت النيبَّ  
رمى اجلْمَرَة اليت تلي اْلَمْنَحَر ومسجد مِّىَن، رماها  كان إذا    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الزهري: »أنَّ رسوَل هللا  

ُ ُكلَّما رَمى حبصاٍة، مث تقدََّم أمامها، فوقف مستقبَل القبلة رافعاً يديه يدعو، ويطيل الوقوف، مث أيِت   بسْبع َحصيات، يَُكبِّّ
، رافِّعاً  اجلمرة الثانية، فريميها بسبع َحصياٍت، يكبِّّ ُكلَّما رَمى حبصاة، مث ينَحرُف ذا مال، فـََيقُف ُمْسَتقبَل البْيتِّ ت الشِّّ

يديه َيدعو، مث أيِت اجلمرَة اليت عند الَعَقَبَة، فريميها بسبعِّ َحصياٍت، وال يقُف عندها، قال الزهري: مسعُت ساملاً حيدُِّث  
 على الثانية النسائي  ، وكان ابن عمر يفعله« أخرجه البخاري، ووافقه-صلى هللا عليه وسلم-هبذا عن أبيه عن النيبِّّ 

    [ ]صحيح[1565]جامع: 
يوَم    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »أفاَض رسول هللا    -رضي هللا عنها-)د( عائشة    -[  2366]  يومِّه  رِّ  مِّْن آخِّ

م التشريق، يرمي اجلمرَة إذا زالت الشَّمُس، كُ  لَّ مَجَْرة  النَّْحرِّ، حني َصلى الظهر، مث رجع إىل مِّىَن، فمكث هبا ليايل أايَّ
يقُف   وال  الثالثة،  ويرمي  ويتَضرَُّع،  القياَم  فـَُيطيُل  والثانية،  األوىل  عند  ويَقُِّف  َحصاٍة،  مَع ُكلِّّ   ُ يَُكبِّّ َحصياٍت،  بسبعِّ 

 . داودعندها«. أخرجه أبو 
خالد األحمر قوي الحديث، ثم هو  [ ]عبد القادر: فيه عنعنة ابن إسحاق، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب: إسناده َحَسن. أبو  1566]جامع:  

 متابع، ومحمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع عند ابن حبان[ ]األلباني: صحيح إال قوله حين صلى الظهر فهو منكر[ 

مَجْرُة   -رضي هللا عنه-قال: »رمى عبُد هللا بُن مسعوٍد  -رمحه هللا-)خ م ت د س( عبد الرمحن بن يزيد  -[ 2367] 
 ةِّ، مِّْن بْطن الوادي، بسبع َحصياٍت، يَكُب مع كل َحصاٍة«.العقب

والذي    -ويف رواية: »فجعل البيَت عن يساره، ومِّىَن عن ميينه، قال: فقيل له: إنَّ ُأانساً يرُموَّنا من فوقها، فقال: هذا  
 البخاري ومسلم. َمقاُم الذي أُْنزِّلْت عليه سورُة البَقرةِّ«. هذه رواية  -ال إله َغرْيُُه 

ويف رواية الرتمذي والنسائي قال: »ملَّا أتى عبُد هللا مجرَة العقبةِّ اْسَتبَطَن الوادي، واستقبَل الكعبَة، وجعل يرمي اجلمرة  
ُ مع كل حصاٍة، مث قال: وهللا الذي ال إله غريُُه، مِّْن ها هنا رَمى الذي    على حاجبه األميَنِّ، مث رَمى بَسبع حصياٍت، يَُكبِّّ

 أُْنزِّلْت عليه سورُة البقرة«. 
ويف أخرى للنسائي: قال: »قيل لعبدِّ هللا: إنَّ انساً يـَْرُموَن اجلمرةِّ من فوق العقبة؟ قال: فرمى عبد هللا من بْطن الوادي،  

 رمى الذي أُنزِّلت عليه سورة البقرة«.  -والذي ال إله غريه  -مث قال: من ها هنا 
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 اجلمرَة بسبع َحصياٍت، َجَعَل الَبيَت عن يسارِّهِّ، وعرَفَة عن ميينه، مث قال: ها هنا مقاُم  ويف أخرى له قال: »رمى عبُد هللا
 الذي أُنزلت عليه سورة البقرة«.

ويف رواية أيب داود: »قال: ملا انـَْتهى عبد هللا إىل اجلمرةِّ الكبى جعل الَبيَت عن َيسارهِّ، وعرَفَة عن ميينهِّ، ورَمى اجلمرة  
 ، وقال: هكذا رمى الذي أُْنزِّلْت عليه سورُة البقرة« بسبعِّ حَصياتٍ 

 [ ]صحيح[ 1567]جامع: 

عبَّاس    -[  2368]  ابَن  »سألُت  قال:  جملز  أبو  عنهما-)د س(  ما    -رضي هللا  فقال:  اجلمار؟  أمرِّ  من  عن شيٍء 
 .والنسائيبسٍت، أو سبٍع«. أخرجه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم-أدري: رماها رسول هللا 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1568]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »رَجْعنا يف احلجَّةِّ مع النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)س( سعد بن أيب وقاص    -[  2369] 
 يَعِّْب بـَْعُضهم على بعض«. أخرجه النسائي وبعُضنا يقول: رَمْيُت بَسْبٍع، وبعُضنا يقول: رَمْيُت بسٍت فلم 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 1569]جامع: 

عباس    -[  2370]  بن  عنهما-)س( عبد هللا  قال يل رسوُل هللا    -رضي هللا  َغَداَة    -صلى هللا عليه وسلم-قال: 
، اْلُقط يل، فـََلَقطْ  ، فلمَّا َوَضْعُتهنَّ يف يده، قال: أبمثالِّ  العقَبةِّ، وهو على راحلته: »هاتِّ ُت َحصياٍت من حصى اخْلَْذفِّ

 هؤالءِّ، وإايكم والُغُلوَّ يف الدِّين، فإَّنا هلَك من كان قبلكم ابْلُغُلوِّ يف الدِّين« أخرجه النسائي 
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1572]جامع: 

قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »إَِّذا رََمى مَجَْرَة اْلَعَقَبةِّ   -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاٍس  )جه( -[ 2371] 
 َمَضى، َومَلْ يَقِّْف« أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده سويد بن سعيد مختلف فيه[ ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا  3033 ]ماجه:
 إسناد ضعيف[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم«  -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  2372]  ُّ َصلَّى هللاُ    . قَاَل: »اَل َأْدرِّي بَِّكْم رََمى النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

ِحيِح[ 15208، 14832]مسند:   [ ]شعيب: إسناده قوي ... ومتنه غريب[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َوقَ   -[  2373]  أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َف عِّْنَد  )حم( َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن 
 َأخرجه مسند أمحد.  .فـََرَماَها، َومَلْ يَقِّْف عِّْنَدَها«اجْلَْمَرةِّ الثَّانَِّيةِّ، َأْطَوَل ُمَِّّا َوَقَف عِّْنَد اجْلَْمَرةِّ اأْلُوىَل، مثَّ أََتى مَجَْرَة اْلَعَقَبةِّ، 

الحجاج  6782،  6669]مسند:   وفيه  أحمد،  رواه  ]الهيثمي:  صحيح[  إسناده  ]شاكر:  ضعيف[  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]
 أرطاة، وفيه كالم[ 

 الفصل الثاني: يف وقت الرمي 
يرمي   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »رأيُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما-)م ت د س( جابر بن عبد هللا   -[ 2374]

«. أخرجه مسلم والرتمذي وأبو داود والنسائي وأخرجه البخاري  يوَم النَّحرِّ ُضحى، وأمَّا بعد ذلك، فبَـْعَد زوال الشَّمسِّ
 . تعليقاً 
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 [ ]صحيح[ 1573]جامع: 

: مَّت أرمي اجلمار؟  -رضي هللا عنهما-د( وبرة بن عبد الرمحن السلمي قال: »سألُت ابَن عمر  )خ ط    -[  2375] 
َنا«. أخرجه البخاري ُ، فإذا زَالت الشَّمُس رََميـْ وأبو    قال: إذا رمى إَماُمَك فَاْرمِّْه فَأعدُت عليه املسألة؟ فقال: ُكنَّا نـََتَحنيَّ

 داود.
 عمر كان يقول: »ال تـُْرمى اجلماُر يف األايم الثالثةِّ حَّت تزول الشمُس« ويف رواية املوطأ عن انفع أنَّ ابنَ 

 [ ]صحيح[ 1574]جامع: 

»كان يَرمي اجلِّمار    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عباس    -[  2376] 
 إذا زالت الشَّمُس«. أخرجه الرتمذي 

 عند الترمذي[  901القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح بحديث رقم [ ]عبد 1575]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم-عن أبيه: أنَّ رسوَل هللا    -رمحه هللا-)ط ت د س( أبو البداح عاصم بن عدي    -[  2377] 
ُتوَتةِّ عن مِّىن، يَرموَن يوَم النَّحرِّ، مث يـَْرُموَن الغَ   َد، ومِّن بعدِّ الغدِّ لِّيَـْوَمنْيِّ، مث يَرموَن يْوَم النـَّْفرِّ«. »رخََّص لِّرَِّعاءِّ اإلبل يف البَـيـْ

: »أَّنم يـَْرموَن يوَم النَّحرِّ، فإذا َمَضى اليوُم الذي يَلي يوَم النَّْحرِّ رََمْوا  -فيما نُرى، وهللا أعلم  -قال مالك: تفسري ذلك  
النـَّْفرِّ األول، ويـَْرُموَن   الَغدِّ، وذلك يوُم  أَحٌد شيئاً حَّت  من  يـَْرُموَن ليومهم، ذلك ألنُّه ال يقضي  لِّْلَيومِّ الذي َمَضى، مث 

جيب عليه، فإذا وجَب عليه َومضى، كان القضاُء بعد ذلك، فَإن بدا هلم يف النَّفرِّ فـََقْد فـََرُغوا، وإن َأقاموا إىل الغد رََمْوا  
 أ. مع الناس يوم النـَّْفرِّ اآلخرِّ، ونـََفُروا«. أخرجه املوط

ي رَْمَي يومني بعد  النَّحرِّ، مث جَيمعوَن  يَرمون يوَم  ُتوَتةِّ عن مِّىن،  البَـيـْ لِّرَِّعاءِّ اإلبلِّ يف  وم  ويف رواية الرتمذي قال: »َأرخص 
 النحر، فريمونه يف أحدمها«. 

 قال: قال مالك: ظَنَـْنُت: أنه قال: يف األول منهما، مث يرمون يوم النـَّْفرِّ. 
و  داود  له وأليب  أخرى  »أنَّ رسوَل هللا  ويف  عليه وسلم-النسائي:  وَيَدعوا    -صلى هللا  يوماً،  يرموا  أْن  لِّلرَِّعاءِّ:  رَخََّص 

 يومًا«.
»أن رسوَل هللا   للنسائي:  أخرى  والَيومني   -صلى هللا عليه وسلم-ويف  النحرِّ،  يوم  يرمون  ُتوتةِّ،  البيـْ لِّلرِّعاء يف  رخََّص 

 أحدمها« الّلذْينِّ بعده، جَيمعوَّنما يف 
 إسناد هذا احلديث يف املوطأ: عن أيب الَبدَّاح عاصم بن عدي عن أبيه. 

 ويف نسخة أخرى: عن أيب البدَّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه.
ويف الرتمذي: عن أيب البدَّاح بن عدي عن أبيه، وقال: وقد روى مالك بن أنس عن أيب البدَّاح بن عاصم بن َعدِّيٍّ عن 

 ورواية مالك أصح.  أبيه. قال الرتمذي:
 وأخرجه أبو داود: عن أيب البداح بن عاصم عن أبيه. 

 وأخرج أيضاً هو والرتمذي، عن أيب البدَّاح بن عدي عن أبيه: الرواية الثانية.
 وأخرج النسائي مرًة: عن أيب البداح بن عدي عن أبيه، ومرًة: عن أيب البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه 

 در: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القا1577]جامع: 
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 الفصل الثالث: يف الرمي: ماشيا ، وراكبا  
بن عمر    -[  2378] د( عبد هللا  عنهما-)ت  رمى   -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا  إذا  كان 

 اجلماَر َمشى إليها ذاهباً وراجعًا«. أخرجه الرتمذي. 
ُب: أنَّ رسوَل  ويف رواية أيب داود: »أنَّ ابَن عمر كان أيِت اجلماَر يف األايم الثالثة بعد يوم النَّحرِّ ماشياً: ذاهباً وراجعاً، وخيُ 

 كان يفعل ذلك«  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: صحيح[1579]جامع: 

الّنحرِّ، بعد  مِّثله، وزاد: »وكان يرمي الثالثَة األايم بعد يوم    -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عباس    -[  2379] 
 .»  الزوالِّ

 رمى اجلمرَة يوَم النحرِّ راكِّبًا«.   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »أنَّ النيبَّ 

 أخرج الرتمذي: الرواية الثانية، وأخرج األوىل رزين 
   [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: صحيح[1582]جامع: 

يَرمي    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »رأيُت رسوَل هللا    -هللا عنهما رضي  -)م د س( جابر بن عبد هللا    -[  2380] 
َكُكْم، ال أدري َلَعلِّّي ال َأُحجُّ بعد َحجَّيت هذه«. أخرجه مسلم وأبو   على راحلته يوَم النَّحرِّ، وهو يقول: ُخُذوا َعين َمناسِّ

 داود.
 .َعامي هذا«بعَد  ويف رواية النسائي: »فَإيّنِّ ال أدري؟ َلَعلي ال أعيشُ 

 [ ]صحيح[ 1583]جامع: 

يَرمي    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »رأَيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت س( قدامة بن عبد هللا    -[  2381] 
له   انَقٍة  النسائي: »على  الرتمذي والنسائي. وزاد  إليَك«. أخرجه  إليَك  َطْرٌد، وال  َضْرٌب وال  ليس  اجلماَر على انقَتِّهِّ، 

 َصْهَباَء«
 ]األلباني: صحيح[  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[1584]جامع: 

َحجَة   -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »َحَجْجنا مع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنها  -)د س( أم احلصني    -[  2382] 
ٌذ خبِّطامِّ انقة رسول هللا   واآلخر: رافٌع َثوبَُه َيسرُتُه من    -صلى هللا عليه وسلم-اْلوَداع، فرأيُت أسامُة وبالاًل، أحدمها: آخِّ

 رَمى مجرَة العقبة«. أخرجه أبو داود والنسائي. احلرِّ، حَّت  
 وزاد النسائي: »مث َخَطَب، فحمَِّد هللا، وأثىن عليه، وذكر قواًل كثريًا«

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1585]جامع: 

قالت: »رأيُت رسوَل    -رضي هللا عنهما-هي أُمُّ ُجْنُدب    -)د( سليمان بن عمرو بن األحوص عن أمه    -[  2383] 
َيْسرُتُه،    -صلى هللا عليه وسلم-هللا   ُ مع ُكلِّّ حصاٍة، ورجٌل من خلفه  يَرمي اجلمرَة مِّْن َبْطنِّ الوادي وهو راكٌب، يُكبِّّ

: اي أيها الناُس، ال  -صلى هللا عليه وسلم-ازدَحَم النَّاُس، فقال النيبُّ  فسألُت عن الرجل؟ فقالوا: الَفْضُل ْبُن عباس و 
ُتُم اجلمرة فَاْرُموا ِبثل حصى اخلذف«    يـَْقُتْل بَعُضكم بَعضاً، وإذا رََميـْ
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عند مجرة العقبة راكباً، رأيُت بني أَصابعه حَجراً،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية خمتصرًا قالت: »رأيُت رسوَل هللا  
 فرمى، ورمى النَّاُس«  

 زاد يف أخرى: »ومل يقم عندها«. أخرجه أبو داود
رو بن األحوص لم يوثقه غير ابن حبان[  [ ]عبد القادر: في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وسليمان بن عم1586]جامع:  

 ]شعيب: حسن لغيره[ ]األلباني: الرواية األولى حسنة والبقية صحيحة[ 

 الفصل الرابع: يف أحاديث متفرقة 
: »االْستْجَماُر  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)م( جابر بن عبد هللا    -[  2384]

بتَـ  َفلَيسَتْجمِّْر  أَحدُكم،  اْسَتْجَمَر  ، وإذا  تـَوٌّ ، والطواف  توٌّ الصَّفا واملروة  ، والسَّْعُي بني  تـَوٌّ ، ورَْمُي اجلمار  وٍّ«. أخرجه  تـَوٌّ
 مسلم 

 [ [ ]صحيح1587]جامع: 

: رمى اجلمرَة ِبثلِّ  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »رأيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م ت س( جابر    -[  2385] 
 َحَصى اخلَْذف«. أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي 

 [ ]صحيح[ 1588]جامع: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " لَِّتْأُخْذ أُمَّيتِّ  َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى    -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )حم(   -[  2386]  هللاُ 
َكَها، َواْرُموا ِبِِّّْثلِّ َحَصى اخْلَْذفِّ "  َأخرجه مسند أمحد.  . َمَناسِّ

 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ 14219]مسند:  

ْبُن    -[  2387]  َناُن  اْلَوَداعِّ ُمْردِّيفِّ َعمِّّي سِّ قَاَل: َحَجْجُت َحجََّة  الرَّمْحَنِّ  َعْبدِّ  أَبُو  َوُهَو  َعْمٍرو  ْبَن  َحْرَمَلة  َسنََّة،  )حم( 
ًعا إِّْحَدى ُأْصبـَُعيْ  هِّ َعَلى اأْلُْخَرى، فـَُقْلُت لَِّعمِّّي: َماَذا  قَاَل: فـََلمَّا َوقـَْفَنا بَِّعَرفَاٍت رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َواضِّ

»  َأخرجه مسند أمحد.  . يـَُقوُل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل: يـَُقوُل: »اْرُموا اجْلَْمَرَة ِبِِّّْثلِّ َحَصى اخْلَْذفِّ
يحيى بن هند[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في  [ ]شعيب: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة  19016]مسند:  

 " الكبير"، ورجاله ثقات[ 
َوَسلَّمَ   -[  2388]  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ  قـَْوُمَك  يـَْزُعُم  َعبَّاٍس:  ْبنِّ  الِّ قـُْلُت  قَاَل:   ، الطَُّفْيلِّ أبو  رََمَل  )حم(   ،

، َوَأنَّ َذلَِّك ُسنٌَّة. فـََقاَل: َصَدُقوا وََكَذبُوا. قـُْلُت: َوَما َصَدُقوا وََكَذبُوا؟ قَاَل: َصَدُقوا، رَ  ْلبَـْيتِّ َمَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  ابِّ
َوَأصْ  حُمَمًَّدا  َدُعوا  احْلَُدْيبَِّيةِّ:  زََمَن  قَاَلْت:  قـَُرْيًشا  إِّنَّ  بُِّسنٍَّة،  لَْيَس  وََكَذبُوا،   ، ْلبَـْيتِّ ابِّ ،  َوَسلََّم  النـََّغفِّ َمْوَت  مَيُوُتوا  َحَّتَّ  َحابَُه 

مِّ  يـَْقَدُموا  َأْن  َعَلى  َصاحَلُوُه  َوَسلََّم،  فـََلمَّا  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقدَِّم  ٍم،  َأايَّ َثالثََة  َكََّة  ِبِّ يُقِّيُموا   ، اْلُمْقبِّلِّ الَعامِّ  َن 
َْصَحابِّهِّ: »اْرُمُلوا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم ألِّ ْلبَـيْ   َواْلُمْشرُِّكوَن مِّْن قَِّبلِّ قـَُعْيقَِّعاَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  تِّ َثالًًث« ، َولَْيَس بُِّسنٍَّة.  ابِّ
وا وََكَذبُوا. فـَُقْلُت: َوَما َصَدُقوا  قـُْلُت: َويـَْزُعُم قـَْوُمَك أَنَُّه طَاَف َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِّ َعَلى بَعِّرٍي، َوَأنَّ َذلَِّك ُسنٌَّة. فـََقاَل: َصَدقُ 

ا َواْلَمْرَوةِّ َعَلى بَعِّرٍي، وََكَذبُوا، لَْيَس بُِّسنٍَّة، َكاَن النَّاُس اَل يُْدفـَُعوَن َعْن َرُسولِّ  وََكَذبُوا؟ فـََقاَل: َصَدُقوا، َقْد طَاَف َبنْيَ الصَّفَ 
 َصلَّى هللاُ  قـَْوُمَك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ   اَّللَِّّ، َوال ُيْصَرُفوَن َعْنُه، َفطَاَف َعَلى بَعِّرٍي لَِّيْسَمُعوا َكالَمُه، َوال تـََنالُُه أَْيدِّيهِّْم، قـُْلُت: َويـَْزُعمُ 

، َعَرَض َلُه الشَّْيطَاُن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسَعى َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِّ، َوَأنَّ َذلَِّك ُسنٌَّة؟ قَاَل: َصَدُقوا، إِّنَّ إِّبـَْراهِّيَم َلمَّا أُ  كِّ ْلَمَناسِّ مَِّر ابِّ
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ْبِّيُل إِّىَل مَجَْرةِّ اْلَعَقَبةِّ، فـََعَرَض َلُه َشْيطَاٌن عِّْنَد اْلَمْسَعى َفَسابـََقُه، َفَسبَـَقُه إِّبـَْراهِّيُم، مثَّ َذهَ    -قَاَل يُوُنُس: الشَّْيطَاُن   -َب بِّهِّ جِّ
قَاَل    -اَل: َقْد تـَلَُّه لِّلَجبِّنيِّ فـََرَماُه بَِّسْبعِّ َحَصَياٍت، َحَّتَّ َذَهَب، مثَّ َعَرَض َلُه عِّْنَد اجْلَْمَرةِّ اْلُوْسَطى فـََرَماُه بَِّسْبعِّ َحَصَياٍت، قَ 

، إِّنَُّه لَْيَس يلِّ ثـَْوٌب ُتَكفُِّنينِّ فِّيهِّ َغرْيُُه، فَاْخَلْعهُ   -يُوُنُس: َومثَّ تـَلَُّه لِّلَجبِّنيِّ    َحَّتَّ  َوَعَلى إِّمْسَاعِّيَل َقمِّيٌص أَبـَْيُض، َوقَاَل: اَي أََبتِّ
[ فَاْلتَـَفَت إِّبـَْراهِّيُم،  105اَي إِّبـَْراهِّيُم َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤاَي{ ]الصافات:  ُتَكفَِّنينِّ فِّيهِّ، فـََعاجَلَُه لَِّيْخَلَعُه، فـَُنودَِّي مِّْن َخْلفِّهِّ: }َأنْ 

َبُع َذلَِّك الضَّْرَب مَِّن الكِّ  َنا نـَتـْ ْبِّيُل  فَإَِّذا ُهَو بَِّكْبٍش أَبـَْيَض َأقْـَرَن َأْعنَيَ، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َلَقْد رَأَيـْتـُ ، قَاَل: مثَّ َذَهَب بِّهِّ جِّ َباشِّ
ْبِّيإِّ  ُل إِّىَل مِّىًن قَاَل: َهَذا مِّىًن  ىَل اجْلَْمَرةِّ اْلُقْصَوى، فـََعَرَض َلُه الشَّْيطَاُن، فـََرَماُه بَِّسْبعِّ َحَصَياٍت َحَّتَّ َذَهَب، مثَّ َذَهَب بِّهِّ جِّ

َراُم، مثَّ َذَهَب بِّهِّ إِّىَل َعَرَفَة، فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس:  مثَّ أََتى بِّهِّ مَجًْعا، فـََقاَل: َهَذا اْلَمْشَعُر احلَْ   -قَاَل يُوُنُس: َهَذا ُمَناُخ النَّاسِّ    -
بـَْراهِّيَم: َعَرْفَت   ْبِّيَل قَاَل إلِِّّ َيْت َعَرَفَة؟ قـُْلُت: »اَل«. قَاَل: إِّنَّ جِّ َ مسُِّّ قَاَل: نـََعْم.    -قَاَل يُوُنُس: َهْل َعَرْفَت؟    -َهْل َتْدرِّي ملِّ

َيْت َعَرَفَة، مثَّ قَاَل: َهْل َتْدرِّي َكْيَف َكاَنتِّ التـَّْلبَِّيُة؟ قـُْلُت: وََكْيَف َكاَنْت؟ قَاَل: إِّنَّ إِّبـَْراقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفمِّْن مثَّ  هِّيَم َلمَّا   مسُِّّ
فََأذَّنَ  اْلُقَرى،  َلُه  َورُفَِّعْت  رُُءوَسَها،  اجلَِّباُل  َلُه  َخَفَضْت   ، حْلَجِّّ ابِّ النَّاسِّ  يفِّ  يـَُؤذَِّّن  َأْن  حْلَجِّّ أُمَِّر  ابِّ النَّاسِّ  يفِّ  مسند    .  َأخرجه 

 أمحد.
[ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي ... فذكر حاله وقول الحافظ في التقريب: مقبول  2708،  2707]مسند:  

ال ورجاله رجال  أحمد  رواه  ]الهيثمي:  إسناده صحيح[  ]شاكر:  بها[  يقوي  الحديث شواهد وطرق  هذا  ولمعظم  أبي  قال:  صحيح، غير 
 عاصم الغنوي، وهو ثقة[ 

قَاَل: »َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ   -رضي هللا عنه   -التـَّْيمِّيِّ  َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ ُعْثَماَن  )مي(  -[ 2389] 
« أخرجه الدارميَحجَّةِّ اْلَوَداعِّ َأْن نـَْرمَِّي اجْلَْمَرَة ِبِِّّْثلِّ َحَصى   اخْلَْذفِّ

 ]الزهراني: رجاله ثقات[   [ ]الداراني: إسناده صحيح[1939]دارمي: 
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 : يف احللق والتقصري الباب السابع 
 

»أَتى مِّىَن، فَأََتى    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت د( أنس بن مالك    -[  2390]
مث   األَيَسرِّ،  مث  األمينِّ،  جانبِّهِّ  إىل  وأشاَر  ُخْذ،   : لِّلحالقِّ قال  مث  وحَنََر،  ىن،  ِبِّ َمْنزَِّله  أَتى  مث  فـََرماَها،  يُعطِّيه  اجْلَْمَرَة  جعل 

 الناَس«.
أشاَر إىل احلالقِّ إىل  ويف رواية: » يَليهِّ، مث  َمْن  بيده إىل اجلانب األمين، فقسم شعرُه بني  للحالق: ها، وأشار  قال  أنَُّه 

 اجلانب األيَسرِّ، َفَحَلَقُه، فأعطاُه أُمَّ ُسَليٍم«. 

قِّّ األمين، فوزََّعُه: الشَّعَرَة والشَّْعَرَتنْيِّ بني النَّاس،  مث قال: ابأليَسرِّ، َفصَنَع مثَل ذلك، مث    ويف أخرى: أنه قال: »فـََبَدأ ابلشِّّ
 قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إىل أيب طلحة«. 

فحَلَق    -عن رأسه    -ويف أخرى له: »أنَُّه رمى مجرة العقبة، مث انصرف إىل الُبْدنِّ فَنحَرها واحلجَّاُم جالٌس، وقال بيده
قَُّه األميَن فقسمه بني َمْن يليه، مث قال: اْحلِّْق الشِّّ   قَّ اآلخَر، فقال: أْيَن أَبُو طلَحَة؟ فأعطاه إايه«.شِّ

األنصاريَّ  طلحة  أاب  دعا  مث  فحلقه.  األمين  قَُّه  شِّ احلالَق  انَوَل  وَحَلق،  ُنُسَكُه  وحَنََر  اجلمرَة،  رمى  ملَّا  »أنَّه  أخرى:  ويف 
قَّ األيَسَر، فقال: اْحلِّْق، فحلقه، فأعطاه أاب ْمُه بني الناس«. فأعطاه إايُه، مث اَنَوَلُه الشِّّ  طلحة فقال: اْقسِّ

 ويف أخرى: »أنه ملَّا حلق رَأَسُه كان أبو طلحَة أوََّل َمْن أخَذ مِّْن َشْعرِّهِّ«. هذه رواايت البخاري ومسلم. 
 وأخرج الرتمذي منها: الرواية اخلامسة. 

»رمى مَجْرة العقبة يوَم النَّحرِّ، مث   -ه وسلموأخرج أبو داود منها: الرواية الثالثة، وأوُل روايته: أنَّ رسول هللا صلى هللا علي
ىَن، َفَدَعا بذبٍح، َفَذحَبَُه، مث دعا ابحلالق.  وذكر حنوها«   .. رجع إىل َمْنزِّلِّهِّ ِبِّ

    [ ]صحيح[1591]جامع: 

»َحَلَق يف    -صلى هللا عليه وسلم-أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م ت د( عبد هللا بن عمر    -[  2391] 
 حجَّةِّ اْلَوَداعِّ وُأانساً من أصحابه، وَقصََّر بـَْعُضُهْم«. هذه رواية البخاري ومسلم والرتمذي. 

 ويف رواية للبخاري ومسلم أيضاً، وأيب داود إىل قوله: »حجَّة الوداع«. مَل يَزدْ 

 [ ]صحيح[ 1592]جامع: 

صلى هللا عليه  -قال: »َقصَّرُت عن رسولِّ هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م د س( معاوية بن أيب سفيان    -[  2392] 
ْشَقٍص« هذه رواية البخاري ومسلم. وزاد أبو داود فيها »على املروةِّ«.  -وسلم  ِبِّ

ْشَقٍص«. ُر على املروةِّ ِبِّ  ويف أخرى له وللنسائي: قال: »رأيُتُه يـَُقصِّّ

ْشَقصِّ أْعَرايب    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له: »أنه قال البن عباس: أما علمَت: أيّنِّ َقصَّْرُت عن رسولِّ هللا   ِبِّ
 على املروة حلجَّتِّهِّ؟«. 

صلى هللا  -]ويف أخرى ملسلم عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال يل معاوية: »أَعلِّْمَت: أيّنِّ َقْد َقصَّْرُت من رأسِّ النَّيبِّّ 
ْشَقٍص؟ فقلت له: ال أعلم هذا إال ُحجًَّة عليك«. أخرجه مسلم يف »صحيحه -عليه وسلم  .  «[ عند املروة ِبِّ

شْقٍص يف ُعمرٍة على املروة«. -صلى هللا عليه وسلم-نيب  ويف أخرى للنسائي: »أنَُّه َقصََّر عن ال  ِبِّ
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هللا   رسولِّ  َشْعرِّ  أطراف  من  »أخذُت  قال:  له  أخرى  وسلم-ويف  عليه  طَاَف    -صلى هللا  بعدما  َمعي،  ْشقٍص كاَن  ِبِّ
 ابلبيت، وابلصَّفا واملروة، يف أايم اْلَعشرِّ«.  

 قال قيٌس: والناُس يُنكِّرون هذا على َمعاوية. 
النيبِّّ  ويف   رأس  من  َقصَّْرُت  »أَعلْمَت: أين  عبَّاٍس:  معاويُة البن  قال  قال:  عند    -صلى هللا عليه وسلم-رواية طاوس 

َعةِّ، وقد مَتتََّع رسوُل هللا   صلى هللا عليه  -املروة؟ فقال: ال، يقول ابُن عباٍس هذه على معاوية: أْن يْنهى النَّاَس عن اْلُمتـْ
 «.  -وسلم

 يح[ [ ]صح1593]جامع: 

: »لَْيَس على  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عباس    -[  2393] 
 النساءِّ احللُق، وإَّنا على النساءِّ التقصرُي«. أخرجه أبو داود. 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[  1597]جامع: 

: َأْن حَتْلَِّق  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ََّنى رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  2394] 
 اْلَمرأُة رَأَسها«. أخرجه الرتمذي.

 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: هذا الحديث قد اختلف في وصله وارساله[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ 1598]جامع: 

بن عمر    -[  2395]  عنهما-)خ م ط ت د( عبد هللا  قال:    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا 
ريَن اي رسول هللا؟ قال: اللهم ارحم احمللقني، قالوا: وا ملقصرين اي رسول هللا؟ قال:  »اللهم اْرحم املَُحّلقنَي، قالوا: واملَقصِّّ

 واملقصرين«.
َم هللا املُحلِّّقني: مرة، أو َمرََّتنْيِّ   . قال البخاري: وقال اللَّيُث عن انفٍع: »رَحِّ

ريَن«.   :وقال ُعبَـْيُد هللا  َحدَّثين انفع قال يف الرابعة: واملُقصِّّ
وَحَلَق طائَِّفٌة من أصحابهِّ، وَقصََّر بـَْعُضهْم، فقال رسول هللا: ،  -صلى هللا عليه وسلم-ويف روايةِّ قال: »َحَلَق رسوُل هللا  

رين«.  َم هللا املَُحلِّّقنَي، مرة أو َمرَّتنيِّ، مث قال: واملُقصِّّ  رَحِّ
 . أخرج األوىل: البخاري ومسلم واملوطأ وأبو داود، والثانية: مسلم والرتمذي

 [ ]صحيح[ 1601]جامع: 

هريرة    -[  2396]  أبو  م(  عنه    -)خ  هللا  هللا    -رضي  رسوَل  وسلم-أنَّ  عليه  هللا  اْغفْر    -صلى  »اللهم  قال: 
قال:  رين؟  ولِّْلُمَقصِّّ هللا،  رسول  اي  قالوا:  للمحلِّّقني،  اغفر  اللهم  قال:  رين؟  واْلُمَقصِّّ هللا،  رسول  اي  قالوا:  للمحلِّّقني، 

رين؟ قال:  [ ولِّْلُمَقصريَن«. أخرجه البخاري ومسلم ]اللهم اْغفِّر للمحلقني، قالوا: اي رسول هللا، ولْلُمَقصِّّ
 [ ]صحيح[ 1602]جامع: 

احلصني    -[  2397]  أم  عنها-)م(  هللا  وسلم  -رضي  عليه  هللا  صلى  النيبَّ  مسَِّعت  ا  َدَعا    -»أَّنَّ  ، اْلَوَداعِّ َحجَّةِّ  يف 
ريَن مرَّة واحدة«. أخرجه مسلم   لْلُمَحلِّّقنَي ثالًثً، ولِّْلُمَقصِّّ

 [ [ ]صحيح1603]جامع: 

رِّيَن   -رضي هللا عنه -اْبن َعبَّاسٍ  )جه( -[ 2398]  َ ظَاَهْرَت لِّْلُمَحلِّّقِّنَي َثاَلًًث، َولِّْلُمَقصِّّ قَاَل: قِّيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ ملِّ
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ُْم مَلْ َيُشكُّوا« أخرجه ابن ماجه  َدًة؟ قَاَل: »إَِّّنَّ  َواحِّ
 ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل محمَّد بن إسحاق[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْحَرَم َوَأْصَحابُُه َعاَم احْلَُدْيبَِّيةِّ،    -رضي هللا عنه  -)حم( أبو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ   -[  2399]  »َأنَّ النَّيبِّ
رِّيَن َمرًَّة«    .َغرْيَ ُعْثَماَن َوَأيبِّ قـََتاَدَة فَاْستَـْغَفَر لِّْلُمَحلِّّقِّنَي َثاَلًًث، َولِّْلُمَقصِّّ

 ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن َوَأيبِّ ية أخرى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأْصَحابَُه َحلَُّقوا رُُءوَسُهْم َعاَم احْلَُدْيبَِّيةِّ، َغرْيَ ويف روا
رِّيَن َمرًَّة«قـََتاَدَة »فَاْستَـْغَفَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم لِّْلُمَحلِّّقِّنَي َثاَل   . َث مَِّراٍر، َولِّْلُمَقصِّّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
أبو  11848،  11847،  11149]مسند:   األنصاري، جهله  إبراهيم  أبو  ]الهيثمي: فيه  إسناد ضعيف[  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا 

 حاتم، وبقية رجاله رجال الصحيح[ 

َعبَّاٍس    -[  2400]  اْبن  عنهما  -)حم(  هللا  اْغفِّْر    -رضي  »اللَُّهمَّ  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ 
رِّيَن؟ فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اْغفِّْر لِّلُمَحلِّّقِّنَي«، فـََقاَل الرَُّجُل: َولِّلمُ  رِّيَن؟ فـََقاَل يفِّ الثَّالِّلُمَحلِّّقِّنَي«، فـََقاَل رَُجٌل: َولِّلُمَقصِّّ   -لَِّثةِّ  َقصِّّ

رِّيَن«-َأوِّ الرَّابَِّعةِّ   َأخرجه مسند أمحد.  .: »َولِّلُمَقصِّّ
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[  1859]مسند:  

ّي ْبنِّ ُجَناَدَة    -[  2401]  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ -قَاَل حَيْىَي: وََكاَن ُمَِّّْن َشهَِّد َحجََّة اْلَوَداعِّ    -)حم( ُحْبشِّ
رِّيَن؟ قَاَل: »اللَّهُ  مَّ اْغفِّْر لِّْلُمَحلِّّقِّنَي«. قَاُلوا: اَي َرُسوَل  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ اْغفِّْر لِّْلُمَحلِّّقِّنَي«. قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َواْلُمَقصِّّ

قَ  رِّيَن؟  َواْلُمَقصِّّ اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  قَاُلوا:   ." لِّْلُمَحلِّّقِّنَي  اْغفِّْر  اللَُّهمَّ  قَاَل:  رِّيَن؟  َواْلُمَقصِّّ رِّيَن«اَّللَِّّ،  »َواْلُمَقصِّّ الثَّالَِّثةِّ:  يفِّ    . اَل 
 َأخرجه مسند أمحد. 

 ِحيِح[ يب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ [ ]شع17507]مسند: 
َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه  -)حم( َمالِّكِّ ْبنِّ رَبِّيَعَة    -[  2402]  َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ  أَنَُّه مسِّ َوَسلََّم َوُهَو 

رِّيَن؟ فـََقا : َواْلُمَقصِّّ َل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  اْغفِّْر لِّْلُمَحلِّّقِّنَي، اللَُّهمَّ اْغفِّْر لِّْلُمَحلِّّقِّنَي« قَاَل: يـَُقوُل رَُجٌل مَِّن اْلَقْومِّ
ي مُحُْر النـََّعمِّ أَ يفِّ الثَّالَِّثةِّ، َأْو يفِّ الرَّابَِّعةِّ: » َْلقِّ رَْأسِّ ، َفَما َيُسرُّينِّ حبِّ رِّيَن«. مثَّ قَاَل: َوَأاَن يـَْوَمئٍِّذ حَمُْلوُق الرَّْأسِّ ْطًرا  َواْلُمَقصِّّ ْو خِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .َعظِّيًما
َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أوس بن ُعبيد هللا[ ]الهيثمي:  17598]مسند:  

 ]  َوِإْسَناُدُه َحَسن 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ اْغفِّْر    -[  2403]  لِّْلُمَحلِّّقِّنَي«، )حم( اْبن قَارٍِّب، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: مسِّ

رِّيَن«، يـَُقلُِّّلُه ُسْفَياُن بَِّيدِّهِّ، قَ  رِّيَن؟ قَاَل يفِّ الرَّابَِّعةِّ: »َواْلُمَقصِّّ ُع َيَدهُ قَاَل رَُجٌل: َواْلُمَقصِّّ   . اَل ُسْفَياُن: َوقَاَل يفِّ تِّيَك َكأَنَُّه يـَُوسِّّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

اْلَكِبيِر  27202]مسند:   ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  بِن عيينة[  اخُتلف فيه على سفياَن  إسناد  لغيره، وهذا  [ ]شعيب: صحيح 
 َواْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َصِحيح [ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنهما  -اْبن ُعَمَر    )خز(   -[  2404]   ُ ،    -َصلَّى اَّللَّ َحَلَق يفِّ َحجَّةِّ اْلَوَداعِّ
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمْعَمُر ْبُن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ   َّ َصلَّى اَّللَّ َنْضَلَة ْبنِّ َعْوفِّ ْبنِّ ُعبَـْيدِّ ْبنِّ ُعَوْيجِّ ْبنِّ َعدِّيِّّ ْبنِّ  َوزََعُموا َأنَّ الَّذِّي َحَلَق النَّيبِّ
 َكْعٍب. أخرجه ابن خزمية 

 من طريق موسى وليس فيه ذكر السم الحالق[  322]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: مسلم في الحج   [2930]خزيمة: 

َّ  َأنَّ    -رضي هللا عنهما  -اْبن ُعَمَر    )خز(   -[  2405]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -النَّيبِّ  ُ ،    -َصلَّى اَّللَّ َحَلَق رَْأَسُه يفِّ َحجَّةِّ اْلَوَداعِّ
، مثَّ يـَْعَتمُِّروَن عِّْنَد النـََّفرِّ. فـَيَـُقوُل: َما حَيْلُِّق َهَذا؟ فـَنَـقُ  ََحدِّهِّْم: َأمِّرَّ اْلُموَسى َعَلى قَاَل: وََكاَن النَّاُس حَيْلُِّقوَن يفِّ احْلَجِّّ وُل ألِّ

َك. أخرجه ابن خزمية   رَْأسِّ
 ]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[   [3024]خزيمة: 
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 الباب الثامن: يف التحلل وأحكامه 

 وفيه فصالن   
 

 الفصل األول: يف تقديم بعض أسبابه على بعض 
  -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)خ م ط ت د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  2406]

»وقف يف حجة الوداع ِبىَن للناس يسألونه، فجاء رجٌل، فقال: مل َأشُعر، َفحَلْقُت قبل أْن َأْذبح؟ فقال: أْذبح وال َحرَج،  
يومئذ    -صلى هللا عليه وسلم-ل: أرم، وال حرج فما ُسئَِّل النيبُّ  فجاء آخر، فقال: مل أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قا

َر، إال قال: افْـَعْل، وال َحَرج«.   عن شيٍء ُقدَِّم وال ُأخِّّ
ُب أنَّ كذا قبل    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أنَُّه َشهَِّد النيبَّ   خَيُطُب يوم النَّْحرِّ، فقام إليه رجٌل، فقال: ُكْنُت أحسِّ

ُب أنَّ كذا قبل كذا، َحَلْقُت قبل َأْن َأحْنََر، حنرُت قبل َأْن أرمَي، وأشباه ذلك. فقال  كذا، مث   قام آخر، فقال: كنت أحسِّ
 ، أفْـَعْل، وال َحَرَج، هَلُنَّ ُكّلُهنَّ، َفَما ُسئَِّل يومئٍذ عن شيٍء إال قال: افْـَعْل، وال َحَرَج«. -صلى هللا عليه وسلم-النيبُّ 

 مث ذكر حنوه«.  -على انقَتِّهِّ  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َوَقَف رسوُل هللا ويف أخرى 
بـَْعٍض،   على  األُمورِّ  بـَْعضِّ  َتقدْي  من  جَيَْهُل:  أو  املرُء،  يـَْنسى  ُمَّا  أْمٍر  عن  يومئذ  ُسئَِّل  ْعُتُه  مسِّ »فما  قال:  أخرى  ويف 

 وا ذلك، وال َحَرَج«  : افْـَعلُ -صلى هللا عليه وسلم-وأْشباهها، إال قال رسوُل هللا 
ْعُت رسوَل هللا   فقال: اي    -وأاته رُجٌل يوَم النَّحرِّ وهو واقف عند اجلمرة    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: »مسِّ

، وال َحَرَج، وَأاته آخر، فقال: إين ذحَبُت قبَل أن أْرمَي؟ قال: ارمِّ وال حرج،   رسول هللا، حلقُت قبل أْن أرمَي؟  قال ارمِّ
، قبل َأْن أرمَي؟ قال: اْرمِّ وال َحَرَج«. هذه رواايت البخاري ومسلم. وأات  ه آخر، فقال: إين أفْضُت إىل البيتِّ

 .»  وأخرج املوطأ وأبو داود: الرواية األوىل، إال أنَّ املوطأ مل َيْذُكْر »حجََّة اْلوداعِّ
َسأَل رسوَل هللا   الرتمذي خمتصرًا: »أنَّ رجاًل  قال:  -عليه وسلمصلى هللا  -ويف رواية  أْذَبح؟  أْن  قبل  َحَلْقُت  فقال:   ،

، وال َحَرَج«   اْذَبْح؟ وال َحَرَج، وَسأََلُه آخر، فقال: حنرُت ومل أرم؟ قال: أرمِّ
 [ ]صحيح[ 1604]جامع: 

عباس    -[  2407]  بن  م د س( عبد هللا  عنهما-)خ  النيب    -رضي هللا  َلُه يف    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ  قِّيَل 
، والرَّمي، والتـَّْقدِّْي، والتْأخري؟ فقال: ال َحرَج«. هذه رواية البخاري ومسلم.  ، واحلَْلقِّ  الذبحِّ

النيبُّ   قال: »كان  أيضاً  للبخاري  َفسألُه    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية  َحَرَج،  فيقول: ال  النَّحرِّ ِبىَن؟  يوَم  ُيسأُل 
 ال: أْذبح، وال حرج، قال: رَميُت بعدما َأْمَسْيُت؟ فقال: ال َحَرَج«. رجٌل، فقال: َحَلْقُت قـََبَل َأْن َأذَبح؟ فق

 ويف أخرى له »أنَُّه ُسئَِّل َعمَّن َحَلق قَبَل أْن َيْذَبَح، وحنوهِّ؟ فقال: ال َحَرَج، ال َحَرَج«. 
قال: َحَلقُت قبل أن    : ُزرُت قَبَل أن أرمي؟ قال: ال َحَرَج،-صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له قال: »قال رجٌل للنيب  

 أَذبَح؟ قال: ال َحَرَج، قال: َذحَبُْت قبل أن أرمي؟ قال: ال حَرَج«.
 ويف أخرى: »أنَُّه ُسئَِّل يف َحجَّتِّهِّ عن الذَّبحِّ قـَْبَل الرَّمي؟ وعن احللق قـَْبَل الّذبح؟ فََأْومأ بيده: ال َحَرَج«. 
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 وأخرج أبو داود والنسائي: الرواية الثانية
 [ ]صحيح[ 1605]جامع: 

: َعمَّْن  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ُسئَِّل رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما -)خ جه( جابر بن عبد هللا    -[  2408] 
 . (1) َحَلَق قبل َأن َيَذَبح، وحنوه؟ فقال: ال َحَرَج ال َحَرَج«. أخرجه البخاري تعليقاً، بعد حديث ابن عباس املذكور

َعَلْيهِّ َوَسلََّم ِبِِّّىًن يـَْوَم    -رضي هللا عنه  -ابن ماجه عن َجابَِّر ْبَن َعْبدِّ اَّللَِّّ ويف رواية عند   قال: قـََعَد َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
، َفَجاَءُه رَُجٌل، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّيّنِّ َحَلْقُت قـَْبَل َأْن َأْذَبَح؟ قَاَل: »اَل َحَرَج« مثَّ َجاَءُه آَخُر، فـََقاَل: اَي    النَّْحرِّ لِّلنَّاسِّ

 َشْيٍء، إِّالَّ قَاَل: »اَل َحَرَج«  َرُسوَل اَّللَِّّ إِّيّنِّ حَنَْرُت، قـَْبَل َأْن َأْرمَِّي؟ قَاَل: »اَل َحَرَج« َفَما ُسئَِّل يـَْوَمئٍِّذ َعْن َشْيٍء، ُقدَِّم قـَْبلَ 
 .(2) أخرجه ابن ماجه

 [ ]معلق[ 1606( ]جامع: 1)
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات[ ]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا  3052 ]ماجه:( 2)

 إسناد حسن[  

َحاّجاً،    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »خرجت مع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أسامة بن شريك    -[  2409] 
النَّاُس أيُتونَُه، َفمِّْن قَائٍِّل: اي رسول هللا، َسَعْيُت قـَْبَل أْن أُطوَف، وأخْرُت َشْيئاً؟ أو قدمت شيئاً فكان يقول: ال  فكان  

 َحَرَج، إال على رجٍل اْقرَتََض عِّرَض رجل ُمْسلٍِّم وهو ظاملٌ، فذلك الذي حرَِّج وهلك«. أخرجه أبو داود. 
 جيد[ ]شعيب: إسناده صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده 1607]جامع: 

 َعبَّاٍس، قَاَل: »رََمى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مَجَْرَة اْلَعَقَبةِّ، مثَّ َذَبَح، مثَّ َحَلَق«.  ابن )حم(   -[ 2410] 
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َذَبَح مثَّ َحَلَق«.  َأخرجه مسند أمحد.  ويف رواية أخرى، »َأنَّ النَّيبِّ

 ]شعيب: حسن لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[ [ 2638 ،2253]مسند: 

 الفصل الثاني: يف وقت التحلل وجوازه 
َلُه ُكلُّ شيٍء إال الّنساَء،   -رضي هللا عنهما-)س( عبد هللا بن عباس    -[  2411] قال: »إذا رََمى اجلمَرَة فقد َحلَّ 

يتَضَمخ ابملسك، أَو طيٌب هو؟«. أخرجه    -وسلمصلى هللا عليه  -قيل: والطِّّيَب؟ قال: أمَّا أان فقد رأيُت رسول هللا  
 النسائي
 [ ]عبد القادر: منقطع[ ]األلباني: صحيح[ ]الرسالة: صحيح لغيره[ 1610]جامع: 

قال: »َسألنا ابَن ُعَمَر: أَيَقُع الرَُّجُل على اْمرأتِّهِّ يف الُعمرةِّ قبَل أْن    -رمحه هللا-)خ م س( عمرو بن دينار    -[  2412] 
، َفطاَف ابلبيتِّ سبعاً، مث َصلَّى َخْلَف املقام  -صلى هللا عليه وسلم-الصفا واملروة؟ فقال: َقدَِّم رسوُل هللا    يطوَف بني

 [. 21رَْكَعَتنْيِّ، وطاَف بني الصَّفا واملروةِّ وقال: }لقد كان لكم يف رسولِّ هللا ُأسَوٌة حسَنٌة{ ]األحزاب: 
عبد   ْبن  جابَر  وسألُت  رواية:  يف  البخاري  زاد  أخرجه  واملروة«.  الصَّفا  بني  َيُطوَف  حَّت  امرأته،  يقُرُب  ال  فقال:  هللا؟ 

 ومسلم.

 وأخرج النسائي األوىل، ومل يذكر الزايدة
 [ ]صحيح[ 1612]جامع: 
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حلَّ،  كان يقول: »ال يُطوُف ابلبيت حاجٌّ وال َغرْيُ حاجٍّ إال    -رضي هللا عنهما-)خ م( عبد هللا بن عباس   -[  2413] 
{ ]احلج:   اْلَعتيقِّ أْيَن يقوُل ذلك؟ قال: من قول هللا عزَّ َوجلَّ: }مثَّ حمِّلُّها إىل البَـْيتِّ  [، قيل: فإن  33قيل لَعطاٍء: مِّْن 

َلُه، وكان أيْخُذ ذلك من أمر رسول هللا   ؟ فقال: كان ابُن عبَّاٍس يقول: هو بعد املَُعرَّفِّ وقـَبـْ صلى هللا  -ذلك بعد املُعرَّفِّ
 ليه وسلم حني أَمَرُهْم أْن حيِّلُّوا يف َحجَّةِّ الوداع«. ع

ابلناس: إنَّ َمْن طاَف ابلبيتِّ    -أو تَشعََّبْت    -ويف رواية »قال: قال له رجٌل مِّن بين اهْلَُجيم: ما هذه الُفتَيا اليت َتَشغََّفْت  
 ، وإْن رَغِّْمُتم«.-صلى هللا عليه وسلم-فقد حلَّ؟ فقال: ُسنَُّة نبيِّّكم 

 ويف أخرى: قال: »قيل البن عباٍس: إنَّ هذا األمَر قد تَفشََّغ النَّاَس.. وذكر احلديث«. أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 1613]جامع: 

أَمر    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »إنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنها-)خ م ط د س( حفصة أم املؤمنني    -[  2414] 
ي،  حَيْلِّْلَن َعاَم َحجَّةِّ الَوداع، قالت َحْفَصُة: فقلُت: فما مَيْنَـُعك أْن حتِّلَّ؟ قال: إيّنِّ لَّبْدُت رْأسي، وقـَّلْدُت َهْديأْزواَجُه أْن  

لُّ حَّت أحْنََر َهْديي«.   فال أحِّ
لَّ من ُعْمرِّتَك؟ قال: إين . ما شْأُن النَّاس حلُّوا ومَلْ حتِّ -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: أنَّ َحفصَة قالت: »قلُت للنيبِّّ  

.» لَّ من احلجِّّ لُّ حَّت َأحِّ  قـَلَّْدُت َهْديي، ولَبَّدُت رَْأسي«، فال َأحِّ

لُّ حَّت َأحْنََر«. هذه رواايت البخاري ومسلم.  ويف رواية: »فال ُأحِّ
 وأخرج منها املوطأ وأبو داود الرواية اآلخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية

 [ ]صحيح[ 1615]جامع: 

عباس    -[  2415]  بن  عنهما-)م( عبد هللا  النيبُّ    -رضي هللا  »أهلَّ  وأَهلَّ    -صلى هللا عليه وسلم-قال:  بعمرٍة، 
، فلم حَيلَّ النيبُّ وَمْن َساَق اهلدَي من أصحابه، وَحلَّ بَقيَّتهم، وكان طلحُة بُن ُعبَـْيدِّ هللا فيمن َساَق   اهلَدَي،  َأصحابُُه حبجٍّ

 فلم حيِّلَّ«. 
 ويف رواية: »فكان ُمَِّّْن مل يكن معه هدٌي طلحُة بُن عبيد هللا، ورجٌل آخُر، فأحال«. أخرجه مسلم 

   [ ]صحيح[1616]جامع: 
صلى هللا  -رضي هللا عنه قال: »خرجنا مع رسول هللا    -)د( الربيع بن سبة بن معبد اجلهين عن أبيه    -[  2416] 

: حَّت إذا ُكنَّا بُعسَفاَن قال له ُسراقُة ابن مالك املُْدجليُّ: اي رسول هللا، اقضِّ لنا قضاَء قوٍم كأَّّنا ولدُِّوا اليوَم -وسلمعليه  
د فقال: إنَّ هللا َعزَّ وَجلَّ قد أدَخَل عليكم يف َحجكم هذا ُعْمَرًة، فإذا َقدْمُتْم، فمن تَطوََّف ابلبيت وبني الصفا واملروة فق

 ، إال َمْن كان معه َهْدٌي«. أخرجه أبو داود. َحلَّ 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[  1617]جامع: 

»أنَّ رَُجاًل من َأَهل العراقِّ قال له: َسَل يل    -رضي هللا عنهما-)خ م( حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر    -[  2417] 
ْبَن الزُّبري عن رجٍل يُهِّلُّ اب حلجِّّ فإذا طاَف ابلبيت: أحيِّلُّ، أم ال؟ فإن قال لك: ال حيِّل، فقل له: إنَّ رجاًل يقوُل  ُعْرَوَة 

قال:   بئَسما  قال:  ذلك،  يقول  رجاًل كان  إنَّ  َفقلُت:   ، إال ابحلجِّّ أَهلَّ ابحلجِّّ  مِّْن  حيِّلُّ  ال  فقال:  فسألته؟  قال:  ذلك، 
ُ: أنَّ رسوَل هللا  فـََتصدَّاين الرَُّجُل. فسأَلين؟ فحدَّثُته، قال: فق قد فعَل    -صلى هللا عليه وسلم-ل له: إنَّ رجاًل كان خُيْبِّ
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ذلك، وما َشْأُن أمساء والزبري فـََعال ذلك؟ فذكرُت له ذلك، فقال: َمْن هذا؟ فقلُت: ال أدري، فقال: فما اَبلُُه ال أيتيين  
صلى هللا عليه وسلم فأخَبْتين  -د َكَذب، قد َحجَّ رسوُل هللا  بنفسه يسأُلين، أظُنُُّه: عَِّراقّياً؟ قلُت: ال أدري: قال: فإنه ق

عائَشُة: َأنَّ َأوَل شيء َبَدأ به حني َقدَِّم مكة: أنَّه تـََوضَّأ، مث طاَف ابلبيت. مث حجَّ أبو َبُكٍر، فكان أوَل شيء، بدأ به:  
، فكان أوَل شيء بدأ به:   الطواُف، مث مل تكن عمرٌة، مث معاويُة وعبد هللا ْبُن عمر، مث َحَجْجُت مع ابن الزَُّبريِّ بن الَعوَّامِّ

الطواف ابلبيت، مث مل تكن عمرة، مث رأيُت املهاجرين واألنصار يفعلون ذلك، مث مل تكن عمرة، مث آخُر َمْن رأيُت فعل  
ُقْضها بعمرٍة، وهذا ابُن عمر عندهم، أَفال يسألونه؟ وال أحٌد ُمن َمضى ، ما كانوا يبدؤون بشيء ذلك: ابُن عمر، مث مل يـَنـْ

حني يضعون أْقَداَمُهم أول من الطواف ابلبيت، مث ال حيِّلُّون، قد رأيت أمي وخاليت حني تـَْقَدمان ال تبدآن بشيء أوَل  
  من الطواف ابلبيت، يطوفان به، مث ال حتِّالن، وقد أخَبَتين أُمي: أَّنا أقبَلت هي وُأخُتها، والزُّبري، وفالن، وفالن، بعمرةٍ 

 َقطٌّ، فَلمَّا َمَسحوا الرْكَن َحلُّوا وقد كذب فيما ذََكر من ذلك«. أخرجه البخاري ومسلم. 
 ويف رواية: حنوُه خُمْتصرًا، وفيه: ذِّْكُر عمر وعثمان، مثل أيب بكٍر ومل يذكر يف أوهلا: حديث العراقي

 [ ]صحيح[ 1618]جامع: 

صلى هللا عليه  -قالت: خرجنا مع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنهما-)م س( أمساء بنت أيب بكر الصديق    -[  2418] 
هدٌي    -وسلم معه  يُكن  مل  ومن  إْحَرامِّهِّ،  على  َفليقِّْم  هدٌي  معه  »َمْن كان  رسوُل هللا:  قال  مكة،  َقدِّمنا  فلما  حُمْرِّمنَي، 

لَّ، ق الت: فـََلبْسُت ثيايب، مث خرجت، َفَجَلْسُت  فـَْلَيْحلِّْل، فلم يكن معِّي َهدٌي. َفَحَلْلُت، وكان مع الزبري َهدٌي، فلم حيِّ
. فقلُت: أخْتشى أْن أثَِّب عليك؟«.   إىل َجْنبِّ الزُّبريِّ، فقال يل: قومي َعينِّّ

هللا   رسولِّ  مع  »َقدِّمنا  قالت:  رواية:  وسلم-ويف  عليه  ابحلج  -صلى هللا  ُمهِّلِّّني  احلديث    -،  فقال:    -وذكر  قال: 
 اَسرَتْخي َعين، اسرتخي عين«.

ري عين«   أخرجه مسلم والنسائي، إال أن عند النسائي »استأخِّ
 [ ]صحيح[ 1619]جامع: 
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 الباب التاسع: يف اهلدي، واألضاحي 

 وفيه اثنا عشر فصالً   
 

 الفصل األول: يف إجياهبا واستناهنا 
  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ُكنَّا وقوفاً مع رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)ت د س( خمنف بن سليم  -[ 2419]

ية وعتِّرية، هل َتْدُروَن: ما العتريُة؟ هي   [ ُكلِّّ بيٍت يف كل عام أضحِّ بعرفَة، فسمعته يقول: اي أيها الناُس، إنَّ على ]أهلِّ
 ذي وأبو داود والنسائي  اليت ُتَسمُّوََّنا الرَّجبيَّة«. أخرجه الرتم

[ ]عبد القادر: قال الحافظ في " الفتح ": رواه أحمد واألربعة بسند قوي[ ]شعيب: حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي  1623]جامع: 
 رملة وقد تابعه حبيب ابن مخنف[ ]األلباني: ضعيف[. 

يةِّ: أَواجبٌة هي؟ فقال: أن رجاًل    -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عمر    -[  2420]  َسأَل ابَن عمر عن اأُلْضحِّ
صلى هللا عليه  -واملسلمون، فَأَعَدها عليه، فقال: أَتعقِّل؟ َضحَّى رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم-»َضحى رسوُل هللا  

 واملسلمون«. أخرجه الرتمذي  -وسلم
 حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: [ ]عبد القادر: حسن[ 1624]جامع: 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)د س( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  2421] 
د إال َمنِّيَحة أُنَثى، أفَ  ي  »أُمِّرُت بيومِّ اأَلْضحى عيدًا َجَعُله هللا هلذه األمة، قال له رجٌل: اي رسوَل هللا، أرأيَت إْن مل أجِّ ُأَضحِّّ

َيتَِّك عند هللا«. أخرجه  هبا؟ قال: ال ، ولكن ُخْذ من َشعرَِّك وأْظفارَِّك، وتـَُقصُّ َشارَِّبَك، وحَتْلُِّق َعانـََتَك، فذلك متاُم ُأْضحِّ
 أبو داود والنسائي 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي من أجل عيسى بن هالل الصدفي[ ]األلباني: ضعيف[ 1626]جامع: 

 الثاني: يف الكمية واملقدار، وفيه فرعان الفصل  

 الفرع األول: يف املتعي منها 
صلى هللا عليه  -قال: »كنَّا نـََتَمتَُّع مَع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنهما-)م ط ت د س( جابر بن عبد هللا    -[  2422]

 ابلعمرةِّ، فـََنْذَبُح البَـَقرَة عن َسْبعٍة، َنْشرَتَك فيها«  -وسلم
  عن سبعٍة، والبقرَة عن سبعٍة«. عام احْلَُدْيبَِّيةِّ: البَدنَةَ  -صلى هللا عليه وسلم-ويف روايٍة: قال: »حَنَران مع رسولِّ هللا 

رسولِّ هللا   مع  »خرجنا  قال:  أخرى:  عليه وسلم-ويف  رسوُل هللا    -صلى هللا  فَأَمَران   ، ابحلجِّّ عليه  -ُمهلِّّنَي  صلى هللا 
 : أن نشرتك يف اإلبل والبقر، ُكلُّ سبَعٍة منا يف َبَدنٍة«. -وسلم

يف احلج والعمرة، ُكلُّ سبعٍة يف بدنٍَة، فقال رجٌل جلابر:    -عليه وسلم  صلى هللا-ويف أخرى قال: »اْشرَتَكنا مع رسولِّ هللا  
، َوخصَّ جابٌر احْلَُدْيبَِّيةِّ. فقال: حَنَرْ  اَن يوَمئٍِّذ َسبعِّنَي َبدنًَة،  أَُيْشرَتَُك يف البدنَةِّ ما ُيْشرَتَُك يف اجْلَُزورِّ؟ قال: ما هي إال من اْلُبْدنِّ

 نٍَة«. هذه رواايت مسلم. اْشرَتَْكنا: ُكلُّ سبعٍة يف َبدَ 
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 وأخرج املوطأ والرتمذي وأبو داود: الرواية الثانية
 وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي: األوىل، والرابعة. 

 : »البَقَرُة عن سبعٍة، واجلزوُر عن َسْبعٍة«  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى أليب داود قال: قال النيبُّ 
    [ ]صحيح[1628]جامع: 

يف    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ُكنَّا مع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنهما-)ت س( عبد هللا بن عباس    -[  2423] 
 اأَلْضَحى، فاْشرَتَْكنا يف البَقَرةِّ: سبعًة، ويف البعِّريِّ: عشرة«. أخرجه الرتمذي والنسائيَسَفٍر، َفَحَضَر 

 [ ]عبد القادر: وفي سنده الحسين بن واقد، وهو صدوق له أوهام، ولكن للحديث شاهد[ ]األلباني: صحيح[. 1629]جامع: 

: »البَقرة: عن سبعٍة، قلت: فإْن  -رضي هللا عنه-قال: قال علي    -رمحه هللا-)ت( حجية بن عدي    -[  2424] 
قال: ال أبَس.   ؟  اْلَقرنِّ قـُْلُت: فَمكسورُة  َك،  املَْنسِّ بـََلَغت  إذا  قال:  فالَعرجاُء؟  قـُْلُت:  اذبح ولدها معها.  قال:  َوَلَدْت؟ 

 : أْن َنسَتْشرَِّف الَعيَننيِّ واألُذَننْيِّ«. أخرجه الرتمذي  -يه وسلمصلى هللا عل-أو أَمراَن رسوُل هللا   -أُمِّْراَن 
 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: حسن[ 1630]جامع: 

َعْنه وعن   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ما حَنَر رسوُل هللا   -رمحه هللا-)ط( حممد بن شهاب الزهري  -[ 2425] 
 واحَدة أو بـََقَرة واحَدة«. أهل بيته، إال بدنَة 

 قال مالك: ال أدري: أيَـّتَـُهما قال ابن شهاب؟ أخرجه املوطأ 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح إلى ابن شهاب[ ]الهاللي: صحيح لغيره[ 1633]جامع: 

»َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْشَرَك َبنْيَ اْلُمْسلِّمِّنَي اْلبَـَقَرَة َعْن    -رضي هللا عنه    -)حم( ُحَذيـَْفة    -[  2426] 
َعٍة«  . َسبـْ

َعٍة«»َشرََّك َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َحجَّتِّهِّ َبنْيَ اْلُمْسلِّمِّنَي يفِّ اْلبَـَقَرةِّ َعْن  ويف رواية أخرى،   َأخرجه مسند  .  َسبـْ
 أمحد.

[ 23453، 23446]مسند:   [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقات 

 الفرع الثاني: فيما ليس مبتعي 
حَنََر َسْبَع    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت د س( أنس بن مالك    -[  2427]

أ أقْـَرَننْيِّ  بَكْبَشنيِّ  »َضحَّى  رواية:  يف  أْمَلَحنيِّ«.  أقْـَرَننْيِّ  بِّكْبَشنْيِّ  املدينة  يف  وَضحَّى  قياماً،  بَِّيدِّهِّ  َيْذَبُح،  َبَداَنٍت   ، ْمَلَحنْيِّ
ُ، ويُ   َسمِّّي، وَيَضُع رِّْجَلُه على َصْفحتهما«. هذه رواية أيب داود.ويَُكبِّّ

النيبُّ   »َضحَّى  قال:  ومسلم  البخاري  رواية  وسلم-ويف  عليه  على    -صلى هللا  َقَدَمُه  واضعا  فـََرأيُتُه  أملَحنيِّ،  بَِّكبَشنيِّ 
ُ، َفَذحَبُهما بَيدهِّ«.  هِّما، ُيَسمِّّي ويَُكبِّّ  صَفاحِّ

 «. زاد يف روايٍة: »أقْـَرَننيِّ 
ي بَِّكْبَشنيِّ َأقْـَرَننْيِّ، ويضُع رِّْجَلُه على َصْفحتهما، وَيْذحَبُُهما بَِّيدِّهِّ«.   ويف أخرى للبخاري: »أنَُّه كان يَضحِّّ

 ويف أخرى ملسلم بَِّنحوه، ويقول: »بسم هللا، وهللا أكب«.
ي بَِّكْبَشنيِّ وأان  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له قال: »كان النيبُّ   ُأَضحي بَِّكْبَشنْيِّ«.ُيَضحِّّ



625 
 

 وأخرج الرتمذي حنو رواية البخاري ومسلم مع الزايدة.  
رَة.   وأخرج النسائي رواية مسلم اآلخِّ

 ، مث اْنَكفأ إىل َكْبَشنيِّ أْمَلحنْيِّ، َفَذحَبُهما«-صلى هللا عليه وسلم-وللنسائي أيضاً قال: »َخطَبنا رسوُل هللا 
 [ ]صحيح[ 1635]جامع:  
اخلدري  )ت    -[  2428]  سعيد  أبو  عنه    -د س(  رسوُل هللا    -رضي هللا  »كاَن  عليه وسلم-قال:    -صلى هللا 

يٍل، يـَْنظُُر يف سَواٍد، وأيُكُل يف سواٍد، ومَيشي يف َسواٍد«. أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي  ي بَِّكْبٍش أقْـَرَن َفحِّ  ُيَضحِّّ
 ه صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناد 1636]جامع: 

بكرة    -[  2429]  أبو  س(  عنه    -)ت  النيب    -رضي هللا  وسلم-»أنَّ  عليه  َفَدعا   -صلى هللا  نَزَل،  مث  َخَطَب، 
 بَِّكْبَشنْيِّ، َفَذحَبُهما«. هذه رواية الرتمذي. 

 َفَذحَبُهما وإىل ُجَزيعٍة من الغَنمِّ فـََقَسمها فينا« ويف رواية النسائي: »مث انَصَرَف يوَم النَّْحرِّ إىل كْبَشنيِّ أْمَلحنْيِّ، 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1637]جامع: 

َعْن نِّسائِّهِّ يف    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »حَنََر رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)م( جابر بن عبد هللا    -[  2430] 
 َحجَّتهِّ بـََقَرة«. 

 عن عائشَة بقرة َيوَم النَّحر«. أخرجه مسلم  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »حَنََر رسوُل هللا ويف روايٍة 

   [ ]صحيح[1640]جامع: 
َذبَح َعمَّن اْعَتَمَر من نِّسائِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة   -[ 2431] 

نَـُهنَّ«. أخرجه أبو د  اود.بـََقَرة بـَيـْ
[ ]عبد القادر: فيه مدلسان ولكن يشهد له الحديث قبله[ ]شعيب: إسناده صحيح وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث  1641]جامع: 

 من األوزاعي عند ابن ماجه، وصرح بسماع األوزاعي من يحيى عند الحاكم[ ]األلباني: صحيح[. 

حَنََر عن آل حُمَمٍَّد يف َحجَّةِّ الوداعِّ   -صلى هللا عليه وسلم-هللا  »أنَّ رسوَل  -رضي هللا عنها-)د( عائشة  -[ 2432] 
 بـََقَرة واحَدة«. أخرجه أبو داود.

 ]عبد القادر: حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[ [ 1642]جامع: 

بِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  يُوُنُس ْبُن َمْيَسَرَة ْبنِّ َحْلَبٍس، قَاَل: َخَرْجُت َمَع َأيبِّ َسعِّيٍد  )جه(  -[ 2433]  ، َصاحِّ الزُّرَقِّيِّ
، وَ  ْلُمْرَتفِّعِّ َراءِّ الضََّحااَي، قَاَل يُوُنُس: فََأَشاَر أَبُو َسعِّيٍد إِّىَل َكْبٍش َأْدَغَم، لَْيَس ابِّ ْسمِّهِّ، فـََقاَل  َوَسلََّم إِّىَل شِّ اَل اْلُمتَّضِّعِّ يفِّ جِّ

: »اْشرَتِّ يلِّ َهَذا، َكأَنَّ   أخرجه ابن ماجه  ُه َشبـََّهُه، بَِّكْبشِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«يلِّ
 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح. رجاله شاميون عن آخرهم[ 3129 ]ماجه:

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َضحَّى بَِّكْبٍش َأقْـَرَن،   -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  2434]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
» ، َوَعمَّْن مَلْ ُيَضحِّّ مِّْن أُمَّيتِّ  َأخرجه مسند أمحد. . َوقَاَل: »َهَذا َعينِّّ

 يثمي: رواه البزار وهذا لفظه، وأحمد باختصار، ورجاله ثقات[ [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد فيه ضعف[ ]اله11051]مسند: 

 الفصل الثالث: فيما جيزئ من الضحايا 
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: »ال َتذحَبُوا  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما-)م د س( جابر بن عبد هللا   -[ 2435]
نِّّة إال أْن يْعُسر عليكم فتذحبوا َجَذعًة من الضأن«. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي   إال مسِّ

 [ ]صحيح[ 1645]جامع: 

ُمها   -صلى هللا عليه وسلم-»أن النيبَّ  -هللا عنه  رضي  -)خ م ت س( عقبة بن عامر  -[ 2436]  َأْعطاُه َغَنماً يَقسِّ
 فقال: َضحِّّ به أنت«. -صلى هللا عليه وسلم-على صحابته، فَبقَي َعُتوٌد، أو َجْدٌي، فذكره للنيبِّّ 

َفَصاَرْت لُِّعْقَبَة َجَذعٌة، فقلت: اي رسول  َبنْي أصحابه ضَحااي،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية قال: َقسم رسوُل هللا  
 هللا، أَصاَبين َجذٌَع، فقال: »َضحِّّ به«. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي 

 . [ ]صحيح[1646]جامع: 

]اجلهين[  -[  2437]  خالد  بن  زيد  عنه    -)د(  »َقسَم رسوُل هللا    -رضي هللا  عليه وسلم-قال:  يف    -صلى هللا 
به«.   أصحابه ضحااي، َفَضحَّْيُت  به،  فقال: َضحِّّ  َجذٌَع.  إنه  له:  إليه، فقلت  به  قال: فرجعُت  َعُتودًا جذعاً،  فأعطاين 
 أخرجه أبو داود. 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: صحيح من حديث عقبة بن عامر الجهني[  1647]جامع: 

،  قال: »جَلْبُت غنماً  -رمحه هللا-)ت( أبو كباس   -[ 2438]  ُجْذعاانً إىل املدينة، ُقرَب األضحى، فَكَسَدْت عليَّ
يُة اجلذَُع   -أو نِّْعَمتِّ  -يقول: نِّعَم  -صلى هللا عليه وسلم-فلقِّيُت أاب هريرة فسألُته؟ فقال: مسعُت رسوَل هللا  اأُلْضحِّ

 من الضأن، فاْنتهَبها النَّاس«. أخرجه الرتمذي وقال: وقد روي موقوفاً على أيب هريرة 
 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ 1648]جامع: 

-قال: »ُكنَّا مَع رجٍل من أصحاب رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)د س( عاصم بن كليب عن أبيه    -[  2439] 
ٌع من بين ُسَليٍم، فعزت الغنمُ -صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه  -، فأمر منادايً فنادى: إنَّ رسول هللا  ، يقال له: جُمَاشِّ

 كان يقول: إنَّ اجلذَع من الضْأنِّ يُويف ُما يـَُويف منه الثَّينُّ«    -وسلم
 ويف رواية: »اجْلَذَُع يُويفِّ ُما يويف منه الثين«. هذه رواية أيب داود.

َفَجعَل الرجُل َيْشرَتي منا املُسنََّة ابجلََذعتني والثالثة. فقال لنا  ويف رواية النسائي: قال: »ُكنَّا يف َسَفٍر، فحضر األضحى،  
يف سفر، فحضر هذا اليوُم، فجعل الرجُل يطلب املسنََّة    -صلى هللا عليه وسلم -رجٌل من بين ُمزيـََنَة: ُكنَّا مع رسولِّ هللا  

ُّ«.: إنَّ اجْلَذَ -صلى هللا عليه وسلم-ابجلذعتني والثالثة، فقال رسوُل هللا   ع يُويف ُمَّا يُويف منه الثَّينِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي[ ]األلباني: صحيح[ 1649]جامع: 

بُِّل َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  -رضي هللا عنهما   -اْبن َعبَّاٍس  )جه(  -[ 2440]  َوَسلََّم،  قَاَل: »قـَلَّتِّ اإْلِّ
 فََأَمَرُهْم، َأْن يـَْنَحُروا اْلبَـَقَر« أخرجه ابن ماجه 

 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 3134 ]ماجه:

،  أُمُّ بِّاَلٍل بِّْنُت هِّاَلٍل، َعْن أَبِّيَها، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  )جه( -[ 2441]  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »جَيُوُز اجْلَذَُع مَِّن الضَّْأنِّ
يًَّة« أخرجه ابن ماجه   ُأْضحِّ

]شعيب: حسن   [ ]عبد الباقي: قال السندي الحديث من الزوائد، ولم يتعرض في الزوائد إلسناده[ ]األلباني: ضعيف[3139 ]ماجه:
 لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم محمَّد بن أبي يحيى، وأم بالل لم يرو عنها غير أم محمَّد هذه[  
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قَاَل: »مَحََلينِّ َأْهلِّي َعَلى اجْلََفاءِّ بـَْعَد َما َعلِّْمُت مَِّن   -رضي هللا عنه  -  ]الغفاري[ أَبو َسرِّحَيةَ  )جه(  -[ 2442] 
ريَانـَُنا« أخرجه ابن ماجه السُّنَّةِّ، َكاَن  ُلَنا جِّ لشَّاةِّ َوالشَّاَتنْيِّ، َواآْلَن يـَُبخِّّ  َأْهُل اْلبَـْيتِّ ُيَضحُّوَن، ابِّ

 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 3148 ]ماجه:

قَاَل: »َأْهَدى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل اْلبَـْيتِّ    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  2443] 
 َأخرجه مسند أمحد.  .َغَنًما«

[ 14891]مسند:   [ ]شعيب: إسناده قوي[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقَسَم َغَنًما يـَْوَم النَّْحرِّ يفِّ َأْصَحابِّهِّ،    -رضي هللا عنهما    -)حم( اْبن َعبَّاٍس    -[  2444]  َأنَّ النَّيبِّ
َا جُتْزُِّئ َعْنُكْم« فََأَصاَب َسْعَد ْبَن َأيبِّ َوقَّاٍص تـَْيسٌ   َأخرجه مسند أمحد. .َوقَاَل: »اْذحَبُوَها لُِّعْمَرتُِّكْم، فَإَِّّنَّ

[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري[ ]شاكر: إسناده  2802]مسند:  
 صحيح[ ]الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح[ 

 الفصل الرابع: فيما ال جيزئ من الضحايا 
قال: »سألنا الباء عمَّا ال جيوُز يف اأَلضاحي؟ فقال: قام فينا    -رمحه هللا-)ط ت د س( عبيد بن فريوز    -[  2445]

وأشار أبربع    -فقال: َأربٌع    -وأَصابعي أْقَصُر من أصابعه، وأانملي أقصُر مِّْن أاَنمِّلِّه    -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا  
ٌ ظََلُعها، والكسرُي اليت ال تْنقي  ال جتوُز يف األضاحي: الَعْورَاءُ   -أصابعه ٌ َمرُضها، واْلَعْرجاُء َبنيِّّ ٌ َعَورَُها، واملريضُة َبنيِّّ  َبنيِّّ

داود   أيب  رواية  هذه  أَحٍد«.  على  حُتَرِّمُه  وال  فَدْعُه،  ما كرهَت  قال  نـَْقٌص؟  نِّّ  السِّّ يف  يكوَن  أن  أكرُه  فإين  قلت:  قال: 
 والنسائي.

ٌ  -صلى هللا عليه وسلم-َأنَّ البَاَء قال: قال النيبُّ  ويف رواية الرتمذي:   ٌ ظََلُعها، وال الَعورَاءِّ َبنيِّّ : »ال ُيَضحَّى ابْلَعْرجاءِّ َبنيِّّ
ٌ َمرُضها، وال ابلَعْجَفاءِّ اليت ال تـُْنقي«.   َعَورَُها، وال ابملريَضةِّ َبنيِّّ

 تـُْنقي«. وَجَعَل َبَدَل »الكسري«: »اْلَعْجَفاَء« ويف رواية املوطأ حنو رواية أيب داود والنسائي، إىل قوله »ال
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1650]جامع: 

  الفصل اخلامس: يف اإلشعار والتقليد 
الظُّهَر    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َصلَّى النيبُّ    -رضي هللا عنهما-)م ت د س( عبد هللا بن عباس    -[  2446]

احلته، فلما  بذِّي احْلَُليَفةِّ، مث دعا بناقتِّهِّ، فَأْشَعَرَها يف َصفَحةِّ َسَنامها األمين، وَسَلَت الدَم عنها، وقَلَدَها نـَْعَلني، مث ركب ر 
 أَهلَّ ابحلج« هذه رواية مسلم وأيب داود. أستَوْت به على الَبيداء 

قِّّ اأَلمْيَنِّ بذي احلليفة، وأَماط    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي: »أن النيب   قـَلََّد نعلني، وأشَعر اهلدَي يف الشِّّ
 عنه الدم«.

 ويف رواية أليب داود ِبعناه وقال: »مث َسَلَت الدَم بيده«. 
 ويف أخرى: »إبصبعه«. 

 أْشَعَر بُْدنَه من اجلانب األمينِّ وسلَت الدَم عنها وأشعَرها«.  -صلى هللا عليه وسلم-واية النسائي: »أن رسوَل هللا ويف ر 
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قِّّ األمين، مث    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له: »أنَّ النيبَّ   َفةِّ أَمَر بُِّبْدنِّهِّ فأْشَعَر يف َسنامها من الشِّّ ملَّا كان بذي احْلَُليـْ
 نها الدم، وقـَلََّدَها نـَْعَلنيِّ فلما اْستَـَوْت به راحلُته على الَبيداء أَهلَّ«. َسَلَت ع

»  .زاد يف أخرى: »فلما استوْت به على البَـْيَداء، َلىبَّ وَأحرم عند الظهرِّ وأهلَّ ابحلجِّّ
 [ ]صحيح[ 1654]جامع: 

صلى هللا  -قاال: »َخَرَج رسوُل هللا    -عنهمارضي هللا  -)د س خ( املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم    -[  2447] 
زََمَن احْلَُديبيةِّ يف بِّضَع َعْشَرَة مائٍة من أصحابه، حَّت إذا كانوا بذي احلليفة قـَلََّد رسوُل هللا اهلدَي، وأْشَعَرُه،    -عليه وسلم

 وأحرم ابلعمرةِّ«. هذه رواية النسائي.
 مائٍة من أصحابه«. وقوله: »ابلُعمَرةِّ« وأسقط منها أبو داود قوله: »بِّضَع َعشَرَة 

 [ ]صحيح[ 1655]جامع: 

َمرَّة إىل    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »أْهَدى رسوُل هللا    -رضي هللا عنها-)خ م ت د س( عائشة    -[  2448] 
 . والنسائيالبيت َغنماً فقلََّدها«. هذه رواية مسلم 

 مثله، وأسقط »َفقلََّدها«.ويف رواية البخاري ومسلم أيضاً وأيب داود 

 قبل أْن حُيرِّم«. -َتعين: اْلَقالئِّدَ  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى للبخاري ومسلم قالت: »فـَتَـْلُت هلدي رسول هللا  
، ُكّلها غنماً، مث ال  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي والنسائي، قالت: »ُكْنُت أفتِّل َقالئَِّد َهدي رسول هللا  

 رِّم«.حيُْ 
 ويف أخرى للنسائي إىل قوله »غنمًا«. ومل يذكر اإلحرام 

 [ ]صحيح[ 1656]جامع: 

وعنها    -[  2449]  عنها-)س(  »إنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا  عليه وسلم-قالت:  أخرجه    -صلى هللا  بُْدنَُه«  َأْشَعَر 
 النسائي
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1657]جامع: 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ   -[  2450]  َم َجالًِّسا َفَشقَّ )حم( َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َعطَاٍء، َعْن نـََفٍر مِّْن َبينِّ َسلَِّمَة، قَاُلوا: َكاَن النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. . ثـَْوبَُه فـََقاَل: »إِّيّنِّ َواَعْدُت َهْداًي ُيْشَعُر اْليَـْوَم«

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن عطاء ليس بذاك القوي، ثم إنه قد اخُتِلَف عليه في إسناده[ ]الهيثمي: َرَواُه  [ ]شعيب:23613]مسند: 
ِحيِح[   َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 الفصل السادس: يف وقت الذبح ومكانه 
يـَْوَم النَّحرِّ:    -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م س( أنس بن مالك    -[  2451]

 -  »َمْن كان َذَبَح قبَل الصَّالة فـَْلُيعد. فقاَم رجٌل فقال: ايرسوَل هللا، هذا يوٌم ُيْشَتهى فيه اللحُم، وذَكَر َهَنًة من جريانه
َصدَّقَُه. قال: وعندي َجَذعٌة هي    -صلى هللا عليه وسلم-ل الصالة، كأن رسوَل هللا  وأنه ذبح قب  -يعين فْقرًا وحاجًة  

واه، َأم ال؟ قال: واْنكفأ رس ول هللا  أحبُّ إيلَّ من َشاَِتْ حَلٍْم، أفأذحَبُها؟ َفرخَّص له. قال: فال َأدري أَبَلَغْت رُْخصُتُه َمْن سِّ
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، َفَذحَبَُهما، فقام الناس إىل ُغنَـْيَمٍة فتَوزَُّعوها، أو قال: فَتجزَُّعوها«. أخرجه  إىل َكْبَشنْي َأْمَلَحنْيِّ   -صلى هللا عليه وسلم-
 البخاري ومسلم والنسائي 

 [ ]صحيح[ 1660]جامع: 

بـُْرَدَة بُن نَِّياٍر قبل الصالة،    -رضي هللا عنه    -)خ م ت د س حم( الباء بن عازب    -[  2452]  قال: »َذبح أبو 
قال ُشْعبُة: وأظُنُُّه قال: هي    -: أْبدهلا، فقال: اي رسول هللا، ليس عندي إال َجَذعٌة؟  -صلى هللا عليه وسلم-فقال النيبُّ  

نٍَّة    : اجَعلها مكاَّنا، ولن جُتْزىء عن أحٍد بعدك«.- عليه وسلمصلى هللا-فقال رسوُل هللا  -خرٌي من ُمسِّ
نٍَّة«.   ومنهم من مل يذكر الشك يف قوله: »هي خرٌي من ُمسِّ

قال: »إنَّ أوَل ما نـَْبدأُ به يف يومنا هذا: ُنصلِّّي، مث نَرجُع فنْنَحُر، فمن فـََعَل    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: أنَّ النيب  
ّنتَنا، ومْن َذَبَح قـَْبُل، فإَّنا هو حَلٌم قدَّمُه ألهله، ليس من النُُّسكِّ يف شيٍء، وكان أبو بـُْردَة بُن نياٍر قد  ذلك فقد أصاب سُ 

نٍَّة، فقال: اذحَبْها، ولن جُتزىء عن أحٍد بَعَدَك«.   ذبح، فقال: عندي َجَذعٌة خرٌي من ُمسِّ
:  -صلى هللا عليه وسلم-قبل الصالةِّ، فقال له رسوَل هللا    -بـُْرَدَة  يقال له: أبو    -ويف أخرى قال: »َضّحى َخاٌل يل  

َشاُتَك َشاُة حلٍم، فقال: اي رسوَل هللا، إن عندي داجناً جَذعًة من املعز؟ قال: اذحبها وال َتْصُلُح لغريَك، مث قال: َمْن َذبَح  
 وأصاب ُسنََّة املسلمني«.قبل الصالة فإَّنا ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصالة فقد مَتَّ ُنُسُكه، 

 ويف رواية: »َعَناَق َلنٍب«. ويف أخرى: »عناق َجَذعٍة«. 
قال: »من صلى صالتنا، وَنَسَك ُنُسَكَنا: فال يذبح حَّت ُيصلَِّّي، فقال خايل:    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: أنه  

ي َشاًة خري من شاَتنْيِّ؟ قال: َضحِّّ هبا، فإَّنا خرُي  قد َنسْكُت عن اْبٍن يل؟ فقال: ذلك شيٌء َعجَّْلَتُه ألهلك، قال إن عند
يَكتْيَك«.   َنسِّ

 هذه رواايت البخاري ومسلم. 
يف يومِّ حَنٍْر، فقال: »ال َيْذحَبَنَّ أحدُكم حَّت يصلِّّي،    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي قال: َخطَبَـَنا رسوُل هللا  
أو جرياين    -للَّحُم فيه مكروٌه، وإين َعجَّلُت َنسيكيت أُلْطعَِّم َأهلي وأهَل داري  فقام خايل، فقال: اي رسول هللا، هذا يوٌم ا

قال: فَأعِّْد َذحبَك ِبخَر، فقال: اي رسول هللا، عندي َعناُق لنَبٍ، هي خري من شاَِتْ حلٍم، َأفَأْذحَبها؟ قال: نعم، وهي   -
كتْيَك وال جُتْزئ َجَذعٌة بعدك«.  خرُي َنسِّ

 الرواية األوىل. وأخرج أبو داود
 وأخرج النسائي الرواية الثانية.

يوم النَّْحرِّ بعد الصالة، فقال: من صلى    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى أليب داود والنسائي قال »َخطَبناَ رسوُل هللا  
َبُن نيار، فقال: اي  صالتـََنا، وَنسَك ُنُسكَنا فقد أصاب النُسَك، ومن َنَسك قبل الصالة فتلك شاُة حلم، فقام أبو بردَة  

فأكلُت، وَأطعمُت  فـَتَـَعجَّْلُت  أكٍل وشرب،  يوُم  اليوم  أنَّ  الصالةِّ، وعرفُت  أخُرَج إىل  أن  قبل  نَسْكُت  لقد  رسول هللا، 
َجَذَعة وهي خرٌي من  -صلى هللا عليه وسلم-أهلي وجرياين، فقال رسوَل هللا   : تلك شاة حلم، فقال: إن عندي َعَناقاً 

 .(1)فهل جُتزئ عين؟ قال نعم ولن جُتْزئ عن أحٍد بعدك«شاَِتْ حلٍم، 
َعَلى  قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا يفِّ اْلُمَصلَّى يـَْوَم َأْضَحى، فََأاَتاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَسلََّم  ويف رواية يف مسند أمحد،  

، مثَّ قَاَل: »إِّنَّ َأوََّل ُنُسكِّ يـَوْ  مُِّكْم َهَذا الصَّاَلُة«، قَاَل: فـَتَـَقدََّم، َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ َسلََّم، مثَّ اْستَـْقَبَل النَّاَس بَِّوْجهِّهِّ،  النَّاسِّ
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َا : »َمْن  َوُأْعطَِّي قـَْوًسا، َأْو َعًصا، فَاتََّكَأ َعَلْيهِّ، َفَحمَِّد اَّللََّ، َوأَْثىَن َعَلْيهِّ، َوَأَمَرُهْم، َوََّنَاُهْم، َوقَالَ  ْنُكْم َعجََّل َذحْبًا، فَإَِّّنَّ َكاَن مِّ
َا الذَّْبُح بـَْعَد الصَّاَلةِّ« فـََقاَم إِّلَْيهِّ َخايلِّ أَبُو بـُْرَدَة ْبُن نَِّياٍر،  فـََقاَل: َأاَن َعجَّْلُت َذْبَح َشاِتِّ اَي َرُسوَل    هَِّي َجْزرٌَة َأْطَعَمُه َأْهَلُه، إَِّّنَّ

ُسوَل  َتمُِّع َعَلْيهِّ إَِّذا رََجْعَنا، َوعِّْندِّي َجَذَعٌة مِّْن َمْعَزى، هَِّي َأْوىَف مَِّن الَّذِّي َذحَبُْت، َأفـََتفِّي َعينِّّ اَي رَ اَّللَِّّ لُِّيْصَنَع لََنا طََعاٌم جنَْ 
َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ؟ قَاَل: »نـََعْم، َوَلْن َتفَِّي َعْن َأَحٍد بـَْعَدَك« قَاَل: مثَّ قَاَل: »اَي بِّاَلُل« قَاَل: َفَمَشى، َواتَـّبَـَعُه   َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

»َفمَ  قَاَل:  َلُكنَّ«  َخرْيٌ  الصََّدَقُة  َتَصدَّْقَن،   ، النِّّْسَوانِّ َمْعَشَر  »اَي  فـََقاَل:  النَِّّساَء،  أََتى  َحَّتَّ  َأْكثـََر  َوَسلََّم،  َقطُّ  يـَْوًما  رَأَْيُت  ا 
«َخَدَمًة َمْقُطوَعًة، َوقِّاَلَدًة، َوقـُْرطًا مِّْن َذلَِّك ا  . ( 2)َأخرجه مسند أمحد  . ْليَـْومِّ

 [ ]صحيح[  1661( ]جامع: 1)
 [ ]شعيب: حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف[  18490( ]مسند: 2)

-َذْبَح َضحيـََّتُه قَبَل أن َيْذبَح رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ط( بشري بن يسار »أنَّ أاب بـُْرَدَة بَن نَياٍر    -[  2453] 
يٍَّة ُأخرى، قال    -صلى هللا عليه وسلم-يوم األضحى، فزعم أنَّ رسوَل هللا    -هللا عليه وسلمصلى   أَمَرُه أن يـَُعوَد بَضحِّ

 أَبو بردُة: ال أجد إال َجَذعاً، قال: وإن مل جَتْد إال َجذعاً فاْذَبْح«. أخرجه املوطأ 
 ]الهاللي: صحيح[   [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[1662]جامع: 

قال: »شهدُت اأَلضحى يوم النَّْحرِّ مع رسولِّ    -رضي هللا عنه    -)خ م س( جندب بن عبد هللا البجلي    -[  2454] 
َْت قبل أن  -صلى هللا عليه وسلم-هللا   يَّ قد ُذحبِّ ، فلم يَعُد أْن َصلَّى، وفـَرََغ من صالته وسلَّم، فإذا هو يَرى حلَم أَضاحِّ

 فَلَيْذَبْح مكاََّنا ُأْخَرى«. -أو ُنَصلِّّي  -َح قبل أن يصلي يَفرَُغ من صالتِّهِّ، فقال: من كان ذب
يوم النحر، مث خطب، مث ذبح، وقال: َمْن َذَبَح قبل أن ُيصلَِّّي    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: »صلَّى النيبُّ  

ْلَيْذَبْح أخرى مكاَّنا، ومن مل يَْذَبْح فليذبح ابسم هللا«. أخرجه البخاري ومسلم وال  نسائي فـَ

 [ ]صحيح[ 1663]جامع: 
يوَم النَّحرِّ    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »صلى بنا رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)م( جابر بن عبد هللا    -[  2455] 

  -عليه وسلمصلى هللا  -قد حَنََر، فَأَمَر النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم-ابملدينة، فتقدَّم رجاٌل، فـََنَحُروا، َفظَنوا أنَّ النيبَّ  
 «. أخرجه مسلم -صلى هللا عليه وسلم-َمن كان حَنََر قبَله أْن يُعيَد بنحٍر آَخَر، وال يـَْنَحُروا حَّت ينحَر النيبُّ 

 [ ]صحيح[ 1664]جامع: 

يـََّتُه قـَْبَل أْن يـَْغُدَو يـَْوَم األضحى، وأنه ذكر    -رضي هللا عنه    -)ط( عومير بن األشقر    -[  2456]  ذلك  »َذبَح ضحِّ
 ، فَأمَرُه أن يـَُعوَد بَِّضحيٍَّة أخرى«. أخرجه املوطأ -صلى هللا عليه وسلم-لرسولِّ هللا 

 ]الهاللي: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[  1665]جامع: 

ُعبَـْيُد  يـَْنَحُر يف املنحر. قال    -رضي هللا عنهما-)خ د س( انفع ]موىل ابن عمر[ قال: »كان ابُن عمر    -[  2457] 
 «. -صلى هللا عليه وسلم-هللا، منحرِّ النيبِّّ 

ديه من مَجٍْع من آخر الليل، حَّت يدخل به َمنَحَر النيبِّّ     -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: »أنَّ ابن عمر كان يَبَعُث هبِّ
، فيهم احلرُّ واململوُك«. هذه رواية البخاري.   مع حجَّاجِّ
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: كان يذبح أضحيته ابملصلى، وكان ابن عمر يفعله«  -صلى هللا عليه وسلم- النيبَّ  ويف رواية أيب داود والنسائي: »أنَّ 
»حَنََر يوَم اأُلضحى ابملديَنةِّ«. قال: »وقد كان إذا مل يـَْنَحْر   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى للنسائي: أن رسول هللا  

 َذَبَح ابملصلَّى« 
 [ ]صحيح[ 1666]جامع: 

قال ِبىَن: »هذا املنحُر،   -صلى هللا عليه وسلم-بـََلَغُه أنَّ رسوَل هللا  -رمحه هللا-أنس )ط( مالك بن   -[ 2458] 
 وكلُّ فجاج مكَة وطُرقها َمنحٌر« أخرجه املوطأ بالغا -يعين: املروَة   -وُكلُّ مىَن َمنحٌر، وقال يف الُعمَرةِّ: هذا املنحُر 

 ]الهاللي: صحيح لغيره[ [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[  1667]جامع: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،   -رضي هللا عنه  -ُعَومْيِّر ْبنِّ َأْشَقَر  )جه( -[ 2459]  أَنَُّه َذَبَح قـَْبَل الصَّاَلةِّ، َفذََكَرُه لِّلنَّيبِّ
يـََّتَك« أخرجه ابن ماجه   فـََقاَل: »َأعِّْد ُأْضحِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجاله ثقات إال أنه منقطع[ ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا  3153 ]ماجه:
 إسناد رجاله ثقات[ 

اأْلَْنَصارِّيِّّ    )جه(  -[  2460]  زَْيٍد  َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -أَبو  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َمرَّ  ُدورِّ  قَاَل:  مِّْن  بَِّداٍر  َوَسلََّم 
اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َذحَبُْت قـَْبَل َأْن اأْلَْنَصارِّ، فـََوَجَد رِّيَح قـَُتاٍر، فـََقاَل: »َمْن َهَذا الَّذِّي َذَبَح؟« َفَخَرَج إِّلَْيهِّ رَُجٌل مِّنَّا، فـََقاَل: َأاَن،  

، »فََأَمَرُه َأْن يُ  ريَاينِّ ُْطعَِّم َأْهلِّي َوجِّ عِّيَد« فـََقاَل: اَل، َواَّللَِّّ الَّذِّي اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو، َما عِّْندِّي، إِّالَّ َجذٌَع، َأْو مَحٌَل مَِّن  ُأَصلَِّّي، ألِّ
، قَاَل: »فَاْذحَبَْها، َوَلْن جُتْزَِّئ َجَذَعٌة، َعْن َأَحٍد بـَْعَدَك« أخرجه ابن ماجه   الضَّْأنِّ

لغيره دون 3154  ]ماجه: وهو -قوله: أو َحَمل، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن ُبجدان    [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح 
 العامري البصري[ 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  2461]  َأنَّ رَُجاًل َذَبَح قـَْبَل َأْن ُيَصلَِّّي النَّيبِّ
َأخرجه    .حَبُوا َحَّتَّ ُيَصلُّواَيذْ َعُتوًدا َجَذًعا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل جُتْزُِّئ َعْن َأَحٍد بـَْعَدَك«، َوََّنَى َأْن  

 مسند أمحد. 
َيْعَلى،  14927]مسند:   َوَأُبو  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  جابر[  من  بسماعه  يصرح  لم  الزبير  وأبو  مسلم،  شرط  على  إسناده  ]شعيب:   ]

ِحيِح[   َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: إِّنَّ َأيبِّ َذَبَح    -رضي هللا عنهما-)حم( َعْبد اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمٍرو    -[  2462]  َأنَّ رَُجاًل أََتى النَّيبِّ
َبِّيَك ُيَصلِّّ  يـََّتُه قـَْبَل َأْن ُيَصلَِّّي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُقْل ألِّ  َأخرجه مسند أمحد.   . ي مثَّ َيْذَبُح«َضحِّ

[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني" في الكبير،  6596]مسند:  
 الصحيح[ وفيه حيي بن عبد هللا المعافري، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجال الطبراني رجال 

مِّ   -رضي هللا عنه-)حم( ُجَبرْي ْبنِّ ُمْطعٍِّم    -[  2463]  ثْـَلُه، َوقَاَل: »ُكلُّ َأايَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفذََكَر مِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. . التَّْشرِّيقِّ َذْبٌح«

« ". [ ]شعيب: إسناده كسابقه[ ]الهيثمي: َرَواُه  16752]مسند:   َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: " »َوُكلُّ ِفَجاِج َمكََّة َمْنَحر 
 َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن[ 

 الفصل السابع: يف كيفية الذبح 
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»َأمَر بكبٍش أقرن، َيطأُ يف سواٍد،    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنها-)م د( عائشة    -[  2464]
حبَِّ  اْشحذيها  قال:  مث  املْديََة،  َهُلمِّّي  عائشُة،  اي  هلا:  فقال  به،  لُيضَّحَي  به  فَُأِتَ  َسواٍد،  يف  وينْظُر  َسواٍد،  يف  جٍر،  ويْبُُك 

د، َخَذ الَكْبَش فَأْضَجعُه، مثَّ َذحَبه، مث قال بِّْسم هللا، اللَّهمَّ تـََقّبْل مِّْن حُمَمٍَّد وآلِّ حُمَمٍَّد، ومِّْن أمَّةِّ حممفـََفعَلْت، مث أخَذَها وأ
 مثَّ َضحَّى«. أخرجه مسلم وأبو داود، إال أنَّ أاب داود قال: »اْشحثِّيها« ابلثاء 

 [ ]صحيح[ 1670]جامع: 

عبد هللا    -[  2465]  بن  جابر  د(  عنهما -)ت  النيبُّ    -رضي هللا  َذَبَح  عليه وسلم-قال:  الذَّبح   -صلى هللا  َيوَم 
واأل  السََّماوات  َفَطَر  للذي  َوْجهَي  َوجَّْهُت  »إيّنِّ  قال:  َوجََّهُهما  َفلمَّا  َموُجوَءينِّ،  َأْمَلَحنيِّ  َأْقرَننْيِّ  مِّلِّّةِّ  َكْبَشنيِّ  َعلى  رَض، 

، وَما أان مَِّن املْشركني، إنَّ َصالِت ونُسكي َوحَمَْياَي َوَُمَاِت هلل َربِّّ العاَلمنَي، ال َشرِّيَك له، وبذلك أُمِّْرُت،  إْبراهِّيَم َحنِّيفاً 
  (.1) وأاَن مَِّن املُْسلِّمني، اللَُّهمَّ مِّْنَك وَلَك، اللَُّهمَّ َعْن حُمَّمٍد، وأُمَّتِّهِّ، بسم هللا وهللا أكب، مث َذَبَح« 

األضحى ابملَُصلَّى، فلما قضى ُخْطبَتُه نـََزَل َعْن مِّْنَبه، فأتى   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َشهِّْدُت َمَع النيبِّّ  ويف رواية
 بكبش فذحبه بيده وقال: بسم هللا وهللا َأكب، َهَذا َعين وَعمَّْن مَلْ ُيَضحِّّ من أُمَّيت« 

 (. 2) الرتمذيأخرجه أبو داود. وأخرج الرواية الثانية 
 [ ]عبد القادر: في سندها أبو عياش المعافري المصري، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[.1671( ]جامع: 1)
[ ]عبد القادر: في سندها المطلب بن عبد هللا بن المطلب بن حنطب، وهو صدوق، ولكنه كثير التدليس واإلرسال[  1671( ]جامع: 2)

 ح[.]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: صحي

أتى َعلى رَُجٍل قد أانخ َبَدنـََتُه يـَْنحُرها،   -رضي هللا عنهما-)خ م د( زايد بن جبري قال: »رَأيُت ابَن ُعَمر  -[  2466] 
 «. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود -صلى هللا عليه وسلم-فقال: ابعْثها قِّياماً ]ُمَقيََّدًة[، فهذه ُسنَُّة حُممٍد 

 ]صحيح[ [ 1673]جامع: 

وأصحابُه كانُوا يَنَحُروَن الَبدنََة   -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)د( جابر    -[  2467] 
 َمعقولَة الُيْسرى قائمة على ما بَقِّي من قوائِّمها«. أخرجه أبو داود.

 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: صحيح لغيره[  1674]جامع: 

قال: »إن َأعظَم األايم عند   -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)د( عبد هللا بن قرط    -[  2468] 
  -صلى هللا عليه وسلم-َب لرسول هللا  قال: َوقـُرِّ   -قال ثور: وهو اليوم الثاين    -هللا عزَّ وجلَّ يوُم النَّحر، مُث َيوُم الَقرِّ  

ُجُنوهُبا   فَلمَّا وَجبْت  يْبَدأُ؟ قال:  إليه، أبيَّتِّهِّنَّ  يـَْزَدلِّْفَن  َفطفِّْقَن   ، تٌّ مَل    -َبَداَنٌت مخٌس، أو سِّ بَِّكلِّمٍة َخفيفٍة  فـََتَكلَّم  قال: 
 أفَهْمها، َفقلُت: ما قال؟ قال: من َشاَء اقْـَتطَع«. أخرجه أبو داود.

 [ ]عبد القادر: إسناده قوي[ ]شعيب: إسناده صحيح[  1675: ]جامع

َأرَاَد َأْن  أَبو َسَلَمَة، َعْن َعائَِّشَة، َأْو َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن »إَِّذا )جه( -[ 2469] 
، َفَذَبَح َأَحَدمهَُ  ، َأْمَلَحنْيِّ َمْوُجوَءْينِّ يَننْيِّ، َأقْـَرَننْيِّ َي، اْشرَتَى َكْبَشنْيِّ َعظِّيَمنْيِّ، مسِّ يدِّ،  ُيَضحِّّ لتـَّْوحِّ ا َعْن أُمَّتِّهِّ، لَِّمْن َشهَِّد َّللَِِّّّ، ابِّ

، َوَذَبَح اآْلَخَر َعْن حُمَمٍَّد، َوَعْن آلِّ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« أخرجه ابن  ْلَباَلغِّ  ماجه.  َوَشهَِّد َلُه ابِّ
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن محمد مختلف فيه[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا  3122 ]ماجه:

 إسناد ضعيف الضطراب عبد هللا بن محمَّد بن عقيل فيه[ 
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 الفصل الثامن: يف األكل منها واإلدخار 
: »ُكنَّا ال أنَُْكُل مِّْن حُلُومِّ بُْدننا  -هللا عنهما  رضي-)خ م ط س( عطاء ]بن أيب رابح[ قال: قال جابر    -[  2470]

، فقال: كُلوا َوتـََزوَّدوا. قال ابن ُجَريج: قلت لعطاء: قال  -صلى هللا عليه وسلم-َفوَق َثالٍث، فَأرَخَص لنا رسوُل هللا  
 جابر: حَّت جئَـَنا املدينَة؟ قال: نعم«.

صلى هللا  -رواية قال: »ُكَنا نـَتَـَزوَّْد حُلُوَم اهلدي على َعهدِّ رسول هللا  كذا عند مسلم. وعند البخاري »قال: ال«، ويف  
 إىل املدينة«. ويف رواية: »حُلُوَم األضاحي«.  -عليه وسلم

ُك حُلُوَم األضاحي َفوَق ثالٍث، فأَمر النيبُّ   أن نـََتزوََّد منها، َوأَنُكَل    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قال: »ُكنَّا ال َُّنسِّ
 يعين: َفوَق َثالث«.  -منها 

ََّنَى عن أكل حُلُوم الضحااي بَعَد ثالٍث، مثَّ قال بـَْعُد: ُكُلوا وتـََزّودوا   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخري ملسلم: »أنَّ النيبَّ 
 وادَّخُروا«.  

 وأخرج املوطَأ والنسائي هذه الرواية اآلخرة، وزادا فيها: »وَتَصدَُّقوا«
: أنَّ هَلُم عِّياالً وَحَشماً وخدماً. فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-زين زايدة قال: »َفَشَكوا إىل رسولِّ هللا  ويف رواية ذكرها ر 

روا واْحبُِّسوا«.  ُكُلوا وَأْطعِّموا وادَّخِّ
 [ ]صحيح[ 1678]جامع: 

-قال: قال رسوُل هللا    -عنهمارضي هللا  -أنَّ اْبَن ُعَمَر    -رمحه هللا-)خ م ت س( سامل ]بن عبد هللا[    -[  2471] 
وسلم عليه  حُلُومِّ    -صلى هللا  أجلِّ  مِّْن  مِّىَن،  مِّْن  يـَْنفُِّر  نَي  حِّ ابلزَّيت  أيكل  عبُد هللا  َفكاَن  ثالًثً،  اأَلضاحي  مَِّن  »ُكُلوا 

 اهلْدي«. 
سامل: فكان ابن عمر ال أَيُكُل  »ََّنى أْن ُتؤَكَل حُلُوُم األَضاحي َفوَق ثالٍث، قال    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: أَنَّه  

النيبَّ   َأنَّ  البخاري ومسلم. وملسلم من رواية انفع:  َثاَلٍث«. هذه رواية  َفوَق  ي    -صلى هللا عليه وسلم-حُلوَم األضاحِّ
ٍم«. َيتِّهِّ َفوَق َثالثَةِّ أايَّ  قَال: »ال أَيُكْل أَحٌد مِّْن أضحِّ

مِّ مِّىن َسأَل  قال احلميدي: وزاد أبو مسعود الدمشقي: »أن ابَن عُ  ىن فأْمسى مِّْن اليومِّ الثالث مِّْن أايَّ مَر كان إذا كاَن ِبِّ
 الَّذي َيْصَنُع طََعاَمُه: مِّن أَيَن حلُمُه الذي َقدََّمُه؟ فإْن أخَبَُه أنَُّه مِّْن َهْديِّهِّ، مَلْ أيُكلُه«. 

 قال أبو مسعود: واحلديث يف األضاحي.
 الك، ولعلها كانت يف احلديث، فحذفها مسلم حني قصد املسند. قال احلميدي: ومل َأجد هذه الزايدة هن

 وأخرج الرتمذي رواية مسلم اآلخرة بغري زايدة أيب مسعود. 
 وأخرج النسائي من الرواية الثانية املسند فقط 

 [ ]صحيح[ 1679]جامع: 
صلى هللا عليه  -قال: قلت لعائشَة: »أَّنى النيبُّ    -رضي هللا عنه   -)خ م ط ت د س( عابس بن ربيعة   -[  2472] 

َأن ُتؤَكَل حُلُوُم األضاحي فوق ثالث؟ قالت: ما فـََعَلُه إال يف عاٍم جاَع الناُس فيه، فأراد أن يُطعَِّم الغينُّ الفقرَي،    -وسلم
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َشبَِّع آل حممد من    بَعَد مخَس عشرَة ليلة، قلت: وما اْضَطرَّكم إليه؟ َفَضحَكْت وقالت: ماوإْن ُكنَّا لَنَـْرَفُع الُكَراع فنأكله  
 ُخبٍز َمُأُدوٍم ثالثَة أايم، حَّت حلَِّق ابهلل تعاىل«. 
 هذا لفظ البخاري، وهو عند مسلم خمتصر. 

يـَْنهى عن حُلُومِّ    - عليه وسلمصلى هللا-ويف رواية الرتمذي: قال عابس: قلُت ألم املؤمنني عائشة: »أكاَن رسوُل هللا  
، فلقد ُكنَّا نرفع الُكَراَع فنأ ُكلُه  اأَلضاحي؟ قالت: ال، ولكن قـَلََّما كان ُيضحي من النَّاس، فََأَحبَّ َأْن يُْطعَِّم من مل ُيَضحِّّ

م« وأخرج النسائي األوىل  بعد عشرةِّ أايَّ
الكراَع لرسول هللا  وله يف أخرى قال: »سألُت عائشة عن حُلُومِّ اأَلضاحي؟ فق   -صلى هللا عليه وسلم-الْت: ُكنَّا ََنْبأُ 

 شهرًا، مث أيكله«. 
صلى هللا  -ويف رواية البخاري عن َعْمرة بنت عبد الرمحن: »أنَّ عائَشَة قالت: الضحيَّة ُكنا َُّنَلُِّّح منه، فَنقَدُم به النيبَّ  

 ٍم، وليست بعزمية، ولكن أراد أن نُْطعَِّم منه، وهللا َأعلم«.املدينَة، فقال: ال أتكلوا إال َثالَثََة أاي -عليه وسلم
عن أكل حلوم الضحااي بعد َثالث.   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية ملسلم عن عبد هللا بن واقد قال: »َّنى رسوُل هللا  

شة تقول: َدفَّ  قال عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حْزم: فذكرت ذلك لَعْمرَة فقالت: صدق. مسعت عائ
روا ثالًًث«.  -صلى هللا عليه وسلم-أهل أبياٍت من أهل البادية َحْضَرَة اأَلْضحى زََمَن رسولِّ هللا    فقال رسول هللا: ادَّخِّ

من   األْسقَِّيَة  ُذون  يـَتَّخِّ الناَس  إنَّ  رسوَل هللا«  اي  قالوا:  ذلك  بعد  فلما كان  بَقِّي،  ِبا  َتصدَُّقوا  مث  »لثالٍث،  رواية:  ويف 
رسوُل هللا   فقال  اْلَوَدَك.  منها  وجَيْمِّلوَن  عليه وسلم-ضَحاايُهم،  حُلُوُم  -صلى هللا  ُتؤكَل  أْن  ََّنيت  قالوا:  َذاَك؟  »وما   :

ُروا«.  الضََّحااي بْعَد َثالٍث، فقال: إَّنا ََّنَيُتكم من أجل الدَّافةِّ اليت دفَّْت، فكُلوا وتصدَّقوا وادَّخِّ
 خرة اليت ملسلم. وأخرج املوطأ هذه الرواية اآل

 احلديث« ..ويف رواية أيب داود والنسائي خمتصرًا، قالت عمرة: »مسعُت عائشة تقول: دفَّ اَنٌس من أهل البادية.
 [ ]صحيح[ 1680]جامع: 

النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)خ م( سلمة بن األكوع    -[  2473]  : »َمْن َضحَّى  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال 
فال   العاَم منكم  فـََعْلَنا  نـَْفَعُل كما  رسول هللا،  اي  قالوا:  املقبُل  العاُم  فلما كان  شيٌء،  منه  بيته  ويف  ًثلثٍة  بعَد  ُيْصبِّحنَّ 

فيهم تُعينوا  أن  فأردُت  جهٌد  ابلناس  العاَم كان  ذلك  فإن  روا،  وادَّخِّ وأْطعُِّموا  قال: ُكُلوا  البخاري    «املاضي؟  أخرجه 
 .ومسلم
 ]صحيح[ [ 1681]جامع: 

»كان غائباً فـََقدَِّم، فـَُقدَِّم إليه حلٌم، وقيل: هذا حلم   -رضي هللا عنه  -)خ ط س حم( أبو سعيد اخلدري  -[  2474] 
روه ال أُذوقُه. قال: مث قمُت فخرجُت، حَّت آِت أخي قَتادَة بن النعمان   وكان    -وكان أخاُه ألُمه    -ضحاايان. فقال: أخِّّ

 َث بعَدَك أمٌر«.  َبْدرايًّ فذكرُت ذلك له، فقال: إنه قد َحدَ 
هذ ٍم«.  أايَّ َثالثََة  بَعَد  األَضاحي  حُلُومِّ  أكلِّ  مِّْن  َعنُه  يـََنهوَن  لِّما كانُوا  نـَْقضاً  أْمر  بْعَدَك  حَدَث  »وقَد  رواية:  رواية  ويف  ه 

 البخاري.
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َّنيُتكم عن    قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية املوطأ: »فخرج أبو سعيد َفسأَل عن ذلَك، فُأْخَب أن رسول هللا  
ُتكم َعنِّ االنتَباذ فانتبذوا، وكلُّ مسكٍر حراٌم، وَّنيتكم عن زاي رة  حُلُومِّ األضاحي بعَد َثالٍث، َفْكُلوا وَتصّدقوا وادَّخروا وَّنيـْ

 ال تقولوا ُسوءًا«.  -يعين -القبور فزوروها وال تقولوا هْجراً 
 ويف رواية النسائي حنو رواية البخاري.

ٍم، فـََقدَِّم   -صلى هللا عليه وسلم-أاب سعيٍد قال: إن رسول هللا  ويف أخرى له »أنَّ   َّنى َعْن حلوم األضاحي فوق ثالثة أايَّ
قـََتادة بن النعمان وكان أخا أيب سعيد ألّمه: وكان بدراّيً، فقدَّموا إليه من حلمِّ اأَلَضاحي، فقال: أليس قد ََّنى رسوُل هللا  

ََّنَى أن    -صلى هللا عليه وسلم-يد: إنه قد حدث فيه أمٌر، إن رسوَل هللا  عنه؟ قال أبو سع  -صلى هللا عليه وسلم-
َر«.   أنُكَلُه فـَْوَق ثالثَة أايٍم، مث رخَّص لنا أن أنكله وَندَّخِّ

النعمان، فهو من مسند قتادة. وأخرجه املوطأ عن أيب   قَتادة بن  البخاري عن أيب سعيد عن  هذا احلديث قد أخرجه 
 سمه.سعيد عمن أخبه ومل ي 

 وأخرجه النسائي عن أيب سعيد عن قتادة يف روايته الواحدة. 
 وأخرجه يف األخرى عن أيب سعيد. وجعل الرخصة يف األكل من مسند أيب سعيد، خبالف األول

،  ويف رواية عند أمحد، عن   يقِّ احْلَجِّّ َأخرجه    . َحَّتَّ َيَكاَد حَيُوُل َعَلْيهِّ احْلَْوُل«َأيب َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيُّ قَاَل: »إِّانَّ ُكنَّا نـَتَـَزوَُّد مِّْن َوشِّ
 مسند أمحد.  

 [ ]صحيح. ورواية أحمد إسنادها قوي[11807[ ]مسند: 1682]جامع: 
: »ال أْتُكُلوا  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م س( أبو سعيد اخلدري    -[  2475] 

: أنَّ هلم عياالً وَحَشماً وَخَدماً، فقال: ُكُلوا  -صلى هللا عليه وسلم-فشكْوا إىل رسول هللا  حلُوم األضاحي فوق ثالث،  
 َشكَّ الراوي«. هذه رواية مسلم.  -أو قال: واحبُسوا  -وأْطعُموا واّدخُروا

مٍ   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية النسائي قال: »َّنى رسوُل هللا   ، مث قال: ُكُلوا  عن إمساك األضحية فوق ثالثة أايَّ
 وأْطعموا« 

 [ ]صحيح[ 1683]جامع: 
ُتكم  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م ت د س( بريدة    -[  2476]  : »كنُت ََّنيـْ

وأطعُِّموا وادَّخُروا«. هذا لفظ عن حلُوم األضاحي فوَق ثالٍث ليتَّسَع ُذوو الطَّولِّ على مْن ال َطْوَل له فكلوا ما َبَدا لكم،  
 الرتمذي. 

وقد أخرج هذا املعىن مسلم والنسائي وأبو داود يف مجلة حديث يتضمن زايرة القبور واالنتَباذ، وهو مذكوٌر يف كتاب  
 املوت من حرف امليم، فيكون هذا املعىن متفقاً فيما بينهم. 

 وأخرج النسائي أيضاً هذا املعىن مع ذكر االنتباذ وحده 
    [ ]صحيح[1684جامع: ]
قد َّناكم أْن    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »إن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( علي بن أيب طالب    -[  2477] 

 أتُكُلوا حلُوم ُنُسككم فوَق ثالثِّ لَياٍل«. أخرجه النسائي  
 [ ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1685]جامع: 
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: »إانَّ ُكنا َّنيناكم عن -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( نبيشة اهلذيل    -[  2478] 
ُروا وأئَتجُروا، َأال وإنَّ هذه األايم أاي ُم أْكٍل حُلُومها: أن أْتكلوها فوَق َثالٍث لكي َتَسَعكم، َجاَء هللا ابلسَّعةِّ، فكلوا وادَّخِّ

 جه أبو داود.وُشرٍب وذكرِّ هللا«. أخر 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[  1686]جامع: 

يٍة، مث قال يل:    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م د( ثوابُن    -[  2479]  َضحى أبضحِّ
 املدينة«. أخرجه مسلم وأبو داودأْصلِّْح لنا حَلَْمَها. قال: فمازلُت ُأْطعُمُه منها حَّت َقدِّمنا 

 [ ]صحيح[ 1687]جامع: 

أُمِّّ ُسَلْيَماَن، وَكِّاَلمُهَا َكاَن ثَِّقًة قَاَلْت: َدَخْلُت َعَلى َعا  -[  2480]  هِّ  أُمِّّ ئَِّشَة َزْوجِّ  )حم( ُسَلْيَمان ْبنِّ َأيبِّ ُسَلْيَماَن، َعْن 
يِّ؟ فـََقاَلْت: َقْد َكاَن َرُسوُل   ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَسأَْلتـَُها َعْن حُلُومِّ اأْلََضاحِّ َها،  النَّيبِّ َهى َعنـْ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَنـْ

َها َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى   مثَّ رَخََّص فِّيَها، َقدَِّم َعلِّيُّ ْبُن َأيبِّ طَالٍِّب مِّْن َسَفٍر، فَأَتـَْتُه فَاطَِّمُة بَِّلْحٍم مِّْن َضَحااَيَها، فـََقاَل: َأَومَلْ يـَْنَه َعنـْ
ُه، َعْن َذلَِّك،  قَاَلْت: إِّنَُّه َقْد رَخََّص فِّيَها. قَاَلْت: َفَدَخَل َعلِّيٌّ َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَسأَلَ هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟  

   . فـََقاَل َلُه: »ُكْلَها مِّْن ذِّي احلِّجَّةِّ إِّىَل ذِّي احلِّجَّةِّ«
َنا  ويف رواية عن يَزِّيَد ْبنِّ َأيبِّ يَزِّيَد اأْلَنْ  ، فـََقاَلْت َعائَِّشُة: َقدَِّم َعَليـْ يِّ َا َسأََلْت َعائَِّشَة َعْن حُلُومِّ اأْلََضاحِّ ، َعنِّ اْمَرأَتِّهِّ، َأَّنَّ َصارِّيِّّ

ْنُه، فـََقاَل: اَل آُكُلُه َحَّتَّ َأْسَأَل َعْنُه َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ عَ  ْمَنا إِّلَْيهِّ مِّ َوَسلََّم، قَاَلْت: َفَسأََلُه َعلِّيٌّ،  َلْيهِّ  َعلِّيٌّ مِّْن َسَفٍر، فـََقدَّ
 . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُكُلوُه مِّْن ذِّي احلِّجَّةِّ إِّىَل ذِّي احلِّجَّةِّ«

 َأخرجه مسند أمحد. 
حديث هنا، فانتفت شبهة  [ ]شعيب: إسناد الرواية األولى حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالت25218،  26415]مسند:  

َحِديِث. ُقْلُت: ُوثَِّقْت َكَما ُنِقَل ِفي اْلُمْسَنِد، َوَبِقيَُّة تدليسه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َوَقاَل: َلْم َتْرِو ُأمُّ ُسَلْيَماَن َغْيَر َهَذا الْ 
 ]  ِرَجاِل َأْحَمَد ِثَقات 

 التاسع: فيما يعطب من اهلدي الفصل  
اهلذيل    -[  2481] قال:    -رمحه هللا-)م د( موسى بن سلمة احملبق  ُمعَتمَِّرْينِّ،  َسَلَمَة  بن  ناُن  أان وسِّ قال: »انطََلَقُت 

فقال:   هبا؟  أيِت  أُبدَِّعْت كيف  هي  إن  بشأَّنا،  فـََعيَِّي  ابلطريق،  عليه  فأْزَحَفْت  َيسوُقها،  ببدنٍة،  معه  ناُن  سِّ لئن  وانطلق 
ه، قال:  َقدِّمُت اْلَبلَد ألْسَتْحفِّنَيَّ عن ذلك، قال: فأصَحَبت فلما نـََزْلنا الَبطَحاَء قال: اْنطَلِّْق إىل ابن َعبَّاٍس نَتحدَّْث إلي

تَّ َعَشرَة َبَدنًة مع رج  -صلى هللا عليه وسلم-فذكر له شأن َبَدنَتِّهِّ، فقال: على اخلَبريِّ َسَقْطَت، بـََعَث رسوُل هللا   ٍل،  سِّ
ا يف  وأمََّرُه فيها. قال: َفمَضى، مث رََجَع، فقاَل: اي رسول هللا كيف أَصَنُع ِبا أَُبدَع عليَّ منها؟ قال: احْنرها مث اصُبغ نـَْعَلهَ 

 َدمِّها، مث اْجَعلُه على َصْفحتها، وال أتُكل منها أَنت وال أحٌد من أهلِّ رُفَقتِّك«. 
ذُ  إنَّ  قال:  عباٍس  ابَن  »أنَّ  رواية:  أنَّ رسوَل هللا  ويف  َحدَّثَُه:  قـُبَـْيصَة  أاب  معه    -صلى هللا عليه وسلم-ؤيباً  يبعث  كان 

، مث يقول: إن َعطَِّب منها شيٌء، فَخشيَِّت عليها مواتً فاحنْرها، مث اْغمِّْس نَعَلَها يف َدمِّها، مث اضرِّْب به َصْفَحتها،    ابلُبدنِّ
 . وال َتْطَعْمَها أنت وال أحٌد من أْهل رُفْـَقتَِّك«

 أخرجه مسلم فجعل األوىل من مسند ابن عباس، والثانيَة من مْسَندِّ ُذؤيٍب. 
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، وبَعَث معه بثماينَ    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود: »أنَّ ابَن عبَّاس قال: بعث رسوُل هللا   ُفالانً األسَلميَّ
قال: تَنَحُرها، مث تْصُبُغ نَعَلَها يف َدمِّها، مث اْضرهبا على َصفَحتها.  َعْشرَة َبَدنًَة، فقال: أرَأَيَت إن أْزَحَف عليَّ منها شيٌء؟  

 أو قال: من أهل رُفْـَقتَِّك«.  -وال أتُكْل منها أَنَت وال َأحٌد من أصحابك 
 . ويف رواية: »مث اْجَعلُه على صفحتها« مكان »اْضرِّهْبا«

 [ ]صحيح[ 1688]جامع: 
قال: »قلت: اي رسول هللا، كيف أصنُع ِبا َعطَب من    -رضي هللا عنه  -اخلزاعي )ط ت د( انجية  -[ 2482] 

؟ قال: احْنْرها، مث اْغمْس نعَلها يف دمها، مث َخلِّّ بني الناس وبينها فـََيأُكُلوََّنا«. هذه رواية الرتمذي.   الُبْدنِّ
ْدي، وقال:   -هللا عليه وسلم صلى -وأخرجه أبو داود، وقال: انجية األسلمي، وهذا لفظه: »أنَّ رسوَل هللا  بـََعَث معه هبِّ

 إْن َعطَِّب منها شيء فاحنْرُه، مث اْصُبْغ نَعَلُه يف َدمِّهِّ، مث َخلِّّ بينه وبني الناس«.

قال: اي رسوَل هللا، كيف أْصَنُع ِبا   -صلى هللا عليه وسلم-وأخرجه أبو داود، عن عروة »أنَّ صاحب َهْدي رسولِّ هللا 
: ُكلُّ َبَدنٍة عطبْت من اهلدي فاحنرها، مث أْلق قالئَدها يف  -صلى هللا عليه وسلم-قال له رسوُل هللا َعطَِّب من اهلدي؟ 

 دمها، مث خلِّّ بينها وبني الناس أيكلوَّنا«. 
 كذا أخرجه املوطأ، ومل ُيَسمِّّ الرجل، وهو هذا اَنجَية، ألن عروة يروي عنه. 

 ب: إسناده صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعي1689]جامع: 

َرُسوَل اَّللَِّّ   -[  2483]  َأنَّ  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ بُْدنِّ  ُب  اأْلَْنَصارِّيُّ َصاحِّ قَاَل: َحدََّثينِّ  َصلَّى هللاُ    )حم( َشْهر 
َا َعطَِّب مِّ  َها؟، قَاَل: »احْنَْرَها مثَّ اْصُبْغ نـَْعَلَها يفِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َلمَّا بـََعَثُه قَاَل: »رََجْعُت«، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َما أَتُْمُرينِّ ِبِّ نـْ

َها أَْنَت َواَل َأَحٌد مِّْن َأْهلِّ رُفْـَقتِّ  نـْ  َأخرجه مسند أمحد.  .َك« َدمَِّها، مثَّ َضْعَها َعَلى َصْفَحتَِّها َأْو َعَلى َجْنبَِّها، َواَل أَتُْكْل مِّ
عيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه ليث بن أبي ُسَلْيم، وهو ثقة، لكنه  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ض23198،  16609]مسند:  
 مدلس[ 

َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   -[  2484]  َّ َصلَّى هللاُ  َب النَّيبِّ أَبِّيهِّ َسَلَمَة، وََكاَن َقْد َصحِّ ، َعْن  َنان ْبنِّ َسَلَمَة اهْلَُذيلِِّّّ ِّّ )حم( سِّ ، َعنِّ النَّيبِّ
مُهَا، َواْغمِّْس النـَّْعَل يفِّ دَِّمائِّهَِّما، مثَّ اْضرِّْب  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه بـََعَث َبَدنـََتنْيِّ َمَع رَُجٍل، َوقَاَل: »إِّْن َعَرَض هَلَُما فَاحْنَرْ 

نْـ  َدٍة، قَاَل: »َواَل أتَُْكْل مِّ « ، قَاَل: َصْفَحيَتْ ُكلِّّ َواحِّ َُما َبَدنـََتانِّ َها أَْنَت َواَل َأَحٌد مِّْن رُفْـَقتَِّك،  بِّهِّ َصْفَحتَـْيهَِّما َحَّتَّ يـُْعَلَم َأَّنَّ
 خرجه مسند أمحد. أَ  .َوَدْعَها لَِّمْن بـَْعدَُكْم«

اْلَكِريِم  20070]مسند:   َعْبُد  َوِفيِه  اْلَكِبيِر،  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  لغيره،  َأِبي  [ ]شعيب: صحيح  ْبُن 
 ]  اْلُمَخاِرِق، َوُهَو َضِعيف 

يـَْعَطُب    -[  2485]  اهْلَْديِّ  َوَسلََّم َعنِّ  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َسأَْلُت  قَاَل:  الثَُّمايلِِّّّ  ْبنِّ َخارَِّجَة  ُّ  )حم( َعْمرِّو  النَّيبِّ فـََقاَل 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " احْنَْر، َواْصُبْغ نـَْعَلُه يفِّ َدمِّهِّ، َواْضرِّْب بِّهِّ َعَلى َصْفَحتِّهِّ   ْنُه    -ْو قَاَل: َعَلى َجْنبِّهِّ  أَ   -َصلَّى هللاُ  َواَل أتَُْكَلنَّ مِّ

ًئا، أَْنَت َواَل َأْهُل رُفْـَقتَِّك "    .َشيـْ
َها   نـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمعِّي َهْداًي َوقَاَل: »إَِّذا َعطَِّب َشْيٌء مِّ فَاحْنَْرُه مثَّ اْضرِّْب نـَْعَلُه  ويف رواية أخرى، قَاَل: بـََعَث النَّيبِّ

» َنُه َوَبنْيَ النَّاسِّ  َأخرجه مسند أمحد.  . يفِّ َدمِّهِّ، مثَّ اْضرِّْب بِّهِّ َصْفَحَتُه، َواَل أَتُْكْل أَْنَت َواَل َأْهُل رُفْـَقتَِّك، َوَخلِّّ بـَيـْ
 َأخرجه مسند أمحد. 
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َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي:  18085،  17668،  18084،  17667]مسند:  
 ]  ِبَنْحِوِه، َوِفيِه َلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم، َوُهَو ِثَقة ، َوَلِكنَُّه ُمَدلِّس 

َها اْبُن الزَُّبرْيِّ َبَدنـََتنْيِّ فـََنَحَرْْتَُما )خز(  -[ 2486]  ُهَما، فََأْرَسَل إِّلَيـْ َا َساَقْت َبَدنـََتنْيِّ فََأَضلَّتـْ ، مثَّ َوَجْدُت  َعائَِّشة: َأَّنَّ
. أخرجه ابن خزمي  . ة اْلَبَدنـََتنْيِّ األولتني فـََنَحَرْْتَُما أَْيًضا، مثَّ قَاَلْت: َهَكَذا السُّنَُّة يفِّ اْلُبْدنِّ

]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: إسناده صحيح[   [2925]خزيمة:   

 الفصل العاشر: يف ركوب اهلدي 
رأى رجاًل َيسوُق    -صلى هللا عليه وسلم-أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ط د س( أبو هريرة    -[  2487]

ا بدنة، فقال: اركبها، وْيلَك، يف الثانية، أو يف الثالث ة«.  َبَدنًَة، فقال: »ارْكبها، فقال: إَّنا َبَدنٌَة، فقال: اركبها، فقال إَّنَّ
 هذه رواية البخاري ومسلم. 

نيّب هللا  وللبخاري:   اركبها،    -صلى هللا عليه وسلم-»َأنَّ  َبدنٌة، قال:  إَّنا  قال:  اركبها،  قال:  بدنة،  َيُسوُق  رأى رجالً 
 ، والنعُل يف ُعُنقِّها«. -صلى هللا عليه وسلم-قال: إَّنا َبَدنٌَة، قال: اركبها، قال: فلقد رأيُته رَاكَِّبها ُيساير النيبَّ 

 »َبَدنًَة ُمَقلََّدًة«. وملسلم حنوه، وقال فيه: 
 وله يف أخرى بنحوه، وفيه أنه قال: »ويلك اركبها، فقال: بدنٌة اي رسول هللا، فقال: »ويلك اركبها، ويلك اركبها«. 

 وأخرج املوطأ وأبو داود والنسائي الرواية األوىل 
 [ ]صحيح[ 1692]جامع: 

رأى رجاًل يسوُق    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ م ت س( أنس بن مالك    -[  2488] 
 ثالًًث«.  -َبَدنًة، قال: اركبها، قال: إَّنا بدنٌة، قال: اركبها، قال: إَّنا َبدنٌَة، قال: اركبها 

 ويف رواية حنوه، وقال يف الثالثة: »اركبها ويلك«. هذه رواية البخاري. 

 : اركبها، ويلك، أو َوحْيََك«.-الثالثة، أو الرابعة يف  -ويف رواية مسلم حنوه، ويف آخره: »فقال  
أو    -فقال: اركبها، قال: إَّنا بدنٌة    -أو َهدِّيٍَّة    -ببدنٍة    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له قال: »ُمرَّ على النيبِّّ  

 َهدِّيَّة، فقال: اركبها، قال: إَّنا بدنٌة أو َهدِّيٌَّة قال: وإْن«. 
 ثل رواية مسلم األوىل وأخرج الرتمذي والنسائي م

 [ ]صحيح[ 1693]جامع: 
جابر    -[  2489]  د س(  عنه    -)م  النيبَّ    -رضي هللا  مسعُت  فقال:  اهلدي؟  ركوب  عن  عليه  -»ُسئَِّل  صلى هللا 

، إذا ُأجلِّئَت إليها حَّت جتَد ظهرًا«. -وسلم  يقول: اركبها ابملعروفِّ
 إليها«. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ويف رواية مثله، ومل يقل: »إذا ُأجلِّئَت 

 [ ]صحيح[ 1694]جامع: 

هِّ، قَاَل: قَاَل َعلِّيٌّ َوُسئَِّل: يـَرَْكُب الرَُّجُل َهْديَُه؟   -[  2490]  فـََقاَل: اَل أبََْس  )حم( حُمَمَّد ْبنِّ ُعبَـْيدِّ اَّللَِّّ، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َعمِّّ
ُّ َصلَّى   ِّّ َصلَّى هللاُ عَ بِّهِّ َقْد َكاَن النَّيبِّ َيْأُمُرُهْم يـَرَْكُبوَن َهْديَُه، َهْدَي النَّيبِّ لرَِّجالِّ مَيُْشوَن فـَ َلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَيُرُّ ابِّ

ًئا َأْفَضَل مِّْن ُسنَّةِّ نَبِّيُِّّكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم "   د أمحد. َأخرجه مسن . َواَل تـَتَّبُِّعوَن َشيـْ
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[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف، لضعف محمد بن عبد هللا بن أبي رافع[ ]الهيثمي:  979]مسند:  
ِ ْبِن َأِبي َراِفٍع َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َوَضعََّفُه َجَماَعة [   ُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ  َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه ُمَحمَّ

 احلادي عشر: يف املقيم إذا أهدى إىل البيت أو ضحّى: هل يُحرِم، أم ال؟ الفصل  
عنها -)خ م ط ت د س( عائشة    -[  2491] عِّْنَداَن،    -رضي هللا  عِّْهٍن كان  مِّْن  القالئَِّد  تلَك  فـَتَـْلُت  »أان  قالت: 

 هله«. أو أيِت ما أيِت الرجُل من أَ  -وأْصَبَح فينا حالاًل، أيِت ما أيِت احلالُل من َأهله 
، مث أْشَعَرها وقـَلََّدها، مث بـََعَث هبا إىل  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أخرى: قالت: »فـَتَـْلُت َقالئَِّد بُدنِّ رسولِّ هللا  

اًل«.  ، فما َحُرَم عليه شيٌء كان له حِّ  البيتِّ

َقالئَِّد َهْديهِّ، َفال جيَتنُِّب شيئاً ُما    يـُْهدِّي من املدينةِّ، فَأْفتِّلُ   -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى قالت: »كان رسوُل هللا  
 جْيَتنُِّب احملرُِّم.

 ، فـَيـَُقلُِّّد الغََنَم، ويُقيُم يف أْهلِّهِّ َحالاًل«. -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: »كنُت أْفتُِّل القالئَد للنيبِّّ 
ا، ورسوُل هللا   ُل هبِّ  حالٌل، مل حَيُْرْم منه شيٌء«.  - عليه وسلمصلى هللا-ويف أخرى قالت: »ُكنَّا نـَُقلُِّّد الشَّاَة، فـَنـُْرسِّ

لُِّس يف  ويف أخرى: أنَّ َمْسُروَق ْبَن األجدَعِّ أَتى عائَِّشَة، فقال هلا: »اي أُمَّ املؤمنني، إنَّ رَُجاًل يَبعُث اهلدي إىل الكعبةِّ، وجيَْ 
حَّت   حُمرِّماً  اليوم  ذلك  من  يزال  فال  َبَدنُتُه،  تُقلََّد  أْن  فُيوصِّي  وراء  املِّصرِّ،  من  َتْصفِّيَقها  فسمعُت  قال:  النَّاس؟  حَيلَّ 

، فيبعُث هديَُه إىل الكعبةِّ، فما حَيُْرُم -صلى هللا عليه وسلم-احلجاب، وقالت: لقد ُكنُت أْفتُِّل َقالئَِّد َهدي رسولِّ هللا  
 عليه شيٌء ُمَِّّا َحلَّ للرَُّجلِّ من أهلِّهِّ حَّت يرجَع الّناُس«. 

َن أيب ُسْفيان َكَتَب إىل عائَِّشَة »أنَّ عبَد هللا ابَن عباس قال: َمْن َأهَدى َهْدايً، َحُرَم َعَليهِّ ما حَيُْرُم ويف أخرى: َأنَّ زِّاَيَد ب
. قالت: ليس كما قال ابن َعبَّاس: أان فـََتلُت قالئدَ  بـََعْثُت هبدٍي، فاْكتيب إيلَّ أبْمرِّكِّ   على احلاجِّّ حَّت يَنَحَر َهديَُه، وقد 

صلى هللا  -بَيَديَّ، مث قـَلََّدها، مث بعث هبا َمَع أيب، فلم حَيُْرم على رسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم-  َهدي رسولِّ هللا
 شيٌء َأَحلَُّه هللا له، حَّت حَنََر اهلدي«. هذه رواايت البخاري ومسلم. -عليه وسلم

بيَديَّ هاتني، مث ال يـَْعتزُِّل شْيئاً وال    -هللا عليه وسلمصلى  -ويف أخرى ملسلم: قالت: كنُت أْفتُِّل َقالئَِّد َهْدي رسولِّ هللا  
 َيرْتُُكُه«.

 ويف أخرى له: »مث ال مُيْسُك عن شيء ال مُيسُك عنه احلالُل«.
 وأخرج املوطأ الرواية اليت فيها ذكر زايد بن أيب سفيان.

 منها. وأخرجها النسائي، ومل يذكر زايدًا وابَن عباٍس، واقتصر على املسند 
وأخرج املوطأ أيضاً عن حيىي بن سعيد قال: »سألُت َعْمَرَة بنت عبد الرمحن عن الذي يـَْبعُث هبَديهِّ ويقيُم: هل حَيُْرُم عليه 

.»  شيٌء؟ فأخبَْتين أَّْنا مسعت عائشَة تقول: ال حُيْرِّم إال َمْن أَهلَّ وَلىبَّ
. مث مل حُيْرِّْم ومل يرْتُْك شيئاً  -صلى هللا عليه وسلم-َهدي رسولِّ هللا    وأخرج الرتمذي والنسائي عنها قالت: »فـَتَـْلُت َقالئِّدَ 

 من الثِّّياب«. 
 وأخرج أبو داود والنسائي الروايَة اأُلوىل والثانية والثالثة. 

 وأخرج النسائي الرواية اخلامسة.
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عَ -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى: »كنت أْفتُِّل َقالئَِّد هْدي رسول هللا   ُث هبا، مث أَيِت ما أيِت احلالُل قبل أن  ، فـَيَـبـْ
ُلَغ اهلدُي َمكََّة«   يبـْ

 [ ]صحيح[ 1695]جامع: 
قال: »إذا رأيتم هالَل ذي    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنها-)م د ت س( أم سلمة    -[  2492] 

َي: فـَْلُيْمسْك عن َشُعرِّه   وأْظَفارهِّ«. احلجة، وأراَد أَحدُكم َأْن ُيَضحِّّ
: »َمْن كاَن له ذِّبٌح َيْذحَبُُه، فإذا أهلَّ هِّالُل ذي احلجة فال  -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: قالت: قال رسوُل هللا  

 أيخذنَّ من َشْعرِّه وال مِّْن أظفاره شيئاً حَّت ُيضحي«. أخرجه مسلم والرتمذي وأبو داود والنسائي.

ر اللَّيثي قال: »كنَّا يف احلمَّام قُبيَل األضحى، فاطَّلى فيه ُأانٌس، فقال بعض أهل وملسلم عن َعْمرو بن ُمسلم بن عمَّا
، فذكرُت ذلك له، فقال: اي ابن أخي،   احلمَّام: إنَّ سعيد بن املَُسّيبِّ َيْكَرُه هذا وينهى عنه، فلقيُت سعيد بن املسيبِّ

النيبِّّ  أُمُّ سلمة زوُج  َي وتُرَِّك، حّدثـَْتين  صلى هللا  -قالت: قال رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم-  هذا حديث قد ُنسِّ
 وذكر احلديث ِبعناه« ...-عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 1696]جامع: 
ريَن مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما-)س( جابر بن عبد هللا  -[ 2493]  م كانوا إذا كانوا حاضِّ صلى هللا عليه  -»أَّنَّ

 اَء أحَرَم وَمْن َشاَء تـََرَك«. أخرجه النسائيابملدينةِّ بـََعَث اهلدَي، فمن ش -وسلم
 [ ]عبد القادر: فيه تدليس أبي الزبير[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ ]الرسالة: إسناده صحيح[1697]جامع: 

 الفصل الثاني عشر: يف أحاديث متفرقة 
أْهدى عام احلُديبَية    -عليه وسلمصلى هللا  -»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عباس    -[  2494]

َهاٍل: »من َذهب«.  نـْ  َهدااي كان فيها مجٌل أليب جهٍل كان يف رأسه بـَُرُة فَِّضٍة«. وقال ابُن مِّ
 زاد النُّفيلي: »يغيُظ بذلك املشركني«. أخرجه أبو داود.

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حسن[  1701]جامع: 

، فُقْمُت  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »بـََعَثين النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)خ م د( علي بن أيب طالب    -[  2495] 
الهلا ُوجُلوَدها«. ، فقسمُت حلُوَمها، مثَّ أَمَرين فـََقَسْمُت جِّ  على الُبْدنِّ

ا«. -صلى هللا عليه وسلم-أمَرين النيبُّ  ويف روايٍة: »قال:  ، وال ُأْعطَِّي عليها شيئاً يف جرارْتِّ  : أن أُقوَم على اْلُبْدنِّ

لَّتها، وال  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »قال: أمرين النيبُّ   : أْن أُقوَم على بْدنِّهِّ، وأتَصدََّق بلحمها وُجُلودِّها وَأجِّ
 . ُن نـُْعطيه من عندان«. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داودُأْعطَِّي اجلزَّاَر منها. وقال: حن

 [ ]صحيح[ 1704]جامع: 
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يفِّ بُْدنِّهِّ مَجٌَل« أخرجه ابن   -رضي هللا عنه-)جه( َسَلَمة بن األكوع  -[ 2496]  َأنَّ النَّيبِّ

 ماجه
]األلباني: صحيح    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده موسى بن عبيدة الزبيدي ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما[3101 ]ماجه:

 ، وهذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة، وهو الربذي[-عند المصنف   -لغيره[ ]شعيب: حسن بما قبله
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه أَ   -[  2497]  يـََّتُه  )حم( أبو اخْلَرْيِّ، َأنَّ رَُجاًل مَِّن اأْلَْنَصارِّ َحدَّثَُه، َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْضَجَع ُأْضحِّ
يَّيتِّ  : »َأعِّينِّّ َعَلى َضحِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .«، فََأَعانَهُ لَِّيْذحَبََها، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم لِّلِّرَُّجلِّ

ِحيِح[ 23168]مسند:   [ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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 الباب العاشر: يف اإلحصار والفدية 

 وفيه أربعة فصول   
 

 أحصره املرض واألذى الفصل األول: فيمن  
صلى هللا عليه  -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت د س( احلجاج بن عمرو األنصاري  -[ 2498]

َر أو َعرَِّج فـََقْد َحلَّ، وعليه احلجُّ من قَابٍِّل«. -وسلم  يقول: »َمْن ُكسِّ
قال، َفَصدَّقَاُه. أخرجه الرتمذي وأبو داود  قال عِّْكرَِّمُة: فسمعتُه يقول ذلك، فسألت ابَن عباس وأاب هريرة عما 

 والنسائي.

 وزاد أبو داود يف رواية أخرى: »أو َمرَِّض«
[ ]عبد القادر: وفي سنده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل وله شاهد[ ]شعيب: صحيح[ ]األلباني:  1709]جامع: 
 صحيح[.

كان يقول: »ألْيَس َحْسُبكم ُسنَّة رسولِّ هللا    -رضي هللا عنهما-)خ ط س( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2499] 
؟ إْن ُحبَِّس َأحدُكم عن احلجِّّ طاف ابلبيت والصفا واملروة، مث َحلَّ من ُكلِّّ شيٍء، حَّت حَيجَّ عاماً -صلى هللا عليه وسلم-

 ؟«، هذه رواية البخاري والنسائي.  قاباًل، فـَُيهدي، أو يصوم إن مل جيْد َهْدايً 
 ويف رواية املوطأ: قال: »َمن ُحبَِّس ِبرٍض فإنه ال حيِّلُّ حَّت يطوَف ابلبيت وبني الصفا واملروةِّ«.

لُْبسِّ شيٍء من   إىل  فإن اضطُرَّ  الصفا واملروة،  َرٍض ال حيِّلُّ حَّت يطوَف ابلبيت وبني  قال: »املُْحَصُر ِبِّ له:  ويف أخرى 
 . اليت ال بدَّ له منها، أو الدواء، َصَنَع ذلك، وافَتَدى«الثيابِّ 
 [ ]صحيح[ 1712]جامع: 

 الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو 
 

َر رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ( ابن عباس   -[  2500] ، َفَحَلَق رَْأَسُه، وحَنََر  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ُأْحصِّ
 نِّساءُه، حَّت اعَتَمَر عاماً قَاباًل«. أخرجه البخاريَهْديَُه، وَجاَمَع 

 [ ]صحيح[ 1716]جامع: 

عمر    -[  2501]  بن  هللا  عبد  عنهما -)خ(  هللا  هللا  -رضي  رسولِّ  َمَع  »َخَرْجنا  وسلم-قال:  عليه  هللا    -صلى 
هللا   رسوُل  فـََنَحَر   ، البَـْيتِّ ُدوَن  ُقريٍش  َفحاَل ُكفَّاُر  هللا  -ُمعَتمرِّيَن،  وسلمصلى  أخرجه  -عليه  رأسُه«.  وَحَلَق  ]بُْدنَُه[ 

 البخاري
   [ ]صحيح[1717]جامع: 

َر بَِّعُدوٍّ حْيلُِّق يف أيِّّ َمْوضٍع كان، وال َقَضاء َعلَيهِّ،   -رمحه هللا-)خ ط( مالك بن أنس   -[ 2502]  قال: »إذا ُأْحصِّ
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، وقَبَل  -ألنَّ رسوَل هللا  صلى هللا عليه وسلم وأصحابَُه حَنَُروا ابحلَُدْيبية، وَحَلقوا وَحّلُوا مِّن ُكّل َشيٍء قَبَل الّطوافِّ ابلبَـْيتِّ
َل مَ  ، مثَّ مَلْ َيصِّحَّ أنَّ رسوَل هللا أْن َيصِّ َل مَِّن اهْلََدااي إىل البْيتِّ أَمَر أَحدًا أْن يـَْقضَي َشيئاً وال   -صلى هللا عليه وسلم-ا ُأرسِّ

 . (2) . وأخرجه البخاري يف ترمجة ابٍب (1) يـَُعوَد َلُه«. أخرجه املوطأ
 ح لغيره، وسنده ضعيف إلعضاله[  [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]الهاللي: صحي1719( ]جامع: 1)
 ( ]معلق[  2)
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 الباب احلادي عشر: يف دخول مكة والنزول هبا واخلروج منها 
 

َدَخَل مكَة من   -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما-)خ م د س( عبد هللا بن عمر   -[ 2503]
 َكَداٍء، مَِّن الثَّنيَّةِّ الُعْلَيا اليت عند الَبْطَحاءِّ، وَخَرَج من الثنية السُّْفَلى«. هذه رواية البخاري. 

«.  -ه وسلمصلى هللا علي-ويف رواية له وملسلم: »أنَّ رسوَل هللا   كان خَيُْرُج من طريق الشَّجرةِّ، ويدخل من طريق املُعرَّسِّ

كاَن إذا خرج إىل مكَة ُيَصلِّّي يف مسجدِّ الشجرةِّ، فإذا رجع    -صلى هللا عليه وسلم-زاد البخاري: »وأنَّ رسوَل هللا  
 َصّلى بَذي احلَُليَفةِّ بَِّبْطنِّ الوادي، وابَت حَّتَّ ُيْصبَِّح«. 

 من أفراد البخاري.  -يف ذِّْكر الصالة-احلميديُّ: وقد جعل بعضهم هذه الزايدة  قال 
 وعند مسلم: »وإذا َدخَل مكَة دخل من الثَّنيَّةِّ الُعْلَيا اليت ابلَبْطَحاءِّ، وخَيُْرُج من الثَّنيَّةِّ السُّْفَلى«.

 لثانيةأخرج أبو داود والنسائي الرواية األوىل. وأخرج أبو داود أيضاً الرواية ا
 [ ]صحيح[ 1725]جامع: 

َعاَم الَفْتحِّ مِّْن    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »َدَخَل رسوُل هللا    -رضي هللا عنها-)خ م ت د( عائشة    -[  2504] 
 َكَداَء اليت أبْعلى مكَة«. 

 أْعالها، وخرج من َأْسفلِّها«. ملا َجاَء إىل مكَة َدَخَلها مِّن   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أنَّ النيبَّ 

 زاد يف رواية: قال هشاٌم: »فكان أيب َيْدُخُل منهما كَِّلْيهما، وكان أكثـَُر ما َيْدُخُل من َكداٍء«. 
 ومن الرواة من جعله موقوفاً على عروة. هذه رواية البخاري ومسلم. 

 وأخرج الرتمذي الرواية الثانية.  
َدَخَل عاَم الفتح من َكَداٍء من أْعلى مكة، ودخل يف العمَرةِّ    -صلى هللا عليه وسلم-  ويف رواية أيب داود: »أنَّ رسوَل هللا

 من ُكدًى، قال: وكان عروة يدخُل منهما مَجيعاً، وكان أْكثُر ما َيدُخُل من ُكَدًى، وكان َأقْـَرهَبْما إىل َمْنزِّلِّهِّ« 
 [ ]صحيح[ 1726]جامع: 

»كان يَبِّيُت بِّذِّي ُطَوى َبنْيَ الثنيَّتنْيِّ،    -رضي هللا عنهما-عمر بن اخلطاب  )خ م ط د س( عبد هللا بن    -[  2505] 
ُل فيأِت  مث َيْدُخُل من الثَّنيَّةِّ اليت أبعلى مكة، وكان إذا َقدَِّم حاجاً أو معتمرًا مل يُنْخ اَنقـََتُه إال عنَد ابب املسجد، مث َيْدخُ 

َمْشياً، مث ينصرُِّف فـَُيَصلَِّّي َسْجَدَتنيِّ من قـَْبلِّ أن يـَْرجع إىل  الرُّْكن األْسوَد فيبدأ به، مث يطوُف سبعاً: ث َسعياً، وأربعاً  الًثً 
سوُل منزلِّه، فـََيُطوُف بنْيَ الصَّفا واملروةِّ، وكان إذا َصَدَر عن احلجِّّ والُعْمَرةِّ أاَنَخ ابلبْطحاء اليت بذي احلليفة، اليت كان ر 

 «. يُنيُخ هبا -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
ح.  ويف رواية: »أنه كان إذا أقْـَبَل ابَت بذي ُطَوى، حَّتَّ إذا أْصبَح َدَخَل، وإذا نـََفَر مرَّ بِّذي طَُوى، واَبَت هبا حَّتَّ ُيْصبِّ 

 كان يـَْفَعُل ذلك«.  -صلى هللا عليه وسلم-وكان يذُكر: أنَّ النيبَّ 

أ احلََرمِّ  أدىن  َدخَل  إذا  ابُن عمر  قال: »كان  أخرى:  رواية  به  ويف  يصلي  ُطَوى، مث  بذي  يَبيَت  التْلبيةِّ حَّّت  مسَك عن 
 كان يـَْفعُلُه«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويغتسُل، وحُيدُِّث أنَّ النيبَّ  
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اْستَـْقَبَل  ويف أخرى: أنَّ ابَن عمر: »كان إذا صلَّى الَغَداَة بذي احلليفة أَمَر براحلته َفرحَلْت، مث ركَِّب حَّتَّ إذا استوْت به  
َلَة قَائماً، مث يُليبِّّ حَّت إذا بـََلَغ احلرَم أْمسَك، حَّت إذا أتى َذا ُطَوى ابَت به، فـَُيَصلِّّي به الَغَداَة، مث يْغَتسِّ  ُل، وزََعَم أنَّ القبـْ

 َفعل ذلك«. هذه رواايت البخاري.  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
دُم إال ابَت بذي ُطَوى حَّت ُيْصبح ويغَتسَل، مث َيدُخُل َمكََّة ََّنارًا، ويذكُر عن  وملسلم خمتصراً: أنَّ ابَن عمر: »كان ال يـَقْ 

 أنه كان يـَْفعُلُه«. -صلى هللا عليه وسلم-النيبِّّ 
ابْن عمر   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية هلما: »أنَّ رسوَل هللا   َمكَة، وكاَن  َدخَل  أْصَبح مث  ُطَوى حَّت  ابَت بذي 

 يفعُلُه«.
 أخرى: حَّت صلى الصبح، أو قال: حَّت َأْصَبَح«. ويف 

 وأخرج أبو داود الرواية املختصرة اليت ملسلم. 
كان يـَْنزُِّل بذي ُطَوى، يَبيُت به ُيصلِّّي َصالَة الصُّْبح حني    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية النسائي: »أنَّ رسوَل هللا  
ذلك على أَكمٍة َخشَنٍة َغليظٍَة، ليس يف املسجد الذي ُبيَن    -ليه وسلمصلى هللا ع-يَقَدم إىل َمكَة، وُمَصّلى رسولِّ هللا  

نٍة غليظة«.   مثَّ، ولكن َأْسَفَل من ذلك على أكمٍة َخشِّ
َح، مث  ويف رواية املوطأ: »أنَّ ابَن عمر كان إذا َداَن من َمكَّة، ابَت بذي ُطَوى َبنْيَ الثَّنيـََّتنيِّ حَّت ُيصبِّح، مث ُيَصلِّّي الصُّب

َل قبَل أْن يَْدُخَل َمكََّة إذا َدان يد من مكة    ُخُل من الثَّنِّيَّةِّ اليت أبعلى َمّكَة، وال يدُخُل إذا خرَج َحاجاً أو معتمراً حَّت يَغتسِّ
 بذي ُطَوى، وأيَُْمُر َمْن َمعُه فَيْغَتسلون قـَْبَل أْن يْدُخُلوا« 

   [ ]صحيح[1727]جامع: 
أانَخ    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما-عمر  )خ م ط د س( عبد هللا بن    -[  2506] 

َفةِّ فَصّلى هبا، وكان ابن عمر يفعل ذلك«.  ابلبْطحاءِّ اليت بِّذِّي احْلُليـْ
نيُخ هبا ويف رواية: »أنَّ عبَد هللا بَن عمر كان إذا َصَدَر من احلجِّّ والعمرةِّ أاَنَخ ابلَبْطَحاءِّ اليت بذي احلُلْيفةِّ اليت كان يُ 

 «. هذه رواية البخاري ومسلم. -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا 

كان إذا خرج إىل مكة صلى يف مسجد الشجرة، وإذا    -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى للبخاري: »أنَّ رسوَل هللا  
 رجع صلى بذي احلَُليَفةِّ ببطن الوادي وابت هبا«. 

َ  -عليه وسلمصلى هللا  -ويف رواية هلما: »أنَّ النيبَّ   هِّ من ذي احْلُليَفةِّ بَِّبْطنِّ الوادي    -: ُأِتِّ فقيل له:    -وهو يف ُمَعرَّسِّ
 إنََّك ببطحاء ُمباركة«. 

صلى  -قال ُموسى بن ُعْقبَة: وقد أانخ بِّنا ساملٌ ابملَُناخِّ من املسجد الذي كان عبد هللا يُنِّيُخ به، يـََتحرَّى ُمَعرََّس رسولِّ هللا 
 وهو أسفل من املسجد الذي ببطن الوادي بينه وبني القبلة، وَسطاً من ذلك. -وسلمهللا عليه 

دِّها«. وأخرج النسائي    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية ملسلم: قال: »ابَت النيبُّ   بذي احْلُليَفةِّ َمبَدأُه، وصلى يف مسجِّ
 هذه الرواية.

 وأخرج املوطأ وأبو داود: الرواية األوىل
   ]صحيح[[ 1728]جامع: 
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عمر    -[  2507]  بن  عبد هللا  د(  م ط ت  عنهما-)خ  عن    -رضي هللا  ُعبَـْيُد هللا  »ُسئَِّل  احلارث:  بُن  خالُد  قال 
؟ َفَحدَّثـََنا عن اَنفٍِّع قال: نـََزَل هبا النيبُّ   .وعمُر وابُن ُعَمَر« -صلى هللا عليه وسلم-املُحصَّبِّ

قال خالد: ال    -أحسبه قال: واملغرب    -الظهر والعصر    -يعين ابحملصب    -وعن انفع، أن ابن عمر: »كان يصلي هبا  
 « هذه رواية البخاري. -صلى هللا عليه وسلم-ويهجع، ويذكر ذلك عن رسول هللا   -أشك يف العشاء  

انفع:  ويف رواية مسلم عن انفع: »أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر ابحلصبة. وقال  
 واخللفاء بعده«. -صلى هللا عليه وسلم-قد حصب رسول هللا 

 .ويف أخرى عن سامل: »أن أاب بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون األبطح«
من   مكة  يدخل  مث  والعشاء ابحملصب،  واملغرب  والعصر  الظهر  يصلي  ابن عمر كان  »أن  انفع:  املوطأ عن  رواية  ويف 

 الليل، فيطوف ابلبيت«. 
 وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون األبطح«. -صلى هللا عليه وسلم-ة الرتمذي: قال: »كان النيب ويف رواي

الظهر والعصر واملغرب والعشاء ابلبطحاء، مث هجع    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود قال: »صلى رسول هللا 
 هبا هجعة، مث دخل مكة وطاف، وكان ابن عمر يفعله«. 

  -صلى هللا عليه وسلم-ابن عمر كان يهجع هجعة ابلبطحاء، مث يدخل مكة، ويزعم أن رسول هللا  ويف أخرى له: »أن  
 .كان يفعل ذلك«

 [ ]صحيح[ 1729]جامع: 
عنه    -)خ(    -[  2508]  رضي هللا  مالك  بن  النيب    -أنس  وسلم-»أن  عليه  والعصر،   -صلى هللا  الظهر  صلى 

 ابحملصب، مث ركب إىل البيت فطاف به«، أخرجه البخاري واملغرب والعشاء، مث رقد رقدة  
 [ ]صحيح[ 1730]جامع: 

بن عباس    -[  2509]  نـََزَلُه    -رضي هللا عنهما-)خ م ت( عبد هللا  َمْنزٌِّل  ا هو  إَّنَّ يُب بشيٍء،  التَّْحصِّ قال: »ليس 
 .«. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي-صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا 

 [ ]صحيح[ 1731]جامع: 

صلى هللا  -قالت: »نـُُزوُل األبطح ليس بُسنَّة، إَّنا نـََزله رسوُل هللا    -رضي هللا عنها-)خ م ت د( عائشة   -[  2510] 
هِّ إذا َخَرَج«.   -عليه وسلم ُُروجِّ  ألنه كان َأمْسََح خلِّ

 أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وأبو داود. 

 »أنَّ أاب بكٍر وعمَر وابَن عمر كانوا يْنزُِّلون األبطَح«.ويف أخرى ملسلم عن سامل: 
ا مل َتُكْن تفعُل ذلك، وقالت: إَّنا نزله رسوُل هللا     -صلى هللا عليه وسلم-قال الزهري: وأخبين عروُة عن عائشة: »أَّنَّ

هِّ« ُُروجِّ  ألنه كان َمْنزِّاًل َأمْسََح خلِّ
 [ ]صحيح[ 1732]جامع: 

أْن أْنزَِّل األَبطَح    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »مل أيَُْمرين رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -رافع  )م د( أبو    -[  2511] 
 حنَي َخَرَج من مِّىَن، ولكين جْئُت َفَضَربُت فيه قـُبَّتُه، فجاء فـَنَـَزَل«. هذه رواية مسلم 
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 وأخرجه أبو داود ِبعناه. 

 [ ]صحيح[ 1733]جامع: 

قال: »سألُت أَنَس اْبَن َمالٍك: قلُت: أخبين بَشيء    -رمحه هللا-)خ م ت د س( عبد العزيز بن رفيع    -[  2512] 
: أيَن َصلَّى الظهَر والعصَر يـَْوَم الرتويَةِّ؟ قال: ِبىَن. قلُت: فأين َصلَّى العصر  -صلى هللا عليه وسلم-َعَقْلَتُه عن النيبِّّ  

، مث قا   ل: افْـَعْل كما يـَْفَعُل أَُمَراُؤَك«. َيوَم النَّفرِّ؟ قال: ابألبَطحِّ
َاٍر، فقلت له: أْيَن َصلَّى النيبُّ   ويَةِّ، فـََلقيُت أنساً ذاهباً على محِّ صلى هللا عليه  -ويف رواية قال: »َخرْجُت إىل مِّىَن يوَم الرتَّ

 ومسلم. الظهَر هذا اليوَم؟ قال: اْنظُر َحيُث ُيَصلِّّي أُمراُؤك«. أخرجه البخاري  -وسلم

   ويف رواية الرتمذي، وأيب داود، والنسائي: »أين صلى الظُّهَر يـَْوَم الرتويَةِّ؟«
 [ ]صحيح[ 1734]جامع: 

  -قال من الَغدِّ َيوم النحر    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ م د( أبو هريرة    -[  2513] 
َيفِّ بين كَنانََة، َحيُث َتقامَسُوا على الكفر: »حنن اَنزُِّلوَن غداً  -وهو ِبىن   وذلك أنَّ قريشاً   -يعين بذلك: احملصَّب    -خبِّ

املطلب   ُيَسلِّّموا    -أو بين املطلب    -وكنانَة حتالفْت على بين هاشم وبين عبد  يُبايُعوهم، حَّت  يـَُناكحوهم، وال  أن ال 
 «. -صلى هللا عليه وسلم-إليهم النيبَّ 

: »َمْنزِّلَُنا َغدًا إن شاَء هللا: َخيُف بين كَنانَة. احلديث«. أخرجه البخاري  -حني أراد ُقدوَم َمكَّة    -قال  ويف رواية: أنَُّه  
 . ومسلم وأبو داود

 [ ]صحيح[ 1735]جامع: 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنها   -عائشة   )جه( -[ 2514]  َلَة النـَّْفرِّ، مَِّن اْلَبْطَحاءِّ  قَاَلْت: »ادَّجَلَ النَّيبِّ لَيـْ
 . ادِّّاَلًجا« أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، 3068 ]ماجه:
 وهذا سند قوي من أجل معاوية بن هشام وقد توبع وباقي رجاله ثقات[ 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قَاَلْت: َلقِّيُت َرُسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنها-َعائَِّشة    )خز(  -[  2515]  ًا مَِّن اأْلَْبَطحِّ    -َصلَّى اَّللَّ ُمْدجلِّ
 . َوُهَو َيْصَعُد َوَأاَن أَْنزُِّل َأْو يـَْنزُِّل َوَأاَن َأْصَعُد. أخرجه ابن خزمية

 من طريق إبراهيم مطواًل، وليس فيه: "وهو يصعد... "[  151]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: البخاري في الحج   [2997]خزيمة: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َخَرَج مِّْن َمكََّة َخَرَج    -رضي هللا عنه-أَبو ُهَريـَْرَة    )حب(   -[  2516]  قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
« أخرجه ابن حبان مِّْن َطرِّيقِّ الشَّ   َجَرةِّ، َوإَِّذا رََجَع رََجَع مِّْن َطرِّيقِّ اْلُمَعرَّسِّ

[ ]االلباني: شاذ بلفظ: من مكة، وعن: أبي هريرة، والمحفوظ: إلى مكة، وعن: ابن عمر[ ]شعيب: إسناده حسن[  3909]حبان: 
 ]الداراني: إسناده صحيح[  

 الفصل الرابع: يف أحاديث متفرقة 
ََّنارًا«.    -»أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنهما-عبد هللا بن عمر  )ت(    -[  2517] َمكََّة  َدَخَل 

 أخرجه الرتمذي 
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 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1737]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  »أنَّ الَعبَّاَس استْأَذَن رسوَل    -رضي هللا عنهما -)خ م د( عبد هللا بن عمر    -[  2518] 
قايَتِّهِّ، فَأذَِّن له«. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود  أْن مَيُكَث ِبكَة لََيايل مِّىَن من َأجلِّ سِّ

 [ ]صحيح[ 1740]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت د س( العالء بن احلضرمي    -[  2519] 
ُر ِبكَة بعد َقَضاءِّ ُنسكهِّ َثالًًث«. »يُقيُم   املَُهاجِّ

الَء  ويف روايٍة: »أنَّ عمَر بن عبدِّ العزيز، سأَل السائَِّب بَن يَزِّيد بنِّ ُأخت ََّنرِّ: ما مسعَت يف ُسْكىن مكََّة؟ فقال: مسِّعُت العَ 
رِّ بعَد ال-صلى هللا عليه وسلم-بن احلضرميَّ قال: قال رسوُل هللا   صََّدرِّ«. : َثالٌث للمهاجِّ

النيبَّ   أخرى: مسعُت  عليها«.    -صلى هللا عليه وسلم-ويف  يَزِّيُد  الصََّدرِّ، كأنَُّه ال  بعَد  َثالٍث  إقَاَمُة  رِّ:  »لِّْلُمَهاجِّ يقول: 
 أخرجه اجلماعة إال املوطأ 

 [ ]صحيح[ 1742]جامع: 

، َفَدخَل مكََّة، فأقبَل  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َأقْـَبَل رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  2520] 
إىل احلجرِّ فَاستَلَمُه، مث طاف ابلبيت، مث أتى الصَّفا، فـََعاله حيُث يـَْنظُُر إىل البيت،    -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا  

َتُه، قال هشام ]وهو ابن القاسم[: َفَدَعا َفَحمَِّد  فـََرَفَع َيَديه، َفَجَعَل َيذُكُر هللا ما َشاء أْن َيْذُكَرُه وَيْدُعو، قال: واألنَصاُر حتَ 
 هللا ودعا ِبا َشاَء أْن َيُدعَو«

، وصلَّى رْكَعَتنيِّ َخْلَف املقامِّ    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية خمتصرًا: قال: »ملَّا َدَخَل النيبُّ   يـَْعين    -َمكََّة طاَف ابلَبيتِّ
 يوم الفتح«. أخرجه أبو داود. 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1744]جامع: 
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 لباب الثاني عشر: يف النيابة يف احلج ا 
قال: »كان الَفْضُل اْبُن عبَّاٍس َرديَف رسول    -رضي هللا عنهما-)خ م ط ت د س( عبد هللا بن عباس    -[  2521]

، َفَجاءتُه امرَأٌة من َخْثعَم َتْستفتيهِّ، َفجَعَل الفضُل يـَْنظُُر إليها وتَنظُُر إليه، فجعل رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  
قِّّ اآلخر، قالت: اي رسول هللا إنَّ َفريَِّضَة هللا على عبادِّهِّ يف احلجِّّ  َيْصرُِّف َوج  -صلى هللا عليه وسلم- َه الفضلِّ إىل الشِّّ

َلةِّ، أفَأُحجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك يف حجَّة الوداع«    َأْدرَكْت َأيب شيخاً كبريًا ال يسَتطيُع أن يَثُبَت على الرَّاحِّ

جعله من مسند الفضل. هذه رواية البخاري، ومسلم، واملوطأ  ومن الرواة من جعله عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، ف
 وأيب داود.

وذكر    ..ويف رواية الرتمذي: عن ابن عباس عن أخيه، وأوَُّل َحدِّيثِّهِّ: »أنَّ امرَأة من َخثعَم قالْت: اي رسوَل هللا، إنَّ أيب.
 احلديث«

 احلديث«.  ..َغَداَة مَجٍْع. -صلى هللا عليه وسلم-يبَّ ويف رواية النسائي: عن ابن عباس: »أنَّ امرأًة من خثعم َسألت الن
أَبيك    ويف أخرى له عنه: قال: »إنَّ رَُجاًل قال: اي َنيبَّ هللا، إنَّ َأيب َماَت ومل حَيُجَّ، َأفَأُحجَّ عنه؟ قال: أرأَيَت لو كان على

َيُه؟ قال: نعم، قال: َفَدْيُن هللا َأحقُّ«.   َدْيٌن َأُكنَت قَاضِّ
َلةِّ، وإن َشَدْدتُُه خشيُت أن ميُوَت«. ويف أخر   ى له حنوه، وقال فيها: »وهو شيٌخ كبرٌي ال يثُبُت على الرَّاحِّ

 وأخرجه أيضاً مثل حديث البخاري ومسلم. 
 عن أُمِّّه  -صلى هللا عليه وسلم-وأخرجه أيضاً عن الفضل، وجعل عَِّوَض املرأةِّ رجاًل، وأنه استَـْفَّت رسوَل هللا 

 [ ]صحيح[ 1746]جامع: 

:  -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رجاًل مِّْن َخثَعم جاء إىل النيبِّّ    -رضي هللا عنهما-)س( عبد هللا بن الزبري    -[  2522] 
. فهل جُيْزُئ َأن أُحجَّ عنه؟ قال: آنَت أْكَبُ    فقال: إنَّ أيب َشْيٌخ كبرٌي ال يستطيع الركوب، وَأْدرَكُتُه فريضُة هللا يف احلجِّّ

يهِّ؟ َوَلدِّهِّ؟ قال: نعم، قال: أ  رأيت لو كان على أَبيَك دْيٌن، أكنَت َتقضِّ
 قال: نعم، قال َفُحجَّ عنه«. أخرجه النسائي 

 [ ]عبد القادر: حسن لشواهده[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ ]الرسالة: صحيح دون قوله ))آنَت أْكَبُر َوَلِدِه(([ 1747]جامع: 

،  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »أتى رَُجٌل النيبَّ    -عنهمارضي هللا  -)خ م س( عبد هللا بن عباس    -[  2523] 
َأْن حَتُجَّ، وإَّنا ماتت؟ فقال النيب   َنَذَرْت  َيُه؟  -صلى هللا عليه وسلم-فقال: إنَّ ُأخيت  : لو كان عليها َديٌن أكنَت قَاضِّ

 قال: نعم، قال: فَاقضِّ هللا فهو أَحقُّ ابلقضاء«. 
، فقالت: إنَّ أُمِّّي نَذَرت أْن حَتُجَّ، فلم حَتُجَّ  -صلى هللا عليه وسلم-مِّْن ُجهينَة جاءْت إىل النيبِّّ  ويف رواية: »أنَّ اْمرأًة  

ي عنها، أرأيَت لو كان على أمِّّكِّ دَيٌن أُكْنتِّ قَاضيَـَتُه؟ قالت: نعم، قال: اْقُضوا  َحَّتَّ َماَتْت، أفَاُحجُّ عنها؟ قال: ُحجِّّ
 ءِّ«. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. هللا، فَاهلل َأحقُّ ابلوفَا

َنان بنِّ َسلمَة اجلُهين: أْن َتسأَل رسوَل هللا   صلى  -ويف أخرى للنسائي: مثل الروايةِّ الثانية، إال أنَّه قال: »َأَمرُت امرأَة سِّ
 « ... احلديث.-هللا عليه وسلم

ي عن أبيك« عن أَ  -صلى هللا عليه وسلم-وله يف أخرى: »أنَّ امرأًة َسأَلتِّ النيبَّ   بيها َماَت ومل حَيُجَّ؟ قال: ُحجِّّ
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 [ ]صحيح[ 1748]جامع: 
قال: »اي رسول هللا، إنَّ أيب شيٌخ كبرٌي، ال    -رضي هللا عنه    -)ت د س( أبو رزين العقيلي ]وهو لقيط[   -[  2524] 

 واعَتمِّر«. أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائييستطيُع احلجَّ وال العمرَة وال الظَّعَن؟ قال له: ُحجَّ عن أبيَك 
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1749]جامع: 

، فقالت: إنَّ  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »جاءت امرأٌة إىل رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( بريدة    -[  2525] 
ي عنها«. أخرجه الرتمذي أُمي َماَتْت ومل حتج، َأفََأُحجُّ    عنها؟ قال: نعم، ُحجِّّ

 [ ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1750]جامع: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: َأُحجُّ َعْن   -رضي هللا عنهما   -اْبن َعبَّاٍس  )جه( -[ 2526]  قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل النَّيبِّ
؟ قَاَل:   »نـََعْم ُحجَّ َعْن أَبِّيَك، فَإِّْن مَلْ َتزِّْدُه َخرْيًا، مَلْ َتزِّْدُه َشرًّا« أخرجه ابن ماجه َأيبِّ

]األلباني: صحيح اإلسناد[    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح. وسليمان هو ابن فيروز أبو إسحاق ثقة[2904 ]ماجه:
 ]شعيب: صحيح موقوًفا على ابن عباس[ 

قَاَلْت: َجاَء رَُجٌل إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل:    -رضي هللا عنها    -)حم( َسْوَدة بِّْنتِّ زَْمَعَة    -[  2527] 
َتُه عَ  ْنُه قُبَِّل مِّْنَك؟« قَاَل: نـََعْم، قَاَل  إِّنَّ َأيبِّ َشْيٌخ َكبِّرٌي اَل َيْسَتطِّيُع َأْن حَيُجَّ قَاَل: »َأرَأَيـَْتَك َلْو َكاَن َعَلى أَبِّيَك َدْيٌن فـََقَضيـْ

ُ َأْرَحُم ُحجَّ َعْن أَبِّيَك«  َأخرجه مسند أمحد.  . َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »فَاَّللَّ
 [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: رجاله ثقات[ 27417]مسند: 
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 فصول الباب الثالث عشر: يف أحكام متعددة تتعلق باحلج، وفيه ستة  
 

 الفصل األول: يف اخلطبة مبنى 
  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َخطَبنا رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د س( عبد الرمحن بن معاذ التيمي   -[ 2528]

َكُهم َحَّت   ىَن، فـَُفتَِّّحْت َأمْسَاُعنا َحَّتَّ كنَّا َنسَمُع ما يقوُل وحنن يف َمنازِّلنا، َفطَفَِّق يـَُعلُِّّمهْم َمناسِّ بـََلَغ اجلماَر، َفوَضَع  وحنن ِبِّ
، مث أَمَر املهاجريَن فَنزُلوا يف ُمقدَّمِّ املسجدِّ، وَأَمَر األنصاَر أْن يَنزُلوا من ورَ إصبَـَعْيهِّ   صى اخْلَْذفِّ اء  السبَّابَتنيِّ، مث قال: حبِّ

 املسجد. قال: مث نـََزَل الناُس بعُد«.
-: »َخطَب النيب  قال  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: عن عبد الرمحن بن ُمَعاٍذ عن رَجٍل من أصحابِّ رسولِّ هللا  

واألنصاُر    -وَأشاَر إىل َميَمنةِّ القِّْبلةِّ   -النَّاَس ِبىن، ونـَزَّهَلْم منازِّهَلُْم، فقال: لَِّينزِّلِّ املُهاجروَن ها هنا    -صلى هللا عليه وسلم
 ائي األوىل. مث قال: لَينزِّلِّ الناُس حوهَلُم«. أخرجه أبو داود. وأخرج النس -وأشاَر إىل َمْيَسَرةِّ القبلة  -ها هنا 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 1757]جامع: 

صلى هللا عليه  -عن أبيه، عن رجَلنيِّ مِّْن َبين بكٍر قاال: »رَأينا رسوَل هللا    -رمحه هللا-)د( ابن أيب جنيح    -[  2529] 
اليت خطب    -صلى هللا عليه وسلم-حلته، وهي ُخطبُة رسولِّ هللا  خَيُطُب َبنَي َأْوَسطِّ أايمِّ التشريق وحنن عند را  -وسلم

 ِبين«. أخرجه أبو داود. 
 [ ]عبد القادر: إسناده جيد[ ]شعيب: إسناده صحيح[  1758]جامع: 

خَيُطُب    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »رأيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( رافع بن عمرو املزين    -[  2530] 
ُ عنه، والناُس َبنَي قاَئٍِّم َوقَاعٍد«. أخرجه أبو داو   د. النَّاَس ِبىَن حني اْرتـَْفَع الضحى على بـَْغَلٍة َشهباَء، وَعليٌّ يُعبِّّ

 [ ]عبد القادر: إسناده قوي[ ]شعيب: إسناده صحيح[  1759]جامع: 

وكانت رَبََّة    -»َحدَّْثتين َجدَِّت َسرَّاُء بنُت نَبهاَن  قال:    -رمحه هللا-)د( ربيعة بن عبد الرمحن بن حصني    -[  2531] 
النيبُّ    -بَيٍت يف اجلاهلية   قـُْلنا: هللا ورسوله    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: َخطَبَـَنا  َيوٍم هذا؟  َيوَم الرؤوس فقال: أيُّ 

؟«.  مِّ التَّشريقِّ  أعلم، قال: أليَس أوسَط أايَّ
«. أخرجه أبو داود.ويف رواية »أنَّه َخَطَب أوَسَط أاي  م التشرِّيقِّ

 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  1760]جامع: 

خَيُْطب  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »رأيُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( اهلرماس بن زايد الباهلي  -[ 2532] 
 األضحى ِبىَن«. أخرجه أبو داود.الناَس على اَنقَتِّهِّ الَعَضباء يَوم 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1761]جامع:  

ْعُت ُخطَبَة رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أبو أمامة الباهلي  -[ 2533]  ِبىَن   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »مسِّ
 َيوَم النَّحرِّ«. أخرجه أبو داود. 

 ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[.  [1762]جامع: 
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 الفصل الثاني: يف حج الصب 
عباس    -[  2534] بن  هللا  عبد  س(  د  ط  عنهما-)م  النيبَّ    -رضي هللا  وسلم-»َأنَّ  عليه  هللا  رَْكباً   -صلى  َلَقي 

لرَّْوَحاء. فقال: َمنِّ القوُم؟ قالوا: املسلمون، فقالوا: َمْن أنَت؟ قال: رسوُل هللا، فـََرَفعت إليه امرأٌة َصبياً، فقالت: أَ  هلذاَ  ابِّ
 َحجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجر«. 

َمرَّ ابمرأٍة وهي يف حَمَفَّتِّها، فقيل هلا: هذا رسوُل    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: عن ُكريٍب ُمرساًل: »َأنَّ رسوَل هللا  
َعي َصيبٍّ كان معها، فقالت: أهلذا حج اي رسول هللا؟ فقال: نعم، وَلكِّ َأجٌر«. أخرجه مسلم وأخرج   هللا، فأَخَذت بِّضبـْ

 . وىل. وأخرج املوطأ الثانيةأبو داود والنسائي األ

    [ ]صحيح[1763]جامع: 
صلى هللا عليه  -قال: »رَفعت امرأٌة َصبياً هلا إىل رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( جابر بن عبد هللا    -[  2535] 

 ، فقالت: اي رسول هللا، أهلذا حجٌّ؟ قال: نعم ولك أجٌر«. أخرجه الرتمذي. -وسلم
 القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد 1764]جامع: 

 -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َحجَّ يب أيب مع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)خ ت( السائب بن يزيد    -[  2536] 
 . يف َحجَّةِّ اْلَوداع، وأان ابْن َسْبعِّ سنني«. أخرجه البخاري والرتمذي

 [ ]صحيح[ 1765]جامع: 

 الفصل الثالث: يف اإلشرتاط يف احلج 
على ُضباعَة بنت   -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »َدَخَل رسوُل هللا    -رضي هللا عنها-)خ م س( عائشة    -[  2537]

حمِّلِّّ  اللهم  وُقويل:  واْشرَتِّطي  ي  ُحجِّّ هلا:  فقال  َعة،  َوجِّ إال  ُدين  َأجِّ ما  قالت: وهللا  أَردتِّ احلجَّ؟  لعلك  هلا:  ي  الزبري وقال 
 َحيُث َحَبْسَتين. وكانت حتت املقداد بن األسود«. هذه رواية البخاري ومسلم. 

النيب   »َدَخل  قالت:  رواية ملسلم:  اي    -صلى هللا عليه وسلم-ويف  فقالت:  املطلب  بنِّ عبد  الُزبري  بِّْنتِّ  ُضباعة  على 
ي واْشرَتِّطي: َأنَّ حَملِّّي حيث َحَبْسَتين«.  -هللا عليه وسلمصلى  -رسوَل هللا، إيّنِّ ُأريُد احلجَّ وأان َشاكيٌة؟ فقال النيبُّ   : ُحجِّّ

 . وأخرجه النسائي ]أيضاً مثله[

 [ ]صحيح[ 1767]جامع: 
»أنَّ ُضباَعة بْنت الزُّبريِّ ْبنِّ عبد املطلب أتت رسوَل    -رضي هللا عنهما-)م ت د س( عبد هللا بن عباس    -[ 2538] 

فقالت: إيّن امرأٌة ثَقِّيلٌة، وإين أُريُد احلجَّ، فما أتُمرين؟ قال: َأهِّلي ابحلجِّّ واْشرَتطي: أنَّ حمِّلِّّي    -صلى هللا عليه وسلم-هللا  
 َأْدرَكت«  حيُث حَتْبُِّسين، قال: فَ 

َأن َتشرتط، فـََفَعَلت ذلك عن أمرِّ رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »َأنَّ ُضباَعَة أرَاَدتِّ احلجَّ، فأمرها النيبُّ  
 «. هذه رواية مسلم. -صلى هللا عليه وسلم-
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سول هللا، إين ُأريُد احلجَّ، أفَأْشرتُِّط؟  فقالت: اي ر   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي وأيب داود: »أَّنا أََتتِّ النيبَّ  
قال: نعم، قالت: كيَف أُقوُل؟ قال: ُقويل: لَبَّيَك اللَّهمَّ لبَّيَك، حملي من اأَلرض َحْيُث حَتبُِّسين«. ويف رواية النسائي مثل  

 األوىل.
»  وله يف أخرى مثل الثالثة وزاد: »فإنَّ لك على رَبِّّكِّ ما استَـْثنيتِّ

 صحيح[ [ ] 1768]جامع: 

َاَط يف احْلجِّّ ويقول:    -رضي هللا عنهما-)خ ط ت س( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2539]  »كاَن يـُْنكُِّر االْشرتِّ
 أَليس َحْسُبُكم ُسنََّة نبيِّّكم؟«. هذه رواية الرتمذي. 

لْق َأو  وزاد النسائي: »أنه مل َيشرَتِّط، فَإن َحَبَس َأَحدَكم َحابٌس فليأتِّ البَـْيَت،   فـَْليُطف به، وَبنَي الّصفا واملروة، مثَّ ْلَيحِّ
ْر، مث لَِّيْحلِّْل، وعليه احلجُّ من قابٍل«.   ليَقصِّّ

ٍء  وله يف أخرى زايدة بعد قوله: »نَبيِّّكم«: إْن ُحبَِّس أحدُكم عن احلجِّّ طَاَف ابلَبيتِّ وابلصَّفا واملروةِّ، مث َحلَّ مِّْن ُكلِّّ شي 
 اًل ويـَْهدي، أو يُصوَم إن مل جَيْد َهداًي«.  حَّت حَيُجَّ عاماً قَاب

 وأخرج البخاري واملوطأ، زايدة النسائي، ومل يذكر االشرتاط
    [ ]صحيح[1769]جامع: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  -رضي هللا عنهما  -َأمْسَاء بِّْنتِّ َأيبِّ َبْكٍر َأْو ُسْعَدى بِّْنتِّ َعْوٍف  )جه( -[ 2540] 
؟ فـََقاَلْت: َأاَن ا ، اَي َعمََّتاُه مَِّن احْلَجِّّ ْمَرَأٌة َسقِّيَمٌة، َوَأاَن َأَخاُف  َدَخَل َعَلى ُضَباَعَة بِّْنتِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ فـََقاَل: " َما مَيْنَـُعكِّ

، َحْيُث ُحبِّْستِّ   « أخرجه ابن ماجه احْلَْبَس، قَاَل: »فََأْحرِّمِّي َواْشرَتِّطِّي، َأنَّ حمِّلَّكِّ
 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أبي بكر بن عبد هللا بن الزبير[ 2936 ]ماجه:

َوَسلََّم َوَأاَن قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  -رضي هللا عنها -ُضَباَعة بنت الزبري )جه( -[ 2541] 
ي َوقُ  : حمِّلِّّي، َحْيُث حَتْبُِّسينِّ "  َشاكَِّيٌة، فـََقاَل: »َأَما تُرِّيدِّيَن احْلَجَّ، اْلَعاَم؟« قـُْلُت: إِّيّنِّ َلَعلِّيَلٌة، اَي َرُسوَل اَّللَِّّ قَاَل " ُحجِّّ ويلِّ

 أخرجه ابن ماجه 
لباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجاله رجال الصحيح[ ]األ 2937 ]ماجه:

 لكنه منقطع في هذه الرواية[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُضَباَعَة بِّْنَت الزَُّبرْيِّ ْبنِّ    -رضي هللا عنها  -)حم( أُّم َسَلَمَة    -[  2542]  قَاَلْت: أََتى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
نَي َمَعَنا يفِّ َسَفرِّاَن َهَذا؟« َوُهَو يُرِّيُد َحجََّة الْ  . قَاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ  َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ َوهَِّي َشاكَِّيٌة، فـََقاَل: »َأاَل خَتُْرجِّ َوَداعِّ

: اللَُّهمَّ حمِّلِّّي َحْيُث حَتْبِّسُ  ، َوُقويلِّ حْلَجِّّ  َأخرجه مسند أمحد.  .ينِّ "َشاكَِّيٌة، َوَأْخَشى َأْن حَتْبَِّسينِّ َشْكَواَي. قَاَل: " فََأهِّلِّّي ابِّ
، وقد عنعن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد    -وهو محمد    -إسحاق  [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد  فيه ابُن  26590]مسند:   مدلِّس 

ِحيِح[  َماِع، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَقْد َصرََّح اْبُن ِإْسَحاَق ِبالسَّ

 الفصل الرابع: يف محل السالح باحلرم 
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قال: مسعُت البَاَء يقول: »ملا صاحل رسوُل    -رمحه هللا-)خ م د( أبو إسحاق عمرو بن عبد هللا السبيعي    -[  2543]
وسلم-هللا   عليه  هللا  ُجُلبَّاُن    -صلى  َما  َفَسْألُتُه:   ، السالحِّ جُبُلبَّانِّ  إال  َيْدُخُلوها  ال  أن  على  َصاحلُهْم  احلُديبيةِّ،  أهَل 

 أخرجه أبو داود.  السالح؟ قال: القِّراُب ِبا فيه«.
 . وهو طرف من حديث طويٍل أخرجه البخاري ومسلم

    [ ]صحيح[1771]جامع: 

 الفصل اخلامس: يف ماء زمزم 
من زَْمَزَم،   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َسَقْيُت النيبَّ  -رضي هللا عنهما -)خ م حم( عبد هللا بن عباس  -[ 2544]

 َفَشرَِّب وهو قَائٌِّم«. 
، فأَتَيُتُه بِّدْلٍو«.   ويف رواية: »واْسَتسقى وهو عند البَـْيتِّ

 جه البخاري ومسلمزاد يف رواية قال: »َفحَلف عِّْكرَِّمُة: ما كان يومئٍذ إال على بعرٍي«. أخر 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل زَْمَزَم، فـَنَـَزْعَنا َلُه َدْلًوا، َفَشرَِّب، مثَّ َمجَّ ويف رواية يف مسند أمحد،    فِّيَها، مثَّ  أَنَُّه قَاَل: َجاَء النَّيبِّ

َها، لَنَـَزْعُت بَِّيَديَّ«َأفْـَرْغَناَها يفِّ زَْمَزَم، مثَّ قَاَل: »َلْواَل َأْن   تـُْغَلُبوا َعَليـْ
ْلبَـْيتِّ َوُهَو َعَلى بَعِّريِّهِّ، َواْستَـلَ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم طَاَف ابِّ َّ َصلَّى هللاُ  َم احْلََجَر ِبِِّّْحَجٍن َكاَن ويف رواية أخرى يف املسند، َأنَّ النَّيبِّ

»اْسُقوينِّ  فـََقاَل:  َقايََة،  السِّّ َوأََتى  قَاَل:  »اَل َمَعُه،  فـََقاَل:   ، البَـْيتِّ مَِّن  بِّهِّ  أنَْتِّيَك  َوَلكِّنَّا  النَّاُس،  خَيُوُضُه  َهَذا  إِّنَّ  فـََقاُلوا:   ،»
ْنُه النَّاُس«  َأخرجه مسند أمحد. .َحاَجَة يلِّ فِّيهِّ، اْسُقوينِّ ُمَِّّا َيْشَرُب مِّ

 [ ]صحيح[ 1841، 3527[ ]مسند: 1772]جامع: 

ُ أنَّ رسوَل هللا  -عنهارضي هللا -)ت( عائشة   -[ 2545]  كان    -صلى هللا عليه وسلم-»كانت حَتْمل ماَء زمزَم وخُتْبِّ
ُلُه«. أخرجه الرتمذي.   حَيْمِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 1774]جامع: 

ْعُت َرُسول اَّللَِّّ قال  -رضي هللا عنهما   -جابر بن عبد هللا  )جه( -[ 2546]  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: َماُء  : مسِّ
 زَْمَزَم، لَِّما ُشرَِّب َلُه " أخرجه ابن ماجه 

[ ]عبد الباقي: قال السيوطي في حاشية الكتاب: هذا الحديث مشهور على األلسنة كثيرا واختلف الحفاظ فيه فمنهم من  3062 ]ماجه:
. وفي الزوائد هذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن المؤمل[ ]األلباني:  صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه والمعتمد األول

 صحيح[ ]شعيب: حديث محتمل للتحسين[ 

، َوَجَعَل َيْسَتلُِّم احْلََجَر ِبِِّّ   -[  2547]  ْلبَـْيتِّ ْحَجنِّهِّ، مثَّ  )حم( اْبن َعبَّاٍس، قَاَل: طَاَف َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ
« فـَُرفَِّع َلهُ  َها، فـََقاَل: »اَنوُِّلوينِّ هِّ يـَْنزُِّعوَن مِّنـْ َقايََة بـَْعَد َما فـَرََغ، َوبـَُنو َعمِّّ ْلُو َفَشرَِّب، مثَّ قَاَل: »َلْوال َأنَّ النَّاَس    أََتى السِّّ الدَّ

ُذونَُه ُنُسًكا، َويـَْغلُِّبوَنُكْم َعَلْيهِّ، لَنَـَزْعُت َمَعُكْم«، مثَّ َخَرَج، َفطَاَف َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِّ   َأخرجه مسند أمحد.  .يـَتَّخِّ
 إسناده صحيح[  [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: 2227]مسند: 

 الفصل السادس: يف أحاديث متفرقة 
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هِّ يف    -صلى هللا عليه وسلم-قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أبو واقد اللَّيثي   -[ 2548] يقول ألزواجِّ
 حجةِّ الوداع: »هذه، مث ظُهوُر احلُْصرِّ«. أخرجه أبو داود.

متابعات والشواهد[  [ ]عبد القادر: فيه جهالة ابن أبي واقد، ولكن سماه أحمد في المسند[ ]شعيب: إسناده حسن في ال1776]جامع:  
 ]األلباني: صحيح[ 

على رَْحٍل، ومل يكن َشحيحاً، وَحدََّث    -رضي هللا عنه-)خ( ْثامة بن عبد هللا بن أنس قال: »َحجَّ أَنٌس    -[  2549] 
َلَتُه«. أخرجه البخاري   -صلى هللا عليه وسلم -َأنَّ النيبَّ   حجَّ على رَْحٍل وكانت زامِّ

 [ إسناده صحيح على شرط الشيخين (، وقال شعيب: 3754ابن حبان في صحيحه موصوال ) ]أخرجه  [ ]معلق[1780]جامع: 

: »رَأيتَك َتصَنُع أربعاً مل أَر أحداً  -رضي هللا عنهما-)خ م ط د( عبيد بن جريج قال لعبد هللا بن عمر    -[  2550] 
متسُّ من األركان إال اليمانِّيَّنْيِّ، ورأَيُتك تـَْلَبُس النِّّعاَل  من َأصحابك َيصنعها؟ قال: ما هي اي ابَن ُجَريٍج؟ قال: رأيُتك ال  

رَأُوا اهلالَل، ومل ْتِّلْل حَّت يكوَن يوُم   النَّاُس إذا  َأَهلَّ  بتيَة، ورأَيتك َتصبُغ ابلصفَرةِّ، ورأيُتك إذا كنَت ِبكَة  الرتوية؟  السِّّ
رسولَ  َأَر  مل  فإين  األركاُن،  َأمَّا  عمر:  بن  عبد هللا  وسلم-هللا    فقال  عليه  النِّّعاُل    -صلى هللا  وأمَّا  اليمانِّيَّنيِّ،  إال  مَيسُّ 

بتيُة، فإين رأيت رسول هللا   يـَْلَبُس النعاَل اليت ليس فيها َشعٌر، ويتوضأُ فيها، فأان ُأحبُّ أن    -صلى هللا عليه وسلم-السِّّ
بُّ أن َأصبَغ هبا، وأما اإلهالُل،    -صلى هللا عليه وسلم-ألَبسها، وأما الصفرُة، فإين رأيُت رسوَل هللا   َيْصُبُغ هبِِّّا، فأان ُأحِّ

لُتُه«. أخرجه البخاري ومسلم واملوطأ وأبو داود -صلى هللا عليه وسلم-فإين مل َأَر رسوَل هللا      يُهِّلُّ حَّت تـَْنبعَِّث بهِّ رَاحِّ
   [ ]صحيح[1782]جامع: 

اْبَن عمر    -)خ( انفع    -[  2551]  أنَّ  ابن عمر  »إنَّ رسوَل هللا  ر -موىل  قال:  صلى هللا عليه  -ضي هللا عنهما  
احلَُليَفةِّ    -وسلم بذي  ينزل  حج[   -كان  ]حني  َحجَّتهِّ  ويف  يعتمُر،  بذي    -حني  الذي  املسجد  موضع  يف  مَسَُرٍة  حَتَْت 

َظهَر من َبْطنِّ واٍد أانَخ  احلليفةِّ، وكان إذا رجع من َغْزٍو، وكان يف تلك الطريق، أو حجٍّ أو عمرٍة: َهَبَط َبْطَن واٍد فإذا  
اليت    ابلبطحاء اليت على َشفِّريِّ الوادي الشَّرقِّيَّةِّ، َفعرََّس مثَّ حَّتَّ ُيْصبَح، لَْيَس عند املسجد الذي حبجارٍة، وال على األكمةِّ 

مثَّ ُيَصلِّّي،    -وسلم  صلى هللا عليه-عليها املسجد، كان مثَّ خليٌج يَصلِّّي عبُد هللا عنده، يف بطنه ُكُثٌب كان رسوُل هللا  
َفَدَحا السيُل فيه ابلبْطَحاءِّ حَّت َدفَن ذلك املكان الذي كان عبُد هللا يصلِّّي فيه، قال انفٌع: وإن عبد هللا بن عمر حدَّثَُه:  

قد كان َصلَّى َجنَب املسجد الصغري الذي دون املسجد اّلذي بَِّشَرفِّ الرَّْوَحاء، و   -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا  
، تَنزُِّل مثَّ عن ميينك حني تقوُم يف املسجد وتصلِّّي،  -صلى هللا عليه وسلم-عبُد هللا يـَْعلُم املكاَن الذي َصلَّى فيه النيبُّ  

ََجٍر أوحنُو ذلك.   وذلك املسجد على حافّةِّ الطريق الُيمىن، وأنَت ذاهٌب إىل مكة، بينه وبني املسجد األكب: رَْمية حبِّ
الطريق دون  َحافَّةِّ  َطَرفِّهِّ على  انتهاُء  العِّْرُق  الرَّوَحاء، وذلك  ُمْنَصَرفِّ  عند  الذي  العِّْرق  إىل  ُيَصلِّّي  ابن عمر كان   وإنَّ 
ذلك   يف  ُيَصلِّّي  عبُدهللا  يكن  فلم  َمسجٌد،  مثَّ  ابتيَن  وقد  َمكََّة،  إىل  ذاهب  وأنَت  املُنَصرفِّ  وبني  بينه  الذي  املسجد 

هِّ، وكان عبد هللا يَروح من الروحاء، فال يصلِّّي الظهر  املسجد، كان يرت  ُكُه عن َيسارِّهِّ وراءه، وُيَصلِّّي أماَمُه إىل العرقِّ نـَْفسِّ
السَّحرِّ:   أو من آخرِّ  الصبح بساعٍة  قبَل  به  َمرَّ  فإن  أقَبَل من مكة،  الظهر، وإذا  فيه  املكان، فيصلِّّي  ذلك  حَّت أيِتَ 

كان يَنزُِّل حَتَْت َسرحٍة َضْخَمٍة دوَن    -صلى هللا عليه وسلم-، وإنَّ عبد هللا َحدَّثُه: َأنَّ النيبَّ  عرََّس حَّتَّ ُيَصلِّّي هبا الصبح
يَلنيِّ، ِبِّ الرَُّويَثةِّ  بَرِّيدِّ  ُدويَن  َأَكمٍة  يف  يُفضي  ]سهل[ حني  َبْطح  مكاٍن  الطريق يف  َوُوجاَه  الطريق،  ميني  وقد   الرَُّويَثةِّ عن 

-جوفها وهي قائمٌة على ساق، ويف َساقِّها ُكُثٌب كثريٌة، وإنَّ عبد هللا بن عمر حدَّثَُه: أنَّ النيبَّ  انكسر أعالها فَانثىن يف  
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أو   -صلى هللا عليه وسلم َقْبَانِّ  َهْضبٍة عند ذلك املسجد  إىل  الَعْرج، وأنَت ذاهٌب  تـَْلعٍة مَتضي وراَء  َطَرفِّ  َصلَّى يف 
ني الطريق عند َسَلماتِّ الطريق، بني أولئك السلماتِّ كان عبُد هللا يَروُح من ثالثٌة، على القبور رضٌم مِّن حجارٍة عن مي

َرةِّ، فُيَصلِّّي الظهَر يف ذلك املسجد، وإنَّ عبد هللا بَن عمر َحدَّثُه: َأنَّ رسوَل هللا   -الَعْرج بعد أن مَتيَل الشمُس ابهلاجِّ
يلِّ دوَن َهْرَشى، ذلك املسيُل الصٌق  نـََزَل عند َسَرحاٍت بُِّكراٍع هرَشى،    -صلى هللا عليه وسلم عند يسار الطريق يف َمسِّ

  بُكراع َهرشى، بينه وبني الطريق َقريٌب من َغْلَوٍة، وكان عبد هللا ُيَصلِّّي إىل َسْرَحٍة هي أقْـَرُب السََّرحاتِّ إىل الطريق، وهي 
كان يـَْنزُِّل يف املسيل الذي يف أدىن َمرِّ الظَّهرانِّ    -ه وسلمصلى هللا علي -َأْطَوهُلنَّ. وإنَّ عبد هللا بَن عمر َحدثُه: أنَّ النيبَّ  

قِّبَل املدينَة حنَي تنزل من الصَّفراء وأنت تْنزُِّل يف َبْطنِّ ذلك املسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهٌب إىل مَكة ليس بني  
ََجٍر، وإنَّ عبد  -صلى هللا عليه وسلم-منزلِّ رسول هللا   صلى  -هللا ]بن عمر[ َحدَّثَُه: أنَّ النيب    وبني الطريق إال رَميٌة حبِّ
صلى  -كان يـَْنزُِّل بذي ُطَوى، ويَبيُت حَّت ُيصبَح، ُيصلِّّي الصُّبح حني يَقَدُم َمكََّة، وَمَصلَّى رسولِّ هللا    -هللا عليه وسلم
على أَكمٍة َغليظٍة،    ]ذلك[ على َأَكمٍة َغليظٍَة، ليس يف املسجد الذي ُبين مثَّ، ولكن أسفَل من ذلك -هللا عليه وسلم

استقبَل فـُْرَضيت اجلَبلِّ الذي بينه وبني اجلبل الطويل حنو الكعبة،    -صلى هللا عليه وسلم-وإنَّ عبد هللا حدَّثَُه: أنَّ النيبَّ  
النيب   ومصّلى  األكَمةِّ،  بطَرف  املسجد  يساَر  مثَّ  ُبين  الذي  املسجَد  وسلم-َفَجَعَل  عليه  على    -صلى هللا  منه  أسَفَل 

وبني  ا بينك  الذي  اجلبل  من  الُفْرَضَتنْيِّ  ُمستقبل  تصلِّّي  مث  حنوها،  أو  أْذرٍُع  َعْشرة  األكمةِّ  من  َتدَُع  السَّوَداء،  ألكمةِّ 
 الكعبة«. هذه رواية البخاري. 

 وأخرج مسلم منها الفصلني اآلخرين يف النزول بذي ُطَوى واستقبال الُفَرضتنيِّ. 
ُعقْ  بن  موسى  من حديث  البخاري  فيها،  وَأخرج  فَيصلِّّي  الطَّريقِّ  من  أَماكَِّن  يَتحرَّى  عبد هللا  بَن  ساملَ  »رأيُت  قال:  َبَة 

ُيَصلِّّي يف تْلَك األمكَنةِّ، وسألت ساملاً؟ فال    -صلى هللا عليه وسلم-وحُيدُِّث: َأنَّ َأابه كان ُيَصلِّّي فيها، وأنَّه رأى النيبَّ  
 كلِّّها، إال أَّنما اختلفا يف مسجٍد بشرفِّ الروحاء«  أْعَلُم إال أنَّه واَفَق اَنفعاً يف األمكِّنةِّ 

 [ ]صحيح[ 1783]جامع: 
ٍد    )حم(   -[  2552]  ْبنِّ َخالَّ َوَسلََّم،    -رضي هللا عنه-السَّائِّب  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ أََتى  َعَلْيهِّ السَّاَلُم  ْبِّيَل  َأنَّ جِّ  "

 َأخرجه مسند أمحد.  .َواْلَعجُّ: التـَّْلبَِّيُة، َوالثَّجُّ: حَنْرُ فـََقاَل: ُكْن َعجَّاًجا َثجَّاًجا “، 
 [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس[ 16566]مسند: 

:   -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  2553]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل لِّنَِّسائِّهِّ َعاَم َحجَّةِّ اْلَوَداعِّ
: َواَّللَِّّ اَل  »َهذِّهِّ، مثَّ ظُُهوَر احْلُْصرِّ« ، قَاَل: َفُكنَّ ُكلُُّهنَّ حَيُْجْجَن إِّالَّ زَيـَْنَب بِّْنَت َجْحٍش، َوَسْوَدَة بِّْنَت زَمْ  َعَة، وََكانـََتا تـَُقواَلنِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل إِّْسَحاُق ْبُن ُسَليْ  ْعَنا َذلَِّك مَِّن النَّيبِّ َماَن، يفِّ َحدِّيثِّهِّ: قَالََتا: َواَّللَِّّ اَل حُتَرُِّكَنا حُتَرُِّكَنا َدابٌَّة بـَْعَد َأْن مسِّ
 ولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َهذِّهِّ، مثَّ ظُُهوَر احْلُْصرِّ« . َدابٌَّة بـَْعَد قـَْولِّ َرسُ 

َا هَِّي َهذِّهِّ احْلَجَُّة، مثَّ الْ ويف رواية خمتصرة، َّ  احْلُْصرِّ  َزْمَن ظُُهوَر   َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َلمَّا َحجَّ بِّنَِّسائِّهِّ، قَاَل: " إَِّّنَّ
 َأخرجه مسند أمحد.  ."

َوابْ 9765،  26751]مسند:   ِذْئٍب َعْنُه  َأِبي  َوَلِكنَُّه ِمْن ِرَواَيِة اْبِن  ُن َأِبي [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: ِفيِه َصاِلح  َمْوَلى التَّْوَأَمِة، 
 ِذْئٍب َسِمَع ِمْنُه َقْبَل اْخِتاَلِطِه، َوُهَو َحِديث  َصِحيح [ 

ْبِّيَل َلمَّا رََكَض زَْمَزَم بَِّعقِّبِّهِّ، َجَعَلْت أُمُّ  -رضي هللا عنهما    -)حم( اْبن َعبَّاٍس، َعْن ُأيبَِّّ ْبنِّ َكْعٍب    -[  2554]  : َأنَّ جِّ
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ُ َهاَجَر أُمَّ  َم اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »رَحِّ َها َلَكاَنْت َماًء َمعِّيًنا«  إِّمْسَاعِّيَل جَتَْمُع اْلَبْطَحاَء، فـََقاَل النَّيبِّ   . إِّمْسَاعِّيَل، َلْو تـَرََكتـْ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[  21125]مسند: 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  -رضي هللا عنها  -َعائَِّشة  )خز(  -[ 2555]  ، َأَمَر النَّاَس َعاَم  -َصلَّى اَّللَّ َحجَّةِّ اْلَوَداعِّ

َع بُِّعْمَرٍة قـَْبَل احْلَجِّّ فـَْليَـْفَعْل". أخرجه ابن خزمية   فـََقاَل: "َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْرجِّ
 [ ( ناصر –]ياسين: إسناده حسن[ ]االعظمي: )إسناده حسن صحيح   [3079]خزيمة: 

ُعَمَر    )خز(  -[  2556]  َوَسلََّم    -َرُسوُل اَّللَِّّ  قَاَل: َكاَن    -رضي هللا عنهما    -اْبن  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ اْلبَـْيَت    -َصلَّى  يـَُزوُر 
 فـََيُطوُف بِّهِّ ُأْسُبوًعا، َوُيَصلِّّي رَْكَعَتنْيِّ، َوحتِّلُّ َلُه النَِّّساُء. أخرجه ابن خزمية 

 ]ياسين: صحيح. لم نقف عليه بهذا اللفظ من هذا الطريق[   [2942]خزيمة: 
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 الرابع عشر: يف حج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعمرته الباب  

 وفيه فصالن   
 

 الفصل األول: يف عدد حجاته وعمره ووقتهما 
قال: »كنُت َأان وابُن عمر ُمسَتنَِّدْينِّ إىل    -رضي هللا عنهما-)خ م ت د حم( عروة بن الزبري بن العوام    -[  2557]

واك َتسَْتُّ، قال: فقلت: اي َأاب عبد الرمحن، اْعَتَمَر النيبُّ  ،  -رضي هللا عنها -ُحجَرةِّ عائشَة   -وإانَّ لََنْسَمُع َضْرهَبَا ابلسِّّ
يف رََجٍب؟ قال: نعم، فقلت لعائشَة أي َأَمَتاُه: أال تسمعني ما يقول أبو عبد الرمحن؟ قالت: وما    -صلى هللا عليه وسلم

النيبُّ   اَعَتمَر  يقول:  قلُت:  ما    -عليه وسلمصلى هللا  -يقول؟  َلَعْمري  الرمحن،  يـَْغفُِّر هللا أليب عبد  فقالت:  رََجب،  يف 
 اْعَتَمَر يف رََجب، وَما اْعتمَر مِّْن ُعْمرٍة إال وإنَُّه َلَمَعُه، قال: وابُن عمر َيْسَمُع، ما قال: ال، وال: نـََعْم، َسَكَت. 

املسجَد، فإذا اْبُن ُعَمَر َجاِّلٌِّس إىل َجْنبِّ ُحجَرةِّ عائشَة، وإذا أانٌس  ويف رواية جماهد بن َجٍب قال: »َدَخلُت أان وُعروُة  
صلى هللا -ُيصلُّوَن يف املسجد َصالة الضَُّحى، قال: َفسألناُه عن صالْتم؟ فقال: بِّدَعٌة، مث قال له: كم اعتمَر رسوُل هللا 

عَنا اْستِّناَن َعائَِّشَة أُمِّّ املؤمنني يف احلجرة،  ؟ قال: أْرَبٌع، إحداُهنَّ يف رََجب، فَكرِّهنا أن نـَُردَّ -عليه وسلم  عليه، قال: ومسِّ
صلى  -فقال ُعروُة: اي أُمَّ املؤمنني، أال َتسَمعِّنَي ما يقول أبو عبد الرمحن؟ قالت: وما يقول؟ قال: يقول: إنَّ رسوَل هللا  

قالت: يـَْرَحُم هللا أاب عبد الرمحن، ما اْعتمَر ]ُعمرًة[ إال وهو  اْعتمَر َأْرَبَع ُعمَراٍت، إْحَداُهنَّ يف رََجٍب، ف  -هللا عليه وسلم
 َشاهُِّدُه، وما اعتمَر يف رَجٍب قطٌّ«. هذه رواية البخاري ومسلم.

؟  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي: عن ُعْروَة خُمتَصرًا، قال: »ُسئَِّل اْبُن عمَر: يف أيِّّ َشهٍر اْعتَمَر رسوُل هللا  
وما    -تعين ابَن ُعَمر    -إال وهو معه    -صلى هللا عليه وسلم- رجٍب، فقالت عائَِّشُة: ما اعتمَر رسوُل هللا  فقال: يف

 اْعَتَمَر يف َشْهرِّ رجٍب قطُّ«.  
  اْعَتَمَر َأربعاً، إحداهن يف رجٍب، مل يزدْ   -صلى هللا عليه وسلم-ويف ُأخرى له عن جُمَاهٍد: أنَّ ابَن عمر قال: إنَّ النيبَّ  

 على هذا«. 
؟ قال: ُعْمَرتنْيِّ، -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود: عن جماهد قال: »ُسئَِّل ابُن عمر: كم اعتمر رسوُل هللا  

هللا   رسوَل  أنَّ  علَِّم  لقد  فقالت:  عائشَة،  ذلك  وسلم-فـَبَـَلَغ  عليه  هللا  حبجَّةِّ    -صلى  قـََرََّنا  اليت  سوى  ثالًثً،  اعتمر 
 الوداع«.

أخرى   رسوَل هللا  ويف  »إنَّ  قالت:  عائشة  عن  ُعْرَوَة  عن  وسلم-له:  عليه  ذي    -صلى هللا  يف  ُعْمَرًة  ُعْمرتنيِّ:  اْعَتمَر 
 ( 1) القعدة، وعمرًة يف شوال« 

 اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َعبَّادِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ الزَُّبرْيِّ، قَاَل َدَخْلُت َعَلى َعائَِّشَة فـََقاَلْت: »َما اْعَتَمَر َرُسولُ ويف رواية عن  
 . (2)َأخرجه مسند أمحد  .إِّالَّ يفِّ ذِّي اْلقِّْعَدةِّ، َوَلَقْد اْعَتَمَر َثاَلَث ُعَمٍر«

 [ ]صحيح[ 1785]جامع: ( 1)
   [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[25910]مسند:  (2)
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؟  -صلى هللا عليه وسلم-: كم َحجَّ رسوُل هللا  -رضي هللا عنه-)خ م ت د( قتادة قال: »سألُت أَنساً    -[  2558] 
نة، إذ  قال: َحجَّ َحجَّة واحدة، واعَتمَر أربَع ُعَمٍر: ُعمَرًة يف ذي القعدة، وُعمَرَة احلديبَيةِّ، وعمرًة مع َحجَّته، وعمرَة اجلِّْعرا

 اية الرتمذي.  َقَسَم َغنِّيمَة ُحننٍي«. هذه رو 
اَعَتَمَر أربع ُعَمر، ُكلُّها يف ذي القعدة. إال اليت مع    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية البخاري ومسلم: »أنَّ رسوَل هللا  

احْلَُديبية   من  احلديبية    -َحجَّته: عمرة  زَمَن  من    -أو  الَقعدة، وعمرًة  املقبل يف ذي  العام  من  الَقعدة، وعمرًة  يف ذي 
ْعَرانةَ   ، حيث َقسَم َغَنائَِّم ُحننٍي يف ذي الَقعدة، وعمرًة يف َحجَّته«. جِّ

 وهلما يف أخرى بنحو رواية الرتمذي. 
 ويف رواية أيب داود مثل روايتهما اأَلوىل

 [ ]صحيح[ 1786]جامع: 
عباس    -[  2559]  بن  د( عبد هللا  عنهما-)ت  أربَع    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا  اعتمَر 

نَةِّ، والرَّابعَة: اليت  ُعَمر: ُعمَرَة احلَُديَبيةِّ، وُعمرَة الثَّانيةِّ مِّْن قَابٍِّل: عمرَة الَقَضاءِّ يف ذي الَقعَدةِّ، وعمرَة الثَّالثةِّ: من اجلْعَرا
 مع َحجَّتِّهِّ«. 

 أخرجه الرتمذي، وقال: وقد روي عن عكرمة مرساًل. 

َبُة: يعين: ُعمَرَة الَقَضاء يف    -ويف رواية أيب داود زايدة يف لفظه قال: »والثانيُة: حني تـََواَطؤوا على ُعْمَرةِّ قَابٍِّل   قال قُتيـْ
 وقال يف الرابعة: اليت قـََرَن مَع َحجَّتِّهِّ«   -ذي الَقعدة  

 صحيح[  [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني:1788]جامع: 

اْعَتَمَر يف ذي الَقعدة«.    -صلى هللا عليه وسلم -»أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)ت( الباء بن عازب    -[  2560] 
 أخرجه الرتمذي 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 1789]جامع: 

اْعتَمَر ثالًثً: َعاَم   -صلى هللا عليه وسلم-»بـََلَغُه: َأنَّ رسوَل هللَا  -رمحه هللا-)ط( مالك بن أنس   -[ 2561] 
 احلُدْيبية، وعام الَقضيَّةِّ، وَعاَم اجلِّْعرانَةِّ«. أخرجه املوطأ بالغا 

 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]الهاللي: صحيح لغيره[ 1791]جامع: 

قَبَل أْن حَيُجَّ«.    -هللا عليه وسلمصلى  -قال: »اعتمر النيبُّ    -رضي هللا عنهما-)د خ( عبد هللا بن عمر   -[  2562] 
 أخرجه أبو داود. 

 [ ]صحيح[ 1792]جامع: 

عباس    -[  2563]  بن  عبد هللا  عنهما-)د(  رسوَل هللا    -رضي هللا  وسلم-»أنَّ  عليه  ُعْمَرةِّ   -صلى هللا  يف  َأقَاَم 
 الَقَضاء َثالًًث«. أخرجه أبو داود.

 [ ]عبد القادر: حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[  1793]جامع: 

صلى هللا  -مسع ابن عباس يقول: »ملا اعتمر رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ( عبد هللا بن أيب أوىف    -[  2564] 
 «. أخرجه البخاري -وسلم صلى هللا عليه-َسرَتانُه من غِّلمانِّ املُْشركني ومنهم أن يُؤُذوا رسول هللا  -عليه وسلم
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 [ ]صحيح[ 1794]جامع: 

َعبَّاس    )جه(   -[  2565]  عنهما-اْبن  ذِّي    -رضي هللا  يفِّ  إِّالَّ  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  يـَْعَتمِّْر  »مَلْ  قَاَل: 
 . اْلَقْعَدةِّ« أخرجه ابن ماجه

ليلى[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: 2996  ]ماجه: الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي  [ ]عبد 
 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 

َوَسلََّم َثاَلَث َحجَّاٍت،  قَاَل: َحجَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس و َجابِّر  )جه( -[ 2566] 
َر، َوَحجًَّة بـَْعَد َما َهاَجَر مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ، َوقـََرَن َمَع َحجَّتِّهِّ ُعْمَرًة، َواْجَتمَ  ُّ َصلَّى هللاُ  َحجََّتنْيِّ قـَْبَل َأْن يـَُهاجِّ َع َما َجاَء بِّهِّ النَّيبِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَما َجاَء بِّهِّ َعلِّيٌّ مِّاَئَة َبَدنَةٍ  َيبِّ َجْهٍل، يفِّ أَْنفِّهِّ بـَُرٌة مِّْن فِّضٍَّة، فـََنَحَر النَّيبِّ َها مَجٌَل ألِّ نـْ ، مِّ
تِّّنَي، َوحَنََر َعلِّيٌّ َما َغَبَ ". أخرجه ابن ماجه  . بَِّيدِّهِّ َثاَلًًث َوسِّ

شعيب: حديث جابر رجاله ثقات، لكن اختلف على سفيان  [ ]األلباني: صحيح من دون الحجتين وجمل أبي جهل[ ]3076 ]ماجه:
 الثوري فيه، وهذا لفظ حديث جابر، أما حديث ابن عباس ففيه قصة الجمل فقط[ 

َث ُعَمٍر،  )حم( َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: »اْعَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َثاَل   -[  2567] 
 .ُكلُّ َذلَِّك يـَُليبِّّ َحَّتَّ َيْسَتلَِّم احْلََجَر«

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ ويف رواية أخرى،   . اْعَتَمَر َثاَلَث ُعَمٍر ُكلُّ َذلَِّك يفِّ ذِّي اْلَقْعَدةِّ، يـَُليبِّّ َحَّتَّ َيْسَتلَِّم احْلََجَر« »َأنَّ النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  

 [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كالم، وقد وثق[ 6685]مسند: 

قَاَل: »اْعَتَمَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـَْبَل َأْن حَيُجَّ،    -رضي هللا عنه    -)حم( اْلَبَاء ْبنِّ َعازٍِّب    -[  2568] 
َأرْ  اْعَتَمَر  أَنَُّه  َعلَِّم  َعائَِّشُة: »َلَقْد  فـََقاَلْت  َأْن حَيُجَّ«،  قـَْبَل  َواْعَتَمَر  َأْن حَيُجَّ  قـَْبَل  فِّيَها«َواْعَتَمَر  الَّيتِّ َحجَّ  بُِّعْمَرتِّهِّ  ُعَمٍر    . َبَع 

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره[ ]الهيثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات[ 18629]مسند: 

[، قَاَل: »َلمَّا قـََفَل  1]التوبة:  يفِّ قـَْولِّهِّ }بـََراَءٌة مَِّن اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ{    -رضي هللا عنه-أَبو ُهَريـَْرَة    )حب خز(   -[  2569] 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّْن ُحَننْيٍ، اْعَتَمَر مَِّن اجلِّْعَرانَةِّ«، مثَّ َأمََّر َأاَب َبْكٍر عَ   . أخرجه ابن حبان َلى تِّْلَك احلِّجَّةِّ.َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

 ه صحيح[  [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناد 3078[ ]خزيمة: 3707]حبان: 

ْلفِّ    -رضي هللا عنه-أَبو ُهَريـَْرَة    )حب(   -[  2570]  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َشهِّْدُت مِّْن حِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
نـََقَضْتُه«،   َوإِّيّنِّ ُكْنُت   ، النـََّعمِّ َأنَّ يلِّ مُحَْر  بُّ  َوَما ُأحِّ اْلُمطَيَّبِّنَي،  ْلَف  َواْلُمطَيُِّّبونَ قـَُرْيٍش إِّالَّ حِّ َوزَْهَرُة،  قَاَل:  َوأَُميَُّة،  ٌم،  : َهاشِّ

 . أخرجه ابن حبان َوخَمُْزوٌم.
 [ ]االلباني: حسن صحيح دون قوله: »والمطيبون هاشم...«[ 4374]حبان: 

 الفصل الثاني: يف ذكر حجة الوداع 
، والنيبُّ    -رضي هللا عنهما-)خ م( عبد هللا بن عمر    -[  2571] صلى هللا -قال: »ُكنَّا نـََتحدَُّث عن َحجةِّ الوداعِّ

وأْثىن عليه، مث    -صلى هللا عليه وسلم-بني أْظُهرِّان، وال نَدري ما َحجَُّة الوداع، حَّت محَِّد هللا رسوُل هللا    -عليه وسلم
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ره، وقال: َما بـََعَث هللا من َنيبٍّ إال أَْنَذرَُه أُمََّتُه: أْنَذرَُه نُوٌح والنَّبيوَن من بعده، وإنَّه  ذكر املسيَح الدجاَل، فأْطَنَب يف ذِّك
ُه عِّنَـَبٌة  خَيُْرُج فيكم، فما َخفي عليكم من َشْأنهِّ فـََلْيَس خَيَْفى عليكم، إنَّ ربَُّكُم ليس أبعَوَر، إنه أْعَوُر عني اليمىن، كأنَّ عينَ 

نَّ هللا َحرََّم عليكم دماءكم وَأْموالكم، ُكحَرمةِّ يـَْومُِّكْم هذا، يف بـََلدُِّكم هذا، أال َهْل بـَلَّْغْت؟ قالوا: نعم، قال:  طافية، أال إ
، انظُُروا، ال تـَْرجعوا بعدي ُكفَّارًا يضرُب بعُضْكم رِّقاَب بَعٍض«. هذه رواية  -أو وحْيَُكْم    -ويَلُكمْ   -َثالًثً   -اللَُّهمَّ اْشهدْ 

 اري.البخ
 ال َترجُعوا بعدي كفارًا يْضرُِّب بعضكم رقَاَب بْعٍض«   -أو قال: ويلكم  -وأخرج مسلم َطَرفاً منه، وهو قوله: »وحْيَكم 

 وأخرج البخاري أيضاً هذا الفصل مفردًا.
ٍع بعَده، دون ذِّْكر الدجال،  وأخرجا مجيعاً الفصَل الذي فيه: »أَتدُروَن: أيُّ يوٍم هذا؟، وحترَْي الدماءِّ واألعراضِّ يف   موضِّ

ُعوا بعدي كفارًا«.  و »ال تـَْرجِّ
النيبُّ   »َوَقَف  ابن عمر:  الغاز: عن انفع عن  بُن  البخاري: وقال هشام  َبنَي    -صلى هللا عليه وسلم-قال  النَّْحرِّ  يـَْوَم 

وقال: هذا يوُم احلَجِّّ األكب، فطَفِّق    -أوالً  وذكر حنو ما سبق    -اجْلََمراتِّ يف احلجَّةِّ اليت حجَّ فيها، وقال: أيُّ يوٍم هذا؟  
«  -صلى هللا عليه وسلم-النيبُّ   يقول: اللَُّهمَّ اْشَهْد، مثَّ َودَّع النَّاس، فقالوا: هذه َحجَُّة الَوداعِّ

 [ ]صحيح[ 1795]جامع: 
رمحه هللا عن أبيه قال: »دَخْلنا على جابر بن عبد هللا  -)م د س( جعفر بن حممد بن علي بن احلسني    -[  2572] 

؟ حَّت انتهى إيلَّ، فقلت: أان حممُد بُن علٍي بن احلسني، فَأهَوى بيدِّه إىل رأسي فَنزََع زِّرَِّي األعلى، مثَّ   َفسأَل عن القومِّ
َيَدُه   َوَضَع  األسفَل، مث  زِّرَِّي  ْئَت، نـَزََع  شِّ َسْل عما  أخي،  اْبَن  اي  بك  َمرحباً  فقال:  َشاٌب،  ُغالٌم  يومئٍذ  وأان   ، َثْدَييَّ بنَي 

فاً هبا، ُكلَّما َوضَعها على َمنكِّبِّه رَجَع َطَرفاها إليه  -وهو أعمى    -فسأْلُتُه   ، وحضر وْقُت الصالةِّ، فقام يف نَِّساَجٍة ملَتحِّ
َغرِّها. ورداؤُه إىل َجنبهِّ على املشْ  ، َفَصلَّى بنا، فقلُت: أْخبين عن َحجَّةِّ رسولِّ هللا  من صِّ ،  -صلى هللا عليه وسلم-جبِّ
ننَي مل حَيُّج مثَّ أذََّن يف النَّاس يف العاشرة،    -صلى هللا عليه وسلم-فـََعَقَد بَيدِّهِّ تِّسعاً، فقال: إنَّ رسوَل هللا   َمَكَث تِّْسَع سِّ

صلى هللا عليه  -، فـََقدَِّم املديَنَة بَشٌر كثرٌي، كلُّهم يـَْلَتمُس أْن أيَْمَتَّ برسولِّ هللا  حاجٌّ   -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا  
ْثَل َعملهِّ، َفخرْجنا معه، حَّت أتَينا َذا احْلُليَفةِّ ، فـََوَلَدت أمساُء بنُت ُعَمْيٍس حُممََّد ابَن أيب بكٍر، ف-وسلم أَرَسلت  ، ويـَْعمَل مِّ

لي واْستَـْثفِّري بَِّثوٍب وأحرمي، َفَصلَّى رسوُل هللا -ليه وسلمصلى هللا ع-إىل رسولِّ هللا  صلى  -، كيف أْصنُع؟ قال: اْغتسِّ
يف املسجد، مث رَكَب الَقْصواَء، حَّت استَـَوْت به انقـَُته على البَـْيداءِّ، َنَظرُت إىل َمدِّ بصرِّي َبنَي َيَدْيهِّ مِّْن    -هللا عليه وسلم

  -صلى هللا عليه وسلم -وعن يسارهِّ مثَل ذلك، ومن َخلفِّهِّ مثل ذلك، ورسوُل هللا    راكٍب وماٍش، وعن ميينهِّ مثَل ذلك،
ْلنا به، فَأَهلَّ ابلتوحيد: لَبـَّْيَك   اللَّهمَّ لَبـَّْيَك،  بني أظُهرِّان، وعليه يـَْنزُِّل القرآُن، وهو يـَْعرُِّف أتويَلُه، وما َعمَِّل به من شيٍء َعمِّ

إنَّ احلمَد والنِّّْعَمَة َلَك واملُْلَك، اَل شريَك َلَك، وأَهلَّ الناس هبذا الذي يُهِّلُّوَن به، فلم يـَُردَّ  لَبَّيَك ال َشريَك َلَك لبـَّْيَك،  
قال جابر: َلْسَنا    -َتلبِّيَـَتُه    -صلى هللا عليه وسلم -شيئاً منه، وَلزَِّم رسوُل هللا    -عليهم رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم

َحَّت إِّذا أَتَينا البَـْيت معه استلم الرُّكَن، فـََرَمَل َثالًثً، وَمشى أربعاً، مث نـََفَذ إِّىل َمقامِّ    -ُف الُعمرَة  نـَْنوي إال احلجَّ، َلسنا نعرِّ 
، فكاَن  125إِّبراهيم عليه السالم، فقرَأ: }واختَُِّّذوا مِّْن َمَقامِّ إِّبـَْراهيم ُمَصلَّى{ ]البقرة:   [ ، َفَجَعَل املَقاَم بينه وبني البيتِّ

كان يقرأُ يف الركعتني: }ُقْل ُهَو هللاُ أَحٌد{ ، و }ُقْل اَي   -صلى هللا عليه وسلم-وال أْعَلُمُه ذََكره إِّال عن النيبِّّ  -وُل أيب يـَقُ 
َفا َواملَْرَوَة  الصَّ أيُّها الكافُِّروَن{ ، مث رََجَع إِّىل الرُّكنِّ فَاْستَـَلَمُه، مث َخَرَج من الباب إِّىل الّصفا، فـََلمَّا دان من الصفا قرأ: }إِّنَّ 
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َلَة، فـََوحََّد  158مِّن َشَعائِّرِّ هللاِّ{ ]البقرة:   [ أَبَدأ ِبا بَدأ هللاُ به، فـََبدَأ ابلصفا، فـََرقي عليه حَّتَّ رَأى البيَت، فاْستَـْقَبَل القِّبـْ
إِّله إِّال هللا، وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شي َُه، وقال: ال  إِّلَه إِّال هللا  هللَا وَكبَّ ء قدير، ال 

مث نَزَل إِّىل املَروةِّ،    -قال: هذا ثالَث َمرَّاٍت    -وحَدُه، أجْنََز وْعَدُه، وَنَصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم األحَزاَب َوحَدُه، مثَّ َدَعا بنْي ذلك  
أََتى املروَة، فـََفَعَل على املَروةِّ كما فـََعَل على   َحَّتَّ إِّذا اْنَصبَّْت َقَدَماُه يف َبْطنِّ الوادي رََمَل، حَّت إِّذا َصعِّْدان َمشى، حَّت

وَجَعلُتها  الصََّفا، حَّت إِّذا كاَن آخُر طواٍف َعال على املروةِّ قال: لو َأيّنِّ اْستَـْقبَـْلُت من أمري ما اْسَتْدبـَْرُت مَلْ َأُسق اهلْدَي  
لَّ، ولَيجعلهَ  ا ُعمَرة، فقام ُسراقُة بُن مالك بن ُجعُشٍم، فقال: اي رسوَل هللا،  ُعْمَرة، َفَمن كاَن منكم لَْيَس َمْعُه َهدٌي فـَْلَيحِّ

َنا هذا، َأم لألَبدِّ؟ َفشّبَك رسوُل هللاِّ   َأصابَعُه واحدًة يف األخرى، وقال: َدَخَلتِّ الُعمرُة يف    -صلى هللا عليه وسلم-أَلَِّعامِّ
، فـََوَجَد فَاطَِّمَة ُمَِّّْن  -صلى هللا عليه وسلم-اليمن بُِّبْدنِّ النيبِّّ    ال، بل ألَبدِّ أَبٍد، وَقدَِّم عليٌّ من   -هكذا مرََّتنْيِّ    -احلجِّّ  

َذا، قاَل: وكان عليٌّ   رضي هللا عنه    -َحلَّ، َولَبسْت ثِّياابً َصبيغاً، واكتَحَلْت، فَأنَكَر َذلَِّك عليها، فقالت: إِّنَّ َأيب َأَمَرين هبِّ
حُمرِّشاً على فاطمَة للذي َصَنعْت، ُمستَـْفتياً لرسولِّ هللا    -عليه وسلم  صلى هللا-يقول ابلعراق: فذهبُت إِّىل رسولِّ هللا    -

فيما ذََكَرْت عنه، فأخبتُه: َأين أنكرُت ذلك عليها، فقالت: َأيب َأمرين هبذا، فقال: َصَدَقْت، َصَدَقْت، َماذا قُلت حني  
، قال: فإِّنَّ َمعَي اهلَدَي فال حتِّل، قال: فكاَن مجاعُة اهلَدي  فـََرضَت احلجَّ؟ قال: قلُت: اللهم إِّين ُأهِّلُّ ِبا َأهلَّ به َرسوُلكَ 

مِّاَئة، قال: َفحلَّ الناُس ُكلُّهم وَقصَّروا، إِّال   -صلى هللا عليه وسلم-الذي َقدَِّم به عليٌّ من اليمن والذي أَتى به النيبُّ  
، ورَكَِّب رسوُل  َوَمْن كان معه َهدٌي، فَلمَّا كان َيومُ   -صلى هللا عليه وسلم-النيبَّ   وِّيةِّ َتوجَّهوا إِّىل مِّىن، فأهلوا ابحلجِّّ  الرتَّ

، فصلَّى هبا الظهَر والعصَر واملغرَب والعشاَء والفجَر، مث مكَث قليالً حَّت طََلعتِّ الشمُس،  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  
، وال َتُشكُّ قـَُريٌش، إِّال أَنه واقٌف عند  - عليه وسلمصلى هللا-وَأَمَر بُِّقبٍَّة من َشعٍر ُتْضَرُب له بَِّنمَِّرة، َفَساَر رسوُل هللا  

حَّت أَتى عرفَة،    -صلى هللا عليه وسلم-املْشَعرِّ احلَرامِّ ابملُزَدلَِّفةِّ كما َكانت قـُْريٌش َتْصَنُع يف اجلاهلية، فأجاَز رسوُل هللا  
زَاغَ  إِّذا  حَّت  هبا،  فـَنَـَزَل  بَِّنمَِّرَة،  له  ُضرَِّبت  قد  الُقبََّة  َبْطَن  فـََوجَد  فَأَتى  فـَرَكَِّب  له،  َلت  فـَُرحِّ ابلَقْصواءِّ  َأَمَر  الشمُس  تِّ 

هذا،   اْلوادي، َفَخَطَب النَّاَس، وقال: إِّنَّ دِّماءُكم وَأمَواَلُكم َحَراٌم عليكم َكُحرَمةِّ َيومُِّكْم هذا، يف َشْهرِّكم هذا يف بلدكم
ة َموُضوَعٌة، وإِّنَّ أوََّل َدٍم َأَضُع من دِّمائِّنا َدُم ابنِّ ربيعَة  أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع، ودِّماُء اجلاهلي

َأَضُع مِّْن رِّاَباَن، رِّاب ، كان ُمسرَتَْضعاً يف بين سعٍد، فـََقتَلْتُه ُهذيٌل، ورِّاب اجلاهليةِّ موضوع، وأوَُّل رِّابً  الَعبَّاسِّ بنِّ    بن احلارثِّ
فاتَـُّقوا هللاَ  موضوٌع ُكلُُّه،  فإنه  املطلب،  بكلمةِّ هللا،  عبد  فروَجهنَّ  واستحَلْلُتْم  َمانِّ هللا،  أبِّ أَخْذمُتوُهنَّ  فَإِّنَّكم  النِّّساء،  يف   

فـََعْلَن ذلك فاْضرِّبُوُهنَّ ضرابً غري ُمَبٍِّّح، وهَلُنَّ ع فَإِّْن  َتْكَرُهونَه،  فـُُرَشُكم أحدًا  يُوطِّْئَن  ليكم رِّْزقـُُهنَّ،  ولكم عليهنَّ أن ال 
أنـُْتْم  وكِّْسوُْتُنَّ ابملعر  َفَما   ، ُتسأَُلوَن عينِّّ به، كتاب هللا، وأنتم  اعتصمتم  بعده، إِّن  لُّوا  َتضِّ لن  ما  فيكم  تـَرَْكُت  وف، وقد 

:  قائلون؟ قالوا: َنشَهُد أنَك قد بـَلَّْغَت وأدَّيَت َوَنَصْحَت، فقال إبِّصبعه السَّبابةِّ، يـَْرفـَُعَها إِّىل السماء ويَنكُِّبها إِّ  ىل النَّاسِّ
بينه  اللَّهمَّ  ُيَصلِّّ  العصَر، ومل  َفَصلَّى  َأقَاَم  َفَصلَّى الظهَر، مث  َأقاَم  َأذََّن بالٌل، مث  اللَّهمَّ اْشهد ثالث مرات، مث  ما اْشَهْد، 

، َوَجعَ   -صلى هللا عليه وسلم-شيئاً، مث ركَب رسوُل هللا   َل حَّت أَتى املَوقَِّف، َفَجَعَل َبْطَن انقَتِّهِّ الَقْصواءِّ إِّىل الصََّخَراتِّ
َلَة، فلم يـََزْل واقِّفاً حَّتَّ َغَربتِّ الشَّمُس، وَذَهبتِّ الصُّفَرُة قلياًل حنيَ   غاَب الُقْرُص،  َحْبَل املُشاةِّ بني َيَديهِّ، واستَـْقَبَل القِّبـْ

ْأَسها لَُيصيُب َمْورَِّك  ، وقد َشَنَق لِّْلَقصواء الزِّماَم حَّت إِّنَّ رَ -صلى هللا عليه وسلم -وَأرَدَف ُأساَمَة خلَفه، وَدَفَع رسوُل هللا  
قَليالً حَّتَّ  هَلَا  َأْرَخى  احلَِّبالِّ  من  َحبالً  أَتى  السَّكِّينَة، ُكلَّما  السَّكِّيَنَة،  النَّاُس،  أيُّها  بيدِّهِّ:  أََتى  رَْحلِّهِّ، ويقول  َتْصَعَد، حَّت   

صلى هللا  -بِّّْح بينهما شيئاً، مث اْضَطَجَع رسوُل هللا  املُزَدلَِّفَة، َفَصلَّى هبا املغرَب، والعشاَء أبذاٍن واحٍد وإِّقاَمَتنْيِّ، ومل ُيسَ 
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َم،  حَّتَّ طََلَع الفجُر، َفَصلَّى الفجَر حني تـََبنيََّ الصُّْبُح أبَذاٍن وإِّقامٍة، مث رَكَِّب الَقصواَء حَّت أَتى املَْشَعَر احلَرا  -عليه وسلم
َلَة، َفَحمَِّد هللا وكبََّ  القِّبـْ فَاْستَـْقَبَل  َتْطُلَع فـََرقَِّي عليه،  أْن  قَبَل  َفَدَفَع  أْسَفَر جدًا،  يَزْل واقِّفاً حَّتَّ  َفلم  ُه، وَهلََّلُه، وَوحََّدُه، 

رسوُل هللا   َدَفَع  فلما  يماً،  َوسِّ أَبيَض  الشَّْعرِّ  َحَسَن  رَُجاًل  وكان  َعبَّاٍس،  بَن  الَفْضَل  َوَأرَدَف  عليه  -الشمُس،  صلى هللا 
َيَدُه على َوجهِّ الفضل،    -صلى هللا عليه وسلم-فَِّق الفضُل يَنظُُر إِّليهن، َفوَضَع رسوُل هللا  َمرَّت ظُْعٌن جَيْرِّيَن، َفطَ   -وسلم

قِّّ اآلخر على َوْجهِّ    -صلى هللا عليه وسلم-َفحوََّل الفضُل وجهُه إِّىل الشقِّّ اآلخر يـَْنظُُر، َفحوََّل رسوُل هللا   يََدُه من الشِّّ
قِّّ  ، َفَصَرَف وجَهُه من الشِّّ ٍر، َفَحرََّك قلياًل، مث َسَلَك الطريَق اْلُوسَطى اليت خترج   الَفضلِّ اآلخر ينظر، حَّت أتى َبْطن حُمَسِّّ

ُ َمَع كل َحَصاٍة منها، َحَصى اخلَ  ذفِّ  إِّىل اجلمَرةِّ الكبى، حَّت أتى اجلمرَة اليت عند الشََّجرةِّ، َفرَماَها بِّسبعِّ َحَصياٍت، يُكبِّّ
َف إِّىل املَْنَحرِّ، فـََنَحَر ثالًثً وستِّّنَي َبَدنَة بيده، مث أعطى َعلّياً فَنَحَر َما َغَبَ، وَأشرََكُه يف ، رمى من بطنِّ الوادي، مث اْنَصرَ 

-وُل هللا  َهَديه، مث َأمَر من ُكلِّّ َبَدنٍة بَبْضَعٍة َفُجعِّلْت يف قِّْدٍر، َفطُبخت، فأكال من حلمِّها، َوَشرِّاب من َمرقِّها، مثَّ ركَب رس
فأفاَض إِّىل البيت، فصلَّى ِبكة الظهَر، فَأَتى بين عبد املطلب، وهم َيسُقوَن على زَْمَزَم، فقال:    -يه وسلمصلى هللا عل

قايتُكْم لَنَـَزعُت َمَعكم، فَناولوُه دلوًا َفَشرَِّب منه«.   اْنزِّعوا َبين عبد املطلب، فلوال أن يـَْغلَبُكم الناُس على سِّ
َاٍر ُعرٍي، فلما أجاَز رسوُل هللا  ويف رواية: بنحو هذا، وزاد: »وكانت ا صلى هللا عليه  -لَعَرُب َيدفُع هبِِّّْم أبو َسيَّارََة على محِّ

ُر عليه، ويكوُن َمْنزِّلُه مثَّ، فََأجاَز ومل يـَْعرِّضْ   -وسلم  َلُه، حَّتَّ أََتى  من املُْزَدلَِّفةِّ ابملشَعرِّ احلََرامِّ مل َتُشكَّ ُقريٌش أَنَّه َسَيقَتصِّ
 َل«. َعرفَاٍت فنزَ 

قال: »حَنْرُت هاهنا، ومِّىن ُكلُّها َمْنحٌر، فاحْنروا يف رَِّحالُكْم، ووقـَْفُت    -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى: أنَّ رسوَل هللا  
 هاهنا، وعرفُة ُكلُّها َموقٌف، ووقـَْفُت هاهنا، ومجع كلها َموقٌِّف«. هذه رواية مسلم. وأخرج أبو داود احلديث بطوله. 

[ ، قال: »يـَْقَرأُ فيهما، ابلتوحيد ، و }ُقْل اَي  125قوله: }واختَُِّّذوا مِّْن َمَقامِّ إِّبـَْراهيم ُمَصلَّى{ ]البقرة:    وله يف أخرى عند 
وذكر    ..أيُّها الكافُِّروَن{ ، وقال فيه: »فقال عليٌّ ابلكوفةِّ: قال أيب: هذا احلَرُف مل يذُكره جابٌر، يعين: َفذهبُت حُمرِّشاً.

 قصة فاطمة«.
 النسائي من احلديث أطرافاً متفرِّقة يف كتابه، وقد ذكرانها. وأخرج

  -صلى هللا عليه وسلم-؟ فقال: إنَّ رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم-قال حممد: »أتينا جابرًا َفسألناُه عن حجَّةِّ النيبِّّ  
ف ُعمَرة،  اهلَْدي، وجَعلتها  أُسق  مل  اْسَتْدبْرُت  ما  أمري  من  اْستْقبَـْلُت  لو  َوْلَيْجعلها  قال:  لَّ،  َفليحِّ َهدٌي  معه  يكن  مل  من 

َْدي، وساَق رسوُل هللا   من املدينة َهْدايً، وإذا فاطمُة قد لَبسْت    -صلى هللا عليه وسلم-ُعْمرة، َوَقدَِّم عليٌّ من اليمن هبِّ
: فانطلقُت حُمرِّشاً أستفيت رسوَل هللا   ، فقلُت: اي رسوَل هللا، إنَّ  -صلى هللا عليه وسلم -ثياابً صبيغاً واكتحلْت، قال عليُّ

 فَاطمة قد لَبسْت ثياابً صبيغاً واكتحَلْت، وقالت: أَمَرين أيب، قال: َصدَقْت َصَدقْت َصدقْت، أان أمْرُْتا« 
، أنَّ    -صلى هللا عليه وسلم-وله يف موضٍع آخر: قال: »إنَّ رسوَل هللا   جٍج، مث أذََّن يف النَّاسِّ َمكَث ابملدينةِّ تِّسَع حِّ

صلى هللا  -حاجٌّ هذا العاَم، فـَنَـَزَل املدينَة َبشٌر كثرٌي، كلُّهم يـَْلَتمس أْن أيَْمتَّ برسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم-وَل هللا رس
خلَْمٍس بَقِّنَي من ذي الَقْعَدةِّ، وخَرَجنا َمَعُه،    -صلى هللا عليه وسلم-، ويفعل كما فـََعل، فخَرَج رسوُل هللا  -عليه وسلم

بني أْظُهرِّاَن يَنزل عليه القرآُن، وهو يَعرُِّف أتويله، وما عمل به من شيء    -صلى هللا عليه وسلم-ر: ورسول هللا  قال جاب
 َعملنا به، َفَخْرجنا ال نَنوي إال احلجَّ«.
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ة َهْدايً،  من املدين  -صلى هللا عليه وسلم-وله يف موضع آخر: قال: إنَّ َعلّياً َقدَِّم من اليمن هبَدٍي، وساق رسوُل هللا  
 فقال لعلي: ِبَِّ أْهَلْلَت؟ قال: قلُت: اللُهمَّ إين أْهلْلُت ِبا أَهلَّ به رسوُل هللا. وَمعي اهلَْدي، قال: فال حتِّلَّ إذًا«. 

 ملا أتى ذا احلليفة َصلَّى وهو صامٌت، حَّت أََتى البَـْيَداَء«.  -صلى هللا عليه وسلم-وله يف موضع آخر: »َأنَّ رسول هللا 
، فلم يبَق    -صلى هللا عليه وسلم-موضع آخر: قال: »أقَاَم رسوُل هللا  ويف   ننَي مل حَيُّج، مث أذََّن يف الناسِّ ابحلجِّّ تسَع سِّ

َفةِّ، ووَلَدتْ  احلَليـْ ذا  َمعُه، حَّت حاَذى  لَيْخُرُجوا  النَّاُس  فـََتدارَك  َقدَِّم،  إال  راجاًل  أو  راكباً  أَيَِت  َأن  يُريُد  بنُت    َأحٌد  أمساُء 
، فقال: اْغَتسلي واسَتثفري بَثوٍب مثَّ َأهِّلي،  -صلى هللا عليه وسلم-ميٍس حممَد بَن أيب بكٍر، فأرسَلْت إىل رسولِّ هللا  عُ 

 ففعلت«. 
 ساَق َهدايً يف َحجَّتهِّ«.  -صلى هللا عليه وسلم-ويف موضٍع آخر: قال: »إنَّ النيبَّ 

َمكَة ودَخَل املسجَد، فاستلم احلَجَر، مث َمَضى عن    -يه وسلمصلى هللا عل-ويف موضٍع آخر: قال: »قدَِّم رسوُل هللا  
[ َفَصلَّى ركعتنيِّ،  125ميينه، فـََرمَل ثالًثً وَمشى أربعاً، مث أتى املقاَم، فقال: }واختَُِّّذوا مِّْن مقامِّ إبراهيَم ُمَصلَّى{ ]البقرة:  

َنُه وبني البيت، مث أَتى البيَت بعد الركعتني فاستل  َم احلَجَر، مث َخرَج إىل الصَّفا«.واملََقاُم بيـْ
َخَرَج من املسجد وهو يُريُد الصفا، وهو يقوُل: نَبَدأُ ِبا بَدأ    -صلى هللا عليه وسلم-ويف موضع آخر: »أنَّ رسوَل هللا  

 [.  158هللا به، مث قرأ: }إنَّ الصََّفا واملَروَة من َشعائِّرِّ هللا{ ]البقرة: 
«.  -صلى هللا عليه وسلم- ويف موضع آخر: قال: »إنَّ النيبَّ   رَقَِّي على الصفا، حَّت إذا نظَر إىل البيت َكبَّ

ُ ويقوُل: ال إله إال هللا وحَدُه    -صلى هللا عليه وسلم-ويف موضع آخر: »أنَّ رسوَل هللا   كان إذا وقَف على الصَّفا يَُكبِّّ
، َيصنُع ذلك ثالَث َمرَّاٍت ويدعو، ويْصنُع على املروةِّ مثل  ال َشريَك َلُه، َلُه املُْلُك وله احلمُد، وهو على كلِّّ شيء قديرٌ 

 ذلك«.
ابلبيت سبعاً: رَمَل منها ثالًثً، ومشى َأربعاً، مث قاَم    -صلى هللا عليه وسلم-ويف موضع آخر: قال »طَاَف َرُسوُل هللا  

ى{ ورَفَع َصوَتُه لَِّيْسمَع النَّاُس، مث انَصَرَف فاستَلم، مثَّ عند املقام، َفصلَّى ركعتني، وقرأ: }واختَُِّّذوا مِّْن َمَقامِّ إبـَْراهِّيَم ُمصلَّ 
ده ال  َذَهَب، فقال: نـَْبدأُ ِبا بَدأ هللا به، فبَدأ ابلصََّفا، رَقَِّي عليه حَّت َبَدا له البيُت، وقال ثالث مراٍت: ال إله إال هللا وح

وَكبََّ  قديٌر،  شيء  على كل  وهو  احلمُد،  وله  امللُك  له  له،  حَّت  شريك  ياً  َماشِّ نـََزَل  مثَّ  َلُه،  ُقدَِّر  ا  ِبِّ دعا  مث  ومحَِّدُه   هللا 
، َفَسَعى حَّتَّ َصعَِّدْت َقَدَماُه، مث َمشى حَّت أَتى املرَوَة، َفَصعَِّد فيها، حَّت َبَدا  له البيُت،    َتَصوَّبْت َقَدَماُه يف َبطنِّ املَسيلِّ

وله احلمد، وهو على كل شيء قديٌر، قال: ثالَث َمراٍت، مث ذَكَر هللا فقال: ال إله إال هللا وحده ال شريَك له، له امللُك  
.»  وسبََّحُه ومحِّدُه، ودعا ِبا شاَء، فـََعَل هَذا حَّتَّ فرغ من الطوافِّ

بَنمِّرة، حَّت  حَّت أَتى عرَفَة، ووجَد الُقبََّة َقَد ُضرِّبْت له    -صلى هللا عليه وسلم-ويف موضع آخر: قال: »ساَر رسوُل هللا  
َلْت له، حَّت إذا انتهى إىل َبْطنِّ الوادي َخَطَب النَّاس، مثَّ أذََّن، مث أقام، َفَصلَّى  إذا زاغت الشمُس أمَر ابلقْصواءِّ فـَُرحِّ

 الظهَر، مثَّ أقام فصلى العْصر، ومل ُيصلِّّ بينهما شيئًا«. 
 فُة كلُّها َموقٌف«.قال: »َعرَ  -صلى هللا عليه وسلم-ويف موضع آخر: أنَّ نيبَّ هللا 

 ويف موضع آخر قال: »املُْزَدلِّفُة كلها َموقٌِّف«. 
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َدَفَع من املُزدلَفةِّ قِّبَل أْن َتْطُلَع الشَّمُس، فأردَف الَفُضَل بن    -صلى هللا عليه وسلم-ويف موضع آخر: »أنَّ رسوَل هللا  
رًا، َحرَك قلياًل، مث َسَلَك الطريق الو  سطى اليت خُترُِّجَك على اجلمرةِّ الكبى، حَّت أتى اجلمرَة اليت  عبَّاٍس، حَّّت أَتى حُمَسِّّ

، ورمى من بطن الوادي«.   ُ َمع كلِّّ حَصاٍة منها، حصى اخلذفِّ  عند الشَجَرةِّ، فَرَماها بسبع َحَصياٍت، يُكبِّّ
 وزاد يف طرٍف آخر: »مث اْنصرَف إىل املْنَحر فنحَر«. 

 حَنَر بعَض بُْدنِّهِّ بَيدِّهِّ، وحَنََر بعضه غريُُه«  -صلى هللا عليه وسلم-ويف موضع آخر: »أنَّ رسوَل هللا 
 [ ]صحيح[ 1796]جامع: 

من املدينةِّ    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »اْنطََلَق رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)خ( عبد هللا بن عباس    -[  2572] 
ولبَس إزارَُه ورِّداءُه ُهَو وَأصحابُُه، فلم ينه عن شيء من اأَلرديةِّ واأُلُزرِّ تُلَبُس، إالَّ املَُزعَفَرة اليت تـُْردَُع  بعدما َترجََّل وادَّهَن  

ْمٍس  على اجللد. فَأصَبَح بذي احلَُليَفةِّ، وركب راحَلَتُه حَّتَّ استوى على البيداءِّ َأهلَّ هو وَأْصحابُه، وقـَلََّد بُْدنُه، وذلك خلَِّ 
من ذي الَقْعدة فقدَم مكَة ألربٍع َخَلون من ذي احلجَّةِّ، وطاَف ابلبيت، وسعى بني الصََّفا واملروةِّ، ومل حيِّلَّ من أجل   بقنيَ 

يـَْقَربِّ الَكْعَبَة بعد طوافِّهِّ هبا حَّت رََجَع   من َعرفَة،  بُْدنِّهِّ، ألنَُّه قـَلَّدها، مث نَزَل أبعلى مكَة عند احلَجون، وهو ُمهِّلٌّ، ومل 
ُروا رؤوسُهْم مث حيِّلُّوا ، وذلك َلمِّْن مَل يكن َمَعُه َبدَ وأ نٌَة قـَلََّدها،  مَر َأصحابَُه أن َيطوفوا ابلبيت، وبني الصَّفا واملروة، مث يـَُقصِّّ

 وَمن كانت َمعُه اْمَرأته فهي َلُه َحالٌل والطِّّيُب والثياُب«. أخرجه البخاري
 [ ]صحيح[ 1797]جامع: 

بعرفَة،    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »وقَف رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت د( علي بن أيب طالب    -[  2573] 
  فقال: هذه عرفُة، وهو املوقف، وعرَفُة كلُّها َموقٌف، مثَّ أفَاَض حني َغَربتِّ الشَّمُس، وأردَف ُأساَمَة بَن زَيٍد، وَجعَل ُيشريُ 

االً ال يلَتفُِّت إليهم، ويقول: اي أيُّها النَّاُس، عليكم السَّكينَة، مث أتى مَجعاً َفصلَّى  بَيدِّهِّ على هِّينتهِّ، النَّاُس َيْضربونَ   مَييناً وِشِّ
 هبم الصَّالتنيِّ مَجيعاً، َفلمَّا أصبَح أَتى قـَُزَح، ووقَف عليه، وقال: هذا قـَُزُح، وهو املوقُِّف، ومجٌع كلُّها موقٌِّف، مث أفاضَ 

ٍر، فـََقرَع انقته، َفخبَّت حَّت َجاَز الوادي، َفوقَف وَأردَف الفضَل، مث أتى اجلمرَة فـََرماها، مث أتى  حَّت انتهى إىل وادي حُمَسِّّ 
أدركَ  قد  َشيٌخ كبرٌي،  أيب  إنَّ  قالت:  َخثَعم،  من  َشابٌَّة  واستفتَـْتُه جاريٌة  َمنحٌر،  املَنَحُر، ومِّىن كلُّها  فقال: هذا  ْتُه  املنحَر، 

، أ ، فقال العباس: اي رسول  فريضُة هللا يف احلجِّّ ، قال: وَلوى ُعُنَق الَفضلِّ ي َعن أبيكِّ فـَُيجزىُء َأن َأُحجَّ عنه؟ قال: ُحجِّّ
َ لوَّيَت ُعنَق ابنِّ عمك؟ قال: رأيُت شااّبً وَشابَّة، فلم آَمنِّ الشَّيطَاَن عليهما، فأاتُه رجٌل، فقال: اي رسول هللا، إين    هللا، ملِّ

حلِّق وال حرَج، قال: وجاَء آخُر فقال: اي رسول هللا، إين ذحبُت قبَل أْن َأرمَي؟ قال: ارمِّ  أفْضُت قبَل أن أحلِّق؟ قال: ا
«.  وال حَرَج، قال: مث أتى البيَت َفطَاَف به، مث أَتى زمزَم، فقال: اي بين عبدِّ املطلب، لوال َأْن يَغلَِّبُكُم النَّاُس عليه لنزعتُ 

 أخرجه الرتمذي 
 إسناده حسن[ ]شعيب: حديث صحيح[ ]األلباني: حسن[ [ ]عبد القادر: 1798]جامع: 

َعَليْ   -[  2574]  َلةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  أَنَُّه َكاَن حَتَْت ظِّلِّّ رَاحِّ َّ، َحدَّثَُه:  ْبَن َوْهٍب اخْلَْواَلينِّ يـَْوَم  )حم( ُسْفَيان  هِّ َوَسلََّم 
، َأْو َأنَّ رَُجاًل َحدَّثَُه َذلَِّك َوَرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم خيَْ  ُطُب، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  َحجَّةِّ اْلَوَداعِّ

يـَُقوُل:  َأَعاَدُه َثاَلَث َمرَّاٍت، َوقَاَل فِّيَما  نـََعْم. مثَّ  أَنَُّه يُرِّيُداَن، فـَُقْلَنا:  َرْوَحٌة يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َخرْيٌ مَِّن    »َهْل بـَلَّْغُت؟« َفظَنَـنَّا   "
نـَْيا َوَما َعَليْـ  َها، َوإِّنَّ اْلُمْؤمَِّن َعَلى اْلُمْؤمِّنِّ َحَراٌم: عِّ الدُّ نـَْيا َوَما َعَليـْ ْرُضُه َوَمالُُه َونـَْفُسُه، َها، َوَغْدَوٌة يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َخرْيٌ مَِّن الدُّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .َحرََّمُه َكَما َحرََّم َهَذا اْليَـْومِّ "
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إسن17535]مسند:   وهذا  لغيره،  ]شعيب: صحيح  َأْحَمُد  [  َرَواُه  ]الهيثمي:  الحفظ[  سيئ  فهو  لهيعة،  بن  عبد هللا  أجل  من  ضعيف  اد 
 ]  َوالطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقات 

: "  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َحجَّةِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( َسَلَمة ْبنِّ قـَْيٍس    -[  2575]  اْلَوَداعِّ
حْلَقِّّ  ُ إِّالَّ ابِّ ًئا، َواَل تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَّيتِّ َحرََّم اَّللَّ َّللَِّّ َشيـْ َا ُهنَّ َأْرَبٌع: اَل ُتْشرُِّكوا ابِّ َأخرجه مسند    . ، َواَل َتْسرُِّقوا، َواَل تـَْزنُوا "إَِّّنَّ

 أمحد.
[ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: 18990، 18989]مسند:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقات 

 [2576  ]-   ِّ ّ اجْلَُهينِّ َغادِّيََة  أبو  عنه    -)حم(  اْلَعَقَبةِّ    -رضي هللا  يـَْوَم  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َخطَبَـَنا  قَاَل: 
إِّنَّ   النَّاُس،  أَيُـَّها  »اَي  َهذَ فـََقاَل:  بـََلدُِّكْم  يفِّ  َهَذا  يـَْومُِّكْم  رَبَُّكْم َكُحْرَمةِّ  تـَْلَقْوا  َأْن  إِّىَل  َحَراٌم  َعَلْيُكْم  َوَأْمَواَلُكْم  يفِّ  دَِّماءَُكْم  ا 

   .َشْهرُِّكْم َهَذا، َأاَل َهْل بـَلَّْغُت؟« قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل: »اللَُّهمَّ َهْل بـَلَّْغُت؟«
اَبيـَعْ  قَاَل:  قَااَل  ويف رواية أخرى،  نـََعْم،  قَاَل:  بَِّيمِّينَِّك؟  َلُه:  فـَُقْلُت  أَبُو َسعِّيٍد:  قَاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُت 

أَيُـّهَ  فـََقاَل: »اَي  اْلَعَقَبةِّ،  يـَْوَم  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َوَخطَبَـَنا   : احْلَدِّيثِّ النَّ مجِّيًعا يفِّ  َوَأْمَواَلُكْم ا  إِّنَّ دَِّماءَُكْم  اُس، 
َأاَل َهْل بـَلَّْغُت؟« قَاُلوا: نـََعْم قَاَل:   َعَلْيُكْم َحَراٌم إِّىَل يـَْومِّ تـَْلَقْوَن رَبَُّكْم َكُحْرَمةِّ يـَْومُِّكْم َهَذا، يفِّ َشْهرُِّكْم َهَذا، يفِّ بـََلدُِّكْم َهَذا،

ُعوا بـَْعدِّي ُكفَّارًا َيْضرُِّب بـَْعُضُكْم رِّقَاَب بـَْعٍض«»اللَُّهمَّ اْشَهْد«، مثَّ قَاَل: »َأاَل اَل   َأخرجه مسند أمحد.  . تـَْرجِّ
ِحيِح[ 20666، 16700، 16699]مسند:   [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

يدِّ ا  -[  2577]  ثـََنا َشْيٌخ َكبِّرٌي مِّْن َبينِّ ُعَقْيٍل يـَُقاُل َلُه: َعْبُد اْلَمجِّ ْلُعَقْيلِّيُّ، قَاَل:  )حم( ُعَمُر ْبُن إِّبـَْراهِّيَم اْلَيْشُكرِّيُّ، َحدَّ
ْلَعالِّ  ، َوَقْد ذُكَِّر لََنا َأنَّ َماًء ابِّ َ َخَرَج يَزِّيُد ْبُن اْلُمَهلَّبِّ َنا  اْنطََلْقَنا ُحجَّاًجا لََيايلِّ ئـْ َكَنا جِّ َنا َمَناسِّ َيةِّ يـَُقاُل َلُه: الزَُّجْيُج، فـََلمَّا َقَضيـْ

َأْشَياخٌ  َعَلْيهِّ  بِّْئٍر  َعَلى  َنا  أَتـَيـْ فَاْنطََلْقَنا َحَّتَّ  قَاَل:  َلَنا،  َرَواحِّ فََأََنَْنا  الزَُّجْيَج،  َنا  أَتـَيـْ َهَذا  َحَّتَّ  قـُْلَنا  قَاَل:  يـََتَحدَّثُوَن،   خُمَضَُّبوَن 
ُتُه، فَانْ الَّذِّ  َبُه، َوَهَذاَك بـَيـْ ُتُه؟ قَاُلوا: نـََعْم َصحِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَْيَن بـَيـْ َب َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َنا اْلبَـْيَت،  ي َصحِّ طََلْقَنا َحَّتَّ أَتـَيـْ

ٌع يـَُقاُل َلُه: اْلَعدَّا ْبَت َرُسوَل  َفَسلَّْمَنا، قَاَل: فََأذَِّن لََنا فَإَِّذا َشْيٌخ َكبِّرٌي ُمْضَطجِّ ُّ، قـُْلُت: أَْنَت الَّذِّي َصحِّ ُء ْبُن َخالٍِّد اْلكِّاَليبِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل: نـََعْم، َوَلْواَل أَنَُّه اللَّْيُل أَلَقْـَرْأُتُكْم كَِّتاَب َرُسولِّ اَّللَِّّ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّيَلَّ، قَاَل: َفَمْن  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َصلَّى هللاُ 

ُهَناَك يَ أَنـْتُ  ؟ قـُْلَنا: ُهَو  اْلُمَهلَّبِّ ْبُن  َما فـََعَل يَزِّيُد  َمْرَحًبا بُِّكْم،  اْلَبْصَرةِّ، قَاَل:  تـََباَرَك  ْم؟ قـُْلَنا: مِّْن َأْهلِّ  ْدُعو إِّىَل كَِّتابِّ اَّللَِّّ 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: فِّيَما ُهَو مِّ  ْن َذلَِّك؟ قَاَل: قـُْلُت: َأايًّ نـَتَّبُِّع َهُؤاَلءِّ َأْو َهُؤاَلءِّ، يـَْعينِّ َأْهَل  َوتـََعاىَل َوإِّىَل ُسنَّةِّ النَّيبِّ

 إِّالَّ قَاَل َثاَلَث َمرَّاٍت، رَأَْيُت  الشَّامِّ َأْو يَزِّيَد؟ قَاَل: إِّْن تـَْقُعُدوا تـُْفلُِّحوا َوتـَْرُشُدوا، إِّْن تـَْقُعُدوا تـُْفلُِّحوا َوتـَْرُشُدوا، اَل َأْعَلُمهُ 
ْعَلى َصْوتِّهِّ: »ايَ َرُسو  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم َعَرَفَة َوُهَو قَائٌِّم يفِّ الرَِّكاَبنْيِّ يـَُنادِّي أبَِّ  أَيُـَّها النَّاُس، َأيُّ يـَْوٍم يـَْوُمُكْم  َل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َهَذا َشْهرُُكْم  َشْهٍر  »فََأيُّ  قَاَل:  َأْعَلُم،  َوَرُسولُُه   ُ اَّللَّ قَاُلوا:  بـََلدُُكْم  َهَذا؟«  بـََلٍد  »فََأيُّ  قَاَل:  َأْعَلُم،  َوَرُسولُُه   ُ اَّللَّ قَاُلوا:  ؟« 
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: »يـَْوُمُكْم يـَْوٌم َحَراٌم، َوَشْهرُُكْم َشْهٌر َحَراٌم، َوبـََلدُُكْم بَـ  َلٌد َحَراٌم« ، قَاَل: فـََقاَل: »َأاَل  َهَذا؟« قَاُلوا: اَّللَّ

تـَْلَقْوَن رَبَُّكْم، فـََيْسأَُلُكْم  ْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمةِّ يـَْومُِّكْم َهَذا، يفِّ َشْهرُِّكْم َهَذا، يفِّ بـََلدُِّكْم َهَذا، إِّىَل يـَْومِّ  إِّنَّ دَِّماءَكُ 
ْد َعَلْيهِّْم، اللَُّهمَّ اْشَهْد َعَلْيهِّْم« ذََكَر مَِّرارًا َفاَل َأْدرِّي  َعْن َأْعَمالُِّكْم« ، قَاَل: مثَّ رََفَع َيَدْيهِّ إِّىَل السََّماءِّ فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اْشهَ 

 َأخرجه مسند أمحد.  .َكْم ذََكرَ 
 [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِّ ُمَوثَُّقوَن[ 20336  ]مسند:

ًذا بِّزَِّمامِّ اَنَقةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ   -[ 2578]  هِّ، قَاَل: ُكْنُت آخِّ ، َعْن َعمِّّ يِّ َسلََّم يفِّ َأْوَسطِّ )حم( أبو ُحرََّة الرَّقَاشِّ
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، َأُذوُد َعْنُه النَّاَس، فـََقاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس، َهْل َتْدُروَن يفِّ َأيِّّ يـَوْ  مِّ التَّْشرِّيقِّ ٍم أَنـُْتْم؟ ويفِّ َأيِّّ َشْهٍر أَنـُْتْم؟ َويفِّ َأيِّّ بـََلٍد  َأايَّ
َوَأْمَواَلُكْم َوَأعْ  يـَْوٍم َحَراٍم، َوَشْهٍر َحَراٍم، َوبـََلٍد َحَراٍم، قَاَل: »فَإِّنَّ دَِّماءَُكْم  َراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمةِّ  أَنـُْتْم؟« قَاُلوا: يفِّ 

َتْظلُِّمو يـَْومُِّكْم َهَذا، يفِّ َشْهرِّ  َأاَل اَل  َتعِّيُشوا،  تـَْلَقْونَُه« ، مثَّ قَاَل: " امْسَُعوا مِّينِّّ  يـَْومِّ  بـََلدُِّكْم َهَذا، إِّىَل  َأاَل اَل  ُكْم َهَذا، يفِّ  ا، 
ْنُه، َأاَل َوإِّنَّ ُكلَّ   َدٍم، َوَماٍل َوَمْأثـََرٍة َكاَنْت يفِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ حَتَْت  َتْظلُِّموا، َأاَل اَل َتْظلُِّموا، إِّنَُّه اَل حيِّلُّ َماُل اْمرٍِّئ إِّالَّ بِّطِّيبِّ نـَْفٍس مِّ

اْلُمطَّلِّبِّ  َعْبدِّ  ْبنِّ  احْلَارِّثِّ  ْبنِّ  رَبِّيَعَة  َدُم  يُوَضُع  َدٍم  َأوََّل  َوإِّنَّ  اْلقَِّياَمةِّ،  يـَْومِّ  إِّىَل  َهذِّهِّ  لَْيٍث  َقَدمِّي  َبينِّ  يفِّ  ًعا  ُمْسرَتْضِّ ، َكاَن 
،    َوإِّنَّ ُكلَّ رِّاًب َكاَن يفِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ َمْوُضوٌع، َوإِّنَّ اَّللََّ َقَضى َأنَّ َأوََّل رِّاًب يُوَضُع، رِّاَب اْلَعبَّاسِّ فـََقتَـَلْتُه ُهَذْيٌل، َأاَل   ْبنِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ

ُ السََّمَواتِّ َواأْلَْرَض، مثَّ  َلُكْم رُُءوُس َأْمَوالُِّكْم، اَل َتْظلُِّموَن، َواَل ُتْظَلُموَن، َأاَل َوإِّنَّ الزََّماَن َقْد اْسَتَدا َئتِّهِّ يـَْوَم َخَلَق اَّللَّ َر َكَهيـْ
َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذلَِّك الدِّيُن  قـََرَأ: }إِّنَّ عِّدََّة الشُُّهورِّ عِّْنَد اَّللَِّّ اثـَْنا َعَشَر َشْهًرا يفِّ كَِّتابِّ اَّللَِّّ يـَْوَم َخَلَق السََّمَواتِّ َواأْلَ  نـْ ْرَض مِّ

ُعوا بـَْعدِّي ُكفَّارًا َيْضرُِّب بـَْعُضُكْم رِّقَاَب بـَْعٍض، َأاَل إِّنَّ اْلَقيُِّّم َفاَل  الشَّْيطَاَن َقْد أَيَِّس     َتْظلُِّموا فِّيهِّنَّ أَنـُْفَسُكْم{ ، َأاَل اَل تـَْرجِّ
َ يفِّ النَِّّساءِّ، فَ  َنُكْم، فَاتَـُّقوا اَّللَّ ًئا،  َأْن يـَْعُبَدُه اْلُمَصلُّوَن، َوَلكِّْن يفِّ التَّْحرِّيشِّ بـَيـْ هِّنَّ َشيـْ َنـُْفسِّ ُنَّ عِّْندَُكْم َعَواٌن، اَل مَيْلِّْكَن ألِّ إَِّّنَّ

ْفُتْم  َوإِّنَّ هَلُنَّ َعَلْيُكْم، َوَلُكْم َعَلْيهِّنَّ َحقًّا: َأْن اَل يُوطِّْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َغرْيَُكْم، َواَل أيََْذنَّ يفِّ  ََحٍد َتْكَرُهونَُه، فَإِّْن خِّ  بـُُيوتُِّكْم ألِّ
، َواْضرِّبُوُهنَّ َضْراًب َغرْيَ ُمَبٍِّّح "، قَاَل مُحَْيٌد: قـُْلُت لِّلْ ُنُشو  عِّ َحَسنِّ: َما اْلُمَبُِّّح؟ قَاَل:  زَُهنَّ َفعُِّظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يفِّ اْلَمَضاجِّ

َا َأَخْذمُتُوُهنَّ   ، َوإَِّّنَّ ْلَمْعُروفِّ َمانَةِّ اَّللَِّّ، َواْسَتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهنَّ بَِّكلَِّمةِّ اَّللَِّّ أال َوَمْن َكاَنْت اْلُمَؤثُِّّر، »َوهَلُنَّ رِّْزقـُُهنَّ وَكِّْسَوُْتُنَّ ابِّ أبَِّ
َأاَل  بـَلَّْغُت؟  َأاَل َهْل  َيَدْيهِّ، فـََقاَل: "  َها«، َوَبَسَط  ائْـَتَمَنُه َعَليـْ َمْن  َها إِّىَل  َأَمانٌَة فـَْليـَُؤدِّّ بـَلَّْغُت؟ مثَّ عِّْنَدُه  َأاَل َهْل  بـَلَّْغُت؟     َهْل 
بَـلِّّغِّ الشَّاهُِّد اْلغَائَِّب، فَإِّنَُّه ُربَّ ُمبَـلٍَّغ َأْسَعُد مِّْن َسامٍِّع "، قَاَل مُحَْيٌد: قَاَل احلََْسُن  نَي بـَلََّغ َهذِّهِّ اْلَكلَِّمَة: »َقْد َواَّللَِّّ قَاَل: لِّيـُ حِّ

 َأخرجه مسند أمحد.   . بـَلَُّغوا، َأقْـَواًما َكانُوا َأْسَعَد بِّهِّ«
[ ]شعيب: صحيح لغيره مقطعًا، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو  20695]مسند:  

َقاِشيُّ َوثََّقُه َأُبو َداُوَد َوَضعََّفُه اْبُن َمِعيٍن. َوِفيِه َعِليُّ ْبُن َزْيٍد، َوِفيِه َكاَل   م [ ُحرََّة الرَّ
مِّ التَّشْ   -[  2579]  َع ُخْطَبَة َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َوَسطِّ َأايَّ رِّيقِّ فـََقاَل: »اَي  )حم( أبو َنْضَرَة، َحدََّثينِّ َمْن مسِّ

ٌد، َأاَل اَل َفْضَل لَِّعَريبٍِّّ َعلَ  ٌد، َوإِّنَّ َأاَبُكْم َواحِّ ، َواَل َأمْحََر  أَيُـَّها النَّاُس، َأاَل إِّنَّ رَبَُّكْم َواحِّ ، َواَل لَِّعَجمِّيٍّ َعَلى َعَريبٍِّّ ى َعَجمِّيٍّ
لتـَّْقَوى أَبـَلَّْغُت« ، قَاُلوا: بـَلََّغ َرُسوُل اَّللَِّّ، مثَّ قَا َل: »َأيُّ يـَْوٍم َهَذا؟« ، قَاُلوا: يـَْوٌم  َعَلى َأْسَوَد، َواَل َأْسَوَد َعَلى َأمْحََر، إِّالَّ ابِّ

َ  َأيُّ َشْهٍر َهَذا؟« ، قَاُلوا: َشْهٌر َحَراٌم، قَاَل: مثَّ قَاَل: »َأيُّ بـََلٍد َهَذا؟« ، قَاُلوا بـََلٌد َحَراٌم، قَاَل: »فَ َحَراٌم، مثَّ قَاَل: » إِّنَّ اَّللَّ
َنُكْم دَِّماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم« ـ قَاَل: َواَل َأْدرِّي قَاَل: َأْو َأْعَراَضُكْم، َأْم اَل ـ كَ  ُحْرَمةِّ يـَْومُِّكْم َهَذا، يفِّ َشْهرُِّكْم َهَذا، يفِّ  َقْد َحرََّم بـَيـْ

بَـلِّّغِّ الشَّاهُِّد اْلغَائَِّب«  َأخرجه مسند أمحد. .بـََلدُِّكْم َهَذا أَبـَلَّْغُت "، قَاُلوا: بـَلََّغ َرُسوُل اَّللَِّّ، قَاَل: »لِّيـُ
ِحيِح[ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه رِ 23489]مسند:   َجاُل الصَّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ   -[  2580]  ْعُت ُمرََّة قَاَل: َحدََّثينِّ رَُجٌل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ َسلََّم قَاَل:  )حم( َعْمُرو ْبُن ُمرََّة، قَاَل: مسِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى اَنَقٍة مَحَْراَء خُمَْضَرَمٍة فـََقاَل: »أََتدْ  ُروَن َأيُّ يـَْوٍم يـَْوَمُكْم َهَذا؟« ، قَاَل: قـُْلَنا  قَاَم فِّيَنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

احلِّجَّةِّ، قَاَل: »َصَدقْـُتْم َشْهُر  يـَْوُم النَّْحرِّ، قَاَل: »َصَدقْـُتْم يـَْوُم احْلَجِّّ اأْلَْكَبِّ، أََتْدُروَن َأيُّ َشْهٍر َشْهرُُكْم َهَذا؟« ، قـُْلَنا: ُذو  
َأيُّ   أََتْدُروَن  اأْلََصمُّ،  دَِّماءَُكْم  اَّللَِّّ  فَإِّنَّ   " قَاَل:   ، »َصَدقْـُتْم«  قَاَل:  احْلََراُم،  اْلَمْشَعُر  قـُْلَنا:  قَاَل:   ، َهَذا؟«  بـََلدُُكْم  بـََلٍد 

ُكْم َهَذا، َوَشْهرُِّكْم َهَذا،  ْرَمةِّ يـَْومِّ َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمةِّ يـَْومُِّكْم َهَذا، يفِّ َشْهرُِّكْم َهَذا، يفِّ بـََلدُِّكْم َهَذا ـ َأْو قَاَل: َكحُ 
ُتَسوِّ  َفاَل  اأْلَُمَم،  بُِّكُم  ُمَكاثٌِّر  َوإِّيّنِّ  أَْنظُرُُكْم،  احْلَْوضِّ  َعَلى  فـََرُطُكْم  َوإِّيّنِّ  َأاَل  ـ  َهَذا  رَأَيـُْتُموينِّ  َوبـََلدُِّكْم  َوَقْد  َأاَل  َوْجهِّي،  ُدوا 
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، َفَمْن َكذَ  ْعُتْم مِّينِّّ َوَسُتْسأَُلوَن َعينِّّ َقٌذ مِّينِّّ َومسِّ ْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه مَِّن النَّارِّ، َأاَل َوإِّيّنِّ ُمْستَـْنقٌِّذ رَِّجااًل َأْو اَنًسا، َوُمْستَـنـْ   َب َعَليَّ فـَ
   . آَخُروَن، فََأُقوُل: اَي َربِّّ َأْصَحايبِّ فـَيـَُقاُل: إِّنََّك اَل َتْدرِّي َما َأْحَدثُوا بـَْعَدَك "

ْبُت  ويف رواية أخرى، عن ُمرََّة ال ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يفِّ ُغْرَفيتِّ َهذِّهِّ، َحسِّ ، قَاَل: َحدََّثينِّ رَُجٌل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ طَّيِّّبِّ
: »َهَذا يـَْوُم النَّْحرِّ، َوَهَذا يـَْوُم  فـََقالَ قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم النَّْحرِّ َعَلى اَنَقٍة َلُه مَحَْراَء خُمَْضَرَمٍة،  

 َأخرجه مسند أمحد. .احْلَجِّّ اأْلَْكَبِّ«
[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه المبهم، وجهالة الصحابي ال تضر، وقد  15886،  23497]مسند:  

 ُسمِّي في طريق ضعيف عبد هللا بن مسعود[  
ُّ َصلَّى هللاُ    -رضي هللا عنه    -)حم( نـُبَـْيُط ْبُن َشرِّيٍط    -[  2581]  ، إِّْذ َتَكلََّم النَّيبِّ قَاَل: إِّيّنِّ َلَردِّيُف َأيبِّ يفِّ َحجَّةِّ اْلَوَداعِّ

»أَ  يـَُقوُل:  ْعُتُه  َفَسمِّ َأيبِّ  َعاتِّقِّ  َعَلى  َيدِّي  فـََوَضْعُت  َلةِّ،  الرَّاحِّ َعُجزِّ  َعَلى  فـَُقْمُت  َوَسلََّم،  َهَذا  َعَلْيهِّ  قَاُلوا:  َأْحَرُم؟«  يـَْوٍم  يُّ 
الشَّ  َهَذا  قَاُلوا:  َأْحَرُم؟«  َشْهٍر  قَاَل: »فََأيُّ  اْلبَـَلُد.  َهَذا  قَاُلوا:  َأْحَرُم؟«  بـََلٍد  قَاَل: »فََأيُّ  دَِّماءَُكْم  اْليَـْوُم.  قَاَل: »فَإِّنَّ  ْهُر. 

َهذَ  يـَْومُِّكْم  َحَراٌم َكُحْرَمةِّ  َعَلْيُكْم  »اللَُّهمَّ  َوَأْمَواَلُكْم  قَاَل:  نـََعْم  قَاُلوا:  بـَلَّْغُت؟«  َهْل  َهَذا،  بـََلدُِّكْم  يفِّ  َهَذا،  َشْهرُِّكْم  يفِّ  ا، 
 َأخرجه مسند أمحد.  . اْشَهْد، اللَُّهمَّ اْشَهْد«

 [ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات[  18722]مسند: 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ الشَّْيطَاَن َقْد أَيَِّس َأْن يـُْعَبَد    -رضي هللا عنه   -)حم( أبو هريرة    -[  2582]  َعنِّ النَّيبِّ

َا حَتْقُِّروَن«. َأخرجه مسند أمحد.  ْنُكْم ِبِّ َي مِّ ُكْم َهذِّهِّ، َوَلكِّنَُّه َقْد َرضِّ ْرضِّ  أبَِّ
 إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد[ [ ]شعيب: 8810]مسند: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنهما-اْبُن َعبَّاٍس    )خز(  -[  2583]  َقَسَم يـَْوَمئٍِّذ يفِّ َأْصَحابِّهِّ    -َصلَّى اَّللَّ
هِّ، فـََلمَّا َوَقَف َرُسوُل اَّللَِّّ  َغَنًما، فََأَصاَب َسْعَد ْبَن َأيبِّ َوقَّاٍص   ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -تـَْيًسا َفَذحَبَُه َعْن نـَْفسِّ بَِّعَرَفَة َأَمَر    -َصلَّى اَّللَّ

  ُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -رَبِّيَعَة ْبَن أَُميََّة ْبنِّ َخَلٍف، فـََقاَم حَتَْت يدي اَنقَتِّهِّ، فـََقاَل َلُه النَّيبِّ  ُ ُرْخ، أَيُـَّها النَّاُس! َهْل : "اصْ -َصلَّى اَّللَّ
ُد احْلََراُم. قَاَل: "فـََهْل َتْدُروَن  َتْدُروَن َأّي َشْهٍر َهَذا؟ " قَاُلوا: الشَّْهُر احْلََراُم! قَاَل: "فـََهْل َتْدرُوَن َأيُّ بـََلٍد َهَذا؟ " قَاُلوا: اْلبَـلَ 

رَ  قَاَل  اأْلَْكَبِّ.  احْلَجُّ  قَاُلوا:   " َهَذا؟  يـَْوٍم  اَّللَِّّ  َأيُّ  َوَسلََّم    -ُسوُل  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ دَِّماءَُكْم، -َصلَّى  َعَلْيُكْم  َحرََّم  َقْد  اَّللََّ  "إِّنَّ   :
ُ    -اَّللَِّّ  َوَأْمَواَلُكْم، َكُحْرَمةِّ َشْهرُِّكْم َهَذا، وََكُحْرَمةِّ بـََلدُِّكْم َهَذا، وََكُحْرَمةِّ يـَْومُِّكْم َهَذا". فـََقَضى َرُسوُل   َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ

نَي َوَقَف َعَلى قـَُزٍح: "هَ   - نَي َوَقَف بَِّعَرَفَة: "َهَذا اْلَمْوقِّف، ُكلُّ َعَرَفَة َمْوقٌِّف". َوقَاَل حِّ َذا اْلَمْوقِّف، وَُكلُّ  َحجَُّه، َوقَاَل حِّ
 . ُمْزَدلَِّفَة َمْوقٌِّف". أخرجه ابن خزمية

 ، وقال الهيثمي "رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات"[ (ناصر –سناده حسن ]االعظمي: )قلت: إ ]ياسين: معلق[ [2927]خزيمة: 

ْذْيِّ ْبنِّ َعْمٍرو    )خز حم(  -[  2584]  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه-حِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قَاَل: مسِّ يـَُقوُل يفِّ    -َصلَّى اَّللَّ
َوَأْعَراَضُكْم َحَراٌم َعَليْ  َوَأْمَواَلُكْم  : "اْعَلُموا َأنَّ دَِّماءَُكْم  اْلَوَداعِّ يـَْوَم َعَرَفَة يفِّ َحجَّةِّ  ْطَبتِّهِّ  يـَْومُِّكْم َهَذا وََكُحْرَمةِّ  ُكْم َكُحرْ خِّ َمةِّ 

 . َشْهرُِّكْم َهَذا، وََكُحْرَمةِّ بـََلدُِّكْم َهَذا". أخرجه ابن خزمية وأمحد
 [ ]ياسين: صحيح من غير هذا الوجه وموسى بن زياد مجهول[ ]االعظمي: إسناده حسن لغيره[ 18966]مسند:   [2808]خزيمة: 
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 الباب األول: يف اجلهاد وما خيتص به 

 وفيه مخسة فصول 
 

 األول: يف وجوبه، واحلث عليه الفصل  
: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »َجاِّهُدوا املشركني -رضي هللا عنه    -)د س( أنس بن مالك    –  [2585]

 أخرجه أبو داود والنسائي.   «.أبموالكم وأنفسكم وألسنتكم
 وأموالكم«.ويف أخرى للنسائي: »جاهدوا أبَيديكم وألسنتكم 

 [  إسناده صحيح [ ]عبد القادر: إسناده قوي[ ]شعيب: 1039]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال يوم الفتح:  -رضي هللا عنهما    -)خ م ت د س( ابن عباس    -[  2586] 
هاٌد ونّيٌة، وإذا ْاستـُْنفِّْرمُت فْانِّفُِّروا« أخرجه اجلماعة إال   املوطأ. »ال هجرة بعد الفتح، ولكن جِّ

 [ ]صحيح[ 1040]جامع: 
 . ومسلمومل تذكر: يوم الفتح. أخرجه البخاري  -مثله  -رضي هللا عنها  -)خ م( عائشة    -[ 2587] 

 [ ]صحيح[ 1041]جامع: 

: قال: »قلت: اي رسوَل هللا، يقولون: اجلنَُّة ال يدخلها إال َمْن  -رضي هللا عنه    -)س( صفوان بن أمية    –  [2588] 
ُنفِّرمُتْ فانفُِّروا«.  أخرجه النسائي. هاجر؟ قال: ال هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاٌد ونيٌة، وإذا اْستـُ

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 1042]جامع: 

يغُز،  : قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »من مات ومل  -رضي هللا عنه    -)م د س( أبو هريرة    -[  2589] 
 ومل حُيدِّْث به نـَْفَسُه، مات على ُشْعَبة من النفاق«. 

قال ابن املبارك فنَرى أنَّ ذلك كان على عهدِّ رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. إال  
 .أنَّ أاب داود قال: »ُشْعَبُة نِّفاٍق« 

    [ ]صحيح[1043]جامع: 
يـَْغُز، ومل  -رضي هللا عنه    -أمامة الباهلي  )د( أبو    –  [ 2590]  : َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »من مل 

َرْيٍ، َأصابه هللاُ بَِّقارَِّعٍة«.  ْز َغازِّايً، َأو خُيَلِّّْف َغازايً يف أهله خبِّ  جُيَهِّّ
 زاد يف رواية: »قبل يوم القيامة«. أخرجه أبو داود. 

[ ]األلباني:  عند ابن ماجة والروياني  : ضعيف[ ]شعيب: إسناده صحيح، وقد صرح الوليد بن مسلم بسماعهرالقادعبد ][ 1045]جامع: 
 حسن[ 

ٌ َمْوىَل عمر بن عبيد هللا، وكان كاتباً َله    -[  2591]  قال: َكَتَب إليه َعْبُد    -رضي هللا عنه  -)خ م د( أبو النصر َساملِّ
مِّهِّ اليت   َلقَي فيها  هللاِّ بُن أيب أْوىَف، فقرأتُه حني َساَر إىل احلَُروريَّةِّ، خيبه: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم يف بعض أايَّ
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نـَْتَظَر حَّتَّ إذا مالت الشَّْمُس، قام فيهم فقال: »اي أيها الناس، ال تتمنـَّْوا لقاَء العدوِّ، واسأُلوا هللَا العافِّية، فإذا  اْلَعُدوَّ ا
ُمْنزِّ  اللَّهمَّ  النيبُّ صلى هللا عليه وسلم:  ، مث قال  َواْعَلُموا أن اجلنَّة حتَت ظِّاللِّ السُُّيوفِّ ُوا،  الكَلقِّيُتُمُوهْم فَاْصبِّ تاب،  َل 

وجُمْرَي السحاب، وهازَم األحزاب، اْهزِّمُهْم واْنُصْران عليهم« ، أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود. ومل يذكر أبو داود  
 .»انتِّظارَُه حَّت َماَلتِّ الشَّْمُس«

 [ ]صحيح[ 1046]جامع: 
عليه وسلم: »ال تَتَمنـَّْوا لَِّقاَء اْلَعُدوِّ،  : قال: قال رسول هللا صلى هللا  -رضي هللاُ عنه   -)خ م( أبو هريرة    -[  2592] 

 وإذا َلقِّيُتُموهم فاصبوا«. أخرجه البخاري، ومسلم. 
 [ ]صحيح[ 1047]جامع: 

الكندي    –  [2593]  نفيل  بن  عنه    -)س( سلمة  عليه  -رضي هللا  عند رسول هللا صلى هللا  قال: كنُت جالساً   :
رَُجٌل: اي رسوَل هللا،   فقال  أْوزارَها،  وسلم،  قالوا: ال جهاَد، قد وَضَعتِّ احلرُب  السالح،  اخلْيَل، ووَضعوا  الناُس  َأذال 

يقاتلون على   أُمٌَّة  أُمَّيت  القتاُل، وال تزاُل من  فَأْقبَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم بوجهه، وقال: »كَذبوا، اآلَن جاَء 
حَّت تقوم الساَّعُة، وحَّت أْيِتِّ وعُد هللاِّ، اخلْيُل معقوٌد يف نواصيها اخلرُي  احلق، ويُزيُغ هللا هلم قلوب أقوام ويرزُُقهم منهم،  

، وُعْقُر دارِّ    إىل يوم القيامة، وهو يُوحى إيلَّ: إين مقبوٌض غرُي ُمَلبَّث، وأَنتم تتَّبِّعوين، َأاَل، فال يضرْب بعُضكم رِّقَاَب بعضٍ 
 املؤمنني الشاُم«. أخرجه النسائي

 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 1048]جامع: 

ْنفِّْرمُتْ فَاْنفُِّروا«   - مارضي هللا عنه  -اْبن َعبَّاٍس  )جه(  -[ 2594]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إَِّذا اْستـُ َعنِّ النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه. 

]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات[ ]األلباني: صحيح[ 2773 ]ماجه:
 اقي رجاله ثقات[ من أجل أحمد بن عبد الرحمن بن بكار، وب

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،  -رضي هللا عنه   -َعْمرِّو ْبنِّ َعَبَسَة  )جه(  -[ 2595]  قَاَل: أَتـَْيُت النَّيبِّ
 أخرجه ابن ماجه. َأيُّ اجلَِّهادِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: »َمْن أَُهرِّيَق َدُمُه َوُعقَِّر َجَواُدُه« 

 : صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف،[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب2794 ]ماجه:

 الفصل الثاني: يف آدابه 
مالك    –  [2596] بن  أنس  د(  عنه    -)ت  قاَل:  -رضي هللا  َغَزا  إذا  عليه وسلم  قال: كان رسول هللا صلى هللا   :

 .داود»اللَُّهمَّ أنت َعُضدي ونصريي، بَِّك َأُحول، وبَِّك َأُصوُل، وبك أقُاتُل«. هذه رواية أيب 
 ويف رواية الرتمذي: »أَنت َعُضدي، وأنت نصريي، وبك أقاتُل«.

 [ صحيح: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 1049]جامع: 

: »َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم كان هو وُجيوُشُه  -رضي هللا عنهما    -)د( ابن عمر بن اخلطاب    –  [ 2597] 
َعتِّ الصالة على ذلك ُوا، وإذا هبطوا َسّبُحوا، فُوضِّ  أخرجه أبو داود.   «،إذا َعَلُوا الثَّنااي كبَّ

 : معضل[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[رعبد القاد ] [ 1050]جامع: 
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: قال: أمََّر علينا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم مرة َأاب بكٍر يف  -رضي هللا عنه    -)د( سلمة بن األكوع   –  [2598] 
 نْقتـُُلهم، وقتلُت بيدي تلك الليلة سْبعة أْهلِّ أبياٍت من املشركني، وكان شعاران: َأمِّْت. َغَزاٍة، فـَبَـيـَّْتنا انساً، من املشركني 

 ويف رواية ُأخرى: اي منُصوُر َأمِّْت، اي منُص َأمِّْت. أخرجه أبو داود، وانتهت روايته عند »َأمِّت« األوىل. 
عاراُن: أمِّْت، أمِّتْ ويف أخرى أليب داود أيضاً قال: غزْوان مع أيب بكٍر زَمَن النيب صلى هللا  .  عليه وسلم فكان شِّ

 ]شعيب: إسناده قوي من أجل عكرمة بن عمار[  : إسناده حسن[رعبد القاد [ ] 1052]جامع: 

َع النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ بـَيـََّتُكْم    -رمحه هللا  -صْفرة[  )ت د( املهلب ]بن أيب ُ   –  [2599]  َعمَّْن مسِّ
 العدوُّ فقوُلوا: حم، الَ يْنَصروَن«  

 . وُروِّي عن املَُهلبِّ ُمْرَساًل عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أخرجه الرتمذي وأبو داود
 [ إسناده صحيح : إسناده صحيح[ ]شعيب: رعبد القاد [ ] 1053]جامع: 

: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »احلَْرُب  -رضي هللا عنهما  -)خ م ت د( جابر بن عبد هللا  – [2600] 
 . َخْدَعٌة«. أخرجه اجلماعة، إال املوطأ والنسائي

 [ ]صحيح[ 1054]جامع: 
 النيبُّ صلى هللا عليه وسلم احلْرب ُخَدعة. : قال: مَسَّى -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة   -[ 2601] 

 ومسلم. ويف رواية أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »احلْرُب َخْدَعٌة«. أخرجه البخاري 
 [ ]صحيح[   1055]جامع: 

َية َورَّى  : قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إَذا َغزا  -رضي هللا عنه    -)د( كعب بن مالك    –  [2602]  اَنحِّ
 بغريها، وكان يقول: »احلرُب َخْدَعٌة«. أخرجه أبو داود.

 [ إسناده صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: 1056]جامع: 
، -رضي هللا عنه    -)ط د س( معاذ بن جبل   -[ 2603]  : قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »اْلَغْزُو غْزوانِّ

َهُه ْأجفأمَّا من  ٌر ُكلُُّه، وأَّما  ْابَتَغى وْجَه هللاِّ، وَأطاَع اإلماَم، وأنـَْفَق الَكرمية، وايَسَر الشَّريَك، وْاجتَنَب الَفساَد، فإنَّ نـَْوَمُه ونـُبـْ
«. هذه رواية أ ْع ابلَكفافِّ ، فإنَُّه مل يَرجِّ ًء، ومُسَْعة، وَعَصى اإلمام، وأفسد يف األرضِّ   يب داود، والنسائي من َغَزا َفْخرًا، وَرايِّ

(1) . 
، فـََغْزٌو: تُنَفُق فيه الكرميُة، ويـَُياَسُر فيه الشريك، ويُطَاُع فيه ذو األْمرِّ، وجيُ  َنُب فيه  ويف رواية املوطأ قال: »الَغْزُو َغْزوانِّ تـْ

َنُب  الفساد، فذلك الغزُو خرٌي ُكلُُّه، وَغّزٌو: ال تُنَفُق فيه الكرميُة، وال يَياسُر فيه الشريك، وال  يُطَاُع فيه ُذو اأَلمرِّ، وال جُيتـْ
ُبُه َكفافًا«  ُع صاحِّ  . (2)فيه الفساُد، فذلك الَغْزو ال يـَْرجِّ

  األلباني: حسن[ ضعيف[ ] [ ]عبد القادر: صحيح[ ]شعيب: حسن موقوفًا، وهذا إسناد 1057( ]جامع: 1)
 [ ]عبد القادر: صحيح موقوف[  1057( ]جامع: 2)

: قال: وذَكَر يوَم اليمامة. قال: أََتى أنٌس ًَثبَت بن قيٍس وقد  -رضي هللا عنهما  -)خ( موسى بن أنس   -[ 2604] 
، ما حَيْبُِّسك؟ أال جتِّيَء؟ قال: اآلن اي ابن أخي، وجعل يَتَحنَُّط من احلَ  َذْيه، وهو يـََتَحنَُّط فقال: اي َعمِّّ ،  َحَسَر عن َفخِّ ُنوطِّ
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َنا حَّت ُنَضارَب   -لصف يعين: يف ا -مث جاَء فجَلَس  فذكر يف احلديث انكشافاً من الناس، فقال: هكذا عن ُوُجوهِّ
 اْلَقْوم، ما هكذا ُكنَّا نـَْفَعُل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بِّْئَس ما َعوَّْدمُتْ أقْـَراَنكم.

ًثبَت بن قيس، ومل يقل: عن  قال احلميدي: هكذا فيما عندان من كتاب البخاري، أنَّ موسى بن أنس قال: أتى أنٌس 
 أنس. 

 ومل يذُكْر لفظ احلديث.   ،قال: وأخرجه البخاري أَيضاً تْعليقاً عن ًثبت عن أنس
 ]صحيح[   [1058]جامع: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »احْلَْرُب َخْدَعٌة«  -رضي هللا عنها   -عائشة  )جه(  -[ 2605]  أخرجه ابن  َأنَّ النَّيبِّ
 ماجه.
[ ]األلباني: صحيح متواتر[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمَّد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، لكنه قد 2833 ]ماجه:

 توبع[

نَبِّيُِّّكْم َصلَّى  -[  2606]  يـَُقوُل: »احْلَْرُب َخْدَعٌة َعَلى لَِّسانِّ  َع، َعلِّيًّا  هللاُ    )حم( َسعِّيد ْبنِّ ذِّي ُحدَّاَن، َحدََّثينِّ َمْن مسِّ
   .َعَلْيهِّ َوَسلََّم«

َعَلْيهِّ َوَسلََّم احْلَْرَب َخْدَعًة«ويف رواية أخرى،   َع، َعلِّيًّا، يـَُقوُل: »مَسَّى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأخرجه مسند    .َحدََّثينِّ َمْن مسِّ
 أمحد.

 ]شاكر: إسناده ضعيف[   ضعيف[شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ][ 696 ،1034، 697]مسند: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »احْلَْرُب ُخْدَعٌة«  -[ 2607]   َأخرجه مسند أمحد.  .)حم( أََنس ْبنِّ َمالٍِّك، َأنَّ النَّيبِّ
َجاِبٍر  13342  ،13341]مسند:   ْبُن  َعْمُرو  َأَحِدِهَما  ِبِإْسَناَدْيِن ِفي  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  [ ]شعيب: صحيح 

 َوثََّقُه َأُبو َحاِتٍم َوَنَسَبُه َبْعُضُهْم ِإَلى اْلَكِذِب[ 

 الفصل الثالث: يف صدق النية واإلخالص 
: قال: ُسئَِّل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم عن  -رضي هللا عنه-)خ م ت د س( أبو موسى األشعري    –  [2608]

: يُقاتُِّل َشجاَعة، ويُقاتُِّل محِّيَّة، ويقاتُِّل رايء: أيُّ ذلك يف َسبيلِّ هللا؟ فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:   »من  الرَُّجلِّ
 «.قَاتَل لتكوَن كلمُة هللا هي الُعْليا 

 زَاد يف رواية »فهو يف سبيل هللا«.
 هذه رواية البخاري، ومسلم، والرتمذي. 

ويف رواية أيب داود، والنسائي قال: إنَّ أْعرابيًّا أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: الرجُل يُقاتُِّل للذِّْكرِّ، ويقاتل  
يف سبيل هللا؟ قال: »من قاتَل لتكوَن كلمُة هللا هي الُعليا فهو يف سبيل    لُيْحَمد، ويقاتِّل لِّيَـْغَنَم، ويقاتل لِّرُيَى َمكانُُه، َفمنْ 

 هللا«. 
 ومل يذكر النسائي: »ويُقاتُِّل لُِّيْحَمَد«.

 [ ]صحيح[ 1063]جامع: 
: أنَّ رَُجاًل قال: اي رسوَل هللا رجٌل يريُد اجلهاد يف سبيل هللا، وهو  -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    –  [2609] 
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َتغِّي َعرضاً من َعرضِّ الدُّنيا؟ فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال أْجَر َلهُ  :    «، يـَبـْ فأْعَظَم ذلك الناُس، وقالوا للرَُّجلِّ
مل تـُْفهِّمُه، فقال: اي رسول هللا، رجُل يُريد اجلهاَد يف سبيل هللا، وهو يبتغي عرضاً من َعرضِّ الدنيا؟  ُعْد لَِّرسولِّ هللا، َلَعلَّك

  فقالوا للرَّجل: ُعْد لرسول هللا، فقال له الثالثَة، فقال: ال أجَر لُه. أخرجه أبو داود. «،قال: »ال َأجَر له
 الراوي عن أبي هريرة، وهو مجهول[ ]شعيب: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ ]عبد القادر: في سنده ابن مكرز [ 1064]جامع: 

: قال: جاء رَُجٌل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال:  -رضي هللا عنه  -)س( أبو أمامة الباهلي  –  [2610] 
هللا عليه وسلم: »ال ْشيء له« فأَعادها ثالث مراٍر،  َأرَأَيَت رجاًل َغَزا يْلَتمُِّس اأَلْجَر والذِّْكَر، َماَلُه؟ فقال رسوُل هللا صلى  

شيء له« مث قال: »إنَّ هللَا َعزَّ وَجلَّ ال يْقَبُل مَن الْعَملِّ إال ما كان له خالصاً،    يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »ال
  .النسائيأخرجه  َوابُتغَِّي به وْجُهُه«.

 [ حسن صحيح]األلباني:   اإلسناد[حسن عبد القادر: [ ] 1066]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »َمْن َغَزا يف َسبيل  -رضي هللا عنه    -)س( عبادة بن الصامت    –  [ 2611] 
 هللا، َومل يْنوِّ إال عَِّقااًل، َفله ما نَوى«.

 النسائيُّ.ويف أخرى: »وهو ال يُريُِّد إال عِّقااًل فله ما نوى«. أخرجه 
 [ ]الرسالة: حسن لغيره[ حسن ]األلباني: حسن في الشواهد[  عبد القادر: [ ] 1067]جامع: 

: قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »َمْن طََلَب الشَّهادة  -رضي هللا عنه    -)م( أنس بن مالك    -[  2612] 
ْبُه«صادقاً ُأعطِّيها، وإْن ملْ   . أخرجه مسلم. ُتصِّ

 [ ]صحيح[ 1068]جامع: 
وسلم ابلَغْزوِّ، وَأان شيٌخ كبري،  : قال: آَذَن رسوُل هللا صلى هللا عليه  -رضي هللا عنه    -)د( يعلى بن ُمنيَة    –  [ 2613] 

ما    ليَس يل َخادٌِّم، فالَتَمْسُت َأجريًا َيْكفيين، َوُأْجري له َسْهَمُه، فوجدُت رجاًل، َفلمَّا دان الرحيُل أاتين، فقال: ما أْدرِّي
َة داننرَي، فلما َحَضَرْت َغنِّيَمٌة َأرْدُت  السُّْهماُن؟ وما يْبلُغ َسْهمِّي؟ َفَسمِّّ يَل شيئاً، كان السهُم َأْو مل يُكن، فسمَّْيُت له ثالثَ 

ُد له يف َغْزَوتِّهِّ   أن أجري له َسْهَمُه، فذكرُت الداننرَي، فجْئُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فذكرُت له أْمَرُه، فقال: »ما أجِّ
 هذه يف الدنيا واآلخرة إال داننريَُه اليت مَسَّى«. أخرجه أبو داود.

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1069]جامع: 

: أن رجاًل من اأْلعرابِّ جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فآمن  -رضي هللا عنه  -)س( شداد بن اهلاد  –  [2614] 
فلما كا َأْصحابِّه،  بعَض  النيبُّ صلى هللا عليه وسلم  به  فأْوصى  ُر معك،  ُأهاجِّ قال:  َواتَـّبَـَعُه، مث  النيبُّ به  َغنِّم  َغزاة،  نت 

ه،  صلى هللا عليه وسلم َشْيئا، فـََقَسَم وَقَسَم له، فأْعَطى أصحابَُه ما َقَسَم له، وكان يـَْرعى َظْهَرهم، فلمَّا جاء َدفـَُعوُه إلي
 عليه وسلم، فقال:  فقال: ما هذا؟ قالوا: قِّْسٌم َقَسَم َلَك النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، فأَخَذُه، فجاء به إىل النيبِّّ صلى هللا
وأشاَر إىل َحْلقِّهِّ    -ما هذا؟ قال: »َقسْمُتُه َلَك« ، قال: ما على هذا اتَـّبَـْعُتَك، ولكن اتَـّبَـْعُتَك على أْن ُأْرمى إىل َها ُهنا  

َ به النيبُّ  بَِّسْهٍم فأموَت، فَأْدخَل اجْلنََّة، فقال: »إْن َتْصُدقِّ هللاَ َيْصُدْقَك« ، فَلبُِّثوا قلياًل، مث ََّنُضو   - ا يف قتال الَعُدوِّ، فُأِتِّ
صلى هللا عليه وسلم حُيَْمُل قد أَصابُه َسْهٌم حيُث أشار، فقال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َأُهَو ُهَو؟« قالوا: نعم، قال:  
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مث كفََّنُه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف ُجبَّتِّهِّ، مث قدَّمُه َفَصلَّى علْيه، فكاَن ُمَّا َظَهَر مِّْن صالتِّهِّ:    «،»َصَدَق هللا َفَصدَقهُ 
رًا يف سبيلك، فـَُقتِّل َشهيدًا، أان شهيٌد على َذلك«. أخرجه النسائي  .»اللَُّهمَّ هذا َعْبُدَك َخَرَج ُمهاجِّ

 [ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح1070]جامع: 

التغليب    –  [ 2615]  بشر  بن  قيس  أيب    -رمحه هللا  -)د(  أخبين  الدَّْرداءِّ    -قال:  أليب  جليساً  قال: كان    -وكان 
دًا، َقلمَّا   جُيالُس بدمشق رَُجٌل من أصحابِّ رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، يقاُل لُه: ابُن احلَْنظَلِّيَّةِّ ، وكان رجاًل ُمَتوحِّّ

له  الناَس، إَّنَّا هو صالٌة، فإذا فرَغ فإَّنا هو َتسبيٌح وتكبرٌي، حَّت أيََِْت أهَلُه قال: َفمرَّ بنا وحنُن عنَد أيب الدرداء، فقال  
منه رجٌل  فجاء  فـََقدَِّمْت،  َسرِّيَّة  وسلم  عليه  صلى هللا  رسوُل هللا  بَعَث  قال:  َتُضرَُّك،  وال  َفُعنا  تـَنـْ الدرداء: كلمًة  م  أبو 

مع   اْلتَـَقْينا  رأيـَْتنا حني  لو  َجنبِّهِّ:  إىل  لرجٍل  قال  وسلم،  عليه  رسوُل هللا صلى هللا  فيه  جَيلُِّس  الذي  اجمللسِّ  فجلَس يف 
  العدوِّ، فحمَل ُفالٌن َفطعَن رجاًل منهم، فقال: ُخذها مِّين وأان الغالُم الغِّفارِّيُّ، كيف ترى يف قوله؟ فقال: َما ُأراُه إال َقدْ 

ْجُرُه، َفسمَِّع بذلك آخُر، فقال: ما أرى ِبا قال أبَْساً، فَتَنازَعا حَّت مسَع رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم، فقال  َبَطَل أَ 
رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: ُسبحاَن هللا؟ ال أْبَس أْن يـُْؤَجَر وحُيْمَد، قال أيب: فرأيُت أاب الدْرداءِّ ُسرَّ بذلك، وجعَل  

ه ويقوُل: أَأَْنَت مسعَت ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فيقول: نعم فما زاَل يُعيُِّد ذلك عليه،  يـَْرفُع رأسه إلي
َفُعنا وال َتُضرُّك، قال: نَعم،    حَّت إيّنِّ ألقول: لََيْبَُكنَّ على رُكبتيه، قال: مث َمرَّ بنا يوماً آخَر، فقال له أبو الدرداء: كلمًة تـَنـْ

لنا رسوُل هللا   آخَر،  قال  بنا يوماً  َمرَّ  يـَْقبُِّضها، مثَّ  َيَدُه ابلصََّدَقةِّ ال  ط  ، كالَباسِّ املُنفُِّق على اخلْيلِّ صلى هللا عليه وسلم: 
فقال له أبو الدرداء: كلمًة تَنفُعنا وال تضرَُّك، قال: نعم، قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم نِّعَم الرجُل ُخَرٌْي األسدي،  

هِّ، وإْسباُل إزارِّهِّ، فـَبَـَلَغ ذلك ُخرمْياً فـََعجَل وأخذ شْفرًة، فقطع هبا مُجَّتُه إىل ُأُذنـَْيه، ورفع إزارُه إىل أْنَصافِّ  َلْوال طوُل مُجَّت
َساقـَْيهِّ، مث مّر بنا يوماً آخر، فقال له أبو الدرداء: كلمًة تنفُعنا وال تضّرك، قال: مسعُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

، فَإنَّ هللا  يقول: »إنُكم ق ادُِّموَن على إخوانكم، فَأْصلُحوا رَِّحاَلُكم، وأصلحوا لَِّباَسُكم، حَّت تكونوا كأنَّكم َشاَمٌة يف النَّاسِّ
   ال حُيبُّ الُفحَش وال التـََّفحَُّش«. أخرجه أبو داود.

 [ ضعيف ]األلباني: [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده محتمل للتحسين[ 1072]جامع:  

قَاَل: قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأيُّ اجلَِّهادِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: »َمْن   -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  2616] 
 . ُعقَِّر َجَواُدُه، َوُأْهرِّيَق َدُمُه«

ُّ َصلَّى هللاُ عَ   ويف رواية عن أيب َلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْفَضُل اجلَِّهادِّ َمْن ُعقَِّر َجَواُدُه، َوُأرِّيَق  الزَُّبرْيِّ، أَنَُّه قَاَل: َسأَْلُت َجابًِّرا، َأقَاَل النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . َدُمُه«؟ فـََقاَل َجابٌِّر: نـََعمْ 

ِحيِح. َوَرَواُه 14727، 14233 ،14210]مسند:  ِغيِر ِرَجاُل الصَّ  َأْحَمُد ِبَنْحِوِه[ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأِبي َيْعَلى َوالصَّ

َعُثينِّ يفِّ َسَرااَي، فـَبَـَعَثينِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( يـَْعَلى ْبنِّ أَُميََّة    -[  2617]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَبـْ قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
َّ َصلَّى هللاُ  ْل، فَإِّنَّ النَّيبِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقْد بـََعَثينِّ يفِّ َسرِّيٍَّة، فـََقاَل:  َذاَت يـَْوٍم يفِّ َسرِّيٍَّة، وََكاَن رَُجٌل يـَرَْكُب بـَْغاًل، فـَُقْلُت َلُه: َأْرحِّ

َحْيُث َودَّْعُت   اآْلَن  قـُْلُت:  َداَننِّرَي،  َثاَلثََة  جَتَْعَل يلِّ  قَاَل: َحَّتَّ  َ؟  َوملِّ قـُْلُت:  َمَعَك،  َارٍِّج  َأاَن خبِّ َعَلْيهِّ  َما  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
إِّ  ٍع  بَِّراجِّ َأاَن  َما  َعَليْ َوَسلََّم،  ِّّ َصلَّى هللاُ  لِّلنَّيبِّ َذلَِّك  ، ذََكْرُت  َغَزاِتِّ فـََلمَّا رََجْعُت مِّْن  َداَننِّرَي،  َثاَلثَُة  َوَلَك  ْل  َأْرحِّ َوَسلََّم،  لَْيهِّ،  هِّ 

َرتِّهِّ، إِّالَّ َثاَلثَُة الدَّاَننِّريِّ« َياُه، َومِّْن آخِّ  خرجه مسند أمحد.أَ  .فـََقاَل: »لَْيَس َلُه مِّْن َغَزاتِّهِّ َهذِّهِّ، َومِّْن ُدنـْ
   بلفظ مختلف[ (2527أخرجه أبو داود )*[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه. 17957]مسند: 
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 الفصل الرابع: يف أحكام القتال والغزو 
،  -رضي هللا عنه    -)م د ت( بـَُرْيدُة    -[  2618] : قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أمََّر أمريًا على جيشِّ

َمْن كفر  أو سريٍَّة، أْوَصاُه يف خاصَّته بتْقوى هللا، وَمْن معُه من املسلمني خريًا، مث قال: اْغُزوا ابْسمِّ هللا يف سبيل هللا، قاتِّلوا 
ت وال  اغزوا  ثالثِّ  ابهلل،  إىل  فاْدُعُهْم  املُْشركني،  من  عدوَّك  َلقِّيَت  وإذا  َوليدًا،  تْقُتلوا  وال  مُتثِّّلوا،  وال  تْغدِّروا،  وال  ُغلُّوا، 

إىل اإلسالم، فإْن أجابوك فاقبل منهم    فَأيَـّتـُُهنَّ ما أجابوك فاقْـَبْل منهم، وُكفَّ عنهم، مثَّ ادعهم  -أو خالٍل    -خصاٍل  
َْم إْن هم فعلوا ذلك، فلهم ما لَلُمهاجريَن،  وُكفَّ عنهم، مث  ُْهْم، َأَّنَّ اْدعهم إىل التََّحوُّلِّ مِّْن دارِّهم إىل دار املهاجرين، وَأخبِّ

ُْم يكونُون كأعرابِّ املسلمني جَيْرى عليهم ُحْكم هللاِّ  ْهِّْم: أَّنَّ   وعليهم ما على املهاجرين، فإن أبوا أن يتحوَّلُوا منها، فأخبِّ
َفَسْلُهُم  الذي جيرى ع أبْوا  ُهْم  فإْن  َأْن جياهُدوا مع املسلمني،  الغنيمة والفيء شيء، إال  لى املؤمنني، وال يكوُن هلم يف 

فَْاسَتعِّْن ابهلل عليهم  وقاتلهم، وإذا َحاَصْرت أ أبـَْوا  فاقْـَبْل منهم، وُكفَّ عنهم، فإْن ]هم[  ُهْم أجابُوَك  فَإْن  هل  اجلِّْزيَة، 
أنْ  فأراُدوَك  ذِّمََّتَك وذِّمََّة    حْصٍن،  هلم  اجعل  نبيِّّهِّ، ولكن  ذّمة  ذِّمَّة هللاِّ وال  هلم  فال جتعْل  نبيِّّه،  ذِّمََّة هللاِّ وذِّمَّة  هلم  جتعَل 

وإذا رسولِّه،  وذِّمََّة  هللاِّ  ذِّمََّة  خُتْفُِّروا  أْن  مِّْن  أْهَوُن  أصَحابِّكْم  وذِّمََّة  ذَُِّمكم  خُتْفُِّروا  أْن  فإنَّكْم  أَ   أصحابَِّك،  هَل  حَاصْرَت 
تدري:   ال  فإنك  على حكمك،  أَْنزِّهْلم  ولكن  ُحكمِّ هللا،  على  تـُْنزِّهلْم  فال  ُحْكمِّ هللاِّ،  على  تـُْنزِّهلم  أن  وأراُدوَك  ْصٍن،  حِّ

 أُتصيُب فيهم ُحكَم هللاِّ، أم ال؟ هذه رواية مسلم. 
 وأخرجه الرتمذي خمتصرًا، وهذا لفظه:

هِّ بتقوى هللا، ومن معه من  قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعَث   أمريًا على َجيٍش أوصاه يف خاصَّةِّ نفسِّ
ثِّّلوا، وال  املسلمني خريًا، فقال: »اْغُزوا ابسمِّ هللا، ويف سبيل هللا، قاتِّلوا َمْن َكَفَر ابهلل، اغُزوا وال تُغلُّوا، وال تغدُِّروا، وال متُ 

 قال: ويف احلديث قَِّصٌة. «، تقُتلوا َوليداً 
ُهْم، والباقي مثلُه. وأخرجه أيضاً  نـْ   يف موضع آخر من كتابه مثل مسلم بطوله، وأسقط منه: ذِّْكَر اجلزية وطلَبها مِّ

 وذكر حديث اجلزية. ..وقال بعده: من رواية ُأخرى حنوه ِبعناه، ومل يذكر لفظه، إال أنه قال: وزاد.
منه حديث وأسقط  ألفاظهِّ  بعض  بتغيري  رواية مسلٍم  داود، حنو  أبو  »مث  وأخرجه  آخره:  وزاد يف  ورسوله«  »ذمََّة هللا   :

مث عاد وأخرجه عقيَب هذا    «،اقضوا فيهم بعُد ما شئُتم« وأسقط من أوله من قوله: »اْغُزوا ابسم هللا« إىل قوله: »وليداً 
 احلديث ُمفردًا، فصار اجلميع ُمتـََّفقاً عليه 

 [ ]صحيح[ 1073]جامع: 
؟ فَكَتَب َإيلَّ:    -رمحه هللا  -)خ م د( عبد هللا بن عوٍن    -[  2619]  قال: َكتَـْبُت إىل اَنفٍِّع أسأله عن الدُّعاءِّ قبَل القتالِّ

وأنعاُمُهم  َغارُّوَن،  وُهْم  املْصطَلِّقِّ  بين  عليه وسلم على  أغاَر رسوُل هللا صلى هللا  اإلسالم، وقد  أول  إَّنا كان ذلك يف 
ُمَقاتَِّلَتهْم، وَسىَب َذرَاريَـُّهْم، وأصاب يوَمئٍِّذ ُجَوْيرِّية. حدَّثين به عبُد هللاِّ بن عمر، وكان يف ذلك    ُتْسَقى على املاء، فـََقتلَ 

 اجليش. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود   
ُبه قال:     .أو: البّتَة ابنة احلارث   -ُجَوْيرِّيَة   -إال أنَّ يف كتاب مسلم: قال حيىي: أحسِّ

   ]صحيح[[ 1074]جامع: 
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: قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا بعَث أحدًا من  -رضي هللا عنه    -)م( أبو موسى األشعري    -[  2620] 
روا«. أخرجه مسلم.   روا وال تـَُعسِّّ روا، وال تـُنَـفُِّروا، ويسِّّ  َأصحابهِّ يف بعض أمرِّهِّ، قَاَل: »بشِّّ

 [ ]صحيح[ 1077]جامع: 
بـََلَغُه: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتَب إىل عامٍِّل من ُعمَّالِّهِّ: إنَُّه  : -رضي هللا عنه  -)ط( مالك بن أنس   -[ 2621] 

َفَر  بَلَغَنا أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا بعَث َسرِّيَّة يقوُل هلم: »اغزوا ابسم هللا، يف سبيل هللا، تـَُقاتُلوَن من كَ 
َك وَسراايَك، إْن شاَء هللا، والسالُم علْيَك«.  ابهلل، ال تُغلُّوا وال تـَْغدُِّروا، وال مُتثِّّلوا، وال تَـ  ْقتـُُلوا وليدًا، فـَُقْل ذلك جلُيوشِّ

 . أخرجه املوطأ بالغا
[ ]الهاللي: مقطوع ضعيف، والمرفوع منه  وصله أحمد ومسلم وأصحاب السنن و  الموطأ بالغافي أخرجه  [ ]الزرقاني: 1078]جامع: 

 صحيح لغيره[ 

َدتِّ امرَأٌة َمْقُتولُة يف بعض  -رضي هللا عنهما    -هللا بن عمر بن اخلطاب  )خ م ط ت د( عبد    -[  2622]  : قال: ُوجِّ
. ويف رواية:  ْبيانِّ َمغازي رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، فـََنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قـَْتلِّ النِّّساءِّ والصِّّ

 فَأْنَكَر.
 وسلم. أخرجه اجلماعة إال النسائي غرَي َأنَّ املوطَأ َأرسله عن انفع عن النيب صلى هللا عليه 

 [ ]صحيح[ 1080]جامع: 

: قال: ُكنَّا مع َرُسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يف َغْزوٍة، فرأى  -رضي هللا عنه    -)د( رابُح بن الربيع    –  [2623] 
جُمَْتمِّعِّنَي على شيٍء، فبعَث رُجاًل فقال: انظُْر َعالَم اجَتَمَع هؤالء؟ فجاء، فقال: على امرأٍة قتيٍل، فقال: ما كانت  النَّاَس  

يفاً  َعسِّ امرَأة وال  تـَْقتـُُلنَّ  ُقل خلالد: ال  فقال:  رجاًل،  فـَبَـَعَث  قال:  الوليد،  بُن  خالُد  املقدَِّمة  قال: وعلى  لتُقاتَِّل،  .  هذه 
 . اود.أخرجه أبو د

 [ إسناده صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: 1081]جامع: 
: قال: َغزْوُت مع رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم َغزواٍت، -رضي هللا عنه  -)ت د( النعمان بن مقرن   -[ 2624] 

، حَّت تطلَع الشمُس، فإذا طََلَعْت  قَاَتَل، حَّت إذا انـَْتَصَف النَّهاُر أمسك حَّت  فكان إذا طََلَع الفجُر َأْمَسَك عن القتالِّ
تـَُزوَل الشَّْمُس، فإذا زاَلْت قاتَل حَّت ْالَعْصر، مث َأمسك حَّت ُيَصلَِّّي العصَر، مث قاتل: وكان يقول: عند هذه األوقاتِّ  

هم يف صلواْتم. هذه رواية الرتمذي.   َْتيُج رايُح النَّصرِّ، ويدُعو املؤمنون جليوشِّ
داود، وقال: َشهِّْدُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مل يُقاتِّْل يف أوَّل النَّهارِّ، َأخََّر القتاَل حَّتَّ تـَُزوَل  واختصره أبو 

 الشَّمُس، وَْتُبَّ الرِّايُح، ويْنزَِّل النَّصر
 صحيح[   اإسناده رواية أبي داود [ ]شعيب: رواية أبي داود إسنادها صحيح]عبد القادر: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم كان يُغرُي عِّْنَد َصالةِّ -رضي هللا عنه    -)م ت د( أنس بن مالك    –  [2625] 
، وكان َيسْتمُِّع، فإذا مسِّع َأَذاانً أْمَسَك، َوإالَّ َأغاَر. هذه رواية أيب داود.   الصُّبحِّ

إَّنا يُغِّرُي إذا طََلَع الَفْجُر، وكان يستمُِّع األذان، فإْن مسع ويف رواية مسلم، قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  
  «، أذاانً َأْمسَك، وإال أغاَر، فسمع رجاًل يقوُل: هللا أكب، هللا أكب، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »على الفِّْطَرةِّ 
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  «،  صلى هللا عليه وسلم: »َخَرْجَت من النارمث قال: أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، فقال رسول هللا 
 فـََنَظُروا فإذا هو رَاعي مِّْعزى. 

 النار«. وأخرجه الرتمذي مثل مسلم إىل قوله: »من 
 [ ]صحيح[ 1084]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم حني خرَج إىل  -رضي هللا عنه   -)خ م ط ت د س( أنس بن مالك  -[ 2626] 
يهِّْم وَمكاتِّلِّهِّْم، فلما رأو  َساحِّ ه قالوا: حُممٌَّد  َخْيَبَ، َأاتها لْياًل، وكان إذا أَتى قوماً بليٍل مل يغِّْر حَّت ُيْصبَِّح، فخرجْت يَهوُد ِبِّ

ساَحةِّ قوٍم فساَء  وهللاِّ، حممٌد واخلميُس، فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »هللاُ أكب، َخرَِّبْت َخْيَبُ، إِّانَّ إذا نـََزلَنا بِّ 
 َصباُح املُنذرِّيَن«. أخرجه املوطأ والرتمذي هكذا. 

، يف   وُهَو طرف من حديث طويل، قد أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وهو مذكور يف كتاب الَغَزواتِّ
 غزوة خيب، من حرف الغني.  

 [ ]صحيح[ 1085]جامع: 
: قال بعَث عمُر النَّاَس يف َأفناءِّ األمصار، يُقاتُِّلوَن املشركني، فأسلم    -رمحه هللا  -)خ ت( جبري بن حية    -[ 2627] 

اهلُْرُمزاُن ، قال: إين مستشريَك يف مغازيَّ هذه، قال: نعم، َمثـَُلها وَمثُل َمْن فيها ]مَن الناس، من عُدوِّ[ املسلمني: َمثُل  
َجناَحانِّ  ولُه  رأٌس،  له  اجَلْناُح  طائٍر  َر  فإْن ُكسِّ والرأُس،  ناٍح  جبِّ الرِّجالنِّ  اجَلْناَحنيِّ، َّنَضتِّ  َأحُد  َر  فإْن ُكسِّ  ، رجالنِّ وَلُه   ،

واجلناح:   فالرأُس: كِّسَرى،  والرأُس،  واجلناحانِّ  الرجالنِّ  ذهبت  الرأُس،  ُشدَِّخ  وإن  والرأُس،  الرجالن  َّنضت  اآلخُر، 
َفُمرِّ امل يـَْنفُِّروا إىل كسرى، قال ُجَبرْيُ بن َحيََّة: فـََندبنا ُعَمُر، واْستَـْعمَل علينا  قـَْيصُر، واجلناح اآلخر: فَارُس،  سلمنَي أْن 

لِّيُ  فقال:  تـَْرمُجان،  فقام  ألفاً،  َأربعني  َخرَج علينا عامُل كِّسرى يف  العدوِّ،  أَبْرضِّ  إذا ُكنَّا  ، حَّت  ُمقرِّنِّ بَن  َكلِّّْمين  النـُّْعماَن 
، ُكنَّا يف َشقاٍء شديٍد وبالٍء شديٍد:   رَجٌل مِّنكم، فقال املغريُة: ْئَت، فقال: ما أنتم؟ قال: حنن انٌس من العربِّ َسْل َعمَّا شِّ

، ونـَْلَبُس الوبـََر والشََّعَر، ونعبُد الشَّجَر واحلجَر، فَبْينا حنُن كذلك، إَذ بعَث ربُّ ا لسمواتِّ  َّنَُصُّ اجلِّلَد والنَّوى من اجلوعِّ
نا، نَعرُف َأابَُه وأُمَُّه، فأَمران نبيُّنا، َرُسوُل رَبِّّنا صلى هللا    -ذْكُرُه وَجلَّت عظمته  تـََعاىَل    -وربُّ األرضني   إلينا نَبِّّياً من أَنـُْفسِّ

نُه  عليه وسلم: أن نقاتِّلكْم حَّت تعبُدوا هللا وحده، أو ُتؤدُّوا اجلزيَة، وأخبان نَبِّيُّنا صلى هللا عليه وسلم عن رسالةِّ رَبِّّنا: أ
ثْـلَ من قُت ها مع  ل مِّنَّا صاَر إىل اجلنة، يف نعيٍم مل يـَُر مِّثُله، وَمْن بَقي منا َمَلَك رِّقاَبُكْم، فقال النُّعماُن: رِبا َأشهدَك هللا مِّ

النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم، فلم يـُْندِّْمَك، ومل خُيْزَِّك ولكين شهدت القتال مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان إذا مل  
 ل يف أوَّلِّ النَّهار، انـَْتَظَر حَّت َْتُبَّ األرواُح، وحَتُْضَر الصالُة هذه رواية البخاري. يُقاتِّ 

 وأخرج الرتمذي طرفاً من هذا احلديث عن معقل بن يسار، وهذا لفظه:
فقال النعمان   -فذكر احلديث بطوله    -قال معقل بن يسار: إنَّ عمَر بَن اخلطابِّ بـََعَث النـُّْعماَن بن مقرن إىل اهلُرمزان  

بن مقرن: شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان إذا مل يـَُقاتِّْل أوََّل النهار، انتظر حَّت تـَُزوَل الشَّمُس، وَْتُبَّ  
 الرايُح، ويَنزَل النَّْصُر. هذا لفظ الرتمذي. 

 . وقد قال فيه: فذكر احلديث بطوله، ومل يذكره
 [ ]صحيح[ 1088]جامع: 



679 
 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم بـََعَث بـَْعثاً إىل بين حَلَْياَن  -رضي هللا عنه    -د( أبو سعيد اخلدري  )م    -[  2628] 
َبعِّْث من كلِّّ رجلني َأحُدمُهَا، واأَلجُر بينهما«.  مِّْن ُهَذْيٍل، فقال: »لِّيَـنـْ

نِّْصفِّ أْجرِّ  ويف رواية: لَِّيْخُرْج من كل رجلني رجٌل، مث قال لِّْلَقاعِّدِّ: أَيُّكم َخَلَف اخَلْارَِّج يف أْهلِّهِّ ومالِّهِّ خبرْيٍ، كان له مثُل 
. أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الرواية                                                                                      الثانية. اخلَارِّجِّ

 [ ]صحيح[ 1090]جامع: 

صاٍل؟ فقال ابُن عباس: لْوال   -[  2629]  )م ت د( جَنَدُة بن عامر احلروري: َكَتَب إىل ابن عباس َيسأُلُه عن مَخْسِّ خِّ
إليه   ما كتَـْبُت  عِّلماً  َأكُتَم  رسوُل هللا صلى    -أن  هل كان  ْين:  فأْخبِّ بعد،  أما  جَنَْدُة:  إليه  يـَْغُزو  كتَب  وسلم  عليه  هللا 

ابلنِّّساء؟ وهل كان يضرُِّب هَلُنَّ بَسْهٍم؟ وهل كان يْقُتُل الصبيان؟ ومَّت ينقضِّي يـُْتُم اليتيم؟ وعن اخلُْمُس: ملن هو؟ َفَكتَب  
فَـ  يْغُزو هبنَّ،  يْغُزو ابلنساء؟ وقد كان  ابُن عباس: كتبَت تسأُلين: هل كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  ُيداوِّيَن  إليه 
لصبياَن،  اجلَْرَحى وحُيَذْيَن مَِّن الغنيَمةِّ، وأمَّا سهٌم؟ فـََلْم يضرِّب هَلُنَّ، وإنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن يـَْقُتُل ا

وإن حلْيَـُتُه،  ُبُت  لتَـنـْ الرجَل  إنَّ  فلَعْمرِّي،  الَيتيم؟  يـُْتُم  َقضي  ينـْ مَّت  تسأُلين:  وكتبَت  الصبيان،  تـَْقُتل  األخذ  فال  لضعِّيُف  ه 
لنفسه، ضعيُف العطاءِّ منها، وإَذا َأَخَذ لنفسه من صاحل ما أيخُذ النَّاُس فقد ذهب عنه اليـُْتُم وكتبَت تسألين عن اخلُْمسِّ 

 ملن هو؟ وإانَّ نقوُل: ُهَو لنا، فَأىب علْينا قوُمنا َذاك. 
ُر من الصَّيبِّّ الذي قـََتَل. ويف رواية: فال تـَْقُتل الصبيان، إال أن تكون تعلُم ما َعلَِّم اخلَ   ضِّ

 زاد يف أخرى: ومُتيُِّّز املؤمَن من الَكافِّرِّ، فتقُتل الكافر، وتدَع املْؤمِّن. 
يـُْقَسُم هلما     -ويف رواية قال: كتَب جَنَْدة بن عامر احلروري إىل ابن عباس يسأله عن العبد واملرأةِّ حَيُْضرانِّ املْغَنم: هل 

ال ابُن عباس لَيزيد بن هرمز: اكُتْب إليه، فلوال أن يقَع يف ُأمْحُوَقٍة ما كتبُت إليه، كتْبَت  فق   -وذكر ابقي املسائل حنوه  
  تسألين عن العبد واملرأةِّ حَيُْضرانِّ املغَنم، هل يُقسُم هلما شيٌء، وإنه ليس هلما شيٌء إال أن حُيَذاي، وقال يف اليتيم: إنَّه ال 

، حَّت يبلغ، ويُ   ؤَنَس منه الرُّْشُد، والباقي حنوه.ينقطع عنه اسم اليـُْتمِّ
 احلديث. هذه رواية مسلم.  ..ويف أخرى: ولوال أن أرُدَُّه عن َنْْتٍ يقُع فيه، ما كتبُت إليه، وال نـُْعَمَة َعنْيٍ.

 وأخرج الرتمذي منه طرفاً، وهو ذِّْكُر اْلَغْزوِّ ابلنِّّساءِّ، والضَّْرب هُلنَّ بَِّسْهٍم واجلواب عنه. 
منه طرفاً، وهذا لفظُُه، قال: كتَب جَنَْدُة إىل ابنِّ عباٍس يسأله عن أشياَء؟ وعن اململوك: أََلُه يف الَفْيء    وأخرج أبو داود

  َ شيٌء؟ وعن النساء: هل ُكنَّ خَيُْرْجَن مع النيب صلى هللا عليه وسلم؟ وهل هَلُنَّ نصيٌب؟ فقال ابُن عباٍس: لوال أن أيِتِّ
 اململوُك: فكاَن حُيَْذى، وَأمَّا النساُء: فقد ُكنَّ يَُداوِّيَن اجلَرحى، وَيْسقِّني املاَء. أمْحُوَقة ما كتبُت إليه، أمَّا 

ويف أخَرى له قال: َكَتَب جندة احلُرورِّيُّ إىل ابن عباٍس يسألُه عن النساء: هل ُكنَّ َيْشهْدَن احلرَب مع رسولِّ هللا صلى هللا  
ل يزيُد: فَأان كتَـْبُت كتاب ابن عباس إىل جندة: قد كنَّ حَيُْضرَن احلرَب مع عليه وسلم؟ وهل كان َيضرُِّب هلنَّ بَسْهم؟ قا

 رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمَّا أْن يْضرَِّب هَلُنَّ بسهٍم؟ َفال، وقد كان يـَْرَضُخ هلنَّ. 
 [ ]صحيح[ 1093]جامع: 

: أنَّ جْيشاً من األنصار كانوا أبرضِّ فارِّس مع أمريهم،  -رضي هللا عنه    -)د( عبد هللا بن كعب بن مالك    – [2630] 
فلمَّا مرَّ اأَلجُل، َقفَل أهُل ذلك الثَـّْغرِّ،    -رضي هللا عنه    -وكان عمُر يَعقُِّّب اجليوش يف كل عاٍم، َفُشغَِّل عنهم عمر  
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ولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، قالوا: اي ُعَمُر، إنَك غفْلَت وتركَت فينا الذي  فاشتدَّ عليهم وأوَعَدهم، وهم أصحاُب رس
 أَمَر به رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم من عِّقابِّ بعض الَغزِّيَّة بعضاً. أخرجه أبو داود. 

 [  إسناده صحيح[ ]شعيب: رجاله ثقات : رعبد القاد [ ] 1092]جامع: 

: قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يـَْغُزو أبُمِّّ ُسليم  -رضي هللا عنه    -)م ت د( أنس بن مالك    –  [2631] 
 .داودونسوٌة من األنصار معه، فـََيْسقِّنَي املاَء، ويَُداوين اجلَْرَحى. أخرجه الرتمذي، وأبو 

 [ ]صحيح[ 1094]جامع: 

: قالت: لقد ُكنَّا نـَْغُزو مع رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم  -هللا عنها  رضي    -)خ( الرُّبـَيِّّع بنت معوذ    -[  2632] 
 لَِّنسقَي القوَم وََندَِّمهم، ونـَُردَّ القتلى واجلرحى إىل املدينة. أخرجه البخاري. 

 [ ]صحيح[ 1095]جامع: 

أم عطية    -[  2633]  َغَزْوُت مع رسولِّ هللا صلى هللا  -رضي هللا عنها    -)م(  قالت:  َغزواٍت،  :  َسبَع  عليه وسلم 
 أْخُلُفُهْم يف رِّحاهلْم، فَأْصَنُع هلُم الطعام وُأداوي اجلَْرحى، وأقوُم على املَرَضى. أخرجه مسلم. 

 [ ]صحيح[ 1096]جامع: 

: قال: بـََعثَنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعٍث، فقال: إْن  -رضي هللا عنه    -)خ د ت( أبو هريرة    -[ 2634] 
فَأْحرُِّقومُها ابلنار، مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أردان    -لرجلني من قريش مَسَّامُهَا    -وجدمُتْ ُفالانً وفالانً  

رِّقوا فالانً وفالانً، وإنَّ النَّاَر ال يُعذُِّب هبا إال هللاُ، فإْن َوَجْدمُتُومُها فاقْـُتلومُها. أخرجه البخاري،  اخلروَج: إيّنِّ َأَمْرُتكْم أن حتَُ 
 .داودوالرتمذي، وأبو 

 [ ]صحيح[ 1097]جامع: 

أمََّرُه على َسرِّيٍَّة، قال:  : قال: إنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه    -)د( محزة األسلمي    –  [2635] 
تلوه،  َفَخَرْجُت فيها، وقال: إْن وَجْدمُتْ فالانً، فأحرقوه ابلنار، َفولَّيُت، فَناداين، فرجعُت إليه، قال: إْن َوَجْدمُتْ فالانً فاق

 وال حُتَرُِّقوُه، فإنُه ال يُعذُِّب ابلنَّارِّ إال ربُّ النار. أخرجه أبو داود.
 ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]األلباني: صحيح[ [ 1098]جامع: 

أبو هريرة    -[  2636]  م(  عنه    -)خ  أَحدُُكْم،  -رضي هللا  قاَتَل  »إذا  قال:  عليه وسلم  َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا   :
 َفلَيْجَتنِّبِّ الوجَه«. أخرجه البخاري ومسلم. وزاد يف رواية »إذا قاتَل أحدُُكْم َأَخاُه«  

 رواية أخرى »فالَ يْلطَِّمنَّ الَوْجَه«. ويف أخرى »فـَْليَـتَّقِّ الَوْجَه«.ويف 
 [ ]صحيح[ 1100]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم: »ََّنى عن املُثْـَلةِّ  -رضي هللا عنه    -)خ( عبد هللا بن يزيد األنصاري   –  [2637] 
 والنـُّْهىَب«.

 عن النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم، أخرجه البخاري. وقد رواه ابن جبري عن ابن عباس 
 [ ]صحيح[ 1103]جامع: 

: قال: كان املشركون على َمْنزِّلَتنْيِّ من النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنهما    -)خ( ابن عباس    -[  2638] 
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ان إذا هاَجَرتِّ  واملؤمنني، كانوا ُمْشرِّكي أْهلِّ َحْرٍب يُقاتُِّلُهْم ويُقاتُِّلونَُه، وُمشرْكي أَهل َعْهٍد، ال يُقاتُِّلُهم وال يُقاتُلونَُه، وك
 مل خُتَْطْب حَّت حَتيَض وَتْطُهَر، فإذا َطُهَرْت، َحلَّ هلا النكاح، فإْن هاجَر َزْوُجها قْبَل أن تـُْنَكَح رُدَّْت إليهِّ،  املرأُة من احلربِّ 

رِّيَن   ، وهلما َما لِّْلُمهاجِّ وإْن هاَجَر   -مث ذكر من أهل العهدِّ مْثَل حديثِّ جُماهد  -وإن هاَجَر عبٌد منهم أو أَمٌة فهما ُحرَّانِّ
أو بن    عْبٌد  أمية ]عند عمر  أيب  بنُت  َبُة  قـَُريـْ قال: وكانت  َأْْثاَُّنُْم،  ، ورُدَّْت  يـَُردُّ ]وا[  مل  العهدِّ  أهل  للمشركني من  أمٌة 

الفهري   غنم  بن  عياض  حَتَْت  سفيان[  أيب  بنُت  احلكم  أم  وكانت  سفيان،  أيب  بن  معاوية  فـََتزوَّجها  فطلقها،  اخلطاب 
 ثمان الثقفي. أخرجه البخاري.فطلقها، فـَتَـَزوجها عبُد هللا بن ع

 [ ]صحيح[ 1104]جامع: 

قَاَل: َغَزْواَن َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَمَرْراَن َعَلى   -رضي هللا عنه  -َحْنظََلة اْلَكاتِّبِّ  )جه(  -[ 2639] 
َها النَّاُس، فََأفْـَرُجوا َلُه، فـََقاَل: »َما َكاَنْت َهذِّهِّ تـَُقاتُِّل فِّيَمْن يُـ  ْق  َقاتُِّل« مثَّ قَاَل لَِّرُجٍل: " اْنطَلِّ اْمَرَأٍة َمْقُتوَلٍة، َقدِّ اْجَتَمَع َعَليـْ

يًفا«.إِّىَل َخالِّدِّ ْبنِّ اْلَولِّيدِّ، فـَُقْل َلُه: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أيَُْمُرَك، يـَُقوُل: »اَل تَـ  أخرجه   ْقتـَُلنَّ ُذرِّيًَّة، َواَل َعسِّ
 ابن ماجه. 

 [ ]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ 2842 ]ماجه:

قَاَل: بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َسرِّيٍَّة فـََقاَل:   -رضي هللا عنه    -َصْفَوان ْبنِّ َعسَّالٍ  )جه(  -[ 2640] 
َّللَِّّ، َواَل مَتْثـُُلوا، َواَل تـَْغدُِّروا، َواَل تَـ  ْسمِّ اَّللَِّّ، َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، قَاتُِّلوا َمْن َكَفَر ابِّ ريُوا ابِّ ابن   أخرجه غُلُّوا، َواَل تـَْقتـُُلوا َولِّيًدا« »سِّ

 ماجه.
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف  2857 ]ماجه:

 أبي الغريف[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا بـََعَث ُجُيوَشُه قَاَل:    -رضي هللا عنه    -)حم( اْبن َعبَّاسٍ   -[  2641]  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َّللَِّّ، اَل تـَْغدُِّروا، َوال تـَُغلُّوا، َوال مُتَثِّّ  ال َأْصَحاَب  ُلوا، َوال تـَْقتـُُلوا اْلوِّْلَداَن، وَ »اْخُرُجوا بِّْسمِّ اَّللَِّّ تـَُقاتُِّلوَن يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َمْن َكَفَر ابِّ

»  َأخرجه مسند أمحد. .الصََّوامِّعِّ
[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبى يعلى والبزار والطبراني في 2728]مسند:  

 بقية رجال البزار رجال الصحيح[ الكبير واألوسط، وفي رجال البزار إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، وثقه أحمد، وضعفه الجمهور، و 

ْعُت رَُجاًل مِّنَّا، حُيَدُِّث َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: »بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ   -[  2642]  َسلََّم َسرِّيًَّة  )حم( أَيُّوُب، قَاَل: مسِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .ُكْنُت فِّيَها فـَنَـَهااَن َأْن نـَْقُتَل اْلُعَسَفاَء َواْلُوَصَفاَء«

 ح، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الرجل الذي روى عنه أيوب[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه َرُجل  َلْم ُيَسمَّ[ [ ]شعيب: صحي15420]مسند: 

يـَْوَم ُحَننْيٍ،    -رضي هللا عنه    -)حم( اأْلَْسَود ْبنِّ َسرِّيعٍ   -[  2643]  بـََعَث َسرِّيًَّة  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ى قـَْتلِّ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مَحََلُكْم َعلَ فـََقاتـَُلوا اْلُمْشرِّكِّنَي، فََأْفَضى هبُِِّّم اْلَقْتُل إِّىَل الذُّرِّيَّةِّ، فـََلمَّا َجاُءوا قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َيارُُكْم إِّالَّ   َا َكانُوا َأْواَلَد اْلُمْشرِّكِّنَي، قَاَل: »َأَوَهْل خِّ َأْواَلُد اْلُمْشرِّكِّنَي، َوالَّذِّي نـَْفُس حُمَمٍَّد  الذُّرِّيَّةِّ؟« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إَِّّنَّ

َها لَِّساَُّنَا«بَِّيدِّهِّ َما مِّْن َنَسَمٍة تُوَلُد، إِّالَّ َعَلى اْلفِّْطَرةِّ َحَّتَّ     .يـُْعرَِّب َعنـْ
يـَوْ ويف رواية أخرى،   النَّاُس  فـََقَتَل  َظْهًرا،  فََأَصْبُت  َمَعُه  َوَغَزْوُت  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  أَتـَْيُت  َمئٍِّذ َحَّتَّ  قَاَل: 

َم فـََقاَل: »َما اَبُل َأقْـَواٍم َجاَوزَُهُم اْلَقْتُل  فـَبَـَلَغ َذلَِّك َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ   -َوقَاَل َمرًَّة: الذُّرِّيََّة    -قـَتَـُلوا اْلوِّْلَداَن  
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َا ُهْم َأْواَلُد اْلُمْشرِّكِّنَي، فـََقالَ  َناُء اْلُمْشرِّكِّنَي« مثَّ   اْليَـْوَم َحَّتَّ قـَتَـُلوا الذُّرِّيََّة« فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إَِّّنَّ َيارَُكْم أَبـْ : »َأاَل إِّنَّ خِّ
َها لَِّساَُّنَا، فَأَبـََواَها   تـَْقتـُُلوا ُذرِّيًَّة، َأاَل اَل تـَْقتـُُلوا ُذرِّيًَّة« قَاَل: »ُكلُّ َنَسَمٍة ُتوَلُد َعَلى اْلفِّْطَرةِّ، َحَّتَّ يـُْعرَِّب  قَاَل: »َأاَل اَل  َعنـْ

َا« َراَّنِّ َا َويـَُنصِّّ  . يـَُهوَِّداَّنِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

لم يسمع من األسود بن    -وهو البصري   -ت رجال الشيخين إال أن الحسن[ ]شعيب: رجاله ثقا 16299  ،15589  ،15588]مسند:  
 سريع[ ]الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد، والطبراني في "الكبير" و"األوسط"، وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح[ 

َسَباَها، فـََنازََعْتُه قَائَِّم َسْيفِّهِّ، فـََقتَـَلَها، »َفَمرَّ  َأنَّ رَُجاًل َأَخَذ اْمَرَأًة، َأْو    -  مارضي هللا عنه  -)حم( اْبن َعبَّاسٍ   -[  2644] 
ْمرَِّها، فـَنَـَهى َعْن قـَْتلِّ النَِّّساءِّ« َ أبَِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فَُأْخبِّ َها النَّيبِّ  َأخرجه مسند أمحد. . َعَليـْ

َرَواهُ 2316]مسند:   ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  لغيره،  ]شعيب: حسن  َوُهَو [  َأْرَطاَة  ْبُن  اُج  اْلَحجَّ ِإْسَناِدِهَما  َوِفي   ، َوالطََّبَراِنيُّ َأْحَمُد   
 ]  ُمَدلِّس 

َعبَّاسٍ   -[  2645]  اْبن  عنه  -)حم(  هللا  َحَّتَّ    -  ما رضي  قـَْوًما  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَتَل  »َما  قَاَل: 
 َأخرجه مسند أمحد.  .َيْدُعَوُهْم«

  [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجالُ 2105  ،2053]مسند:  
ِحيِح[   َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ

نَي بَـ   )حم( -[  2646]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حِّ هِّ: " َأنَّ النَّيبِّ َعَث إِّىَل اْبنِّ  الزُّْهرِّيُّ: َأْخَبينِّ اْبُن َكْعبِّ ْبنِّ َمالٍِّك، َعْن َعمِّّ
َيانِّ " بـْ َْيَبَ، ََّنَى َعن قـَْتلِّ النَِّّساءِّ َوالصِّّ  َأخرجه مسند أمحد.  . َأيبِّ احْلَُقْيقِّ خبِّ

ِحيِح[ ]الهيثمي:   [ ]شعيب: صحيح لغيره[67/  24009 ،66/  24009]مسند:    َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

اْلُمغِّريَة ْبنِّ ُشْعَبَة    -[  2647]  اْلُمثْـَلةِّ«   -رضي هللا عنه    -)حم(  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعنِّ    . قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 َأخرجه مسند أمحد. 

[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الرجل من ولد المغيرة، ولالختالف فيه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َعْن  18152]مسند:  
، َفُهَو ِثَقة ، َوِإْن َكاَن َغْيَرُه، َفَلْم َأْعِرْفُه[ َفِإْن َكاَن اْلُمِغيَرَة اْبَن ِبْنِت  َرُجٍل ِمْن َوَلِد اْلُمِغيَرِة، َعِن اْلُمِغيَرِة.... ِ اْلَيْشُكِريَّ  اْلُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد َّللاَّ

قَاَل: َما قَاَم فِّيَنا َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخطِّيًبا إِّالَّ    -رضي هللا عنه    -عِّْمَران ْبنِّ ُحَصنْيٍ    )حم(   -[  2648] 
لصََّدَقةِّ، َوََّنَااَن َعنِّ اْلُمثْـَلةِّ. قَاَل: َوقَاَل: " َأاَل َوإِّنَّ مَِّن اْلُمثْـَلةِّ َأْن يـَْنُذَر الرَُّجلُ   َأْن خَيْزَِّم أَنـَْفُه، َأاَل َوإِّنَّ مَِّن اْلُمثْـَلةِّ َأْن َأَمَراَن ابِّ

ًيا فـَْليـُْهدِّ َهْداًي َوْلرَيْكَ   َأخرجه مسند أمحد.  .ْب "يـَْنُذَر الرَُّجُل َأْن حَيُجَّ َماشِّ
َواْلَبزَّاُر  ]الهيثمي:    [ ]شعيب: صحيح دون قوله: "وإن من المثلة ... إلخ"، وهذا إسناد ضعيف[19939  ،19857]مسند:   َأْحَمُد  َرَواُه 

ِحيِح[   ِبَنْحِوِه، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 اخلامس: يف أسباب تتعلق باجلهاد متفرقة الفصل  
: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال:  -رضي هللا عنهما    -)م د س( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  2649]

غازيٍة أو سرِّيٍَّة خْتفُق    »ما مِّْن غازَيٍِّة أو َسريٍَّة تْغُزو يف سبيل هللا، فـََيْسَلموَن وُيصيبوَن، إال تَعجَّلوا ثـُُلَثْي أْجرِّهم، وما من
 وخُتَوَُّف وُتَصاُب، إال مَتَّ أْجُرُهم«.
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ُلُث،  ويف رواية: »ما مِّْن غازَيٍِّة تْغُزو يف سبيل هللا، فُيصيبوَن الغنيَمَة إال تَعجَّلوا ثـَُلثْي أْجرِّهم من اآلخرةِّ، ويبقى هلم الثُـّ 
 . وإن مل ُيصيبوا غنيَمَة مَتَّ هلم أجُرُهْم«. أخرجه مسلم

 .وأخرج الرواية الثانية أبو داود والنسائي
 [ ]صحيح[ 1105]جامع: 

: قال: ُكنَّا مع رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزاة فقال  -رضي هللا عنهما    -)م( جابر بن عبد هللا    -[  2650] 
رمُتْ مسريًا، وال     َقطَْعُتم وادايً، إال كانوا معكم، حَبَسُهم املرُض«. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ابملدينةِّ رجااًل ما سِّ

 أخرجه مسلم. 
 [ ]صحيح[ 1106]جامع: 

: قال: رَجْعنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: »إنَّ قْوماً  -رضي هللا عنه    -)خ د( أنس بن مالك    -[  2651] 
ْعباً، وال َوادِّايً: إال   وهم معنا، َحَبَسُهم اْلُعْذُر«. هذه رواية البخاري. َخْلفَنا ابملدينةِّ، َما َسَلكْنا شِّ

ْرمُت َمسريًا، وال أَنـَْفُقتمْ  َّ صلى هللا عليه وسلم قال: »لقد تركتم ابملدينةِّ أقواماً، ما سِّ من نفقٍة،    ويف رواية أيب داود: أنَّ النَّيبِّ
 وَن معنا، وهم ابملدينةِّ؟ قال: َحَبَسُهُم الُعْذُر«  وال َقطَْعتم من واٍد إال وهم معكم فيه، قالوا: اي رسول هللا، وكيف يكونُ 

   [ ]صحيح[1107]جامع: 
َب رَبُّنا  -رضي هللا عنه    -)خ د( أبو هريرة    -[  2652]  : قال: مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َعجِّ

«. أخرجه  لِّ  البخاري، وأبو داود. تعاىل مِّْن َقوٍم يُقادوَن إىل اجلنَّة يف السَّالسِّ
َب هللاُ من قوٍم يدخلون اجلنََّة يف السالسل.   وللبخاري: َعجِّ

 قال أبو داود: يعين: األسري يُوَثُق مث ُيْسلُِّم. 
 [ ]صحيح[ 1108]جامع: 

: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إَّنَّا اإلماُم ُجنٌَّة  -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو هريرة    -[  2653] 
 يُقاَتُل به« أخرجه أبو داود.  

 وقد أخرج البخاري، ومسلم، والنسائي هذا املعىن يف مجلة حديٍث يَرُِّد يف كتاب اخلالفة واإلمارةِّ من حرف اخلاء. 
 ]صحيح[ [ 1109]جامع: 

: أنَّ َفَّت مِّْن أْسلَم قال: إين أريُد الغزَو اي رسوَل هللا، وليس  -رضي هللا عنه    -)م د( أَنس بن مالك    -[  2654] 
معي ماٌل أجَتهَُّز به، قال له رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: آئت فالانً، فإنه كان قد جَتهََّز َفَمرَِّض، فأاته، فقال: إن  

يقرِّئُ  ُفالَنُة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقال: اي  به،  الَذي جتهَّزَت  السالم ويقوُل: »أعطينِّ  أعطيِّه    -ألهِّلِّه    -َك 
ي منه شيئاً فُيباَرك لكِّ فيه«.  ي عنه شيئاً منه، فوهللاِّ ال حَتْبِّسِّ  أخرجه مسلم وأبو داود. الذي جتهْزُت به، وال حَتْبِّسِّ

 [ ]صحيح[ 1110]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم كان إذا َظَهر على َقوٍم،  -رضي هللا عنه    -)خ م ت د( أبو طلحة    -[  2655] 
 َأقَاَم اْبلَعْرَصةِّ َثالَث لََياٍل. أخرجه اجلماعُة إال املوطأ والنسائي. 

 إال أنَّ أاب داود قال: »َغَلَب« بََدَل »َظَهَر«. 
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 بَِّعْرَصتِّهْم ثالًًث«. ويف أخرى له »إذا َغلَب َقوماً أَحبَّ َأْن يُقِّيم 
 [ ]صحيح[ 1114]جامع: 

: قال: كانت ثقيف ُحلَفاَء لَِّبين ُعَقْيٍل، فأَسَرْت ثقيف رَُجَلنْيِّ  -رضي هللا عنه    -)م د( عمران بن حصني   -[  2656] 
بين   من  رجاًل  وسلم  عليه  رسولِّ هللا صلى هللا  أصحاُب  وأَسَر  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  أصحاب  ُعَقْيٍل، من 

ما   فقال:  فأاته،  حممُد،  فقال: اي  الوًثق،  يف  وهو  عليه وسلم  رسول هللا صلى هللا  عليه  فأتى  اْلَعْضباَء،  معه  وأَصابُوا 
الَعضباَء   يعين:  ؟  أَخْذتين وأخذَت سابَقة احلاجِّّ فقال: ِبَِّ  انصرف    -شْاُنك؟  ثقيف، مث  ُحلفائك  أَخْذُتَك جبِّريرة  فقال: 

فقال فناداه،  رقيقاً  عنه،  رحيماً  عليه وسلم  »ما    -: اي حممد، اي حممد، وكان رسوُل هللا صلى هللا  فقال:  إليه،  فرجع 
مث انصرف عنه، فناداه: اي حممد، اي    «،شأُنك؟« قال: إين ُمسلٌم، قال: »لو قـُْلَتها وأنت متلُك أمَرك أفلحَت ُكلَّ الفالح

، قال: »هذه حاجُتكَ  فـَُفدِّي ابلرجلني،    «،حممد، فأاته فقال: »ما شأُنك؟« فقال: إين جائٌع فأطعمين، وظمآُن فأسقينِّ
، وكان القوُم يَرحيوَن نـََعَمهم بني َرتِّ اْمرأٌة من األنصار، وُأصيبت العضباُء، فكانت املرَأة يف الوًَثقِّ م،  قال: وُأسِّ  يَدْي بُيوْتِّ

، فأتتِّ اإلبَل، فجَعلْت إذا َدنت من البعري رَغا، فـََترتُكُه حَّت تنتهَي إىل الَعضباءِّ، فلم تـَرْغُ  ،  فانفلتت َذات ليلٍة من الَوًثقِّ
 . -ويف رواية: انقٌة ُمَدرَّبٌة  -قال: وهي انَقٌة ُمنوََّقٌة  

ا، مث زََجْرُْتا فانطلقْت وَنذُِّروا هبا، َفطلبوها، فأعَجزْتم، قال: وَنذرْت  فقعدُت يف َعُجزه  -وعند أيب داود: انقٌة جُمَرَّسٌة  
ا، فلما َقدَِّمت املدينَة رآها الناُس، فقالوا: الَعْضباُء، انقُة رسولِّ هللا صلى هللا علي ه وسلم،  هلل، إْن جنَّاها هللا عليها لتْنحرَّنَّ

تنحرها،   أن  عليها  جناها هللا  إن  نذرت  إَّنا  فقال:  فقالت:  له،  ذلك  فذكروا  وسلم،  عليه  صلى هللا  رسول هللا  فأتْوا 
ا؟ ال َوفاَء لَِّنْذٍر يف   وال فيما ال ميلك العبُد«.    معصيٍة،»سبحان هللا! بِّْئَسما َجَزْْتَا، نَذَرت هلل إن جَنَّاها هللا عليها لتَـْنحرَّنَّ

 أخرجه مسلم وأبو داود. 
َإنَّ رسولَ  قال:  منه طرفاً  الرتمذي  برُجٍل من املشركني  وأخرج  املسلمني    - هللاِّ صلى هللا عليه وسلم فَدى رجلني من 

 .يعين: األسري املذكور. ولقلة ما أخرج منه مل نعلم عليه عالَمَته
 [ ]صحيح[ 1117]جامع: 
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 يرتتب عليه الباب الثاني: يف فروع اجلهاد، وما  

 وفيه أربعة فصول 
 

 الفصل األول: يف األمانة واهلدنة، وفيه فرعان 
 

 الفرع األول: يف جوازمها وأحكامهما 
ري    -)د س( يزيد بن عبد هللا    -[  2657] خِّّ قال: كنا ابْلمِّْرَبدِّ ابلَبْصرة، فإذا رَُجٌل    -رضي هللا عنه    -وهو ابن الشِّّ

أدٍْي أمحَر، فقلنا، كأَنَّك من أهل البادية؟ فقال: أجل، قلنا: انوِّْلنا هذه القطعَة األدِّْي اليت يف أشعُث الرأس، بيدهِّ قِّطعُة  
حممداً  يدَِّك، فَناَوْلَناها، فإذا فيها: مِّْن حممٍَّد رسولِّ هللاِّ، إىل بين زَُهرٍي بن أُقـَْيش، إنكم إن شهدمت أن ال إله إال هللا، وأن  

الصالة، وأقمُتم  عليه وسلم، وسهَم    رسول هللا،  املغنم، وسهَم رسولِّ هللا صلى هللا  من  اخلُْمَس  وَأدَّيـُْتم  الزكاة،  وآتيتم 
: أنتم آمُِّنوَن أبمانِّ هللا ورسولِّه، فقلنا: َمْن كتَب لك هذا الكتاب؟ قال: رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم. أخرجه   الصَّفيِّ

 . أبو داود، والنسائي
 [.د ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح اإلسنا[ 1120]جامع: 

: أنَّ كعب بن األشرف، كان يـَْهُجو رسوَل هللا صلى هللا عليه  -رضي هللا عنه    -)د( كعب بن مالك    -[  2658] 
قـَُرْيٍش، وكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم حنَي قدَِّم املدينة، وكان   َأْخالطاً، منهم  وسلم، وحُيَرُِّض عليه ُكفَّاَر  َأْهُلها 

املُْسلمون، واملشركون يعبدوَن األوًثَن، واليهوُد، فكانوا يـُْؤُذوَن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، فأَمَر هللاُ عز  
 الَّذيَن أْشرُكوا َأًذى كثريًا{ وجل نبيَُّه ابلصَّْبِّ والَعْفوِّ، ففيهم أنزل هللا }ولََتْسَمُعنَّ من الَّذين ُأوُتوا الكتاَب من قـَْبلِّكم ومِّنَ 

[ ، فأىَب كعب بن األشرف أْن يْنزَِّع عن أَذى النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم، فَأَمَر رسوُل هللا صلى هللا  186]آل عمران:  
 َفزِّعتِّ اليهوُد  َفلمَّا قتلوهُ  -وذكر قصََّة قتله   -عليه وسلم سْعَد بن معاٍذ أْن يَبعَث إليه من يْقتـُُلُه فقتله حممد بن مسلمة 

واملشركوَن، فـََغَدْوا على رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، وقالوا: طُرَِّق صاحُبنا َوقُتَِّل، فذكَر هلم رسوُل هللا صلى هللا عليه  
ني  وسلم الذي كان يقوُل، مث دعاهم إىل أن َيكُتَب بينه وبينهم كتاابً، ينتهون إىل ما فيه، فكتَب بينه وبينهم وبني املسلم

 .َعامَّة َصحيَفة. أخرجه أبو داود.
 ]شعيب: رجاله ثقات..[   [ ]األلباني: صحيح اإلسناد[1122]جامع: 

أبو هريرة    -[  2659]  د(  عنه    -)ت  بني  -رضي هللا  »الصُّْلُح جائٌز  قال:  عليه وسلم  َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا   :
حلَّل   أو  حالاًل،  حرََّم  ُصْلحاً  إال  حلَّل  املسلمني،  أو  حالاًل،  حرََّم  إال شرطاً  ُشروطِّهِّْم،  على  واملسلموَن  قال:  حراماً، 

 حرامًا«. أخرجه الرتمذي، وأبو داود.
 . إال أن أاب داود انتهت روايته عند قوله " شروطهم "

]شعيب: رواية  المزني ضعيف جدًا[[ ]عبد القادر: رواية أبو داود سندها حسن ورواية الترمذي فيها كثير بن عبد هللا 1127]جامع: 
   حسن من أجل كثير بن زيد والوليد بن رباح فهما صدوقان حسنا الحديث[ اإسناده أبي داود 
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يوم افتتح   -: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: ليهود خيَب -رمحه هللا  -)ط( سعيد بن املسيب  –  [2660] 
كم هللاُ، َعَلى أن الثَّمَر بيننا وبينكم، قال: فكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يبعُث عبَد هللا  : »أقِّرُُّكْم ما أقرَّ -َخْيَبَ  

َنُه وبينهم، مث يقول: إْن شئُتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا أيُخُذونَُه«. أخرجه املوط  . أبَن َرَواحَة األَْنَصارِّيَّ، فيخرُِّص بـَيـْ
 ]الهاللي: صحيح لغيره[  إسناده صحيح، لكنه مرسل[عبد القادر: [ ] 1128]جامع: 

: قال: ملا َفدَع أهُل خيب عبد هللا بن عمر، قام عمر -رضي هللا عنهما    -)خ( انفع موىل ابن عمر    -[  2661] 
نُقِّرُُّكْم ما أقرَّكم هللاُ، وإِّنَّ  خطيباً، فقال: إن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم كان عاَمَل يهوَد خيب على أمواهلِّْم، وقال:  

عبد هللاِّ بن عمر: خرج إىل مالِّه هناك، فُعدَِّي عليه من الليل، فـَُفدَِّعْت يداُه ورِّْجالُه، وليَس له هناك عُدوٌّ غريهم، ُهْم  
فقال:  ، احلَقْيقِّ أيب  بين  أحد  أاته  ذلك،  على  عمر  أمجع  فلما  إجالءهم،  رأيُت  وقد  وُْتَْمُتنا،  املؤمنني،    عُدوُّان  أمري  اي 

يُت قوَل رسولِّ هللا صلى هللا   ، وشرَط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظنَـْنَت أين نسِّ أخْترُِّجنا وقد أقرَّان حممٌد، وعاَمَلنا على األموالِّ
لَْيلٍة؟ فقال: كان ذلك هزيلة من أيب   بـَْعَد  ليلة  قـَُلوُصَك  عليه وسلم لك: كيف بك إذا ُأخرِّْجَت من خيب، تعدو بك 

لَقْوٌل فصٌل. وما هو ابهلزل{ ]الطارق:  الق فأجالهم ُعمُر، وأعطاهم   [،14،  13اسم، قال: كَذْبَت اي عدوَّ هللا }إِّنه 
 قيمَة ما كان هلم من الثََّمر: ماالً وإباًل وَعُروضاً من أْقتاٍب وحباٍل وغري ذلك. أخرجه البخاري.

 إىل قوله: »ابهلزل«.  «،ومل أجد يف كتاب احلميدي قول عمر: »كذبَت اي عدوَّ هللا
 [ ]صحيح[ 1129]جامع: 

أَتى رسوُل هللا صلى هللا عليه  -رضي هللا عنهما    -( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب  حم  )خ د   -[  2662]  : قال: 
وسلم أهَل خيب، فقاتلهم حَّت أجلَأُهْم إىل َقصرِّهِّْم، وغلبَـُهم على األرض والزَّرْعِّ والنخل، فصاحلوه على أن جُيَْلْوا منها،  

وس عليه  ولرسول هللا صلى هللا  رِّكاهبم،  ما محلْت  منها.  وهلم  وخيُرجون  السالح،  وهي  واحللقُة،  والبيضاُء  الصفراُء  لم 
فيه ماٌل وُحليٌّ حلييِّ بن   واشرتط عليهم أن ال يكتموا وال يُغيِّّبوا شيئاً، فإن فعلوا فال ذِّمَّة هلم وال عهد، فغيَّبوا َمْسكاً 

وامسه سعية    - عليه وسلم لعمِّّ ُحَيّي  أخطب، كان احتمله معه إىل خيب حني أجليت النَّضرُي، فقال رسوُل هللا صلى هللا
قريٌب، واملال  - العهُد  فقال:  النفقاُت واحلروُب،  أْذَهبَـْتُه  فقال:  النَّضري؟  به من بين  الذي جاء  َمْسُك ُحىيٍّ  ما فعل   :

، فمسَّه بعذاٍب،  أكثر من ذلك، وقد كان ُحَييٌّ قُتِّل قبل ذلك، فدفع رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم سْعَيَة إىل الزُّبريِّ 
فقال: قد رأيُت ُحيَـّياً يطوُف يف َخرِّبٍة ها هنا، فذهبوا فطافوا، فوجُدوا املسَك يف اخلربة، فقتَل رسوُل هللا صلى هللا عليه  
نساءهم   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وسىب  أخطب،  بن  حيي  بنت  صفية  زوج  أحدمها  احلقيق،  أيب  ابين  وسلم 

أم وَقسم  األرض  وذراريَـُّهم،  هذه  يف  نكون  دْعنا  حممد،  اي  فقالوا:  منها،  جيلَيهم  أن  وأراد  َنكثوا،  الذي  ابلنَّْكثِّ  واهلم 
ُنْصلُحها ونقوم عليها، ومل يكن لرسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم وال ألصحابه غلماٌن يقومون عليها، وكانوا ال يْفُرغون  

شَّْطَر من كلِّّ زرع وشيٍء، ما بدا لرسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان  أن يقوموا عليها، فأعطاُهْم خيب، على أنَّ هلم ال
نـُُهُم الشَّْطَر، فشكوا إىل رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم   عبد هللا بن رواحة أيتيهم يف كل عاٍم فيْخرُصها عليهم، مث يضمِّّ

دََّة خرصه، وأرادوا أن يْرُشوُه، فقال عبد هللا: تطعمونين السُّحْ  َت، وهللا لقد جئتكم من أحبِّّ الناس إيلَّ، وألنتم أبـَْغُض  شِّ
إيلَّ من عدَّتُِّكْم من القِّرَدةِّ واخلنازير، وال حْيمُِّلين بُغضي إايكم على أن ال أعدل عليكم، فقاُلوا: هبذا قامت السماوات  

ْسقاً من مَتٍْر كلَّ عاٍم، وعشرين َوْسقاً واألرض، وكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يُعطي كلَّ امرأٍة من نسائه ْثانني وَ 
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من شعري، فلما كان زمُن عمر بن اخلطاب غشُّوا املسلمني، وألقْوا ابَن ُعمر من فْوقِّ بيٍت، ففدعوا يَدْيه، فقال عمُر بُن 
بينهم، فقال رئيُسُهم: ال ختُ  بينهم، فقسمها عمُر  مها  رِّْجنا، دعنا  اخلطاب: من كان له سهٌم خبيب فليْحُضْر، حَّت نْقسِّ

لرئيسهم: أتراُه سقط عليَّ   -رضي هللا عنه  -نكوُن فيها كما أقرَّان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكٍر، فقال عمر  
قوُل رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، كيف بك إذا رقصت بك راحلُتك حنو الشام يوماً مث يوماً، مث يوماً؟ وقسمها عمُر  

 . ( 1)  خيب من أهل احلديبية. أخرجه البخاري بني من كان شهِّدَ 
 ومل يذكر حديَث ابن رواحة، وال حديث فدع ابن عمر وإجالئهم، ولفظ البخاري أمَتُّ.  (، 2)وأخرجه أبو داود 

قال: إنَّ عمر قال: أيها الناُس، إنَّ َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم كان عاَمَل يهود َخْيَب على    ( 3) ويف أخرى أليب داود  
 أن خُيْرَجُهم إذا َشاَء، فمن كان له ماٌل فْليَـْلَحْق به، فإين خُمرٌِّج يهوَد، فأخرجهم. 

أمحد،   رواية يف مسند  واْلمِّْقَداويف  َوالزَُّبرْيُ،  َأاَن  َخَرْجُت  َقدِّْمَناَها  قَاَل:  فـََلمَّا  نـَتَـَعاَهُدَها،  َْيَبَ  خبِّ َأْمَوالَِّنا  إِّىَل  اأْلَْسَودِّ،  ْبُن  ُد 
مِّ  َيَداَي  فـَُفدَِّعْت  ي،  فَِّراشِّ َعَلى  اَنئٌِّم  َوَأاَن   ، اللَّْيلِّ حَتَْت  َعَليَّ  فـَُعدَِّي  قَاَل:  َأْمَوالَِّنا،  يفِّ  َأْصَبْحُت  تـََفرَّقْـَنا  فـََلمَّا  مِّْرَفقِّي،  ْن 

، َفَسَأالينِّ َعمَّْن َصَنَع َهَذا بَِّك؟ قـُْلُت: اَل َأْدرِّي، قَاَل: فََأْصَلَحا مِّْن يَ اْسُتصْ  َباَي، فَأَتـََياينِّ َديَّ، مثَّ َقدُِّموا يبِّ  رَِّخ َعَليَّ َصاحِّ
، إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن  َعَلى ُعَمَر فـََقاَل: َهَذا َعَمُل يـَُهوَد. مثَّ قَاَم يفِّ النَّاسِّ َخطِّيًبا، فـََقاَل: »أَيُـَّها النَّاسُ 

َنا، َوَقْد َعَدْوا َعَلى َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُعَمَر فـََفَدُعوا  ئـْ َيَدْيهِّ َكَما بـََلَغُكْم، َمَع َعْدَوْتِِّّْم َعَلى  َعاَمَل يـَُهوَد َخْيَبَ َعَلى َأانَّ َُنْرُِّجُهْم إَِّذا شِّ
قَـ  فـَلْ اأْلَْنَصارِّيِّّ  َْيَبَ  خبِّ َماٌل  َلُه  َفَمْن َكاَن  َغرْيَُهْم،  َعُدوٌّ  ُهَناَك  لََنا  لَْيَس  َأْصَحاهُبُْم،  ُْم  َأَّنَّ َنُشكُّ  اَل  َلُه،  خُمْرٌِّج  بـْ فَإِّيّنِّ  بِّهِّ  يَـْلَحْق 

 أمحد. مسند َأخرجه  . يـَُهوَد« فََأْخَرَجُهمْ 
   [ ]صحيح[1130]جامع:  (1)
 : إسناده قوي[ ]شعيب: إسناده صحيح[ رالقادعبد [ ]1130]جامع:  (2)
 : إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ رعبد القاد] [  90 ]مسند:[  1130]جامع: ( 3)

: قال: إنَّ عمر أْجَلى اليُهوَد والنََّصاَرى من  -رضي هللا عنهما    -)خ م( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2663] 
احلجازِّ، وإنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم ملَّا َظهَر على خْيَب أراَد إخراَج اليَـُهودِّ منها، وكانت األرُض ملَّا ظهَر  أرضِّ  

،  عليها هللِّ ولرسوله وللمسلمني، فَأرَاَد إْخراَج اليهود منها، فسألتِّ اليهوُد رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم َأْن يُقِّرَُّهْم هبا 
َنا«  على أْن   ئـْ َيكُفوا العمَل، وهلم نِّْصُف الثََّمرِّ، فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم هلم: »نُقِّرُّكم هبا على ذلك ما شِّ

 فُقرُّوا هبا، حَّت أجالهم عمُر يف إمارته إىل تـَْيَماَء وَأرِّحياَء. أخرجه البخاري، ومسلم. 
قَسُم على السُّْهمان من نِّصفِّ َخْيَبَ، فيْأُخُذ رسوُل هللا صلى هللا  ويف رواية ملسلم حنوه، ويف آخره قال: وكاَن الثََّمُر يُ 

 عليه وسلم اخْلُُمَس. 
من أمواهلم، ولرسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم   ويف رواية َلُه: أَنَُّه َدَفَع إىل يـَُهود خْيَبَ ََنَل َخْيَبَ وأرضها، على أَن يْعَتمُِّلوَها

 َشْطُر َْثرِّها، ملْ يَزِّْد.  
   [ ]صحيح[1131]جامع: 

 الفرع الثاني: يف الوفاء بالعهد والذمة واألمان 
: قال: كان بني معاوية وبني الروم عهٌد، وكان يسرُي حنو بالدهم  -رمحه هللا  -)ت د( سليم بن عامر -[ 2664]

وهو يقول: هللا أكب، هللا أكب، َوفاٌء ال   -أو بِّْرَذْوٍن  -لِّيَـْقُرَب، حَّت إذا اْنقَضى الَعْهُد َغزاهم، فجاء رجٌل على فرسٍ 
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يه معاوية فسأله؟ فقال: مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمْن  فإذا هو عمرو بن عبسة، فأْرسَل إل  َغْدٌر،
َي أَمُدها، أْو ينبذ إليهم على َسواء  َفرجَع معاوية.  «،كان بينه وبني قوٍم عهٌد فالَ يُشدُّ ُعْقَدة وال حَيُلُّها حَّت ينَقضِّ

 مرة واحدة. وفيها: على داَّبٍة، أو فـََرٍس. -ُب أخرجه الرتمذي، وأبو داود، إِّال أنَّ يف رواية الرتمذي: هللا َأك
 وأخرج أبو داود عن ُسليم بن عامر عن رجل من محري، والرتمذي عن سليم نفسه. 

 حديث صحيح[ ]شعيب:   إسناده صحيح[عبد القادر: [ ] 1134]جامع: 

جَتْتَـُبوا دِّْرمهاً وال دينارًا؟ فقيل له: وكيف تـََرى  : قال: َكْيَف أنـُْتم إذا مل  -رضي هللا عنه    -)خ( أبو هريرة    -[  2665] 
تَـَهُك   ذلك كائناً اي أاب هريرة؟ قال: إي والذي نفُس أيب هريرة بيده، عن الصادق املصدوق، قالوا: َعمَّ ذلك؟ قال: تـُنـْ

 أخرجه البخاري  .ذِّمَُّة هللا وذمَُّة رسوله، فـََيُشدُّ هللا قُلوَب أهلِّ الذِّمَّةِّ، فيمنعوَن ما يف أيديهم
 [ ]صحيح[ 1135]جامع: 

أبو بكرة    –  [2666]  قتل  -رضي هللا عنه    -)د س(  يقول: »من  قال: مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم   :
 ُمَعاَهدًا يف غريِّ ُكْنهِّهِّ، حرَّم هللا عليه اجلنة«. أخرجه أبو داود. 

 رحَيها«. وأخرجه النسائي، وزاد يف رواية: »أن َيُشمَّ 
 ويف أخرى له قال: »من قتل رجاًل من أهل الذِّمةِّ مل جيْد ريَح اجلنَّة، وإن رحيها لُيوَجُد من مسريةِّ سبعني َعامًا«.

 [ صحيح[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: 1136]جامع: 

: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -عنهما  رضي هللا    -)خ س( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  2667] 
 »من قتل ُمَعاهِّداً مل يـََرْح رائحة اجلنة، وإنَّ رحيها يوجُد من مسريةِّ أربعني عامًا«. هذه رواية البخاري.

 .وأخرجه النسائي، وقال: »من قتل قتيالً من أهل الذِّمَّةِّ«
 [ ]صحيح[ 1137]جامع: 

: َأّن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال: »َأال َمْن قـََتَل نـَْفساً ُمعاَهَدة له  -رضي هللا عنه    -هريرة  )ت( أبو    –  [ 2668] 
يـَُرْح رائَحَة اجلنة، وإنَّ رِّحيها لُيوَجُد من َمسرية سبعني خريفًا«.  أخرجه    ذِّمَُّة هللا وذمة رسوله، فقد أْخَفَر بِّذمَّةِّ هللاِّ، فال 

 الرتمذي. 
 [. صحيح]األلباني: بد القادر: حسن بشواهده[  [ ]ع1138]جامع: 

: عن عدة من أبناء أصحاب رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم عن  -رمحه هللا  -)د( صفوان بن سليم    –  [2669] 
أنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »أال َمْن ظََلَم ُمعاهِّدًا، أو انتَـَقَصُه، أو كلََّفُه فوق طاقَتِّه، أو    [،آابئهم ]دِّنَية

يُجُه يوَم القيامةِّ« أخرجه أبو داود.   أَخَذ منه شيئاً بغري طيب نْفٍس، فَأان َحجِّ
 أجل أبي صخر المديني[ ]األلباني: صحيح[  ]عبد القادر: في إسناده مجاهيل[ ]شعيب: إسناده حسن من[ 1139]جامع: 

: قال: بعثَتين قـَُريٌش إىل رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما رأيُت  -رضي هللا عنه    -)د( أبو رافع    –  [2670] 
ُع إليهم أبدًا،   فقال رسوُل هللا صلى  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أُلقَِّي يف قليب اإلسالُم، فقلُت: اي رسول هللاِّ، ال أْرجِّ

اآلن   نفسك  يف  الذي  َك  نـَْفسِّ يف  فإن كان  اْرجع،  ولكنِّ  الُبَُد،  أْحبُِّس  وال  ابلعهدِّ،  يُس  أخِّ ال  »إين  وسلم:  عليه  هللا 
عْ   قال: فذهبُت، مث أتيُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فأسلمُت.  «،فاْرجِّ
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 كانوا يـَُردُّوَن ُأوََّل الزمان، وأما اآلن فال يصلح. أخرجه أبو داود. قال أبو داود: وكان أبو رافع قْبطِّيًّا، قال: وإَّنا  
 [ إسناده صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: 1140]جامع: 

: عن أبيه قال: مسعُت رسوَل هللا صلى هللا  -رمحه هللا    -األشجعي[  )د( سلمة بن نعيم ]بن مسعود بن    –  [2671] 
: »ما تقوالن أنتما؟ قاال: نقوُل كما قال، قال: أَما وهللاِّ لوال أن    -قرأ كتاَب ُمَسْيلمة  حني    -عليه وسلم يقول   للرُُّسلِّ

 الرُُّسَل ال تـُْقَتُل لَضَرْبُت أعناَقُكما«. أخرجه أبو داود.
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح بطرقه وشاهده[  1141]جامع: 

، قالت:  -رضي هللا عنهما    -: أخُت علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت د( أم هانئ    -[  2672] 
بثوبٍ  َتْسرُتُه  ابنُته  وفاطمُة  ُل،  يـَْغَتسِّ فوجدتُه  الفتح،  عاَم  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  إىل  عليه،  ذهبُت  فسَّلمُت   ،

فقلُت: أان أمُّ هانئ بْنت أيب طالب، فقال: َمْرحباً أبُمِّّ هانٍئ، فلما فرغ من ُغْسلِّهِّ، قام فصلَّى ْثاينِّ    «؟فقال: »َمْن هذه 
فاً يف ثوٍب واحٍد، فلما انصرَف قـُْلُت: اي رسول هللا، زََعَم ابن أمي عليٌّ: أنه قاتِّل رجاًل قد أَجْرتُُه   فالن    -ركعات ُمْلَتحِّ

قالت أم هانئ: وذلك ضحى.    «،ُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »قد أجْران َمْن أَجْرتِّ اي أُمَّ هانئٍ فقاَل َرُسو   -بن ُهَبرْية  
 هذه رواية البخاري، ومسلم، واملوطأ. 

َمْن   آَمنَّا  عليه وسلم: »قد  فقال رسول هللا صلى هللا  أمحائي،  من  أجرُت رجلني  قالت:  هانئ  أم  أن  الرتمذي:  ورواية 
 .»  آَمَنتِّ

رواية   له،  ويف  ذلك  فذكرت  عليه وسلم،  النيبَّ صلى هللا  فأتتِّ  الفتح،  يوَم  املشركني  من  أَجاَرْت رجالً  ا  أَّنَّ داود:  أي 
، وآمنَّا من  «فقال: »قد أجْران َمْن أَجرتِّ  . آَمْنتِّ

    [ ]صحيح[1143]جامع: 
 املسلمني فيجوُز. أخرجه أبو داود. قالت: إْن كانت املرأة لَُتجرُي على   -رضي هللا عنها   -)د( عائشة  – [2673] 

 : إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[  رعبد القاد [ ] 1144]جامع: 

أبو هريرة    –  [2674]  لتأُخذ على  -رضي هللا عنه    -)ت(  املرْأَة  قال: »إنَّ  َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم   :
، يعين جُترُي على املسلمني«. أخرجه   الرتمذي. القْومِّ

 [. حسن]األلباني: : إسناده حسن[ رعبد القاد [ ] 1145]جامع: 

: قال: بـََلَغين: أنَّ عبَد هللا بن عباس قال: ما َخرت قوٌم ابلعهدِّ إال ُسلَِّّط  -رمحه هللا  -)ط( مالك بن أنس  – [ 2675] 
. أخرجه املوطأ.   عليهم العدوُّ

 ]الهاللي: صحيح لغيره، وهذا سند ضعيف النقطاعه[ [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[  1146]جامع: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َسَيُكوُن قـَْوٌم هَلُمْ  -[ 2676]   َعْهٌد، َفَمْن  )حم( هِّاَلل ْبنِّ يَِّساٍف، َعْن رَُجٍل، َعنِّ النَّيبِّ
ريَةِّ َسْبعِّنَي َعا ُهْم مَلْ يـََرْح رَائَِّحَة اجْلَنَّةِّ، َوإِّنَّ رِّحَيَها لَُيوَجُد مِّْن َمسِّ نـْ  َأخرجه مسند أمحد. .ًما«قـََتَل رَُجاًل مِّ

 [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح[23179[ ]مسند: 16590]مسند: 

، فـََقاَل َخالِّ   و )حم( أَب  -[  2677]  ُد ْبُن  أَُماَمَة قَاَل: َأَجاَر رَُجٌل مَِّن املُْسلِّمِّنَي رَُجاًل َوَعَلى اجْلَْيشِّ أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحِّ
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ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »جيِّرُي َعَلى  اْلَولِّيدِّ، َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاصِّ اَل جتِّريُوُه، فـََقاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة: جنِّريُُه، مسِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .اْلُمْسلِّمِّنَي َأَحُدُهْم«

وفيه  1695]مسند:   والبزار،  يعلى  وأبو  أحمد  رواه  ]الهيثمي:  صحيح[  إسناده  ]شاكر:  ضعيف[  إسناد  وهذا  ِلغيره،  حسن  ]شعيب:   ]
 الحجاج بن أرطاة وهو مدلس[ 

َر حُمَمَُّد ْبُن َأيبِّ َبْكٍر، قَاَل: َفَجَعَل َعْمٌرو َيْسأَلُُه   -رضي هللا عنه    -)حم( َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ   -[  2678]  أَنَُّه قَاَل: ُأسِّ
ُبُه َأْن َيدَّعَِّي َأَمااًن، قَاَل: فـََقاَل َعْمٌرو: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »جيِّرُي عَ  َأخرجه   .َلى اْلُمْسلِّمِّنَي َأْداَنُهْم«يـُْعجِّ

 مسند أمحد. 
[ ]شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل المصرّي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين[  17765]مسند:  

، َوِفيِه َرُجل  َلْم  ِحيِح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ  ُيَسمَّ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
َعَلى    -رضي هللا عنه    -أَُماَمَة    و أَب  )حم(   -[  2679]  " جيِّرُي  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ  ْعُت  قَاَل: مسِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .اْلُمْسلِّمِّنَي بـَْعُضُهْم "
[ ]الهيثمي:   [ ]شعيب: صحيح لغيره[22155]مسند:  اُج ْبُن َأْرَطاَة َوُهَو ُمَدلِّس   َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ َوِفيِه اْلَحجَّ

َحنِّيَفَة، وَ   -[  2680]  دِّ َبينِّ  َفَمَرْرُت ِبَِّْسجِّ فـََرًسا يلِّ يفِّ السََّحرِّ،  َأْسقِّي  َخَرْجُت  قَاَل:   ، ُمَعْيٍز السَّْعدِّيِّّ اْبن  ُهْم  )حم( 
هبِِّّ  َفَجاُءوا  الشُّْرطََة،  فـَبَـَعَث  فََأْخَبْتُُه،  اَّللَِّّ،  َعْبَد  فَأَتـَْيُت  اَّللَِّّ،  َرُسوُل  ُمَسْيلَِّمَة  إِّنَّ  َفَخلَّى  يـَُقوُلوَن:  فـََتابُوا  فَاْستَـَتاهَبُْم،  ْم، 
ٍد، فـََقتَـْلَت بـَعْ  َضُهْم، َوتـَرَْكَت بـَْعَضُهْم؟ قَاَل: َسبِّيَلُهْم، َوَضَرَب ُعُنَق َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ النـَّوَّاَحةِّ، فـََقاُلوا: آَخْذَت قـَْوًما يفِّ َأْمٍر َواحِّ

َعلَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأيّنِّ َرُسوُل اَّللَِّّ؟«  إِّيّنِّ مسِّ ْيهِّ َوَسلََّم، َوَقدَِّم َعَلْيهِّ َهَذا َواْبُن ُأًَثلِّ ْبنِّ َحَجٍر، فـََقاَل: »أََتْشَهَدانِّ 
َّللَِّّ  ابِّ »آَمْنُت  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبِّ فـََقاَل  اَّللَِّّ،  َرُسوُل  ُمَسْيلَِّمَة  َأنَّ  َنْشَهُد  َوْفًدا،  َوُرُسلِّهِّ،    فـََقااَل:  قَاتِّاًل  َلْو ُكْنُت 

 َأخرجه مسند أمحد.  . َلَقتَـْلُتُكَما«، َفلَِّذلَِّك قـَتَـْلُتهُ 
[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وابن معيز لم أعرفه، وبقية 3837]مسند:  

 رجاله ثقات[ 

 الفصل الثاني: يف اجلزية وأحكامها 
: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم ملَّا َوجََّهُه إىل اليمن، أَمَرُه: أن  -رضي هللا عنه    -)د( معاذ بن جبل    –  [2681]

 دينارًا، َأْو َعْدَلُه من املعافِّرِّي: ثِّياب تكون ابليمن. أخرجه أبو داود.  -يعين: حُمَْتلٍِّم  -أيُخذ من ُكلِّّ حامٍل 
 [ حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات ]األلباني:  صحيح[ر: عبد القاد [ ] 1147]جامع: 

بن عبد    -[  2682]  ابُن عبدة    -)خ ت د( جبالة  ُمعاوِّيََة  -رمحه هللا  -ويقال:  بن  جلَْزءِّ  قال: ُكْنُت كاتباً  َعمِّّ    -: 
قيس بن  ٍر    -األْحنفِّ  اقتـُُلوا ُكلَّ ساحِّ أن  بسنٍة:  َموِّتِّهِّ  قـَْبَل  ُعمَر،  من  فجاء كتاُب  ذِّي حمَرٍم  بني كلِّّ  وفـَرُِّقوا  َرٍة،  وساحِّ

َر، وجعلنا نـَُفرُِّق بني ُكلِّّ رُجٍل من اجملوسِّ وَحرميهِّ يف كتاب هللا ، واَّْنَْوُهْم عن الزَّْمَزَمة، فقتلنا ثالثة َسَواحِّ ، وَصَنَع  اجملوسِّ
، ومل يكن  طعاماً كثريًا، فدعاُهْم فـََعَرَض السَّْيَف على َفخذِّهِّ، فأكلوا، فلم يـَُزمْ  زُِّموا، فأْلَقْوا وِّقْـَر بـَْغٍل أو بْغَلنْيِّ من الَورِّقِّ

عمر أخذ اجلزية من اجملوس، حَّت َشهَِّد عبد الرمحن بن عوف: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم أخَذها من جَمُوسِّ  
 َهَجَر.
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 هذا رواية أيب داود.
ن معاوية َعمِّّ األحنف، فأاتان كتاُب عمر بن اخلطاب، قبل موته بسنة:  ويف رواية البخاري خمتصراً قال: كنُت كاتباً جلْزء ب

فـَرُِّقوا بني كل ذِّي حَمَْرٍم من اجملوس، ومل يكن عمر أخذ اجلزية من اجملوس َحَّتَّ شهَد عبد الرمحن بن عوٍف: َأنَّ رسوَل هللاِّ  
 صلى هللا عليه وسلم أَخَذها من جموس َهَجَر. 

َْزءِّ بن معاوية على َمَناذَِّر، فجاءان كَِّتاُب ُعَمَر: ْانظُْر جَمُوَس َمْن قَِّبلَك،  ويف رواية الرتمذي خمتصر  ًا أيضاً قال: كنت كاتِّباً جلِّ
ُهُم اجلزية، فإنَّ عبد الرمحن ْبَن عوٍف أخبين أنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم أَخَذ اجلِّْزيَة من جموسِّ هجر.   نـْ  َفُخذ مِّ

 ديث كالم أكثر من هذا، ومل يذكْرُه. قال الرتمذي: ويف احل
 [ ]صحيح[ 1150]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم أخَذ اجلزيَة مِّْن جموسِّ  -رمحه هللا  -)ط( ابن شهاب   -[ 2683]  : قال: بـََلَغينِّ
 عفَّاَن أخذها من الَبْبِّر. أخرجه املوطأ. الَبْحَرْينِّ، وأنَّ عمر بن اخلطاب أخذها من جموس فارَس، وأنَّ عثماَن بن 

 [ ]الهاللي: صحيح لغيره، وهذا مرسل صحيح اإلسناد[ 1152]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم بـََعَث خالَد بن الوليد إىل  -رضي هللا عنه    -)د( أنس بن مالك    –  [2684] 
 َفَحَقَن له َدَمُه وَصاحَلَُه على اجلزيةِّ. أخرجه أبو داود.أكْيدَر ُدوَمَة فَأَخُذوُه، فأَتْوا به، 

 [ حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات]شعيب:   حسن لغيره[عبد القادر: [ ] 1153]جامع: 

 الفصل الثالث: يف الغنائم والفيء 

 وفيه ستة فروع   
 

 الفرع األول: يف القسمة بي الغامني 
: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنهما    -عمر بن اخلطاب  )خ م ت د( عبد هللا بن    -[  2685]

 َقَسَم يف النـََّفل للفرس سهمني، وللراجل سهماً.
 ويف رواية إبسقاط لفظة »النـََّفل«.
 أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي. 

هِّ ويف رواية أيب داود: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم أْسَهْم   هِّ ثالثََة َأْسُهٍم: سْهماً له، وسْهَمنْيِّ لفرسِّ    .للرجل ولَِّفَرسِّ
    [ ]صحيح[1162]جامع: 

: قال: َضَرَب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َعاَم خْيَبَ  -رضي هللا عنهما    -)س( ابن الزبري بن العوام    –  [2686] 
للزبري،   َسْهٌم  َأْسُهم:  أربعَة  أخرجه لِّلزَُّبرْيِّ،  للفرس.  وَسْهمانِّ  الزُّبرْيِّ،  أُمِّّ  املطَّلِّبِّ  عبد  بِّْنتِّ  بَصفِّيََّة  اْلُقْرىب  لذِّي  وَسْهٌم 

   .النسائي
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن اإلسناد[ 1163]جامع: 
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َخْيَبَ نِّْصَفنْيِّ: نْصفاً لَِّنوائبِّهِّ َوحاجاتِّهِّ،  : قال: قسم رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( سهل بن أيب َحَثَمة    –  [2687] 
 ونِّصفاً بنْيَ املُْسلِّمني، َقَسَمَها بينهم على ْثانية َعَشر سهماً. أخرجه أبو داود. 

 : إسناده قوي[ ]شعيب: إسناده صحيح[  رعبد القاد [ ] 1165]جامع: 

: قال: ملَّا أفاَء هللاُ على رسوله خْيَب َقَسَمَها على ستٍة وثالثني سهماً،  -رمحه هللا    -)د( بشري بن يسار    –  [2688] 
َبةِّ، وما أحيَز َمَعُهما، وعز  ل النِّّصَف  مجَع كلَّ سْهٍم مائَة سهٍم، فعزَل نصفَِّها لنَـَوائِّبِّهِّ، وما ينزُل بهِّ: من الَوطِّيَحةِّ، والُكتَـيـْ

قَّ، والنَّطَاَة، وما ُأحيَز َمَعهما، وكان سهُم رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم فيما ُأحيَِّز  اآلخر، فـََقَسمَ  ُه بني املسلمني: الشِّّ
 مَعُهما.

قالوا   وسلم،  عليه  رسول هللا صلى هللا  أصحابِّ  من  نـََفرًا  َع  مسِّ أنَُّه  رواية:  احلديث    -ويف  هذا  فكان   -َفذَكر  قال: 
. النصُف سهاَم   املسلمني، وسهَم رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم وَعزَل النصَف اآلخر لَِّما يـَُنوبُُه من األُُمورِّ والنوائبِّ

ويف أخرى عن رجاٍل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم ملَّا َظَهَر على  
ماً، مَجَع كلَّ َسهٍم ماَئَة سهٍم، فكان لرسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم وللمسلمني  َخْيَب، َقَسَمها على ستٍَّة وثالثني سه

 .  النِّّصُف من ذلك، وَعزَل النصف الباقي ملن يـَْنزُِّل به من اْلُوُفودِّ واألُمورِّ، ولنوائبِّ النَّاسِّ
َأفاَء هللاُ   ملَّا  رواية:  َعَشَر  خيَب، قسمها ستَّة وثالثنَي سهماً   -عزَّ وجلَّ    -ويف  ْثانَيَة  الشَّطر:  للمسلمني  فـََعَزَل  ، مجع 

ُّ صلى هللا عليه وسلم معهم، له سهٌم َكَسْهمِّ أحدِّهِّْم، وَعزَل رسوُل هللا صلى هللا عليه    سهماً، َفَجَمَع كلَّ سهٍم مائة النَّيبِّ
َبة، والسَّالليَم  وسلم ْثانِّيَة َعَشَر َسْهماً، وهو الشَّْطُر، لِّنوائبِّه وما يَنزُل به من أْمرِّ امل سلمني، فكان ذلك: اْلَوطيَح، والُكتَـيـْ

فدعا   َعملها،  َيْكُفوََّنم  عمَّاٌل  هَلُم  يكن  مل  واملسلمني،  وسلم  عليه  النيبِّّ صلى هللا  بِّيدِّ  األمواُل  َصارتِّ  فلمَّا  وتوابعها، 
 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم اليَـُهوَد، فـََعاَمَلُهْم. أخرجه أبو داود.

 [  حديث صحيح: إسناده صحيح[ ]شعيب: رعبد القاد [ ] 1166 ]جامع:

: قال: مَخََّس رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َخيَب، مث َقَسَم سائَرها على  -رمحه هللا    -)د( ابن شهاب    –  [ 2689] 
 .َمْن َشهَِّدها، ومن غاَب عنها من أهل احلُدْيبِّّيةِّ. أخرجه أبو داود.

 [ حسن ]األلباني:   صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه مرسل[]شعيب:  ]عبد القادر: مرسل[

َّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت د( عمري، موىل آيب اللحم    –  [2690]  : قال: َشهِّْدُت َخْيَبَ مع ساَدِت، َفَكلَُّموا يفِّ
أان   فإَذا  سْيفاً،  فُقلِّّْدُت  يب[  ]فأَمَر  وسلم  عليه  املََتاع،  صلى هللا  ُخرِّْثيِّ  مِّْن  بشيٍء  يل  فأَمَر  ُملوك،  أيّنِّ   :َ َوُأْخبِّ أُجرُُّه، 

 . وَعَرضُت عليه رُقْـَية كْنُت أرْقي هبا اجملانني، فأمرين بطْرحِّ بعضها وحْبسِّ بعضها. أخرجه الرتمذي وأبو داود
 إِّال أنَّ رواية أيب داود انتهْت عند قوله: املتاع. 

َي آيب اللحم. وقال أبو داود: قال  هِّ، فُسمِّّ  أبو ُعبَـْيٍد: كاَن َحرََّم اللَّْحَم على نـَْفسِّ
 [ حسن : إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 1169]جامع: 

نسخة: »أمَنُح  : قال: ُكْنُت َأمِّيُح أْصحايب املاَء يوَم بْدٍر. ويف  -رضي هللا عنهما    -)د( جابر بن عبد هللا    –  [ 2691] 
 أصحايب املاَء يْوَم بْدٍر«. 

 قال أبو داود: معناه: أنَُّه ملْ ُيْسهِّْم له.
 : إسناده قوي[ ]شعيب: إسناده قوي ِمن أجل أبي سفيان[ رعبد القاد [ ] 1171]جامع: 
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هللا عليه وسلم يف  : قال: َقدِّْمُت على رسولِّ هللاِّ صلى  -رضي هللا عنه    -)ت د( أبو موسى األشعري    –  [2692] 
ْم ألحٍد مل يشهدِّ الَفْتَح غريِّان. هذه رواية الرتمذي.   نفٍر من األشعريِّّنَي، بعد أن افتتح خيب، فقَسم لنا، ومل يْقسِّ

فأعطاان  أو قال:    -ويف رواية أيب داود قال: َقدِّْمنا فوافـَْقنا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم حني افتتح خيب، فأْسَهم لنا  
إال أصحاب سفيَنتِّنا: جْعفر وأصحابه،    -منها   معه،  َشهَِّد  لَِّمْن  إال  شيئاً،  منها  فْتحِّ خيب  َقسم ألحد غاب عن  وما 

 .فأسهم هلم معهم
 [ صحيح[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: 1172]جامع: 

: أتينا رسوَل هللا صلى هللا  -رضي هللا عنه -: قال: قال أبو هريرة  -رمحه هللا    -)خ د( عنبسة بن سعيد    -[  2693] 
عليه وسلم وهو خبيب بعد ما افتتحوها، فقلُت: اي رسوَل هللا، أْسهِّم يل، فقال بعُض بين سعيد بن العاص: ال ُتْسهِّْم له  

 واعجباً َلَوْبٍر َتَدىلَّ علينا من َقُدومِّ َضْأٍن. اي رسوَل هللا، فقال أبو هريرة: هذا قاتُل ابن قـَْوَقٍل، فقال ابن سعيد بن العاص:
َعى عليَّ قتَل رَُجٍل مسلٍم، أكرمه هللا على َيَديَّ ومل يُهينِّّ على يديه، قال: فال   أدري؛  ويف رواية: تَدْأَدأ من َقُدومِّ َضْأٍن، ينـْ

 أْسَهَم لُه أو مل ُيْسهِّْم له. 
َبَسَة: أنه مسع أاب هريرة خيب سعيَد بَن العاص؛ قال: بعَث رسوُل  قال البخاري: ويذََكَر عن الزُّبَيدي، عن ال زهري، عن عنـْ

ِّّ صلى هللا  هللا صلى هللا عليه وسلم أابَن على سريٍَّة من املدينةِّ قَِّبل جنٍد، قال أبو هريرة: فَقدِّم أابُن وأصحابه على النَّيبِّ
َخْيلِّ  ُحُزَم  افتتحها، وإنَّ  ْم هلم، فقال  عليه وسلم خبَْيَبَ بعد ما  تـَْقسِّ قـُْلُت: اي رسوُل هللا، ال  أبو هريرة:  اللِّّيُف، قال  هِّم 

ْم له«.    أابُن: وأنَت هبذا اي َوبـُْر حَتدَُّر من رأسِّ ضْأٍن؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: »اي أابُن، اجلْس، فلم يْقسِّ
 . »َقُدوم ضاٍل« هذه رواية البخاري وأيب داود، إال أن أاب داود قال يف الروايتني:

 [ ]صحيح[ 1173]جامع: 
يعين:   -: أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قاَم -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب   -[ 2694] 

وسلم بَسْهٍم،  فقال: إنَّ ُعْثماَن انطلق يف حاجة هللا، وحاجة رسوله، وإيّنِّ ُأابيُع له، فضرَب له صلى هللا عليه  -يوم بدٍر 
 . ومل يْضرِّْب ألَحٍد غاَب غريه، أخرجه أبو داود.

: في سنده هانئ بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: حديث صحيح. وهذا إسناد حسن[ ]األلباني:  رعبد القاد [ ] 1174]جامع:  
 صحيح[ 

ا قـَْريٍة أَتيُتموها، أو  : قال: قال رسول هللا صلى  -رضي هللا عنه    -)م د( أبو هريرة    -[  2695]  هللا عليه وسلم: »َأميُّ
ا قريٍة عصتِّ هللا ورسوَله، فإنَّ مُخُسَها هلل ولرسوله، وهي لكم«. أخرجه مسلم، وأبو   أقمُتْم فيها، َفَسْهُمُكْم فيها، وَأميُّ

 .داود
 [ ]صحيح[ 1175]جامع: 

َكاَن رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم جيعُل يف َقْسمِّ املغاَن  : قال:  -رضي هللا عنه    -)س( رافع بن خديج    –  [2696] 
 عشرًا من الشاءِّ بَبعرٍي. أخرجه النسائي. 

 : إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ رعبد القاد [ ] 1176]جامع: 

قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َجاَء   -رضي هللا عنه    -َعْوف ْبنِّ َمالٍِّك اأْلَْشَجعِّيِّ    )حم(  -[  2697] 
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ُأْدَعى وَُكْنُت  َفُدعِّيَنا  ًدا.  َواحِّ َحظًّا  اْلَعَزَب  َوَأْعَطى  َحظَّنْيِّ،  اآْلهَِّل  فََأْعَطى  يـَْومِّهِّ،  مِّْن  َقَسَمُه  ٍر،    يَفٌْء  اَيسِّ ْبنِّ  َعمَّارِّ  قـَْبَل 
َحظَّ  فََأْعطَاينِّ  َلةٍ َفُدعِّيُت،  ْلسِّ سِّ قِّْطَعُة  فـََبقَِّيْت  ًدا،  َواحِّ َحظًّا  فَُأْعطَِّي  ٍر  اَيسِّ ْبَن  َعمَّاَر  بـَْعُد  َدَعا  مثَّ  َأْهٌل،  يلِّ  وََكاَن  مِّْن    نْيِّ، 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْرفـَُعَها بَِّطَرفِّ َعَصاُه، مثَّ رَفـََعَها َوُهَو يـَُقوُل: " كَ  ُّ َصلَّى هللاُ  ُتْم يـَْوَم َيْكثـُُر َلُكْم مِّْن  َذَهٍب، َفَجَعَل النَّيبِّ ْيَف أَنـْ
 َأخرجه مسند أمحد.  .َهَذا؟ "
 [ 2953* أخرجه مختصرا ابو داود  [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.23986]مسند: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َغْزَوٍة قَاَل: َوفِّيَنا    -رضي هللا عنه    -)حم( َفَضاَلة ْبنِّ ُعبَـْيدٍ   -[  2698]  ُْم َكانُوا َمَع النَّيبِّ " َأَّنَّ
ُم هَلُْم "  َأخرجه مسند أمحد.  .َُمُْلوكِّنَي فـََلْم يـَْقسِّ

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 23961 ،23960]مسند: 

 الفرع الثاني: يف النفل 
)د( أبو وهب: قال: مسعُت مكحواًل يقوُل: كنُت عْبدًا ِبصَر المرَأٍة من ُهَذْيٍل فأْعتَقْتين، فما خرجُت من    –  [2699]

مِّصر وهبا عْلٌم، إال وقد حوْيُت عليه، فيما ُأرى، مث أتيُت احلجاَز، فما خرجُت وبه عِّْلٌم، إال وقد حويُت عليه فيما ُأرى،  
وهبا عِّْلٌم، إِّال وقد حويُت عليه، فِّيَما ُأرى، مث أتيُت الشَّاَم، فَغْربـَْلتـَُها، كلُّ ذلك َأسأُل    مث أَتيُت العراق، فما خرجُت منها

، فقلُت له: هل مسعَت يف  ين فيه بشيءِّ حَّت لقيُت شيخاً يقال له: زايُد بن جارِّيَة التَّميميُّ ُد أحدًا خُيبِّ ؟ فما أجِّ   عن النـََّفلِّ
عُت َحبِّيَب بَن َمْسَلَمَة الفِّهْريَّ يقوُل: َشهِّْدُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نـَفََّل الرُّبَُع يف النـََّفلِّ شْيئاً؟ قال: نعم، مس
 الَبْدَأةِّ، والثُـُّلَث يف الّرْجَعةِّ. 

 ويف رواية خمتصرًا، قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يـُنَـفُِّل الثُـُّلَث بعد اخلُُمس. 
 الرُّبَُع بعد اخْلُُمسِّ ]والثلث بعد اخلمس[ إذا قـََفَل. أخرجه أبو داود.  ويف أخرى: كان يـُنَـفِّلُ 

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1177]جامع: 

: قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يـُنَـفُِّل يف الَبَدَأةِّ  -رضي هللا عنه   -)ت( عبادة بن الصامت   -[ 2700] 
 الرُّبَُع. أخرجه الرتمذي. 

 [. صحيح]األلباني:  حسن[عبد القادر: [ ] 1178]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم كان -رضي هللا عنهما    -)خ م ط د( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2701] 
َعُث من السَّرااي ألنفسهم خاصَّة، سوى َقْسمِّ  . يـُنَـفُِّل بعَض من يبـْ  عامَّةِّ اجليشِّ

 زاد يف رواية: واخلُُمُس يف ذلك كلِّّهِّ واجٌب.
، فأصابين شارٌف.   ويف رواية قال: نفََّلَنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم نـََفاًل، سوى نصيبنا من اخلُُمسِّ

نُّ الكبرُي.  [:والشَّارُِّف ]من اإلبل  املُسِّ
َأَحَد عشَر بعريًا    ويف أخرى قال: بعثنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أو اثيْن   -يف سريٍَّة قَِّبَل جْنٍد، فبَلَغْت ُسْهَمانـَُنا 

 ونفَّلنا بعريًا بعريًا.  -عشَر بعريًا 
ُْه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم.   ويف رواية: ونـُفِّلوا بعريًا بعريًا، فلم يغريَّ

 ويف أخرى: فأَصْبنا إباًل وغنماً، فبلغت سُهماننا اثين عشر بعريًا. ونفَّلنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم بعريًا بعريًا.
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 هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج املوطأ وأبو داود وحنَوَها. 
رجُت معها، فأَصْبنا نـََعماً كثريًا، فنفَّلنا  وأليب داود أيضاً، قال: بعَث رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َسرِّيَّة إىل جنٍد، فخ

ا  أمريان بعريًا بعرياً لكلِّّ إنساٍن، مث َقدِّْمنا على رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم فقسَم بْيننا غنيمَتنا، فأصاب كلَّ رُجٍل منَّ 
أعط عليه وسلم ابلذي  ، وما حاَسَبنا رسوُل هللا صلى هللا  اخلُُمسِّ بعد  بعريًا،  ما  اثنا عشر  عليه  ُبنا، وال عاب  اان صاحِّ

 صنَع، فكان لكلِّّ رجٍل منَّا ثالثة عشر بعريًا بِّنَـَفلِّهِّ. 
 [ ]صحيح[ 1179]جامع: 

: قال: أَصْبُت أبرض الرُّومِّ َجرَّة محراَء فيها داَننرُي، يف إْمرةِّ ُمعاوِّيََة،  -رمحه هللا  -)د( أبو اجلويرية اجلرمي    –  [2702] 
ُته هبا، فـََقَسَمَها بنْيَ    وعلينا رجٌل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من َبين ُسَلْيٍم يُقال له: َمْعُن بُن يَزيد، فأتيـْ

طاين مْثَل ما أعطى رجاًل منهم، مث قال: لوال أيّنِّ مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال نـََفَل  املسلمني، وأعْ 
ُتَك، مث أَخَذ يْعرِّض َعَليَّ من َنصيبه«. أخرجه أبو داود.      إال بعد اخلُُمسِّ ألْعطَيـْ

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث قوي[  1182]جامع: 

: قال: َأْعَطى رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم رَْهطاً،  -رضي هللا عنه   -)خ م د س( سعد بن أيب وقاص    -[  2703] 
فقلُت: ماَلَك عن فالٍن؟ وهللا إيّنِّ  وأان جالٌس، َفرَتََك رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم منهم رجاًل، هو أْعَجبـُُهْم إيلَّ فـَُقْمت  

مث قال:   -ذََكر ذلك سعٌد ثالًثً، وأجابه ِبِّْثلِّ ذلك    -أُلراُه ُمؤمناً، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أْو ُمْسلِّمًا«  
 »أيّنِّ ألْعطِّي الرجل وغريُه أَحبُّ إيلَّ منه َخْشَيَة أْن يَُكبَّ يف النَّارِّ على وْجهِّهِّ«. 

 اية، قال الزهري: فـَنـَُرى أنَّ اإلسالَم: الكلمُة، واألمياَن: العمُل. أخرجه البخاري، ومسلم.ويف رو 
ويف رواية ملسلم قال: أْعطى رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم رَْهطاً، وأان جالٌِّس فيهم، َفرَتََك رسوُل هللا صلى هللا عليه  

، َفٍقْمُت إىل رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، َفَساَرْرتُُه، فقلُت: ماَلَك عن  وسلم منهم رجاًل مل يُعطِّه، وهو أْعَجبـُُهْم إيلَّ 
مالَك عن  ُفالٍن؟ وهللاِّ إين أُلرَاُه ُمؤمناً، قال: »أْو ُمْسلِّماً ؟« َفَسَكتُّ قلياًل، مث َغَلبين ما أعلُم منُه، فقلُت: اي رسوَل هللا  

َفَسَكتُّ قَلياًل، مث َغَلَبين ما َأْعَلُم فيه، فقلُت: اي رسوَل هللا، مالك    «، أْو ُمسلِّماً فالٍن؟ فوهللاِّ، إيّنِّ ألراُه ُمؤمناً، قال: »
َة أْن ُيَكبَّ يف  عن ُفالن؟ فوهللا: إيّنِّ أُلرَاُه مؤمناً، قال: »أو ُمْسلماً، إيّنِّ أُلْعطِّي الرَُّجَل الَعطَاَء وغريُه أحبُّ إيلَّ منه، َخْشيَ 

 يف رواية تكراُر القول مرَّتنْيِّ. النَّار على وْجهِّهِّ«. و 
 ويف أخرى: فضرَب رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم بيده بني ُعُنقي وكتفي، مث قال: أقِّتاالً أي سعُد؟ إين أُلعطي الرَُّجل.

: أْو مسلم.  ويف رواية أيب داود، قال: َقسم رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َقْسماً، فقلُت: َأْعطِّ فالانً، فإنُه مؤمٌن، قال
على   ُيَكبَّ  أن  خمافَة  منه،  إيلَّ  أحبُّ  وغريُه  العطاَء  الرَُّجَل  أُلعطي  إين  مسلٌم،  أْو  قال:  مؤمٌن،  إنه  ُفالانً،  أعطِّ  قلُت: 

 وجهِّهِّ.
وله يف أخرى، وللنسائي قال: أعطى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم رجااًل، ومل يعطِّ رجاًل منهم شيئاً، فقال سعد: اي رسول  

أعطيَت فالانً وفالانً ومل تعط فالانً شيئاً، وهو مؤمن؟ فقال النيبُّ: »أْو مسلم« حَّت أعادها سعٌد ثالًثً، والنيبُّ   -  هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول: »أْو مسلم«. مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم: »إين ألعطي رجااًل، وأدُع َمْن هو أحبُّ إيلَّ  

 فَة أْن يَُكبُّوا يف النار على وجوههم«.  منهم؛ ال أعطيه شيئاً خما
    [ ]صحيح[1183]جامع: 
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: قال: أعطى رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أاب سفيان بن حرب  -رضي هللا عنه  -)م( رافع بن خديج  -[  2704] 
ْصٍن، واألقرَع بن حابٍس،   ،  يوم ُحَنني، وصفواَن بَن أَُميََّة، َوُعَييَنَة بَن حِّ بلِّ وَعْلَقمَة بن ُعالثََة: ُكلَّ إنسان منهم مائة من اإلِّ

 وأعطى عباَس بنِّ مْرداٍس دون ذلك، فقال عباُس بُن مرداس:
؟   ..َأجَتَْعُل ََّنْيب وََّنَْب اْلُعَبيـ. َنَة واأَلقْـرَعِّ  ـْد َبنْيَ ُعيَـيـْ

 يـَُفوقانِّ مِّْرَداَس يف جَمَْمعِّ  ..َفما كاَن َبْدٌر وال َحابٌِّس.
 َوَمْن خَتْفِّضِّ اليوَم ال يـُْرَفعِّ   ..وما ُكْنُت ُدون امرىٍء منهما.

 قال: فأمتَّ له رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم مائة. 
  ويف رواية حنوه: وأسقط علقمَة بُن عالثََة، وصفوان بن أمية، ومل يذكر الشْعر. أخرجه مسلم

 . [ ]صحيح[1184]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »َمْن قتل قتياًل،  -رضي هللا عنه   -قتادة  )خ م ط ت د( أبو    -[ 2705] 
 َلَه عليه بيَّنٌة، فله َسَلُبه«. أخرجه الرتمذي، وقال: يف احلديث قصة ومل يذكْرها.

داود، وهو مذكور يف غزوة حنني  وأبو  واملوطأ،  البخاري، ومسلم،  أخرجه  قد  هِّي حديٌث طويٌل  من كتاب  والقصُة:   
 .الغزوات، يف حرف الغني، وهذا القدر الذي أخرجه الرتمذي طرٌف منه

 [ ]صحيح[ 1185]جامع: 

م  -[  2706]  األكوع  جه  )خ  بن  سلمة  عنه    -(  هللا  من  -رضي  َعنْيٌ  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيبَّ  أَتى  قال:   :
اْنفتَل، فقال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اْطلُُبوُه فاقتلوه«  املُشركني، وهو يف َسَفٍر، فجلس عند أْصَحابِّه يتحدَُّث مثَّ  

 فقتْلُتُه، فنَـفََّلين َسلَبُه. 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسَلَبُه« ويف رواية عند ابن ماجه،   أخرجه البخاري    قَاَل: »اَبَرْزُت رَُجاًل فـََقتَـْلُتُه، فـَنَـفََّلينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 . وابن ماجه ومسلم
 ]صحيح[ [ 2836 ]ماجه:[ 1186]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم َقضى يف  -رضي هللا عنهما  -)د( عوف بن مالك وخالد بن الوليد  -[ 2707] 
، ومل خُيَمِّّسِّ السََّلَب. أخرجه أبو داود.  السََّلبِّ لِّْلَقاتِّلِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش[  1187]جامع: 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن قـََتَل فـََلُه    -رضي هللا عنه  -مَسَُرة ْبنِّ ُجْنَدٍب  )جه(  -[ 2708] 
 أخرجه ابن ماجه. السََّلُب« 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده سليمان بن سمرة بن جندب ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: حاله  2838 ]ماجه:
 مجهول وباقي رجاله موثقون[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 

َجدِّهِّ، قَاَل: »اَل نـََفَل بـَْعَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُردُّ  َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن  )جه(  -[ 2709] 
 اْلُمْسلُِّموَن، َقوِّيُـُّهْم َعَلى َضعِّيفِّهِّْم«

نيَ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »نـَفََّل يفِّ اْلَبْدَأةِّ، الرُّبَُع، َوحِّ  أخرجه ابن ماجه.  قـََفَل الثُـُّلَث« وَحبِّيبِّ ْبنِّ َمْسَلَمَة، َأنَّ النَّيبِّ
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[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح دون الموقوف على جد عمرو[ ]شعيب: خبر عمرو بن  2853 ]ماجه:
شعيب عن أبيه عن جده إسناده حسن. وأما حديث حبيب بن مسلمة فقد ساقه المصنف من طريق مكحول عن حبيب بن مسلمة ولم  

 كر الواسطة بينهما[ يذ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمرَّ َعَلى َأيبِّ قـََتاَدَة َوُهَو عِّْنَد رَُجٍل    -  ما رضي هللا عنه  -  )حم( اْبن َعبَّاسٍ   -[  2710]  َأنَّ النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .َقْد قـَتَـَلُه فـََقاَل: »َدُعوُه َوَسَلَبُه« 

أحمد  2620]مسند:   رواه  ]الهيثمي:  إسناده صحيح[  إسناد صحيح[ ]شاكر:  الكبير    وأبو[ ]شعيب: صحيح وهذا  في  والطبراني  يعلى 
 واألوسط بمعناه، ورجال أحمد والكبير رجال الصحيح، غير عتاب بن زياد، وهو ثقة[ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن " يـُنَـفُِّل يفِّ َمغَازِّيهِّ  َعنِّ    -رضي هللا عنه    -  اأْلَْشَعرِّيِّّ ُموَسى    و أَب  )حم(  -[  2711]  النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  ."

ِ اْلِحْمِصيُّ َوُهَو ]الهيثمي:   [ ]شعيب: صحيح لغيره[19601]مسند:  ، َوِفيِه َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد َّللاَّ [ َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ  َضِعيف 
 الفرع الثالث: يف اخلمس ومصارفه 

ُسوَن الطعام على عهدِّ رسولِّ هللا صلى  -رضي هللا عنه  -)د( عبد هللا بن أيب أوىف  – [2712] : قيل له: هل كنتم خُتَمِّّ
يوم خيَب، فكاَن الرجُل جييُء، فيأُخُذ منه مْقداَر ما يكفيه مث ينصرُِّف. أخرجه أبو   هللا عليه وسلم؟ قال: أَصْبنا طعاماً 

 داود.
 ناده قوي[ ]شعيب: إسناده صحيح[  : إسرعبد القاد [ ] 1188]جامع: 

: أن جيشاً غنموا يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعاماً  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا عمر    –  [2713]
  وَعَساًل، فلم يؤخْذ منه اخلُمس. أخرجه أبو داود.

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي[  1189]جامع: 

بن عبسة    –  [2714] بعرٍي من  -رضي هللا عنه    -)د( عمرو  إىل  بنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  قال: َصلَّى   :
املغنم، فلمَّا َصلَّى أخَذ وبـََرة من َجَنبِّ البعريِّ، مث قال: ال حَيلُّ يل من غنائمكم مثُل هذا، إال اخلمُس، واخلُمُس مردوٌد  

              فيكم. أخرجه أبو داود.  
 إسناده صحيح[ ]شعيب:   صحيح[عبد القادر: إسناده [ ] 1191ع: ]جام

: قال: أخَذ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يوم َخْيَبَ َوبـََرة  -رضي هللا عنه    -)س( عبادة بن الصامت    –  [2715] 
هِّ. فقال: »أيها الناس، إنه ال حيلُّ يل ُمَِّّا َأفَاَء هللا عليكم   َقْدَر هذه، إال اخلُُمُس، واخلمُس َمْرُدوٌد عليكم«.  من َجْنبِّ بعريِّ

 أخرجه النسائي 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ 1192]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم وذكر حنوه.  -رضي هللا عنهما   -)س( عمرو بن شعيب، عن جده،    –  [2716] 
   .النسائيأخرجه 
 [ حسن صحيح : إسناده حسن[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 1193]جامع: 
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:  : أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنهما   -)ت( عبد هللا بن عباس   -[ 2717]  قال: لوْفدِّ عبدِّ اْلَقْيسِّ
 »آُمرُُكْم َأْن ُتؤدُّوا مُخَُس ما َغنِّْمُتْم«.

 ويف احلديث قِّّصٌة، ومل يذكرها.  : قال الرتمذي
 [. صحيح[ ]األلباني: رواه مسلم مطوال: شعيب[ ] 1194]جامع: 

عفَّاَن إىل النيبِّّ صلى هللا  : قال: َمَشْيُت أان وعثمان بُن  -رضي هللا عنه    -)خ د س( جبري بن مطعم    -[  2718] 
عليه وسلم، فقلُت: اي رسوَل هللا، أعطيَت بين املطلب وترْكتَـَنا، وحنُن وُهْم ِبنزلٍة واحدٍة؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

ا بُنو املطَّلِّبِّ وبُنو هاشٍم شيٌء واحٌد«.  وسلم: »إَّنَّ
م النيبُّ صلى هللا عليه وسلم    -وزاَد: قال جبرٌي    -ب وترْكتَـَنا  ويف رواية، فقلنا: أعطَْيَت بين املطَّلِّب من مُخُس خي ومل يَقسِّ

 لبين عبد َِشٍْس، وال لبينِّ نـَْوَفٍل شْيئاً. 
َنوفٌل أخاُهم ألبيهم. هذه   ُمرَّة، وكان  بنُت  ، وأُمُُّهْم: عاتَِّكُة  إْخَوٌة ألُمٍّ وقال ابن إسحاق: عبُد ِشٍس وهاشٌم واملطلب: 

 رواية البخاري.
ُم لَِّبين عبد ِْشٍس، وال لبين َنوَفٍل من اخلُمُس شيئاً و  ،  يف رواية أيب داود، َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم مل يُكْن يـَْقسِّ

م اخلُُمس حنو َقْسم رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، َغرْيَ   كما قَسَم لَِّبينِّ هاِّشم وبين املطَّلب، قال: وكان أبو بكٍر يْقسِّ
ُكْن يـُْعطِّي منه قـُْرىَب رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، كما يـُْعطيهم رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان عمُر  أنه مل ي

ْنُه.  يـُْعطِّيهم ومن كان بعده مِّ
مُ  يـَْقسِّ فيما  يُكلِّّمان رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  بُن عفَّاَن  ُمْطعِّم جاء هو وعثماُن  بن  ُجَبرْيَ  أن  له  من    ويف أخرى 

قـََرابـَتـُُهْم  اخلُُمس يف َبين هاشٍم وبين املطَّلِّبِّ فقلُت: اي رسوَل هللا، قسمَت إلْخَوانَِّنا َبين املطلب، ومل تـُْعطَِّنا شيئاً، وَقرابُتنا و 
ا بُنو هاشم وبُنو املطلب شيٌء واحدٌ  ْم لبين  «،واحدٌة؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: »إَّنَّ  عبد  قال ُجَبرْيٌ: ومل يـَْقسِّ

ُم اخلُُمس حنو َقْسمِّ    ِشٍس، وال لبين نوَفٍل من ذلك اخلُُمَس، كما َقَسَم لَبينِّ هاشم وَبينِّ املطَّلب، قال: وكان أبو بكٍر يـَْقسِّ
قال:  رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، َغرْيَ أنه مل يكن يـُْعطِّي قـُْرىب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ما كان النَّيبُّ يـُْعطِّيهِّْم، 

 وكان عمر يـُْعطِّيهِّْم منه، وعثماُن بعَدُه.
 ويف أخرى له وللنسائي قال: ملَّا كان يوُم َخْيَبَ، وَضَع رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َسْهَم ذِّي اْلُقْرىَب يف بين هاشم وبين

اَن، حَّت أتينا النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فقْلَنا:  املطَّلب، وتـََرَك بين نـَْوَفٍل وبين عبدِّ َِشٍْس، فَْانطََلْقُت أان وُعثماُن بن عفَّ 
املطَّ  بين  ْإخواننا  اَبُل  َفما  منهم،  به  هللا  َوَضَعَك  الذي  لِّْلَمْوضعِّ  َفْضَلُهْم  نـُْنكُِّر  ال  هِّاشٍم  بنو  َهؤالء  هللا  رسوَل  لب  اي 

تَـُهْم وترْكَتنا، وَقرابـَُتنا واحدٌة؟ فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه و  نـَْفرَتُِّق يف جاهليٍة وال  أْعطَيـْ سلم: »إانَّ وبُنو املطلب ال 
 إسالٍم، وإَّنا حنُن َوُهْم شيٌء واحٌد« وشبََّك بني أصابعه.

 .وأخرجه النسائي أيضاً بنحو من هذه الرواايت من طُرٍق عدٍَّة بتغيري بعض ألفاظها، واتِّفاق املعىن
 [ ]صحيح[ 1195]جامع: 

: أنَّ جَنَْدَة احلُْروريَّ حني حجَّ يف فتنة ابن الزَُّبرْيِّ، أرسل إىل ابن عباس  -رمحه هللا  -هرمز  )س د( يزيد بن    -[  2719] 
لَِّمْن تراُه؟ فقال ابن عباس: لُِّقْرىَب رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، َقَسَمُه رسوُل    [:يسأله عن سهم ذي اْلُقْرىب، ]ويقول
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أ نقَبلُه. هذه رواية  َأْن  وأبـَْينا  َفرَدْدانُه عليه،  رَأَيـَْناُه دون حقِّّنا،  َعْرضاً  يب  هللا هلم، وقد كان عمُر عرَض علينا من ذلك 
 داود.

إىل ابنِّ عباٍس يسأله عن سهم ذي الُقْرىَب: ملن هو؟ قال يزيُد بُن هرمز: فأان كتبُت    ويف رواية النسائي قال: كتَب جَنَْدةُ 
كتاَب ابن عباٍس إىل جَنْدَة، كتَب إليه: َكتَـْبَت تْسأُلين عن سهٍم ذي الُقرىب: ملن هو؟ وهو لنا أهَل اْلبَـْيت، وقد كان عمُر  

َنا، وحَيْذَِّي منهُ   َعائَِّلَنا، ويقضَي منه عن غارِّمنا، فأَبْيناَ إال أْن ُيَسلَِّّمُه إلينا، وأىب ذلك، فرتكناه  َدعاان إىل أْن يـُْنكَِّح منه َأميِّّ
 عليه. 

َي َعْن غارمِّهِّْم، ويـُْعطِّي فقريَهم،   ويف أخرى له مثل أيب داود، وفيه: كان الذي َعرَض عليهم: أْن يُعِّنَي انكَِّحُهْم، ويـَْقضِّ
 وَأىب أن يزيَدُهْم، على ذلك 

  [ حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة ]شعيب: صحيح[  عبد القادر: إسناده [ ] 1197]جامع: 

َعلِّيّ   -[  2720]  عنه    -  )حم(  قَاَل:    -رضي هللا  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َعَلى  الصََّدَقةِّ  إِّبُِّل  َمرَّْت  قَاَل: 
َذِّهِّ اْلَوبـََرةِّ مِّْن رَُجٍل مَِّن الْ  َحقَّ هبِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .ُمْسلِّمِّنَي«فََأْهَوى بَِّيدِّهِّ إِّىَل َوبـََرٍة مِّْن َجْنبِّ بَعِّرٍي فـََقاَل: »َما َأاَن أبَِّ

َوَلْم  667ند:  ]مس ْبُن َغِزيٍّ  َعْمُرو  َوِفيِه  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناده حسن[  إسناد ضعيف[ ]شاكر:  [ ]شعيب: حسن بشواهده وهذا 
 ] ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقات  ْفُه َأَحد   ُيَضعِّ

َوَسلَّ   -[  2721]  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  اَّللَِّّ، َكْيَف َكاَن  َعْبدِّ  ْبُن  َجابُِّر  ُسئَِّل  قَاَل:  الزَُّبرْيِّ،  أَبُو  َيْصَنُع )حم(  َم 
ْنُه يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، مثَّ الرَُّجَل، مثَّ الرَُّجَل« ؟ قَاَل: »َكاَن حَيْمُِّل الرَُّجَل مِّ خْلُُمسِّ  ند أمحد.َأخرجه مس .ابِّ

، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه -وهو ابن أرطاة  -[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل الحجاج14932]مسند: 
 ] اُج ْبُن َأْرَطاَة َوُهَو ُمَدلِّس   َأْحَمُد َوِفيِه اْلَحجَّ

 الفرع الرابع: يف الفيء، وسهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
. أخرجه أبو داود.-رضي هللا عنها   -)د( عائشة  – [2722]  : قالت: كانت َصفِّيَُّة من الصَّفيِّ

 : إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ رعبد القاد [ ] 1201]جامع: 

ُتُه حني تعاىَل  -رضي هللا عنه    -)خ م ت د س( مالك بن َأْوس بن احلدًثن   -[  2723]  ئـْ : قال: أرسَل إيلَّ ُعَمُر، َفجِّ
ياً إىل رِّمالِّهِّ، ُمتَّكِّئاً على وِّسادٍة من أَدٍم، فقال يل: اي   ، إنَّهُ النَّهاُر، قال: فوجدتُُه يف بـَْيتِّه جالساً على َسرِّيٍر، ُمْفضِّ َقْد    َمالِّ

بينهم، قال: قلُت: لو أمرَت هبذا غريي؟ قال:    َدفَّ أهلُ  ْمُه  فَاْقسِّ َفُخْذُه  بَرْضٍخ،  أمْرُت فيهم  أْبياٍت من قومك، وقد 
، قال: فجاَء يـَْرفا فقال: هل لك اي أمري املؤمنني يف عثماَن وعبد الرمحن بن عوف والزبري وسعد؟ فقال   ، ُخْذُه اي مالِّ

ء، فقال: هل لك يف عباس وعلي؟ قال: نعم، فَأذَِّن هلما، فقال العباُس: اي أمري  عمر: نعم، فَأذَِّن هلم فدَخُلوا، مث جا
  املُؤمنني: اقض بيين وبني هذا، فقال القوم: أَجْل، اي أمري املؤمنني، فاْقضِّ بينهم وأرِّْحُهْم، قال مالك بُن أوٍس: َفُخيَِّّل إيلَّ 

ْنُشدُكم ابهللِّ الذي إبِّذنِّه تقُوم السماء واألرُض، أتـَْعَلُموَن َأنَّ رسوَل  أَّنم قد كانوا َقدَُّموُهْم لذلك، فقال عمر: اتئُِّدوا، أ
، وعلّي، فقال: أْنُشدُكما   هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »ال نُوَرُث ما ترْكَنا صدقة؟« قالوا: نعم، مث َأقْـَبَل على العبَّاسِّ

نَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »ال نُوَرُث، ما ترْكَنا َصدَقة؟« ابهللِّ الذي إبْذنِّه َتقوُم السماُء واألرض، أتـَْعَلَمانِّ أَ 
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  قاال: نعم، قال عمر: إنَّ هللا كان َخصَّ رسوَلُه صلى هللا عليه وسلم خباصٍَّة مل خَيُْصْص هبا أحدًا غريه، فقال: }ما َأفَاَء هللا 
[ }  [. 7احلشر:  على رسولِّهِّ مِّْن َأْهَل الُقَرى َفلِّلَّهِّ وللرَّسولِّ

َخْيٍل وال ركاب{ ]احلشر:   أْوَجْفُتْم عليه من  أفاَء هللا على رسوله منهم فما  فـََقسَم  6ويف رواية وقال: }وما  [ ، قال: 
رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم بينكم أمواَل َبين النَّضِّري، فوهللاِّ ما اْسَتْأثـََرها عليكم، وال أَخذها ُدونكم حَّت بَقَي هذا  

ويف رواية: مث جيعُل ما   -فكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أْيُخُذ منه نـََفقة سَنٍة، مث جيعُل ما بقي أْسَوَة املال  املاُل،  
مث قال: أنُشدُكْم ابهلل الذي إبْذنِّهِّ تـََقوُم السماء واألرض، أتـَْعَلُموَن ذلك؟ قالوا: نعم، مث َنشَد َعباساً   -بقي جَمَْعَل مالِّ هللا 

َ َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو بكر: أان   وعلّياً  ِبثل ما َنَشَد به القوَم: أتـَْعَلَمانِّ ذلك؟ قاال: نعم، قال: فلما ُتويفِّّ
يَك، ويطلُب هذا مرياث    -َويلُّ َرُسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم   ُتَما، َتْطُلُب أَنت مرياثَك من ابنِّ أخِّ ئـْ زاد يف رواية: َفجِّ

َ أَبو    -ن أبيها؟ فقال أبو بكٍر: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: ال نُوَرُث، ما ترْكَنا َصدَقٌة، مث اتَـَّفقا  امرأتهِّ م مث تُويفِّّ
احٌد،  بكٍر، وأان َويلُّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َوَويلُّ أيب بْكٍر، فـََولِّيُتها، مث جئَتين أنت وهذا، وأْنتما مجيٌع، وأمرُكما و 

ئُتْم َدفْعُتها إليكم، على أنَّ عليكما عهَد هللا وَأْن تـَْعَمال فيها ابلذي كاَن يعمُل ر فـَقُ  سوُل  لُتْم: اْدفـَْعها إلينا، فقلُت: إْن شِّ
هللا صلى هللا عليه وسلم. فََأخْذمُتاها بذلك، أَكَذلَك؟ قاال: نعم، قال: مث جئُتماين ألقضَي بينكما، وال وهللا، ال َأْقضِّي  

 بغري ذلك، حَّت تقوَم الساعُة، فإْن َعَجْزمُتا عنها فـَُردَّاها إيلَّ.  بينكما
عليه   ْف  يُوجِّ مل  ُما  عليه وسلم  أفاَء هللا على رسوله صلى هللا  ُمَِّّا  النضريِّ  بين  أمواُل  قال: كانت  وأنَّ عمر  رواية:  ويف 

 فَقَة َسنٍة. املسلمون خبيٍل، وال ركاٍب، فكانت للنيبِّّ خاصة، فكان يُنفُِّق على أهله نَ 
 ويف رواية: وحَيْبُِّس ألهلِّه ُقوَت َسَنتِّهْم، وما بقَي َجَعلُه يف الُكراعِّ والسالح، ُعدَّة يف سبيل هللا.

 هذه رواية البخاري ومسلم ِبوجب ما أخرجه احلميدي. 
 املُْسَند. يف ُمعاتبتِّهما ومن قوهلما ألفاظاً ليسْت من  -وقال احلميدي: وقد تركنا من قول عمر 

البخاري من تلك األلفاظ   بـَْيين وبني هذا    -والذي وجدتُه يف كتاب  زايدة على ما أخرجه احلميدي بعد قوله: ْاقضِّ 
: اي  -ُعثماُن وأصحابه    -اْستَـبَّا، قال: ومها خيتصمانِّ فيما أفَاَء هللا على رسوله من بين النضري. فقال الرَّهُط    -الظامل  

 ينهما، وأرْح أحدمها من اآلخر. أمري املؤمنني، اْقض ب
ُّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقبضها فعمل فيها ِبا عمل رسوُل هللا صلى هللا    - وبعد قوله: فقال أبو بكٍر: أان َويلِّ

: أن أاب بكر فيها كذا، وهللاُ يـَْعَلُم إنَّه ف  -وأْقبَل على َعلِّيٍّ وعباس    -عليه وسلم، وأنتما حينئذ   يها صادٌق، ابرٌّ  تـَْزُعَمانِّ
، وكذلك زاد يف حق نفسه، قال: وهللا يعلم إيّنِّ فيها صادق، ابرٌّ راشد، اتبع للحق.  ٌد، اتبٌع للحقِّّ  رَاشِّ

 وزاَد يف آخر احلديث: فإْن َعَجْزمُتَا عنها، فاْدفـََعاَها إيلَّ، فأان أْكفِّيُكماَها.
 بْيين وبني هَذا الكاذِّبِّ اْلغَادِّرِّ اخلَائِّن.  ويف كتاب مسلم: فقال َعبَّاٌس: اي أمرَي املؤمنني: اْقضِّ 

ائناً،  وفيه قال أبو بكٍر: قال رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم: »ال نُوَرُث، ما ترْكَنا َصدَقة« فـََرأَيـُْتماُه كاذِّابً آْثاً، غادراً خ
، مث تـُُويفِّّ أبو بكر ، فقلُت: أان ويلُّ رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم وويلُّ أيب  وهللاُ يعلم إنَُّه لصادٌق، ابرٌّ راِّشٌد، اتبٌِّع للَحقِّّ

 بكٍر، فرأيـُْتماين كاذِّابً آْثاً، غادِّرًا خائناً، وهللاُ يعلُم إيّنِّ لصادٌق، اَبرٌّ راِّشٌد، اتبٌع للحق، فـََولِّيُتها.
و  اخلطاب،  بن  عمَر  على  دخلُت  أوس:  بن  مالُك  قال  لفظه:  وهذا  خمتصرًا،  الرتمذي  بُن وأخرجه  عثماُن  عليه  دخل 

عفَّان، والزبرُي بُن العوام، وعبُد الّرمحن بُن عوٍف، وسعُد بن أيب وقَّاٍص، مث جاء عليٌّ والعبَّاُس خيتصمان، فقال عمر هلم:  
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رْكَنا  أْنُشدكم ابهلل الذي إبذنه تقوم السماء واألرض، أتـَْعلموَن أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ال نُوَرُث، ما ت
َ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم قال أبو بكٍر: أان ويلُّ رسول هللاِّ صلى هللا   َصدَقُة؟« قالوا: نعم، قال عمر: فلمَّا ُتويفِّّ
عليه وسلم، فجئَت أنَت وهذا إىل أيب بكٍر، تطلُب أنَت مرياثَك من ابن أخيك، ويطلُب هذا مرياَث امرأته من أبيها،  

سوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ال نُوَرُث، ما ترْكَنا َصدَقة« وهللا يعلُم إنه صادٌق، ابرٌّ راشٌد،  فقال أبو بكر: إنَّ ر 
 .  اتبع للحقِّّ

 قال الرتمذي: ويف احلديث قِّصة طويلة، ومل يذكرها. 
 وأخرجه أبو داود بطوله، وزاد فيه: »وهللا يعلم إنه صادق، ابرٌّ راشٌد، اتبٌع للحق«. 

َه نصفني بينهما؟ ال أَّنما جهال عن ذلك أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال: »ال  مث قال أبو د اود: إَّنا سأال: أن ُيَصريِّّ
، أَدُعُه على ما هو.   نُوَرُث، ما ترْكَنا َصدَقة« فإَّنما كاان ال يطلبان إال الصواب، فقال ُعمُر: ال أوقُِّع عليه اسم الَقْسمِّ

خيْتصمان فيما أفاَء هللاُ على رَسُولهِّ من أموالِّ بين    -يعين علّياً والعباس    -قال: »ومها  ويف رواية أخرى له هبذه القصة:  
 النضري«  

 وأخرجه النسائي بنحٍو من هذه الرواية، وهذه أمتُّ لفظاً.
ا َغنِّْمُتْم من شيٍء فَأنَّ َّللَّ مُخَُسُه وللرَُّسولِّ ولذي الُقرىب والي [  41تامى واملساكني{ ]األَنـَْفال:  وزاد: مث قال: }واْعَلُموا َأَّنَّ

ا الصدقاُت للفقراءِّ واملساكنيِّ والعاملنَي عليها واملؤلََّفةِّ قلوهبم ويف الرِّقاب والغارمني ويف سبيل هللا واب ن  هذه هلؤالء }إَّنَّ
[  6ٍل وال ركاٍب{ ]احلشر:  [ هذه هلؤالء }وما َأفَاَء هللا على رسوله منهم َفَما َأْوَجْفُتْم عليه من َخيْ 60السبيل{ ]التوبة:  

 قال: قال الزهري: هذه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاصَّة، ُقرى ُعَريـَْنة. 
[  7شر:  قال: كذا وكذا }ما أفَاَء اَّللَّ على رسولِّهِّ مِّْن َأْهل الُقَرى َفلِّلَّهِّ وللرَُّسولِّ ولذي اْلُقْرىب واليتاَمى واملساكني{ ]احل

املهاجري }لِّْلُفَقراءِّ  ُأخرُِّجوا من دايرهم وَأمواهلم{ ]احلشر:  و  الذين  قبلهم{ 8َن  الدَّاَر واإلميان من  تَبّوُءوا  ، }والذين   ]
[ ، فاْستَـَوعَبْت هذه اآليُة الّناَس، فلم يبق رَُجٌل من املسلمني  10[ ، }والذين جاُءوا من بعدهم{ ]احلشر:  9]احلشر:  

لَيْأتِّنَيَّ على    -إن شاء هللاُ    - بَعَض َمْن مَتْلُِّكوَن من َأرِّقَّائِّكْم، ولَئْن عِّشُت  إال  -أو قال: حظٌّ   -إال وله يف هذا املالِّ حقٌّ 
 أو قال: حظُُّه. -كلِّّ ُمسلٍم حقُُّه 

 وأخرج أبو داود عن الزهري قال: قال عمر: }فما أْوَجْفُتْم عليه من َخْيٍل وال ركاٍب{. 
   (. 1)ره إىل آخ ..وذكر مثل ما قد ذكره النسائي يف حديثه.

. قال أبو الُبخرتي: مسعُت حديثاً من رجٍل، فأعجبين. فقلت: اكتـُْبه يل، فَأَتى به مكتوابً  (2)  ويف رواية أخرى أليب داود
ُمَذبَّرًا: َدخَل العباُس وعليٌّ على عمَر، وعنده طْلَحُة، والزبرُي، وعبُد الرمحن، وسعٌد، ومها خيتصمان، فقاَل عمُر لطلحَة،  

عبد الرمحن، وسعٍد: أمل تعلموا: أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »كلُّ مالِّ النيبِّّ َصدَقٌة، إال ما أطعمُه والزبري، و 
أهله،   ماله على  يـُْنفُِّق من  قال: فكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  بَلى،  قالوا:  نُوَرث؟«  إان ال  أو َكَساُهم،  أهَله، 

َ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم، فولِّيها أبو بكٍر َسنَـَتنْي، وكان َيَصنُع الذي كان يصنُع رسوُل  ويتصدَُّق بَِّفْضلِّهِّ، مثَّ   تويفِّّ
 مث ذكر شيئاً من حديثِّ مالك بن أوس.  ..هللا صلى هللا عليه وسلم.

 عليه وسلم ثالُث  ويف رواية أخرى عن مالك بن أوس قال: كان فيما اْحَتجَّ به عمر أْن قال: كانْت لرسولِّ هللا صلى هللا
لسبيل، وأما  َصَفااي: بـَُنو النَّضري وَخْيَب وفدُك، فأمَّا بـَُنو النَّضري: فكانت َحْبساً لَِّنوائبِّه، وأما فدُك: فكاَنْت َحْبساً ألبناءِّ ا
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فما َفَضَل عن نـََفَقةِّ   خيب فجزَّأها رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثَة أجزاٍء: ُجْزئنيِّ بني املسلمني، وجزءًا نفقة ألهله،
 َأْهلِّه، جعله بني فُقراءِّ املهاجرين.

فـََقَسَمها   ُصلٍح،  على  افتتُحوَها  َعْنوة  يـَْفَتُحوَها  مل  عليه وسلم،  لرسولِّ هللا صلى هللا  النَّضري  بُنو  الزهري: وكانت  قال 
 شيئاً، إال رُجَلنْي كانت هبما َحاَجٌة.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني املهاجرين، ومل يـُْعطِّ األنصاَر منها 

ويف رواية خمتصرة للرتمذي، وأيب داود، والنسائي، عن مالك بن أوس قال: مسعُت عمَر بن اخلطاب يقوُل: كانت أمواُل  
ْف عليه املسلموَن خبَْيٍل وال ركاٍب، وكانت لرسوِّلِّ   أفَاء هللا على رسولِّهِّ، ُمَِّّا مل يُوجِّ النضري، ُمَِّّا  هللا صلى هللا عليه  َبين 

: ُعدَّة  الحِّ يف    وسلم خالِّصاً، وكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يـَْعزُِّل نـََفَقَة أهلِّهِّ سنة، مث جيعُل ما بَقي يف الُكراع والسِّّ
 (. 3) سبيلِّ هللا

، فكانت بيدِّ  -هللا عنه    رضي  -قال احلميديُّ يف كتابه: زاَد الَبْقاين يف روايته: قال: فـََغَلَب على هذه الصدقِّة عليٌّ  
، مث كانت بيد حسنِّ بن َعلِّّي، مث كانت بيد ُحسنٍي، مث كانت بيد علي بن حْسنٍي، مث كان بيد احلسنِّ بن احلسن، مث   عليٍّ

 .  كانت بيدِّ زيد بن احلسن، مث كانت بيد عبد هللا بن احلسن، مثَّ ولَيها بُنو العبَّاسِّ
 [ وفيه انقطاع، فإن الزهري لم يسمع من عمر.]عبد القادر:    [1202]جامع: ( 1)
 [ .وفي إسنادها رجل مجهول غير أن له شواهد صحيحة]عبد القادر:    [1202]جامع: ( 2)
 [ ]صحيح[  1202]جامع: ( 3)

البحرْينِّ، فقال:  : قال: أَِت النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ِباٍل من -رضي هللا عنه   -)خ( أنس بن مالك   -[ 2724] 
فخرَج رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الصالة، ومل يلتفت    -وكان َأكثَر ماٍل ُأِت به رسوُل هللاِّ  -ْانثـُُروُه يف املسجدِّ 

إليه، فلما قضى الصالَة، جاَء َفَجَلَس إليه، فما كان يرى أحدًا إال أعطاه، إذ جاَءُه العباُس، فقال: اي رسوَل هللا،  
ين، فإين فََاديُت نفسي وفاديُت َعقِّياًل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ُخْذ، َفَحثا يف ثوبه، مث ذهب يُقِّلُّه،  َأْعطِّ 

، قال: ال، فنثر منه مث ذهب   فلم يستطْع. فقال: اي رسول هللا ُمْر بعضهم يرفعه إيلَّ، قال: ال، قال: فارفعه أنت عليَّ
، قال: ال، فنثر منه مث احتمله،  يُقِّلُّه، فلم يستطْع، فقال:  ، فقال: ال، قال: فارفعه أنت عليَّ ُمْر بعضهم يرفعه عليَّ

هِّ،   ْرصِّ فألقاه على كاهله، مث انطلق، فما زاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يـُْتبُِّعُه َبَصرُه حَّت خفَي علينا، َعَجباً من حِّ
 . ها دِّرهٌم. أخرجه البخاري تعليقافما قام رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ومثَّ من

 [. بصيغة اجلزم معلق][ 1207]جامع: 

: قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أاته الفيُء َقَسَمُه  -رضي هللا عنه    -)د( عوف بن مالك    –  [2725] 
 يف يـَْومِّهِّ، فْأعَطى اآلهَِّل َحظَّنْيِّ، وَأْعَطى الَعَزَب َحظًّا.

َفُدعِّيَنا  زاد يف   َعمَّار    -رواية:  قـَْبَل  ُأْدعى  بُن    -وُكْنُت  بعدي عمَّاُر  ُدعَِّي  أْهٌل، مث   َ فأعطاين حظَّنْي، وكان يلِّ فُدعيُت 
دًا. أخرجه أبو داود.  . ايسٍر، فَُأْعطَِّي حظًّا َواحِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1208]جامع: 

َأْعَطى رسوُل هللا صلى هللا عليه  -رضي هللا عنهما    -)خ م د( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  2726]  : قال: 
من متٍر، وعشرين  وسلم َخْيَبَ بَِّشْطرِّ ما خَيُْرُج منها من َْثٍر أو َزرٍْع، فكان يـُْعطِّي َأْزواَجُه كلَّ سَنٍة ماَئَة َوْسٍق: ْثانني َوْسقاً  

 َ عمر، قسم خيَب حنَي أْجَلى منها اليهود، َفَخريََّ َأْزواَج رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم أْن يـُْقطَِّع هَلُنَّ   من شعري، َفلمَّا َويلِّ
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ُهنَّ من اختاَر األرَض واملاء   نـْ َي هلن اأَلوساَق، َفمِّ ، أو مُيضِّ واختاَر بـَْعُضُهنَّ    -ومنهنَّ عائشُة وحفصُة    -من املاءِّ واأَلْرضِّ
 الَوْسَق.
 اية البخاري، ومسلم. هذه رو 

ويف رواية أيب داود قال: ملا فتحت خيب سألت اليهوُد رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم: أن يُقِّرَُّهْم على أن يـَْعَمُلوا على  
النِّّصف ُمَِّّا خرَج منها. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: نُقِّرُُّكْم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان 

لتَّمُر يـُْقَسُم على السُّْهمان من نصيب خيب، وأيخُذ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم اخلُُمَس، وكان رسوُل هللا صلى هللا  ا
اليهود، أرسل إىل أزواجِّ   ٍَ َشعرٍي، فلما أراد عمُر إخراج  اْمَرأٍة من أزواجهِّ من اخلمسِّ مائَة َوْسقِّ عليه وسلم أطعَم كلَّ 

ها مائة وْسٍق، فيكون هلا أصلها  رسولِّ هللا صلى هللا   َم هلُنَّ ََناًل خبَْرصِّ عليه وسلم، فقال هلن: َمْن أحبَّ مِّْنُكنَّ أْن َأْقسِّ
 فعلنا. وأْرضها وماُؤها، ومن الزَّرْع َمْزرعَة َخْرصِّ عشرين وسقاً، فـََعْلَنا، وَمْن أَحبَّ أْن نـَْعزَِّل الذي هلا يف اخلُُمسِّ كما هو، 

 ]صحيح[ [ 1209]جامع: 

 الفرع اخلامس: يف الغلول 
، فقال   : قال: قال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم »َغَزا َنيّب مِّن اأْلنبِّياءِّ -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة    -[  2727]

َا، وال   بَـُعين رَُجٌل ملك ُبْضَع امرَأٍة، وهو يريُد أْن يـَْبين هبا، وَلمَّا َينْبِّ هبِّ َأَحٌد َبىَن بـُُيواتً ومل يـَْرَفْع ُسُقوفـََها، وال  لقومه: ال يـَتـْ
فقال   ذلك،  من  قريباً  أو  العصر،  صالَة  القريَةِّ  من  َفَداَن  فـََغَزا،  وِّالَدَها،  يـَْنتظُِّر  وهو  َخلَِّفاٍت  أو  َغَنماً  اشرتى  رجٌل 

: إنَّكِّ َمأُمورٌَة، َوأان مأُمورٌ  يعين    -َّتَّ فـََتَح هللا عليه، فجمع الغنائم، فجاءْت  اللهمَّ اْحبِّْسَها عليَنا، َفُحبَِّسْت ح  للشَّْمسِّ
فيكم  لَتأكَلها، فلم َتْطَعْمها، فقال: إنَّ فيكم ُغلواًل: فـَْليـَُبايْعين من كلِّّ قَبِّيَلٍة رجٌل، فـََلزَِّقْت َيُد رجلِّ بيدهِّ، فقال:    -النَّاَر  

َيُد رجلنْي أو ثال فـََلَزَقْت  قبيَلُتَك،  بـََقرٍة من  الُغلول، ]فـَْلُتبايْعين  الغلول[ فجاُؤوا برأٍس مِّْثلِّ رَأسِّ  بيده، فقال: فيكم  ثة 
، فـََوَضَعَها، فجاءتِّ النَّاُر فأكلتها«.   الذََّهبِّ

َلَنا، مث َأَحلَّ هللا لَنا الَغَنائَِّم، رأى َضْعَفَنا، وَعْجَزان فأَحلََّها لنَ  ري،  ا. أخرجه البخازاد يف رواية: فلم حتِّلَّ الغنائُم أَلحٍد قـَبـْ
 ومسلم.

َ َساَر  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ الشَّْمَس مَلْ حُتَْبْس َعَلى َبَشٍر إِّالَّ لُِّيوَشَع لَيَ   ويف رواية عند أمحد، ايلِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . إِّىَل بـَْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ "

    [ ]صحيح[8315[ ]مسند: 1210]جامع: 
: قال: قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َذاَت يوٍم، َفذََكَر  -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة    -[  2728] 

ول: اي رسوَل هللا،  اْلُغلوَل، فـََعظََّمُه وَعظََّم أْمَرُه، مث قال: ال أُْلفِّنَيَّ أحدَكم جييُء يوَم القياَمةِّ على رقـََبتِّهِّ بعرٌي له رُغاٌء، يق
َلْغُتَك، ال أُْلفِّنيَّ َأحدَكم جييُء يوَم القيامةِّ على رقـََبتِّهِّ فـََرٌس َلُه مَحَْحَمٌة، فيقول:َأغِّْثين، فأقو  اي   ُل: ال أملُك لك شيئاً، قد أبـْ

ثـُغَاٌء،  ا  رسول هللا، أغِّْثين، فأقول: ال أملك لك شيئاً قد أَبَلْغُتَك، ال أُْلفِّنَيَّ أحدَكم جييُء يوَم القياَمةِّ على رقـََبتِّهِّ َشاٌة هل
نـَْفٌس    يقول: اي رسول هللا، أغِّْثين، فأقول: ال أملك لك شيئاً، قد أبَلْغُتَك، ال أُْلفِّنَيَّ أحدَكم جييُء يوَم القياَمةِّ على رقـََبتِّهِّ 

َياٌح، فيقول: اي رسول هللا، أغْثين، فأُقول: ال أملُك لك شيئاً قد أبلغُتَك. ال أُْلفِّنَيَّ أحدَكم جييُء يومَ  القياَمةِّ على    هَلا صِّ
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القياَمةِّ  رقـََبتِّهِّ رِّقاٌع خَتْفُِّق، فيقول: اي رسول هللا، أغِّثين، فأقول: ال أملك لك شيئاً، قد أبلغُتك، ال أُْلفِّنَيَّ أحدَكم جييُء يومَ 
 لم. على رقـََبتِّهِّ صامٌت، فيقول: اي رسول هللا، أغثين، فأقول، ال َأْملك لك شيئاً، قد أبلغُتك. أخرجه البخاري ومس

 وهذا لْفُظ مسلم، وهو أمَتُّ. 
 [ ]صحيح[ 1211]جامع: 

: قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    –  [2729] 
، فـََيجيُِّئوَن بغنائمهم، فُيْخمُِّسه،   ُمُه، فجاء رجٌل يوماً بعدَ النِّّداءِّ بزماٍم من  أَصاَب َغنِّيَمة أَمَر بِّالاًل، فَنادى يف النَّاسِّ ويـَْقسِّ

يُنادي ثالًثً؟ قال: نعم، قال: فما   الَغنيمة، فقال: َأمسعَت بالاًل  شَعٍر، فقال: اي رسوَل هللاِّ، هذا كان فيما َأصْبناُه من 
 فـََلْن أقبلُه عنك. أخرجه أبو داود. َمنَـَعَك أن جتيَء به، فَاْعتَذَر إليهِّ، فقال: كالَّ، أنَت جَتيُء به يوَم القيامة، 

 [ إسناده حسن من أجل عامر بن عبد الواحد]شعيب:  إسناده حسن[عبد القادر: [ ] 1213]جامع: 

أبو هريرة    -[  2730]  : قال: خرجنا مع رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم إىل  -رضي هللا عنه    -)خ م ط د س( 
َوال َورِّقاً، غنْمَنا املتاَع، والطََّعاَم والثَِّّياَب، مثَّ اْنطََلْقنا إىل ا نَغَنْم َذهباً  يعين: وادِّي    -لوادي  َخْيَبَ، ففتح هللا علينا، فلم 

،  وَمَع رسولِّ    -اْلُقَرى   هللا صلى هللا عليه وسلم َعْبٌد له، وَهَبُه له رُجٌل من ُجذام يُْدعى رِّفَاَعة بن زَيٍد، من بين الضُّبَـْيبِّ
ُفُه، فـَُقْلنَ  له  فلمَّا نـََزلَنا الوادي قام عبُد رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم حَيُلُّ رَْحَلُه، فـَُرمَِّي بَِّسْهٍم، فكان فيه َحتـْ ا: هنيئاً 

اي رسوَل هللاِّ، فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »كالَّ، والذِّي نـَْفُس حممد بَيدِّه، إنَّ الشَّْمَلَة لَتْلتهُِّب عليهِّ    الشَّهادةُ 
راَكنْيِّ  راٍك، أْو شِّ ُم« قال: فـََفزَِّع النَّاُس، فجاَء رُجٌل بِّشِّ ُتُه  ، فقال: أَ انرًا، أَخَذها من الغَنائِّم يْوم َخْيَب، مل ُتصبَِّها املقاسِّ َصبـْ

راكانِّ من انٍر«.  راٌك من انٍر، أو شِّ  يوَم َخْيب، فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »شِّ
باب، إْذ جاءُه َسْهٌم عائٌِّر. أخرجه اجلما عة إال  ويف رواية حنوه، وفيه: وَمعُه عْبٌد يُقاُل له: مِّْدَعٌم، َأْهَداُه له أَحُد بين الضِّّ

 . الرتمذي
   ]صحيح[[ 1214]جامع: 

: قال: حدَّثين عمُر قال: ملَّا كان يوُم خْيَب َأْقبَل نَفٌر من  -رضي هللا عنهما    -)م ت( عبد هللا بن عباس    -[  2731] 
صحابةِّ النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم، فقالوا: فالٌن شهيٌد، وفالٌن شهيٌد، حَّت َمرُّوا على رُجٍل فقالوا: فالٌن شهيٌد، فقال  

مثَّ قال رسوُل هللا صلى هللا عليه    -أو َعباءٍة    -صلى هللا عليه وسلم: كالَّ، إيّنِّ رأيُتُه يف النارِّ يف بـُْرَدٍة َغلَّها  رسوُل هللا  
: أنَُّه ال يدخُل اجلَّنَة إال املؤمنون   ، اْذهْب فَنادِّ يف الناسِّ قال: فخرجُت، فناديُت: أال،    -ثالًثً    -وسلم: اي اْبَن اخلطابِّ

 . ْدُخُل اجلنََّة إال املؤمنوَن، ثالًثً. أخرجه مسلم والرتمذي إنُه ال يَ 
 [ ]صحيح[ 1219]جامع: 

ْبنِّ الصَّامِّتِّ   )جه حم(  -[  2732]  يـَْوَم    -رضي هللا عنه    -ُعَباَدَة  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  بَِّنا  قَاَل: َصلَّى 
ًئا مَِّن اْلَبعِّريِّ، فََأَخَذ مِّْنُه قـََرَدًة، يـَْعينِّ   ، مثَّ تـََناَوَل َشيـْ مِّ َوبـََرًة، َفَجَعَل َبنْيَ إِّْصبَـَعْيهِّ، مثَّ قَاَل:  ُحَننْيٍ، إِّىَل َجْنبِّ بَعِّرٍي مَِّن اْلَمَقاسِّ

، فَإِّنَّ اْلُغُلوَل َعاٌر، َعَلى   أَيُـَّها النَّاُس إِّنَّ َهَذا مِّْن َغَنائِّمُِّكْم، َأدُّوا اخْلَْيَط، َواْلمِّْخَيَط، َفَما فـَْوَق َذلَِّك، َوَما ُدوَن َذلِّكَ »ايَ 
 أخرجه ابن ماجه َأْهلِّهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوَشَناٌر َواَنٌر«  

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َكاَن أيَُْخُذ اْلَوبـََرَة مِّْن َجْنبِّ اْلَبعِّريِّ مَِّن اْلَمْغَنمِّ فـَيَـُقوُل: »َما َأنَّ اويف رواية مطولة عند أمحد،   يلِّ    لنَّيبِّ
اْلقِّيَ  يـَْوَم  بِّهِّ  َعَلى َصاحِّ ْزٌي  اْلُغُلوَل خِّ فَإِّنَّ  َواْلُغُلوَل؛  ُكْم  إِّايَّ ْنُه،  مِّ ََحدُِّكْم  َما ألِّ مِّْثُل  إِّالَّ  َوَما  فِّيهِّ  يَط،  َواْلَمخِّ اخْلَْيَط  َأدُّوا  اَمةِّ، 
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ُ  فـَْوَق َذلَِّك، َوَجاهُِّدوا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ اْلَقرِّيَب َواْلَبعِّيَد يفِّ احلََْضرِّ َوالسََّفرِّ؛ فَإِّنَّ اجلَِّهاَد اَبٌب مِّ  ي اَّللَّ ْن أَبـَْوابِّ اجْلَنَّةِّ إِّنَُّه لَيـَُنجِّّ
، َوأَ     .قِّيُموا ُحُدوَد اَّللَِّّ يفِّ اْلَقرِّيبِّ َواْلَبعِّيدِّ، َواَل أَتُْخْذُكْم يفِّ اَّللَِّّ َلْوَمُة اَلئٍِّم«بِّهِّ مَِّن اهْلَمِّّ َواْلَغمِّّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َكاَن أيَُْخُذ اْلَوبـََرَة مِّْن َجْنبِّ اْلَبعِّريِّ مَِّن اْلَمْغَنمِّ فـَيَـُقولُ ويف رواية أخرى عند أمحد،   »َما يلِّ    :َأنَّ النَّيبِّ
اْلقِّيَ  يـَْوَم  بِّهِّ  َعَلى َصاحِّ ْزٌي  اْلُغُلوَل خِّ فَإِّنَّ  َواْلُغُلوَل؛  ُكْم  إِّايَّ ْنُه،  مِّ ََحدُِّكْم  َما ألِّ مِّْثُل  إِّالَّ  َوَما  فِّيهِّ  يَط،  َواْلَمخِّ اخْلَْيَط  َأدُّوا  اَمةِّ، 

ُ  فـَْوَق َذلَِّك، َوَجاهُِّدوا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ اْلَقرِّيَب َواْلَبعِّيَد يفِّ   ي اَّللَّ احلََْضرِّ َوالسََّفرِّ؛ فَإِّنَّ اجلَِّهاَد اَبٌب مِّْن أَبـَْوابِّ اجْلَنَّةِّ إِّنَُّه لَيـَُنجِّّ
، َوَأقِّيُموا ُحُدوَد اَّللَِّّ يفِّ اْلَقرِّيبِّ َواْلَبعِّيدِّ، َواَل أَتُْخْذُكْم يفِّ اَّللَِّّ َلْومَ   . ُة اَلئٍِّم«بِّهِّ مَِّن اهْلَمِّّ َواْلَغمِّّ

 أمحد. َأخرجه مسند 
]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عيسى بن سنان اختلف فيه كالم ابن معين وذكره  [  22795  ،22795]مسند:  [  2850  ]ماجه:

 ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ابن حبان في الثقات وباقي اإلسناد ثقات[ ]األلباني: حسن صحيح[ 

ْرَداءِّ، َواحلَْ   -[  2733]  ، َوَأيبِّ الدَّ ارِّثِّ ْبنِّ  )حم( اْلمِّْقَدام ْبنِّ َمْعدِّي َكرَِّب اْلكِّْندِّيِّّ أَنَُّه: َجَلَس َمَع ُعَباَدَة ْبنِّ الصَّامِّتِّ
، فـََتَذاَكُروا َحدِّيَث َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: أَبُو الدَّرْ  َداءِّ، لُِّعَباَدَة: اَي ُعَباَدُة َكلَِّماُت َرُسولِّ  ُمَعاوِّيََة اْلكِّْندِّيِّّ

؟ فـََقاَل: ُعَباَدُة قَاَل: إِّْسَحاُق يفِّ  َحدِّيثِّهِّ، إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َغْزَوةِّ َكَذا، يفِّ َشْأنِّ اأْلَمْخَاسِّ
، فـََلمَّا َسلََّم قَاَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَتَـنَ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى هبِِّّمْ  مِّ اَوَل َوبـََرًة َبنْيَ  يفِّ َغْزوِّهِّْم إِّىَل بَعِّرٍي مَِّن اْلَمْقسِّ

ييبِّ َمَعكُ  ْم إِّالَّ اخْلُُمُس، َواخْلُُمُس َمْرُدوٌد َعَلْيُكْم، فََأدُّوا  ُأَّْنَُلتَـْيهِّ فـََقاَل: »إِّنَّ َهذِّهِّ مِّْن َغَنائِّمُِّكْم، َوإِّنَُّه لَْيَس يلِّ فِّيَها إِّالَّ َنصِّ
يَط، َوَأْكَبَ مِّْن َذلَِّك َوَأْصَغَر، َواَل تـَُغلُّوا؛ فَإِّنَّ اْلغُُلوَل اَنٌر َوَعاٌر َعَلى َأْصَحابِّهِّ  َرةِّ، َوَجاهُِّدوا  اخْلَْيَط َواْلَمخِّ نـَْيا َواآْلخِّ  يفِّ الدُّ

َجاهُِّدوا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ؛  َقرِّيَب َواْلَبعِّيَد، َواَل تـَُباُلوا يفِّ اَّللَِّّ َلْوَمَة اَلئٍِّم، َوَأقِّيُموا ُحُدوَد اَّللَِّّ يفِّ احلََْضرِّ َوالسََّفرِّ، وَ النَّاَس يفِّ اَّللَِّّ الْ 
ُ بِّهِّ مَِّن اهْلَمِّّ َوالْ  ي اَّللَّ «فَإِّنَّ اجلَِّهاَد اَبٌب مِّْن أَبـَْوابِّ اجْلَنَّةِّ َعظِّيٌم يـَُنجِّّ  َأخرجه مسند أمحد.  .َغمِّّ

[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم،  22777  ،22776  ،22699]مسند:  
 ]  َوُهَو َضِعيف 

َرُسوَل اَّللَِّّ: اْسُتْشهَِّد َمْواَلَك ُفاَلٌن. قَاَل: »َكالَّ إِّيّنِّ  قَاَل: قَاُلوا اَي  -رضي هللا عنه  -)حم( أََنس ْبنِّ َمالٍِّك   -[ 2734] 
 َأخرجه مسند أمحد.  .رَأَْيُت َعَلْيهِّ َعَباَءًة، َغلََّها يـَْوَم َكَذا وََكَذا«

َوَأُبو  12853  ،12528]مسند:   َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  لغيره، وهذا  َوُهَو  [ ]شعيب: صحيح  اْلُمَخيِِّس،  َأُبو  َوِفيِه  َيْعَلى، 
 َمْجُهول [ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن أيَُْخذُ   -[  2735]  ، َعْن أَبِّيَها: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اْلَوبـََرَة مِّْن يَفْءِّ    )حم( أُمُّ َحبِّيَبَة بِّْنُت اْلعِّْراَبضِّ
يَط َفمَ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ، فـَيَـُقوُل: »َما يلِّ  ََحدُِّكْم إِّالَّ اخْلُُمَس، َوُهَو َمْرُدوٌد فِّيُكْم، فََأدُّوا اخْلَْيَط َواْلَمخِّ ْثَل َما ألِّ ا   مِّْن َهَذا إِّالَّ مِّ

بِّهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ« قَاَل أَبُو َعْبدِّ الرَّ  ُكْم َواْلُغُلوَل، فَإِّنَُّه َعاٌر َوَشَناٌر َعَلى َصاحِّ َناٍن،  محَْ فـَْوقـَُهَما، َوإِّايَّ نِّ: َوَرَوى ُسْفَياُن، َعْن َأيبِّ سِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .َعْن َوْهٍب، َهَذا. قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: »َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن هِّاَلٍل، ُهَو الصََّواُب«

العرباض، ولم أجد من وثقها  [ ]شعيب: حديث حسن لغيره[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أم حبيبة بنت  17154]مسند:  
 وال جرحها، وبقية رجاله ثقات[ 

 الفرع السادس: يف أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم والفيء 
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: عن أبيه عن رَُجٍل من األنصارِّ قال: خْرجنا مَع رسولِّ هللا صلى هللا  -رمحه هللا    -)د( عاصم بن كليب    –  [2736]
ُل  عليه وسلم يف سفٍر، فأصاب الناَس حاجٌة شديدٌة، وَجْهٌد، فأصابُوا َغنماً، فانـْتَـَهُبوها، فإنَّ ُقُدوَران لَتَـْغلي، إْذ جاَء رسو 

، مث قال: إنَّ النـُّْهبَة    [،ي ]على َقوسههللا صلى هللا عليه وسلم مَيْش ابِّ ُل اللَّْحَم ابلرتُّ هِّ، مث جعَل يـَُرمِّّ فأْكَفأ ُقدوَران بَقْوسِّ
َتةِّ  َتة ليست أبحلَّ من النـُّْهَبةِّ   -ليسْت أبَحلَّ من املَيـْ . أخرجه أبو داود.  -أو إنَّ املَيـْ  الشَّكُّ من َهنَّاٍد، وهو ابن السريِّّ

 [ حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب ]شعيب: اسناده جيد[ القادر: عبد [ ] 1222]جامع: 

: قال: ُكنَّا مع رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفٍر،  -رضي هللا عنه    -)خ م ت( رافع بن خديج    -[  2737] 
، فـَتَـَعجَّلوا من الغنائِّمِّ   ، َفَمرَّ ابلُقُدورِّ  فـَتَـَقدََّم َسرَعاُن النَّاسِّ فاطََّبُخوا، ورسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يف ُأخرى الناسِّ

 فأَمَر هبا فُأْكفَِّئْت مثَّ قَسَم بينهم، فعدل بعريًا بِّعشر شياٍه. هذا لفظ الرتمذي. 
 وهو َطرٌف من حديٍث طويٍل قد أخرجه البخاري ومسلم اتماً. 

ل، وقد أخرج الرتمذي احلديَث مجيَعه متفرِّقاً يف ثالثة مواضع، كلُّ َمْعىن منه  وقد ذكرانه يف كتاب الذابئح من حرف الذا
 يف ابب يَتعّلُق به. 

 [ ]صحيح[ 1223]جامع: 
: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »َمنِّ انـْتَـَهَب فـََلْيَس  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    –  [2738] 

 الرتمذي. مِّنَّا« أخرجه 
 [.صحيح [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: 1224]جامع: 

ْمط، فلمَّا  -رضي هللا عنه    -)د( عبد الرمحن بن غنم    –  [ 2739]  : قال: رَابطَنا مدِّيَنَة قِّنَّْسرِّيَن مع ُشَرْحبِّيل بن السِّّ
َها، وَجَعَل بَقِّيـَّتَـَها يف املَْغَنم، َفلقِّيُت ُمعاَذ بن َجبل، َفَحدَّثُتُه فقال  فَتَحها أصاَب فيها َغَنماً وبـََقراً، فـََقَسَم فيَنا طائَفة   مِّنـْ

ُمعاذ: َغَزْوان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خْيب، فأصبنا فيها َغنماً، فـََقَسَم فينا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  
 .طائفة، وَجعَل بقيـَّتَـَها يف املغنم. أخرجه أبو داود

: في سنده أبو العزيز شيخ من أهل األردن، لم يوثقه غير ابن حبان، ومحمد بن مصفى بن بهلول الحمصي صدوق له  رعبد القاد]
 أوهام[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل محمد بن المصفى وأبي عبد العزيز[ ]األلباني: حسن[ 

الرمحن بنِّ مَسَُرَة بِّكابَُل، فأصاَب النَّاُس َغنيَمة، فانـْتَـَهُبوها،  : قال: ُكنَّا َمَع عبد  -رمحه هللا-)د( أبو لبيد    –  [2740] 
نَـُهمْ  َهى عن النـُّْهىَب، فـََردُّوا ما َأَخُذوا، فـََقَسَمُه بـَيـْ . أخرجه  فقاَم َخطيباً، فقال: مسعُت رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم يـَنـْ

 أبو داود.
 ب: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي لبيد[  : إسناده صحيح[ ]شعيرعبد القاد [ ] 1226]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »َمْن كاَن  -رضي هللا عنه  -)د( روْيفُِّع بن ًثبت األنصاري   -[ 2741] 
أْعَجَفَها، َردَّها فيه، وَمْن كاَن يُؤمِّن ابهلل واليَـْومِّ اآلخر  يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يركْب َدابَّة من يَفْءِّ املسلمني، حَّت إذا 

 فال يـَْلَبْس ثـَْوابً من يَفْءِّ املسلمني، حَّت إذا َأْخَلَقُه، َردَُّه فيه«. أخرجه أبو داود.
صرح بالسماع  ]عبد القادر: فيه عنعنة محمد بن إسحاق[ ]شعيب: صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد  

 عند أحمد[ ]األلباني: حسن صحيح[.

: أنَّ ُعمَر اْستَـْعَمَل َمْوىل له يُْدعى: ُهنَـيَّا، على الصدَقةِّ،  -رضي هللا عنهما    -)خ ط( أسلم موىل عمر    -[  2742] 
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َوَربَّ   الصَُّرمْيةِّ  َربَّ  ْل  وَأْدخِّ جُمَابٌة،  ا  فإَّنَّ املظلوم،  َدعَوة  واتَّقِّ   ، النَّاسِّ عن  َجَناَحك  ُضمَّ  ُهيَنُّ،  اي  َك   فقال:  وإايَّ اْلغُنَـْيمةِّ، 
الصَُّرمْيةِّ  ونَـ  ربَّ  وإنَّ  وََنٍْل،  َزرٍْع  إىل  َعانِّ  يـَْرجِّ يهِّما  َمَواشِّ َْتْلِّْك  إْن  ُما  فإَّنَّ عْوٍف،  واْبنِّ  عفَّان  اْبنِّ  َْتْلْك  َعَم  إْن  واْلغُنَـْيمةِّ 

َلكَ  أاب  َأان ال  أفـََتارُِّكُه  املؤمنني،  أمري  اي  املؤمنني،  أمرَي  اي  فيُقول:  بَِّبنِّيهِّ،  أيتيين  يَـُتهَما  من  ماشِّ َعليَّ  أَْيَسُر  والَكألُ  فاملاُء  ؟ 
ا لَبِّالُدُهْم ومياههم، قاتلوا عليها يف ا ُْم َلرَيَوَن أانَّ َقد ظَلْمَناُهْم، إَّنَّ جلاهلية، وأْسَلُموا عليها  الذََّهبِّ واْلفِّضَّةِّ، واْْيُ هللا، إَّنَّ

ْبًا. أخرجه البخاري،  يف اإلسالم، وهللاِّ، لوال املاُل الذي أمحِّل عليه يف سبيل هللا ما محََ  ْيُت على النَّاسِّ مَن بالدهم شِّ
 واملوطأ.
 [ ]صحيح[ 1229]جامع: 

ي بيدِّهِّ، َلْوال أن أتْـُرَك -رضي هللا عنه    -)خ د( أسلم موىل عمر    –  [2743]  : أنَُّه مَسَع عمر يقول: أَما والذي نْفسِّ
َر النَّاس بـَبَّاانً، ليس هلم من شيٍء، ما فُتَِّحْت عليَّ قـَْريٌة إال قَسْمُتها، كما قَسم رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم خي َب،  آخِّ

زا ُموََّنَا. هذه رواية البخاري. ولكين أتْـرُُكَها خِّ  نة هلم يْقَتسِّ
، ما فَتْحُت قرية إال قَسْمُتها كما قسَم رسول هللا صلى هللا عليه   ُر النَّاسِّ ويف رواية أيب داود قال: قال عمر: لوال آخِّ

 . خْيبَ وسلم 
 [ ]صحيح[ 1230]جامع: 

أنَّ الصَّْعب بن َجثَّامة قال: مرَّ رسوُل هللا صلى  :  -رضي هللا عنهما    -)خ م ت د( عبد هللا بن عباس    -[  2744] 
وُسئَِّل عن َأْهلِّ الدار من املشركني يـُبَـيـَُّتوَن، فُيصاُب مِّْن نِّسائِّهْم وَذرَاريهم، قال:    -أْو بِّودَّانَ   -هللا عليه وسلم ابألَْبواءِّ 

َى إال هللِّ ولُِّرسولِّهِّ. ويف رواية: هم من آ  ابئِّهِّْم. هم منهم، ومسعُته يقول: ال محِّ
 هذه رواية البخاري، ووافَقُه مسلم على الفصل األول، ومل يذكر احلَِّمى.

َلنا ُأوطَِّئْت من نساءِّ املشركني وأوالدهم؟ قال: ُهْم من آابئِّهم.  ويف رواية الرتمذي قال: قلُت: اي رسوَل هللا، إنَّ َخيـْ
يهْم  يـُبَـيـَُّتوَن، فَيصاُب من ذرارِّ   عن الدَّارِّ من املشركنيويف رواية أيب داود قال: سألُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ونَِّسائِّهْم، فقال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: هم منهم.  
 هم من آابئهم.  :ويف رواية

 قال الزهريُّ: مث َّنى رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان
 [ ]صحيح[ 1231]جامع: 

َى إال هللِّ  -رضي هللا عنه    -)خ د( الصعب بن جثامة    -[  2745]  : َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »ال محِّ
 ية البخاري. ولَرسولِّهِّ« قال: وبـََلَغنا: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مَحَى النَّقِّيَع، وَأنَّ ُعمَر مَحَى َسرَِّف والرََّبَذَة. هذه روا

َى إال هللِّ ولرسولهوعند أيب داود:     «.َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »ال محِّ
: أنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم مَحى النَّقِّيَع.  هاٍب: َوبـََلَغينِّ  قال ابُن شِّ

  ويف رواية: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم مَحَى النَّقِّيَع، وقال: »ال محِّى إِّال هللِّ«
 ]شعيب: روايات أبي داود صحيحة وإسناد األخيرة حسن[  [ ]صحيح والرواية االخيرة ألبي داود ال بأس بها[1232]جامع: 

مَ -رضي هللا عنهما    -)ط د( عبد هللا بن عباس   -[ 2746]  َم،   : قال: كلُّ َقْسٍم ُقسِّ يف اجلاهلية فهو على ما ُقسِّ
. أخرجه أبو داود  . (1)  وكلُّ َقْسٍم أْدرَكُه اإلسالُم ومل يـُْقَسمِّ فهو على َقْسم اإلسالمِّ
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وأخرجه املوطأ مرساًل عن ثور بن يزيد الديلي قال: بلغين: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »أميا داٍر أو أرٍض  
َمْت يف  ا داٍر أو أرض أدركها اإلسالم ومل تـُْقَسم فهي على قسم اإلسالم«ُقسِّ  (.2) اجلاهلية فهي على َقْسم اجلاهلية، وأميُّ

   [إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم]شعيب:  حسن[عبد القادر: إسناده ][  1233]جامع: ( 1)
 سناد ضعيف العضاله[  عبد القادر: في سنده انقطاع[ ]الهاللي: صحيح، وهذا إ][  1233]جامع: ( 2)

َق  -رضي هللا عنهما    -: عن ابن عمر  -رمحه هللا    -)خ ط د( انفع    -[  2747]  :  أنَّ عبدًا البنِّ عمَر أَبَق فـََلحِّ
 ابلرُّوم، فظهر عليهم َخالٌِّد، فردَُّه إىل عبد هللا، وأنَّ فـََرساً لعبدِّ هللا عاَر، فَظَهُروا عليه، فردَُّه إىل عبد هللا. 

 الُبَخارِّيُّ: وقال يف رواية: يف الَفَرسِّ َعلى َعْهدِّ رُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم. قال 
ويف أخرى أنَّ خالَد بَن اْلَولِّيد حني بَعَثُه أبو بكٍر أخَذ ُغالماً كان فـَرَّ من ابن عمر إىل أرض الروم، فَأخَذه خالٌد فردَّه  

 عليه. 
َق، وأن فرساً له َعاَر فأصاهبما املشركون، مثَّ غنِّمُهما املسلمون، فـَُردَّا على عبد  ويف رواية املوطأ: أنَّ عبداً البن عمر أب

ُم.  يبَـُهما املقاسِّ  هللا بن عمر، وذلك قبَل أْن ُتصِّ
 وأخرج أبو داود احلديث بطوله مثل البخاري. 

مْ وسلم، ومل وأخرج من رواية أخرى حديث العبد، وقال فيه: فـََردَُّه عليه رسول هللا صلى هللا عليه     .يْقسِّ
 [ ]صحيح[ 1234]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »خيتصم الشهداء  -رضي هللا عنه    -)س( العرابض بن سارية    –  [2748] 
، فيقول الشهداء:   هِّْم إىل رَبِّّنا يف الذين يُتَوفَـّْوَن من الطَّاُعونِّ قُتُِّلوا كما قُتِّْلنا، ويقول املُتَوفَـّْوَن على  واملتوفَـّْوَن على فـُُرشِّ

راَح املقتولني فإَّنم منه هم، فَإِّْن َأْشبَـَهْت جِّ راحِّ ْتنا، فيقول ربنا: انظُروا إىل جِّ م  ُفرشهم: إخوانُنا، ماُتوا على فرشهم كما مِّ
 أخرجه النسائي. ومعهم، فإذا جراُحهم قد أْشبهْت جراَحهم«.

 حسن بشواهده[ ]األلباني: صحيح[  :رعبد القاد [ ] 1235]جامع: 

: أنَّ اْبن َعمَر دخَل على معاوية، فقال: ما َحاجُتك اي أاب عبَد الرمحن؟  -رمحه هللا  -)د( زيد بن أسلم    –  [2749] 
 ابحمَلرَّرين. أخرجه أبو داود. قال: عطاُء املَُحرَّرين، فإين رأيُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوَّل ما جاءه شيٌء بدَأ 

 : إسناده حسن[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد قد اختلف فيه عن هشام بن سعد[ رعبد القاد [ ] 1236]جامع: 

َيٍة فيها َخَرٌز، فـََقَسَمَها  -رضي هللا عنها    -)د( عائشة    –  [2750]  َ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم بِّظَبـْ : قالت: ُأِتِّ
ُم للحرِّ والعبد. أخرجه أبو داود.   لِّْلُحرَّةِّ واأَلمةِّ، قالت عائشُة: كان أيب يـَْقسِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 1237]جامع: 

: أنَّ عمرو بَن عْوٍف أْخَبَُه َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه  -رضي هللا عنه    -)خ م ت( املسور بن خمرمة    -[  2751] 
أهَل البحرين، وأمَّ  ر وسلم بعَث أاب ُعبَـْيدَة بَن اجلرَّاح إىل الَبْحَرْين أيِت جبِّزيتها، وكان النيبُّ صلى هللا عليه وسلم صاحَلَ 

، فَقدِّم أبو عبيدة ِباٍل من البْحرين، فسمعتِّ األنصاُر بُقدوم أيب ُعبيدَة، َفوافـَْوا صالَة الفجر  عليهم العالَء بَن احلَْضْ  َرمِّيِّ
مع رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، فلمَّا صلَّى رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم انصرَف، فـََتعرَّضوا له، فـَتَـَبسََّم رسوُل هللا  

مث قال: »ُأظُنُُّكْم مسعُتم أنَّ أاب ُعبَـْيدَة َقدِّم بشيٍء من البحرين؟« فقالوا: َأجْل اي رسوَل    صلى هللا عليه وسلم حني رآهم،
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ُلوا ما َيُسرُُّكْم، فوهللا َما اْلفْقَر أْخشى عليكم، ولكين أخشى أْن تـُْبَسط الدُّنيا عليكم كما بُ  ُروا وأمِّّ َطْت  هللا، فقال: »أْبشِّ سِّ
ُهْم«. أخرجه البخاري، ومسلم، والرتمذي. على من كان قبلكم، فـََتناَفسُ   وها كما تَنافسوها وُْتْلَِّكُكْم كما أْهَلَكتـْ

 إال أنَّ الرتمذي مل يذكر الصلَح، وأتمري اْلعالءِّ  
 [ ]صحيح[ 1238]جامع: 

: أنَّ ُعَمَر َقَسَم ُمُروطاً بني نِّساءِّ أهل املديَنةِّ، فـََبقَِّي منها مِّْرٌط  -رضي هللا عنه  -)خ( ثعلبة بن أيب مالك   -[ 2752] 
يُريَِّدون: أُمَّ ُكْلُثوم بنَت علي    -َجيٌِّّد، فقال له بعُض َمْن عنده: اي أمري املؤمنني، أْعطِّ هذا ابنَة رسولِّ هللا اليت عندك  

َسلِّ  أُمُّ  أخرجه  فقال:  ُأُحٍد.  يوَم  اْلقَِّرَب  لنا  تـَْزفُِّر  وسلم، كانت  عليه  صلى هللا  رسوَل هللا  ابيَع  ُمَّْن  فإَّنا  به،  أحقُّ  يٍط 
 البخاري.  

 [ ]صحيح[ 1239]جامع: 
ُّ   - رضي هللا عنه  -ثـَْعَلَبة ْبنِّ احْلََكمِّ  )جه(  -[ 2753]  َنا ُقُدوَراَن، َفَمرَّ النَّيبِّ َناَها، فـََنَصبـْ َنا َغَنًما لِّْلَعُدوِّ فَانـْتَـَهبـْ قَاَل: َأَصبـْ

َا فَُأْكفَِّئْت، مثَّ قَاَل: »إِّنَّ النـُّْهَبَة اَل حتِّلُّ«  ْلُقُدورِّ، فََأَمَر هبِّ  أخرجه ابن ماجه.َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ
]شعيب: إسناده حسن من أجل سماك بن    ]األلباني: صحيح[اقي: في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات[ [ ]عبد الب 3938 ]ماجه:
 حرب[ 

اجْلَُهينِِّّّ   -[  2754]  َخالٍِّد  ْبنِّ  زَْيد  عنه   -)حم(  هللا  النـُّْهَبةِّ    -رضي  َعنِّ  »ََّنَى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   َّ النَّيبِّ َع  مسِّ أَنَُّه 
 َأخرجه مسند أمحد.  .َواخْلُْلَسةِّ«

وإلبهام الراوي عنه[ ]الهيثمي: َرَواُه  [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زيد بن خالد،  17052]مسند:  
، َوِفيِه َراٍو َلْم ُيَسمَّ[   الطََّبَراِنيُّ

أَب  -[  2755]  ُأغِّريَ   و )حم(  فـََقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ إِّىَل  السَُّحْيمِّيُّ  رِّْعَيُة  َجاَء  قَاَل:   ِّّ َباينِّ الشَّيـْ َعَلى  َعْمٍرو   
، فَـ  َم، َوَأمَّا اْلَوَلُد فَاْذَهْب َمَعهُ َوَلدِّي َوَمايلِّ  اَي بِّاَلُل فَإِّْن َعَرَف  َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأمَّا اْلَماُل فـََقدِّ اقْـُتسِّ

ُه فـََقاَل: تـَْعرِّفُُه؟ قَاَل: نَـ  َعْم. َفَدفـََعُه َفَذَهَب إِّلَْيهِّ. قَاَل ُسْفَياُن: يـََرْوَن أَنَُّه َأْسَلَم  َوَلَدُه فَاْدفـَْعُه إِّلَْيهِّ« قَاَل: َفَذَهَب َمَعُه فََأرَاُه إِّايَّ
 َأخرجه مسند أمحد.  . قـَْبَل َأْن يـُغَاَر َعَلْيهِّ 

حيمي فلم يخرِّج له أحد من أصحاب الكتب الستة،  22465]مسند:   [ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين غير راوي الحديث ِرْعية السُّ
ِحيِح، َواآْلَخُر ُمرْ وال   ،  يعرف إال في هذا الحديث[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد ِبِإْسَناَدْيِن، َأَحُدُهَما ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ْيَباِنيِّ َسل  َعْن َأِبي َعْمٍرو الشَّ

 ]  َوَلْم َيُقْل َعْن ِرْعَيَة، َوالطََّبَراِنيُّ
« قَاَل مَحَّاٌد:    -ما  رضي هللا عنه  -)حم( اْبن ُعَمَر    -[  2756]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَحَى النَّقِّيَع لِّْلَخْيلِّ َّ َصلَّى هللاُ  »َأنَّ النَّيبِّ

َْيلِّ اْلُمْسلِّمِّنَي« َْيلِّهِّ؟ قَاَل: »اَل خلِّ  َأخرجه مسند أمحد. .فـَُقْلُت َلُه: خلِّ
 إسناده صحيح[ [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: 5655 ،6464 ،6438]مسند: 

بِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »َأنَّ    -رضي هللا عنهما    -)حم( َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ اأْلَْنَصارِّيِّّ   -[  2757]  َصاحِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  .َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ََّنَى َعنِّ النـُّْهَبةِّ«

 هذا إسناد ضعيف[  [ ]شعيب: صحيح لغيره، و 14599]مسند: 
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عنه    -ُهَريـَْرَة    وأَب  )حب(  -[  2758]  َعَلْيهِّ    -رضي هللا   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  »قَاَل:  إِّالَّ َّللَِِّّّ َوَسلََّم:  َى  اَل محِّ
 َولَِّرُسولِّهِّ« أخرجه ابن حبان. 

 صحيح على شرط البخاري[    ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناد [4685]حبان: 

 الفصل الرابع: يف الشهداء 
: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ما تـَُعدُّوَن الشهيَد  -رضي هللا عنه    -)م ط ت( أبو هريرة    -[  2759]

ٌل، قالوا: َفمن ُهْم اي رسوَل  فيكم؟ قالوا: اي رسول هللا، َمْن قُتَِّل يف سبيل هللا فهو شهيٌد، قال: إنَّ ُشهَداَء أُمَّيت إذاً َلقلي
هللا؟ قال: من قُتَِّل يف سبيل هللا فهو شهيٌد، ومن مات يف سبيل هللا فهو شهيد، ومن مات يف الطاعون فهو شهيد، ومن  

أنَُّه قال: والغريق شهيٌد«. هذه رواية   -يعين أاب صاحل    -مات يف الَبْطنِّ فهو شهيد، قال ابُن مِّْقَسٍم: أشهُد على أبيك
 لم. مس

ُق، ويف رواية املوطأ، والرتمذي: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »الشهداُء مَخَْسٌة: اْلَمْطُعوُن، واْلَمْبُطوُن، والَغرِّ 
، والشهيُد يف سبيل هللا«.   وصاحُب اهَلْدمِّ

 [ ]صحيح[ 1240]جامع: 
رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »مَخٌس َمْن قُبَض  : قال: إنَّ -رضي هللا عنه   -)س( عقبة بن عامر   -[ 2760] 

يف شيٍء منهنَّ فهو شهيد: املقتوُل يف سبيل هللا شهيٌد، واْلَغرُِّق يف سبيل هللا شهيد، واملبطوُن يف سبيل هللا شهيُد،  
 . أخرجه النسائي واملطعوُن يف سبيل هللا شهيد، والنـَُّفساُء يف سبيل هللا شهيٌد«. 

: في سنده عبد هللا بن ثعلبة الحضرمي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ويشهد له الحديث  رعبد القاد ] [ 1241]جامع: 
 ]الرسالة: صحيح[  الذي قبله[ ]األلباني: صحيح[.

 : قال: الطَّاُعوُن، واملبطوُن، والغرِّيُق، والنـَُّفساُء، َشهاَدٌة.  -رضي هللا عنه  -)س( صفوان بن أمية  – [ 2761] 
 قال: ]وحدَّثنا[ أبو عثمان مِّرارًا، ورفعه َمرَّة إىل النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم. أخرجه النسائي. 

ول لم يوثقه غير ابن حبان، ولكن يشهد الذي قبله[ ]األلباني: : في سنده عامر بن مالك بصري. وهو مجهرعبد القاد ][ 1242]جامع:  
 ]الرسالة: صحيح لغيره[  صحيح[

: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »الشهداُء  -رضي هللا عنه    -)ط د س( جابر بن عتيك    –  [2762] 
،  سبعٌة، سوى الَقْتلِّ يف سبيل هللا: املطعوُن، واملبطوُن،   والَغرُِّق، واحلَرُِّق، وصاحُب ذاتِّ اجلْنب، والذي ميوُت حَتَت اهلَْدمِّ

ُْمٍع ]شهيدةَ   . أخرجه. [«واملرأُة متوُت جبِّ
  في سنده عتيك بن الحارث بن عتيك لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ولكن له شاهد بنحوه[ عبد القادر:  ][  1243]جامع:  

بن الحارث بن عتيك ذكره ابن حبان في "الثقات" وصحح حديثه هذا، ورواية مالك لحديثه في "الموطأ"  حديث صحيح، عتيك  ]شعيب:  
 [ صحيح[ ]األلباني: تقوية له

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »املائُد يف البحر، الذي  -رضي هللا عنهما    -)د( أم حرام    –  [2763] 
 والَغرِّق َلُه َأْجُر شهيَدْينِّ« أخرجه أبو داود.  ُيصيُبُه الَقيُء له أجر شهيد،

 : إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل هالل بِن ميمون[  رعبد القاد [ ] 1245]جامع: 
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: قال: مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه  -رضي هللا عنهما    -)خ ت د س( عبد هللا بن عمرو بن العاص    –  [2764] 
 أخرجه البخاري، والرتمذي، والنسائي.  «. قُتَِّل ُدوَن ماله فهو شهيدوسلم يقول: »َمْن 

 وللنسائي يف رواية: َمْن قُتل دون ماله مظلوماً فهو شهيد. 
ُأرِّيَد مالُه بغري حق،  وسلم يقول ويف رواية للرتمذي وأيب داود والنسائي قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه   : »َمْن 

 د«. َفقاتَل فـَُقتَِّل، فهو شهي 
 [ ]صحيح[ 1246]جامع: 

: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من قتَل دوَن مالهِّ  -رضي هللا عنه    -)س( بُريُدة األسلمي    –  [2765]
 أخرجه النسائي.  «.فهو شهيدٌ 

 : صحيح لغيره[ الرسالة] : حسن بشواهده[ ]األلباني: صحيح لغيره[ رعبد القاد [ ] 1247]جامع: 

: قال: مسعُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »َمْن  -رضي هللا عنه    -د س( سعيد بن زيد  )ت    –  [2766]
قُتَل ُدوَن مالهِّ فهو شهيد، وَمْن قُتَِّل ُدوَن َدمِّهِّ فهو شهيد، ومن قتَل دون دِّينه فهو شهيد، ومن قُتَل ُدوَن أْهلهِّ فِّهو  

 شهيد«. أخرجه الرتمذي، وأبو داود.
ذي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »َمْن قُتَِّل دوَن مالِّه فهو شهيٌد، ومن َسَرق من األرض  ويف أخرى للرتم

بًا ُطوَِّقُه يوَم القياَمةِّ من َسْبعِّ أرضني  «. شِّ
 ويف رواية للنسائي: َمْن قُتَِّل ُدوَن ماله فهو شهيد. 

 من قاتَل دون دمه فهو شهيٌد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. ويف أخرى له: َمْن قَاَتَل ُدوَن مالِّه فـَُقتَِّل فهو شهيد، و 
 زاد يف أخرى: ومن قاَتَل ُدوَن دِّينهِّ فهو شهيد. 

 [ صحيح: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 1248]جامع: 

ُمَقرِّن    –  [2767] بن  سويَد  عنه    -)س(  رسول هللا صلى    -رضي هللا  قال  ُدوَن قال:  قُتَِّل  »َمْن  وسلم:  عليه  هللا 
   .َمْظَلَمتِّهِّ فهو شهيد«. أخرجه النسائي

  ي سنده سوادة بن أبي الجعد، لم يوثقه غير ابن حبان، وأبو جعفر، شيخ لسوادة، مجهول، ولكن له عبد القادر: ف] [  1249]جامع:  
 لغيره[  صحيح[ ]الرسالة: صحيح]األلباني:  [صحيح اإلسناد   شاهد

: قال: جاء رجٌل إىل رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول  -رضي هللا عنه    -)م س( أبو هريرة    -[  2768]
قال: أرأيَت   «، قال: أرأَيَت إْن قَاتـََلين؟ قال: »قاتِّْلهُ   «،هللا، َأرأيَت إْن جاء رجٌل يريُد َأْخَذ َمايل؟ قال: »فال تـُْعطِّهِّ ماَلكَ 

 قال: أرأَيَت إْن قتلتُه؟ قال »هو يف النار«. أخرجه مسلم.  «،أنَت شهيدٌ إْن قـََتلين؟ قال: »ف
ويف رواية النسائي قال: جاء رجٌل إىل رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: اي رسوَل هللا، أرأَيت إْن ُعدِّي على مايل؟  

قال: فإن    «،ل: فإن أبوا عليَّ؟ قال: »فانشد ابهللقا  «،قال: فإْن أَبـَْوا عليَّ؟ قال: »فاْنُشد ابهلل  «،قال: »فاْنُشْد ابهلل
 أبـَْوا علي؟ قال: فـََقاتِّْل، »فإُن قُتِّلَت َففي اجلنة، وإْن قَتلَت َففِّي النار«. 

 ويف أخرى له قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »َمْن قاتَل ُدوَن َمالهِّ فـَُقتَِّل فهو شهيد«.
 [ ]صحيح[ 1250]جامع: 



712 
 

َبَسَة بن  -رمحه هللا    -)م( ًثبت موىل عمر بن عبد الرمحن    -[  2769] : قال: ملَّا كاَن بني ]عبدِّ هللا[ بنِّ َعْمرو، وَعنـْ
، فركَب خالُد بُن العاصِّ إىل اْبنِّ َعْمٍرو، فوَعظَُه، فقال له عبد هللا بن عمرو: أَما علم  َت  أيب سفيان ما كان تـََيسَّرا لِّْلقِّتالِّ

 أخرجه مسلم  «. هللا عليه وسلم قال: »َمْن قُتَِّل ُدوَن ماله فهو شهيد؟َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى 
 [ ]صحيح[ 1251]جامع: 

َ عِّْنَد َمالِّهِّ،   - ما رضي هللا عنه -اْبن ُعَمَر  )جه( -[ 2770] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن ُأِتِّ
 أخرجه ابن ماجه. فـَُقوتَِّل فـََقاَتَل فـَُقتَِّل، فـَُهَو َشهِّيٌد« 

 ]شعيب: صحيح[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده يزيد بن سنان التميمي ضعفه أحمد وغيره[ ]األلباني: صحيح[ 2581 ]ماجه:
 لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سنان[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن ُأرِّيَد َمالُُه ظُْلًما   -رضي هللا عنه  -أَبو ُهَريـَْرَة   )جه( -[ 2771]
 أخرجه ابن ماجه. فـَُقتَِّل، فـَُهَو َشهِّيٌد« 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن لقصور درجته عن أهل الحفظ واإلتقان[ ]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب:  2582 ]ماجه:
 وهذا إسناد حسن[  حديث صحيح،

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعاَد َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َرَواَحَة،    -رضي هللا عنه    -  )حم( ُعَباَدة ْبنِّ الصَّامِّتِّ   -[  2772]
قَ  َشَهاَدٌة،  اْلُمْسلِّمِّ  قـَْتُل  قَاُلوا:  ؟«  أُمَّيتِّ ُشَهَداُء  َمْن  »أََتْدُروَن  فـََقاَل:  هِّ،  فَِّراشِّ َعْن  َلُه  حَتَوََّز  إًِّذا  َفَما  أُمَّيتِّ  ُشَهَداَء  »إِّنَّ  اَل: 

ُلَها َوَلُدَها مَجَْعا«لَ   َأخرجه مسند أمحد. .َقلِّيٌل، قـَْتُل اْلُمْسلِّمِّ َشَهاَدٌة، َوالطَّاُعوُن َشَهاَدٌة، َواْلَمْرَأُة يـَْقتـُ
[ 17797]مسند:   [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات 

يـَُعو   -[  2773] الصَّامِّتِّ  ْبنِّ  ُعَباَدَة  َعَلى  َدَخَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ  ُحبَـْيٍش،  ْبنِّ  د  رَاشِّ ُدُه يفِّ  )حم( 
؟« فََأرَمَّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَتـَْعَلُموَن َمنِّ الشَّهِّيُد مِّْن أُمَّيتِّ هِّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ،  َمَرضِّ اْلَقْوُم، فـََقاَل ُعَباَدُة: َسانُِّدوينِّ  

ُب، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  : " إِّنَّ ُشَهَداَء أُمَّيتِّ إًِّذا َلَقلِّيٌل:  فََأْسَنُدوُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، الصَّابُِّر اْلُمْحَتسِّ
ُسَررِّهِّ  َجلَّ َشَهاَدٌة، َوالطَّاُعوُن َشَهاَدٌة، َواْلَغَرُق َشَهاَدٌة، َواْلَبْطُن َشَهاَدٌة، َوالنـَُّفَساُء جَيُرَُّها َوَلُدَها بِّ اْلَقْتُل يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َعزَّ وَ 

: »َسادُِّن بـَْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ َواحْلَْرُق، َوالسَّْيُل«  مسند أمحد.  َأخرجه  .إِّىَل اجْلَنَّةِّ " قَاَل: َوزَاَد فِّيَها أَبُو اْلَعوَّامِّ
 [ َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات   [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع[ ]الهيثمي:15998]مسند: 

ْبنِّ َعامِّرٍ   -[  2774] ُعْقَبة  قَاَل: »اْلَميُِّّت مِّْن َذاتِّ    -رضي هللا عنه    -  )حم(  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ 
 َأخرجه مسند أمحد. .اجْلَْنبِّ َشهِّيٌد« 

 َوِفيِه َكاَلم [ [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة 17434]مسند: 
َبة ْبنِّ َعْبٍد السَُّلمِّيِّ   )حم(  -[  2775] َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " أيَِْتِّ الشَُّهَداُء    -رضي هللا عنه    -  ُعتـْ ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ

رَ  فَإِّْن َكاَنْت جِّ اْنظُُروا،  فـَيـَُقاُل:  ُشَهَداُء،  حَنُْن   : الطَّاُعونِّ َأْصَحاُب  فـَيَـُقوُل   ، لطَّاُعونِّ ابِّ الشَُّهَداءِّ َواْلُمتَـَوفَـّْوَن  َراحِّ  اُحُهْم َكجِّ
يُل َدًما رِّيَح  ُدوََّنُْم َكَذلَِّك "َتسِّ ، فـَُهْم ُشَهَداُء فـََيجِّ  َأخرجه مسند أمحد.  .اْلمِّْسكِّ

 [ ]شعيب: إسناده حسن، إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة، وهذا منها[ 17651]مسند: 

اْلمَ   -[  2776] َفذََكُروا  ِّّ الشَُّهَداُء،  اخْلَْواَلينِّ قَاَل: ذُكَِّر عِّْنَد َأيبِّ عِّنَـَبَة   ، ِّّ اأْلَهْلَاينِّ ْبنِّ زِّاَيٍد  حُمَمَّد  َواْلَمْطُعوَن، )حم(  ْبُطوَن، 
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ثـََنا َأْصَحاُب نَبِّيَِّّنا َعْن نَبِّيَِّّنا َصلَّى  َب أَبُو عِّنَـَبَة، َوقَاَل: َحدَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »إِّنَّ ُشَهَداَء اَّللَِّّ يفِّ    َوالنـَُّفَساَء، فـََغضِّ هللاُ 
، أَُمَناُء اَّللَِّّ يفِّ اأْلَْرضِّ يفِّ َخْلقِّهِّ، قُتُِّلوا َأْو َماُتوا«  َأخرجه مسند أمحد.  . اأْلَْرضِّ

[ [ ]شعيب: إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وباقي رجاله ثقات[ ]الهيثمي: َروَ 17786]مسند:   اُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقات 
َعبَّاسٍ   )حم(  -[  2777] فـَُهَو    -  مارضي هللا عنه  -  اْبن  َمْظَلَمتِّهِّ  قُتَِّل ُدوَن  َمْن  َوَسلََّم: "  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َعنِّ 

 َأخرجه مسند أمحد.  . َشهِّيٌد "

 [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح إال أنه منقطع[ 2779]مسند: 

َصلَّ   -[  2778] حُمَمٍَّد  َأْصَحابِّ  مِّْن  مُحََمُة  َلُه:  يـَُقاُل  رَُجاًل َكاَن  َأنَّ   ، احلِّْمرَيِّيِّّ الرَّمْحَنِّ  َعْبدِّ  ْبنِّ  مُحَْيد  َعَلْيهِّ  )حم(  ى هللاُ 
ُ َعْنُه فـََقاَل: اللَُّهمَّ إِّنَّ  َي اَّللَّ اَلَفةِّ ُعَمَر َرضِّ مُحََمَة يـَْزُعُم أَنَُّه حيِّبُّ لَِّقاَءَك، فَإِّْن َكاَن مُحََمُة    َوَسلََّم َخَرَج إِّىَل َأْصبَـَهاَن َغازِّاًي يفِّ خِّ

ْدَقُه، َوإِّْن َكاَن َكاذِّاًب فَاْعزِّْم َعَلْيهِّ، َوإِّْن َكرَِّه اللَُّهمَّ اَل تـَُردَّ مُحََمَة مِّ  ْن َسَفرِّهِّ َهَذا. قَاَل: فََأَخَذُه اْلَمْوُت،  َصادِّقًا فَاْعزِّْم َلُه بِّصِّ
ْعَنا مِّْن    ُن َمرًَّة: اْلَبْطُن، َفَماَت أَبْصبَـَهاَن. قَاَل: فـََقاَم أَبُو ُموَسى فـََقاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس إِّانَّ َواَّللَِّّ َماَوقَاَل َعفَّا ْعَنا فِّيَما مسِّ مسِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  .نَبِّيُِّّكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَما بـََلَغ عِّْلَمَنا إِّالَّ َأنَّ مُحََمَة َشهِّيٌد«
[ ]شعيب: إسناده صحيح إن ثبت سماُع ُحميد بن عبد الرحمن الحميري لهذه القصة من أبي موسى، فليس في اإلسناد  19659]مسند: 

عَّفه تصريح  من ُحميد بسماعه منه[ ]الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وأحمد بنحوه، وفيه داود اأَلْودي وثقه ابُن معين في رواية وض
 في أخرى[ 

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسأََلُه َسائٌِّل: إِّْن َعَدا -[  2779] َعَليَّ َعاٍد، فََأَمَرُه    )حم( قـَُهْيد ْبنِّ ُمَطرٍِّف اْلغَِّفارِّيِّّ
َهاُه َثاَلَث مَِّراٍر، قَاَل: فَإِّْن َأىَب، فََأَمَرُه بِّقَِّتالِّهِّ، قَ  اَل: َفَكْيَف بَِّنا؟ قَاَل: »إِّْن قـَتَـَلَك فَأَْنَت يفِّ اجْلَنَّةِّ، َوإِّْن قـَتَـْلَتُه فـَُهَو يفِّ  َأْن يـَنـْ

   .النَّارِّ«
اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: َسَأَل َسائٌِّل َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: إِّْن َعَدا َعَليَّ َعاٍد؟ فـََقاَل َرُسوُل  ويف رواية أخرى،  

 . يفِّ اجْلَنَّةِّ، َوإِّْن قـَتَـْلَتُه فَإِّنَُّه يفِّ النَّارِّ« َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ذَكِّْرُه َوَأَمَرُه بَِّتْذكِّريِّهِّ َثاَلَث َمرَّاٍت، فَإِّْن َأىَب فـََقاتِّْلُه فَإِّْن قـَتَـَلَك فَإِّنََّك 
 َأخرجه مسند أمحد. 

]شعيب: حديث  15487  ،15486]مسند:   َوِرَجاُلُهْم  [  َواْلَبزَّاُر،  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  للتحسين[  إسناد محتمل  وهذا  صحيح، 
 ]  ِثَقات 

لََّم: »َمْن قُتَِّل  )حم( زَْيد ْبنِّ َعلِّيِّ ْبنِّ احْلَُسنْيِّ، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ   -[  2780]
 َأخرجه مسند أمحد.  .ُدوَن َمالِّهِّ فـَُهَو َشهِّيٌد«

[ [ ]شعيب: صحيح وإسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه 590]مسند:   َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقات 

َسَلَمةَ   )حب(  -[  2781] نـََفٌر مِّْن    -  ارضي هللا عنه  -  أُمُّ  بـَْيتَِّها َوعِّْنَدُه  َنا ُهَو يفِّ  بـَيـْ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ َّ َصلَّى اَّللَّ النَّيبِّ َأنَّ 
اَلاًن  فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َكْم َصَدَقُة َكَذا وََكَذا مَِّن التَّْمرِّ؟ قَاَل: »َكَذا وََكَذا« قَاَل الرَُّجُل: فَإِّنَّ فُ َأْصَحابِّهِّ إِّْذ َجاَءُه رَُجٌل  

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َفَكْيَف إَِّذا َسَعى   ُّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَأَخَذ مِّينِّّ َكَذا وََكَذا، فـََقاَل النَّيبِّ َعَلْيُكْم َمْن يـَتَـَعدَّى َعَلْيُكْم َأَشدَّ  تـََعدَّى َعَليَّ
نْـ  ُهْم: َفَكْيَف بَِّنا اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إَِّذا َكاَن الرَُّجُل مِّنَّا َغائًِّبا يفِّ إِّبِّلِّهِّ  مِّْن َهَذا التـََّعدِّي«، َفَخاَض اْلَقْوُم يفِّ َذلَِّك، فـََقاَل الرَُّجُل مِّ

اَّللَِّّ  َرُسوَل  اَي  َيْصَنُع  َفَكْيَف  احْلَقَّ،  َعَلْيهِّ  فـَتَـَعدَّى  َمالِّهِّ،  زََكاَة  فََأدَّى  َوََنْلِّهِّ،  َوَزْرعِّهِّ  َيتِّهِّ  اَّللَُّ َوَماشِّ َصلَّى   ُّ النَّيبِّ فـََقاَل  َعَلْيهِّ  ؟   
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َرَة، مثَّ مَلْ يـَُغيُِّّب  َوَسلََّم: » َا َوْجَه اَّللَِّّ َوالدَّاَر اآْلخِّ َا نـَْفُسُه يُرِّيُد هبِّ َبًة هبِّ ًئا، َوَأقَاَم  َمْن َأدَّى زََكاَة َمالِّهِّ طَيـْ َها َشيـْ نـْ الصَّاَلَة، َوآَتى مِّ
اَلَحُه، فَـ   أخرجه ابن حبان.  َقاَتَل فـَُقتَِّل، فـَُهَو َشهِّيٌد«الزََّكاَة فـَتَـَعدَّى َعَلْيهِّ احْلَقَّ، فََأَخَذ سِّ

رجاله ثقات رجال الصحيح غير أيوب بن محمد الوزان وهو ثقة وعبد هللا بن جعفر وثقه   :صحيح[ ]شعيب]االلباني:  [3193]حبان: 
 الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"األوسط"، ورجال الجميع رجال الصحيح[ ]ابن معين وأبو حاتم[ 
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 الكتاب األول: يف الطهارة 
ليلَة اجلّن:    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال يل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت د( عبد هللا بن مسعود    -[  1]

قلت: نبيذ، قال: مترة طيِّّبة، وماء طهور، فتوّضأ منه«. أخرجه الرتمذي، وأخرجه أبو    –أو رَْكَوتك    -إَِّداَوتَِّك  »ما يف  
 داود، ومل يذكر: »فتوضَّأ منه«. 

]عبد القادر: ضعيف ال يثبت[  [  أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث ال تعرف له رواية غير هذا الحديث ]الترمذي:  [  5047]جامع:  
 عيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد[  ]ش

.... هبذه القصة، قال  -صلى هللا عليه وسلم -)د( عبد هللا بن معقل بن مقرن قال »صلَّى أعرايّب مع النيبِّّ  *  -[ 2] 
: ُخُذوا ما ابَل عليه من الرتاب فأْلُقوه، وأهريُقوا على مكانه ماء« قال  -صلى هللا عليه وسلم -يعين النيبَّ  -فيه: وقال 

 .. أخرجه أبو داود-صلى هللا عليه وسلم -ك النيبَّ أبو داود: وهو مرسل، ابُن معقل مل يُدر 
 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: رجاله ثقات لكنه مرسل[ 5056]جامع: 

َنة،   -صلى هللا عليه وسلم -)د ت س( عبد هللا بن عكيم: قال: »قُرِّئ علينا كتاب رسول هللا  *  -[ 3]  أبرض ُجَهيـْ
 يومئذ غالم شاب، يقول فيه: ال َتسَتمتُِّعوا من امليتة إبهاب وال َعَصب«.وأان 

كتب إىل ُجهينة قبل موته بشهرين: ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى »أن رسول هللا  
 عصب« أخرجه أبو داود.

 : أن ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال عصب«. -عليه وسلمصلى هللا    -ويف رواية الرتمذي قال: »أاتان كتاُب رسول هللا  
 ويف أخرى »قبل موته بشهرين«.

 وأخرج النسائي الرواية األوىل.
]عبد القادر: قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في " الناسخ والمنسوخ ": [  هذا حديث حسن ]الترمذي:  [  5086]جامع:  

 ]األلباني: صحيح[ وحديث ابن عكيم مضطرب جدًا[ ]شعيب: إسناده ضعيف[  

: َلما َقدِّم عبد هللا بن عباس الَبصرَة، فكان حُيدِّث عن أيب موسى،  -رضي هللا عنه    -)د( أبو موسى األشعري   -[ 4] 
أبو موسى: »إين كنُت مع رسول هللا  فك إليه  أشياء، فكتب  صلى هللا عليه    -تب عبد هللا إىل أيب موسى يسأله عن 

َدار، فبال، مث قال: إذا أراد أحدكم أن يُبوَل فـَْلرَيَْتْد لِّبولِّه«.    -وسلم ذاَت يوم، فأراد أن يُبوَل، فأتى َدمِّثاً يف أصل جِّ
 عن شيخ، ومل ُيسمِّّه.أخرجه أبو داود عن أيب التـَّيَّاح  

 ]األلباني: ضعيف[   إسناده ضعيف إلبهام شيخ أبي التياح[[ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: 5088]جامع: 

أْن   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »َّنى رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( معقل بن أيب معقل األسدي  -[ 5] 
 غائط«. أخرجه أبو داود. َنْستقبَِّل القِّبَلتني ببول أو 

 ]األلباني: منكر[ [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة[ 5101]جامع: 

َلَة« أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم -: »أنه رأى النيب  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو قتادة  -[ 6]  يبوُل ُمْستَـْقبل القِّبـْ
 الرتمذي. 

 [ ]عبد القادر: في سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ 5104]جامع: 
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أبُوُل قائماً، فقال: اي   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رآين النيبُّ  -رضي هللا عنه    -)ت( عمر بن اخلطاب  -[ 7] 
ذي ، وقال: إَّنا رفع هذا احلديث عبد الكرْي بن أيب املخارق،  أخرجه الرتم«. عمُر ال تـَُبْل قائماً، فما بـُْلُت قائماً بعدُ 

 وهو ضعيف عند أهل احلديث، ضعفه أيوب السَّْختَِّياين وتكلَّم فيه. 
وروى عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر قال: قال عمُر: »ما بـُْلُت قائماً ُمْنُذ أسلمُت«، وهذا أصح من حديث عبد  

 الكرْي. 
 لنهي عن البول قائماً: على التأديب، ال على التحرْي. قال ]الرتمذي[ : ومعىن ا

 قال: وقد ُروَِّي عن ابن مسعود قال: »إنه من اجلفاء أن تبوَل وأنَت قائم«.
إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند  ]الترمذي: إسناده ضعيف[ معلق و [ ]عبد القادر: 5108]جامع: 

ْخِتَياني وتكلَّم فيه[ أهل الحديث، ضعفه أي  وب السَّ

يقول: »ال خيرج   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسول هللا   -رضي هللا عنه   -)د( أبو سعيد اخلدري  -[ 8] 
َفنْيِّ عن َعْورَتـَْيهما يتحدًَّثن، فإن هللا مَيُْقُت على ذلك« أخرجه أبو داود.   الرجالن َيْضرِّابن الغائَط كاشِّ

 ]األلباني: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة هالل بن عياض[  5112]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم -قاال: »كان النيبُّ   -رضي هللا عنهم  -)د ت( أنس بن مالك وعبد هللا بن عمر  *  -[ 9] 
 إذا أراد احلاجة مل يـَْرَفْع ثـَْوبَه حَّت َيْدنـَُو من األرض«. 

هكذا ُروي عن األعمش عن أنس. وروي أيضاً عن األعمش قال: قال ابُن عمر: »كان  [: أخرجه الرتمذي، ]وقال
إذا أراد احلاجة... وذكر مثله«. وكال احلديثني مرسل، وأخرجه أبو داود عن عمر،   -صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ 

 . وقال: وقد رواه األعمش عن أنس
 ]األلباني: صحيح[ حديث ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[   [ ]عبد القادر:5113]جامع: 

فْلُيوتِّْر، من فعل   من اْكَتَحلَ قال: » -صلى هللا عليه وسلم -أن النيب  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة   -[ 10] 
فقد أحسن، وَمن ال فال َحَرج، ومن اْسَتجَمَر فلُيوتِّْر، من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج، ومن أكل فما خَتَلََّل  

ْ، فإن مل جيْد إال أ َتلِّْع، من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج، ومن أتى الغائط فْلَيْسَترتِّ   نفْليَـْلفِّْظ، وما الك بلسانِّهِّ فْليَـبـْ
جيمَع َكثيباً من رَْمل فْلَيْستْدبِّْرُه، فإن الشيطان يـَْلَعُب ِبقاعد بين آدم، من فعل فقد أحسن، ومن ال فال َحرج«، أخرجه  

 أبو داود.

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف، حصين الحبراني مجهول[  5114]جامع: 

إذا دخل   -قال: »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه  -مالك )د ت س( أنس بن *   -[ 11] 
 اخلالَء َوَضع خامَته« أخرجه أبو داود.

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [منكر ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: [  حديث حسن صحيح غريب]الترمذي: [ 5123]جامع: 

قال: »جاءين جبيل، فقال: اي حممد،   -صلى هللا عليه وسلم - أن النيب  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة   -[ 12] 
 إذا توضأَت فانـَْتضِّح« أخرجه الرتمذي. 

  [ضعيف]األلباني:  [هذا حديث غريب. وسمعت محمدا، يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث ]الترمذي: [ 5129]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ 
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فقام عمُر خلَفه بُكوز من   -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »ابل رسول هللا  -عنها رضي هللا   -)د( عائشة   -[ 13] 
ماء، فقال: ما هذا اي عمر؟ فقال: ماء نتوضأ به، قال: ما أُمِّْرُت كلَّما بُلُت أن أتوضأ، ولو فعلُت لكانت ُسنَّة« أخرجه  

 أبو داود.
ضعيف لضعف عبد هللا بن يحيي التوأم وجهالة أم عبد هللا بن أبي [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده  5131]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ مليكة[ 

َ ِباء فقال    -صلى هللا عليه وسلم   -: »أنه كان مع النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)س( القيسي    -[  14]  يف سفر، فُأِتِّ
 .رجليه بيمينه كلتيهما«. أخرجه النسائيعلى يديه من اإلانء، فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذِّراعيه مرة مرة، وغسل 

اإلسناد[5150]جامع:   ضعيف  ]األلباني:  مجهول[  وهو  حنيف،  بن  عثمان  بن  سنده عمارة  في  القادر:  ]عبد  تخريج    [  في  ]شعيب 
 (: إسناده ضعيف[ 23118المسند )

ميسح رأسه مرة   -صلى هللا عليه وسلم -)د( طلحة بن ُمصرِّف: عن أبيه عن جده قال: »رأيُت النيبَّ  *  -[ 15] 
واحدة، حَّت بلغ الَقَذاَل، وهو أول القفا«. قال ُمسدَّد: »مسح رأسه من مقدَّمه إِّىل مؤخَّره، حَّت أخرج يديه من حتت  

 ُأذنيه«.
 بو داود. ]قال مسدد: فحدَّثت به حيىي، فأنكره[ أخرجه أ

ضعيف،   -وهو ابن أبي سليم-[ ]شعيب: إسناده ضعيف، ليث  إسناده ضعيف وهو حسن بشواهده [ ]عبد القادر:5152]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ وُمصرف والد طلحة مجهول[ 

: فغسل وجهه  -صلى هللا عليه وسلم -: قال »توضأ النيبُّ -رضي هللا عنه  -)ت د( أبو أمامة الباهلي  *  -[ 16] 
ثالًثً، ويديه ثالًثً، ومسح برأسه، وقال: اأُلُذانن من الرأس«. قال محَّاد: ال أْدري »اأُلذانن من الرأس« من قول أيب  

 أخرجه الرتمذي.  ؟-صلى هللا عليه وسلم -أمامة، أم من قول رسول هللا 
قال: »وكان ميسح املَْأَقنْي، قال: وقال: اأُلذانن من   -صلى هللا عليه وسلم -وعند أيب داود: أنه ذكر وضوء رسول هللا 

 . الرأس«. قال محاد: ]ال أدري[... احلديث
بن ربيعة وشهر بن  ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف سنان [  هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم]الترمذي: [ 5153]جامع: 

 [ إسناده ضعيف لضعف سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب]شعيب:  [صحيح حوشب[ ]األلباني: 

يتوضأ، وعليه   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رأيُت رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)د( أنس بن مالك    -[ 17] 
 يـَنـُْقض العمامة«. أخرجه أبو داود. عمامة قِّْطرِّيَّة، فأدخل يده من حتت العمامة فمسح مقدَّم رأسه، ومل 

وأبو معقل مجهوالن[   -وهو المدني-[ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عبد العزيز بن مسلم  5163]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

هللا  صلى  -قال: »دخلُت على رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده   -[ 18] 
ُل بني املضمضة واالستنشاق«. أخرجه   -عليه وسلم َيتِّهِّ على َصْدرِّه، فرأيته يـَْفصِّ يُل من وجهه وحلِّ وهو يتوضأ واملاُء َيسِّ
 أبو داود.

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 5189]جامع: 

قال: »إن للوضوء شيطاانً   -صلى هللا عليه وسلم -هللا   أن رسول -رضي هللا عنه  -)ت( ُأيب بن كعب    -[ 19] 
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 يقال له: اْلَوهَلَاُن، فاتقوا َوْسَواَس املاء«. أخرجه الرتمذي. 
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ [  ، وليس إسناده بالقوي ]الترمذي: هذا حديث غريب[ 5207]جامع: 

ُف هبا بعد   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »كان لرسول هللا  -ها رضي هللا عن  -)ت( عائشة   -[ 20]  ْرَقة يُنشِّّ خِّ
 الوضوء« أخرجه الرتمذي. 

الباب شيء]الترمذي:  [  5208]جامع:   بالقائم وال يصح في هذا  القادر: فيه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف[ ]األلباني: [  ليس  ]عبد 
 ضعيف اإلسناد[ 

إذا توضأ مسح وجهه   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رأيت النيب  -رضي هللا عنه  -)ت( معاذ بن جبل    -[ 21] 
 بطَرف ثوبه« أخرجه الرتمذي. 

]عبد القادر: في سنده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم  [  هذا حديث غريب وإسناده ضعيف]الترمذي: [ 5209]جامع: 
 اإلسناد[ األفريقي، وهما ضعيفان[ ]األلباني: ضعيف 

: »ال صالة ملن ال وضوء  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة   -[ 22] 
 . له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: ضعيف[ [  ه وال ألبي [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة يعقوب بن سلمة5210]جامع: 

  -)ت( رابح بن عبد الرمحن بن أيب سفيان بن ُحَويطب: عن جدته عن أبيها قالت: مسعُت رسول هللا  *  -[ 23] 
 . يقول: »ال وضوَء ملن مل يذكر اسم هللا عليه«. أخرجه الرتمذي -صلى هللا عليه وسلم

]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني:  [  هذا الباب حديثا له إسناد جيدقال أحمد بن حنبل: ال أعلم في ]الترمذي: [ 5211]جامع: 
 [ إسناده ضعيف]شعيب:   حسن[

انم وهو   -صلى هللا عليه وسلم -: »أنه رأى النيب -رضي هللا عنهما    -)د ت س( عبد هللا بن عباس   -[ 24] 
َْت؟ قال: إن الوضوَء ال جيب إال على   مث قام ُيصلِّّي، فقلُت: اي رسول هللا، -أو نـََفخ  -ساجد، حَّت َغطَّ  إنك قد َّنِّ

ُله«. أخرجه الرتمذي.   من انم ُمضطجعاً، فإنه إذا اْضَطَجَع اْسرَتَْخْت مفاصِّ
كان يسجد، ويناُم وينُفخ، مث يقوم فُيصلِّّي، وال يتوضأ، فقلت    -صلى هللا عليه وسلم  -وعند أيب داود: »أن رسول هللا  

َْت؟ فقال: إَّنا الوضوء على من انم مضطجعًا«. له: صلَّيَت ومل   تتوضأ وقد َّنِّ
 زاد يف رواية »فإنه إذا اضطجع اسرتخت مفاصله«. 

الداالين عن   يـَْروِّه إال يزيد ]أبو خالد[  أبو داود: قوله: »إَّنا الوضوء على من انم مضطجعًا« حديث منكر، مل  قال 
 حمفوظاً.  -صلى هللا عليه وسلم -ذكروا شيئاً من هذا، وقال: كان النيبُّ قتادة، وروى أوََّله له مجاعة عن ابن عباس، ومل ي

يساره، فجعلين عن ميينه،    فقمت عنذات ليلة،    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي قال: »صليُت مع النيبِّّ  
 . فصلى، مث اضطجع ورقد، فجاءه املؤذِّّن فصلى ومل يتوضأ«

 اده ضعيف في المرفوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسن5240]جامع: 

صلى    -)د( عبيد بن ْثامة املرادي قال: »قدم علينا مصَر عبد هللا بُن احلارث بن َجزء من أصحاب النيبِّّ    -[  25] 
  -مع رسول هللا    -أو سادس ستة    -فَسمِّعُته حُيدِّث يف مسجد مصَر، قال: لقد رأيُتين سابَع سبعة    -هللا عليه وسلم

النار، فقال له  يف دار رجل، فمرَّ بالل، فناداه    -صلى هللا عليه وسلم َفَمَرْران برجل، وبـُْرَمتُه على  ابلصالة، فخرجنا، 
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: أطابت بـُْرمتَك؟ قال: نعم، أبيب أنت وأمي، فتناول منها َبْضَعة، فلم يزل يَعلُِّكها حَّت  -صلى هللا عليه وسلم  -النيبُّ  
 أْحَرَم ابلصالة وأان أنظر إليه«. أخرجه أبو داود. 

 ]األلباني: ضعيف[ سنده مجهول[ ]شعيب: ضعيف بهذا السياق[   [ ]عبد القادر: في5258]جامع: 

شرب لبناً فلم ميضمض،  -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)د( أنس بن مالك  *  -[ 26] 
 ومل يتوضأ، وصلَّى« أخرجه أبو داود.

 [ حسن]األلباني:   [ ]شعيب: إسناده محتمل للتحسين[[ ]عبد القادر: في سنده في سنده مطيع بن راشد، وهو مجهول 5264]جامع: 

صلى هللا   -قال: »بينما رجل ُيصلِّّي ُمسبِّل إزاره، قال له رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة  *  -[ 27] 
كان : اذهب فتوضأ، فذهَب فـََتوضأ مث جاء، فقال رجل: اي رسول هللا، مالك أمرَته أن يتوضأ؟ قال: إنه  -عليه وسلم

 . ُيصلِّّي وهو ُمسبل إزارَه، وإن هللا ال يقبُل صالَة رجل ُمسبل إزاره« أخرجه أبو داود
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر[  5267]جامع: 

أَتى   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رأيُت رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)د( أوس بن أيب أوس الثقفي  *  -[ 28] 
 فتوضأ، ومسح على نـَْعَليهِّ، وَقَدَمْيهِّ« أخرجه أبو داود.  -يعين: املِّيَضأَة  -كِّظَاَمَة قوم 

 ويف رواية ُمسدَّد مل يذكر امليضأة والكِّظامة.
سنده عطاء العامري الطائفي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عطاء العامري والد   يف[ ]عبد القادر: 5280]جامع: 

 ]األلباني: صحيح[ يعلى مجهول[ 

َلَتنْيِّ أنه   -صلى هللا عليه وسلم -وكان قد صلَّى مع رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)د( ُأيب بن عمارة    -[ 29]  القِّبـْ
 على اخلفني؟ قال: نعم، قال: يوماً؟ ]قال: يومًا[، قال: ويومني؟ ]قال: ويومني[، قال:  قال: »اي رسول هللا، أْمسحُ 

 وثالثة أايم؟ قال: نعم، وما شْئَت«.
 : نِّْعَم ما َبَدا لك«. -صلى هللا عليه وسلم -أخرجه أبو داود، وقال يف رواية: »حَّت بلغ سبعاً، قال رسول هللا 

 .، وليس هو ابلقويقال أبو داود: وقد اختلف يف إسناده
 [ ]عبد القادر: حديث ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جدًا،[  5286]جامع: 

: »سئل عن التيمم، فقال: إنَّ هللا قال يف كتابه حني ذََكر  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس  *  -[ 30] 
{ ]املا ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأْيدَِّيُكم إىل املَرافِّقِّ [، وقال يف التيمم: }فَاْمَسُحوا بُِّوُجوهُِّكْم َوأْيديُكْم{  6ئدة:  الوضوء: }فَاْغسِّ

[ وكانت السُّنَّة يف القطع: الكفَّني، إَّنا هو  38[ وقال: }َوالسَّارُِّق َوالسَّارَِّقُة فَاْقطَُعوا أْيدِّيـَُهما{ ]املائدة:  6]املائدة:  
 « أخرجه الرتمذي. -يعين: التيمم - .الوجه والكفَّني

]عبد القادر: في سنده محمد بن خالد القرشي، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف  [  حديث حسن غريب صحيح]الترمذي: [ 5293]جامع: 
 اإلسناد[ 

قال: »حتت كلِّّ شعرة َجَنابَة،   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د ت( أبو هريرة    -[ 31] 
ُلوا الشَّْعَر، وأنـُْقوا   الَبَشَر« أخرجه أبو داود والرتمذي. فاْغسِّ

[ ]عبد القادر: في إسناده الحارث بن وجيه، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف الحارث بن وجيه، وقد ضعفه  5316]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ المصنف به[ 
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قال: »من تـََرَك موضع   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)د( علي بن أيب طالب  *  -[ 32] 
شعرة من جنابة مل يغسلها، فُعَِّل به كذا وكذا من النار. قال علّي: فمن مثَّ عاديُت رأسي، فمن مثَّ عاديت رأسي، فمن مثَّ  

 . عاديُت رأسي ثالًثً، وكان جَيُزُّ َشْعَره« أخرجه أبو داود
 [ ضعيف ]األلباني: [ ]شعيب: إسناده ضعيف مرفوعًا[  إسناده صحيح [ ]عبد القادر:5317]جامع: 

)د( شعبة: »أن ابن عباس كان إذا اغتسل من اجلنابةِّ يُفرُغ بيده اليمىن على يده اليسرى سبع مرار، مث    -[ 33] 
َي َمرة كم أفرغ، فسألين: كم  -يغسل فرجه  ي؟ مث  فقلُت: ال أدري، فقال: ال أمَّ لك، وما مينعك أن تدر  أفرْغت؟فـََنسِّ

يتطهَّر«   -صلى هللا عليه وسلم -يتوضأ وضوَءه للصالة، مث يفيض على جلده املاء، مث يقول: هكذا كان رسول هللا 
 أخرجه أبو داود. 

إسناده ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره دون غسل اليد سبعًا، فال تصح، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني:  عبد القادر: [ ] 5326]جامع: 
 ضعيف[ 

قال: »كانت الصالُة مخسني، والغسُل من اجلنابة سبع مِّرار،   -رضي هللا عنهما   -د( عبد هللا بن عمر )  -[ 34] 
يسأل حَّت ُجعلت الصالة مخساً،   -صلى هللا عليه وسلم -وَغسُل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزْل رسول هللا 

 وغسُل اجلنابة مرة، وغسُل البول من الثوب مرة« أخرجه أبو داود.
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر[  5341]جامع: 

من اجلنابة مث   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »رِبا اغتسل رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)ت( عائشة   -[ 35] 
 الرتمذي.جاء فاسَتْدفأ يب، فضممته إيلَّ وأان مل أغتسل« أخرجه 

]األلباني:   []عبد القادر: في سنده حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف [ هذا حديث ليس بإسناده بأس ]الترمذي: [ 5342]جامع: 
 ضعيف[ 

يغسل رأَسه ابخلِّْطمي   -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »كان رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)د( عائشة   -[ 36] 
 .ُصبُّ عليه املاء« أخرجه أبو داودوهو ُجنب، جَيَْتزِّئ بذلك، وال يَ 

وشريك  5344]جامع:   سواءة،  بني  من  الرجل  إلبهام  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  إسناده  القادر:  ]عبد  هللا  -[  عبد  ابن  وهو 
 ]األلباني: ضعيف[ سيئ الحفظ[  -النخعي

رَخََّص للجنب إذا أراد   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن النيب -رضي هللا عنه  -)ت د( عمار بن ايسر  *  -[ 37] 
 أن أيكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصالة«. 

أخرجه الرتمذي، وانتهت رواية أيب داود عند قوله: »يتوضأ« وقال أبو داود: بني حيىي وعمار بن ايسر يف هذا احلديث  
 رجل.

 ابن عمر وعبد هللا بن عمرو: »اجلُُنُب إذا أراد أن أيكل توضأ«.وقال علّي و 
 ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ ]األلباني: ضعيف[ ]الترمذي: حديث حسن صحيح[  [ 5351]جامع: 

»ال تدخل  قال:  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)د س( علي بن أيب طالب   -[ 38] 
 .املالئكة بيتاً فيه صورة وال كلب وال جنب« أخرجه أبو داود والنسائي
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القادر:  5354]جامع:   ]عبد  إسناد  في  [  وهذا  جنب"،  "وال  قوله:  دون  لغيره  صحيح  ]شعيب:  مجهول[  وهو  الحضرمي،  نجي  سنده 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 

قالت: »أْرَدَفين    -قد مساها يل    -عن امرأة من بين غِّفار    -رضي هللا عنها    -)د( أمية بنت أيب الصلت    -[  39] 
عليه وسلم  -رسول هللا   رسول هللا    -صلى هللا  لَنَـَزل  فوهللا  قالت:  رْحلِّه  َحقيبة  عليه وسلم  -على  إىل    -صلى هللا 

م دم  هبا  فإذا  رَْحلِّه،  َحقيبة  عن  ونزلُت  فأانخ،  الناقة  الصبح،  إىل  فـَتَـَقبَّْضُت  قالت:  حضُتها،  حيضة  أول  وكانت  ينِّّ 
؟ قلت: نعم،    -صلى هللا عليه وسلم  -واْستحَييُت، فلما رأى رسول هللا   ؟ لعلَّكِّ نُفِّْستِّ ما يب، ورأى الدََّم، قال: ما َلكِّ

ب احلقِّيبة من الدم، مث ُعودي  قال: فأْصلِّحي من نفسك، ْثُخذي إانء من ماء فاْطرحي فيه مِّْلحاً، مث اْغسلِّي ما أصا
، قالت: فلما فتح رسول هللا   خيَب َرَضَخ لنا من الفيء، قالت: وكانت ال َتَطهَُّر من  -صلى هللا عليه وسلم  -لَِّمرَْكبكِّ

 حيضة إال جعلت يف طهورها ملحاً، وأوصت به أن جيعل يف ُغسلها حني ماتت« أخرجه أبو داود.
فيه5359]جامع:   القادر:  ]عبد  الصلت  [  أبي  بنت  أمية  لجهالة  إسناده ضعيف  إسحاق[ ]شعيب:  ابن  َتِصحُّ    عنعنة  ال  تابعية  وهي 
صرح بالتحديث عند أحمد والبيهقي[    -وإن كان مدلساً -متابع، ومحمد بن إسحاق    -وإن كان ضعيفًا  -وسلمُة بُن الفضل    صحبُتها

 [ ضعيف ]األلباني: 

قال يف   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسول هللا -رمحه هللا  -)ط( عبيد هللا بن السباق املدين الثقفي*   -[ 40] 
: »اي  معشر املسلمني، إن هذا يوم جعله هللا عيدًا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فال َيُضره أن ميسَّ  مجعة من اجْلَُمعِّ

 منه، وعليكم ابلسواك« أخرجه »املوطأ«. 
 ]الهاللي: ضعيف[ [ ( من حديث ابن عباس بإسناد حسن1098ووصله ابن ماجه ) [ ]عبد القادر: إسناده منقطع5363]جامع: 

قالت: »ُتويف ابين، فجزِّعت عليه، فقلت للذي يغسله: ال   -رضي هللا عنها   -حمصن   )س( أم قيس بنت  -[ 41] 
فأخبه بقوهلا، فتبّسم،   -صلى هللا عليه وسلم -تغسل ابين ابملاء البارد فتقُتله، فانطلق ُعكاشة بن حمصن إىل رسول هللا 

 . أخرجه النسائي ؟ فال نَعَلُم امرأة َعمِّرْت ما عمرت«.-طال عمرها  -مث قال: ما قالت 
 [ ]عبد القادر: في سنده أبو الحسن مولى أم قيس، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ 5375]جامع: 

يغتسل من أربع: من   -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »كان رسول هللا  -رضي هللا عنها   -)د( عائشة   -[ 42] 
 َغْسلِّ امليت« أخرجه أبو داود. اجلنابة، ويوَم اجلمعة، ومن احلجامة، ومن 

[ ]عبد القادر: في سنده مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجبي، وهو لين الحديث[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  5378]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ مصعب بن شيبة[ 

فقال: قد   -عليه وسلمصلى هللا  -: عن أبيه عن جده، أنه جاء إىل النيب -رمحه هللا  -)د( عثيم بن كليب    -[ 43] 
« قال: وأخبين آخُر »أن -يقول: اْحلِّق  -: »أْلقِّ عنك َشعر الكفر -صلى هللا عليه وسلم -أسلمُت، فقال النيب 

ْ« أخرجه أبو داود. -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ   قال آلخَر معه: أْلقِّ عنك َشْعر الكفر، واْخَتْتِّ
 ]األلباني: حسن[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف5382]جامع: 

قال: »َستـُْفَتُح   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 44] 
نساء، إال  لكم أرض العجم، وستجدون فيها بُيواتً يقال هلا: احلمَّامات، فال يدخلنَّها الرجاُل إال أُبُزر، واْمنَـُعوا منها ال

 مريضة أو نُفساَء« أخرجه أبو داود.
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[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وضعف شيخه عبد  5384]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ الرحمن بن رافع[ 

قال: »من أتى حائضاً يف   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  *  -[ 45] 
 « أخرجه الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم -فرجها، أو امرأة يف ُدبُرِّها، أو كاهناً، فقد كفر ِبا أُْنزَِّل على حممد 

]األلباني:  5387]جامع:   ]الترم  [صحيح [  للتحسين[  محتمل  قبل    ذي:...]شعيب:  من  الحديث  هذا  البخاري(  )يعني  محمد  وضعف 
 إسناده[ 

عائشة    -[  46]  د(  عنها    -)ط  َوْثبة  -رضي هللا  وثَبت  وإَّنا  واحد،  ثوب  رسول هللا يف  مع  »كانت مضطجعة   :
؟ لعلَّك نَفِّستِّ -صلى هللا عليه وسلم  -شديدة. فقال هلا رسول هللا  ال: ُشدِّي  قالت: نعم، ق -يعين احليضَة   -: مالكِّ

« أخرجه »املوطأ«  ، مث ُعودِّي إىل مضجعكِّ  . (1)على نفسك إزَاَركِّ
هلا   وليس  إحداان حتيض  فقالت:  عائشة،  سألت  »أَّنا  حدَّثْته:  له  عمة  أن  غراب:  بن  عمارة  داود عن  أيب  رواية  ويف 

: دخل ليالً وأان حاَئض،  -صلى هللا عليه وسلم  -ولزوجها إال فراش واحد؟ فقالت عائشة: ُأخبكِّ ما صنع رسول هللا  
فلم ينصرف حَّت َغَلبَـْتينِّ عيناَي، وأْوَجعه البد، فقال: اْدين    -قال أبو داود: تعين مسجد بيته    -فمضى إىل مسجده  

، فقلت: إين حائض، فقال: وإْن، اكشفي عن فخذيك، فكشفُت عن فخذيَّ، فوضع خدَّه وصدره على فخذي،   مينِّّ
 . (2)فنام«   وَحنَـْيُت عليه حَّت َدفِّئ،

[ ]عبد القادر: مرسل، قال ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، وال أعلم أنه روي بهذا  5401( ]جامع:  1)
 اللفظ من حديث عائشة البتة[  

بن  ضعيف، وعمارة   -وهو اإلفريقي-[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن زياد  5401( ]جامع:  2)
 غراب مجهول، وعمته ال تعرف 

ْضُت نزلُت عن املِّثالِّ على احلصري، فلم نـَْقُرْب رسول    -رضي هللا عنها    -)د( عائشة    -[  47]  قالت: »كنُت إذا حِّ
 .ومل َنْدُن منه حَّت نطهر« أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 5402]جامع: 

يَضت، فأمرها النيبُّ  *   -[ 48]    -صلى هللا عليه وسلم -)د( عكرمة بن عبد هللا: »أن أمَّ َحبيبة بنت جحش اْسُتحِّ
   أن تنتظر أايم أقرائها، مث تغتسل وُتصلي، فإِّْن رَأْت شيئاً من ذلك توضََّأت وصلَّت«. أخرجه أبو داود 

مة سمع منها[ ]شعيب: رجاله ثقات لكن فيه انقطاع[ وهو حديث صحيح إن كان عكر  منقطع...[ ]عبد القادر: 5425]جامع: 
 ]األلباني: صحيح[ 

ُ َصاَلًة بَِّغرْيِّ طُُهوٍر،  )جه( *  -[ 49]  َواَل َصَدَقًة مِّْن  أَبو َبْكَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَْقَبُل اَّللَّ
  ماجهُغُلوٍل« أخرجه ابن 

ِإْسَناُدُه َضِعيف  ِلَضْعِف اْلَخِليِل  ي: ]البوصير  ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا. الخليل بن زكريا متروك[ [ ]األلباني: صحيح[274]ماجه: 
 [ ْبِن َزَكِريَّا

اَل حُيَافُِّظ َعَلى  أَبو أَُماَمَة، يـَْرَفُع احْلَدِّيَث قَاَل: »اْسَتقِّيُموا، َونِّعِّمَّا إِّنِّ اْستَـَقْمُتْم، َوَخرْيُ َأْعَمالُِّكُم الصَّاَلُة، وَ  )جه(  -[ 50] 
  اْلُوُضوءِّ إِّالَّ ُمْؤمٌِّن« أخرجه ابن ماجه
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]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف إسحاق   أللباني: ضعيف[]ا[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف التابعي[ 279]ماجه: 
 بن أسيد، وجهالة أبي حفص الدمشقي[ 

َواَك َمْطَهَرٌة لِّلْ  )جه(  *  -[ 51]  ، َمْرَضاٌة  أَبو أَُماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َتَسوَُّكوا؛ فَإِّنَّ السِّّ َفمِّ
يُت َأْن يـُْفَرَض َعَليَّ َوعَ  ، َحَّتَّ َلَقْد َخشِّ َواكِّ لسِّّ ْبِّيُل إِّالَّ َأْوَصاينِّ ابِّ ، َما َجاَءينِّ جِّ ، َوَلْواَل َأيّنِّ َأَخاُف َأْن َأُشقَّ  لِّلرَّبِّّ َلى أُمَّيتِّ

يُت َأْن ُأْحفَِّي َمَقادَِّم َفمِّي« أخرجه ابن  ، َلَفَرْضُتُه هَلُْم، َوإِّيّنِّ أَلَْسَتاُك َحَّتَّ َلَقْد َخشِّ   ماجهَعَلى أُمَّيتِّ
]شعيب: حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي  ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  في الزوائد: إسناده [ ]عبد الباقي:289]ماجه: 

 ي[ نبن يزيد األلها

ْز َأَحدُُكْم إَِّذا َدَخَل مِّْرفـََقهُ   )جه(  -[  52]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " اَل يـَْعجِّ أَُماَمَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يـَُقوَل:  أَبو  َأْن   
ثـََنا أَبُو َحامتٍِّ قَاَل: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأُعوُذ بَِّك مَِّن ال يمِّ " قَاَل أَبُو احلََْسنِّ: َوَحدَّ ، الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ ، اخْلَبِّيثِّ اْلُمْخبِّثِّ سِّ   رِّْجسِّ النَّجِّ

َا قَاَل:   ، إَِّّنَّ سِّ يـَُقْل يفِّ َحدِّيثِّهِّ: " مَِّن الرِّْجسِّ النَّجِّ َمْرَْيَ، َفذََكَر حَنَْوُه، َومَلْ  اْبُن َأيبِّ  ثـََنا  ، الشَّْيطَانِّ مَِّن  َحدَّ اْلُمْخبِّثِّ اخْلَبِّيثِّ 
 . يمِّ   ماجهأخرجه ابن الرَّجِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، علي بن يزيد ضعيف، وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد، عن القاسم،  [  299]ماجه:  
 عن أبي أمامة هي ضعاف كلها[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َخَرَج مَِّن اخْلَاَلءِّ، قَاَل:    -رضي هللا عنه-أََنس ْبنِّ َمالٍِّك  )جه(    -[  53]  ُّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: " َكاَن النَّيبِّ
« أخرجه ابن ماجه   »احْلَْمُد َّللَِِّّّ الَّذِّي َأْذَهَب َعينِّّ اأْلََذى َوَعافَاينِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده  ثابت[  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هو متفق على تضعيفه. والحديث بهذا اللفظ غير  301]ماجه:  
 ضعيف إسماعيل بن مسلم وهو المكي متفق على تضعيفه[ 

ْل قَائًِّما«  ُعَمر، قَاَل: " رَآينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأاَن أَبُوُل قَائًِّما، فـََقاَل: »اَي ُعَمُر اَل تـَبُ  )جه(  -[ 54] 
  ماجهأخرجه ابن ًما بـَْعُد. َفَما بـُْلُت قَائِّ 

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي ُأمية عبد الكريم  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: متفق على تضعيفه[  308]ماجه: 
 بن أبي المخارق[ 

َا  )جه(  -[ 55]  ْسُت ذََكرِّي بَِّيمِّيينِّ ُمْنُذ اَبيـَْعُت هبِّ َرُسوَل اَّللَِّّ  ُعْثَمان ْبَن َعفَّاَن، قَاَل: »َما تـََغنـَّْيُت، َواَل مَتَنـَّْيُت، َواَل َمسِّ
  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« أخرجه ابن ماجه

ضعفه غير واحد ألئمَه،   -وهو األزدي الُهنائي -ار ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف، الصلت بن دين  [311]ماجه: 
 وقال أحمد وعمرو بن علي والدارقطني: متروك[ 

قَاَل: َحدََّثينِّ أَبُو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيُّ، أَنَُّه َشهَِّد َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ   -رضي هللا عنهما-َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه(  *  -[ 56] 
َلَة بِّغَائٍِّط َأْو بِّبَـْوٍل« أخرجه ابن ماجهَصلَّى هللاُ    َعَلْيهِّ َوَسلََّم: أَنَُّه »ََّنَى َأْن َنْستَـْقبَِّل اْلقِّبـْ

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا الحديث والحديث اآلتي في إسنادهما ابن لهيعة[  320]ماجه: 
 ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة[ 

ْن أَبُوَل  أَبو سعيٍد اخْلُْدرِّيَّ، قَاَل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ََّنَاينِّ َأْن َأْشَرَب قَائًِّما، َوأَ  )جه(  *  -[ 57] 
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َلَة« أخرجه ابن ماجه   ُمْستْقبَِّل اْلقِّبـْ
 كسابقه[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة[ [ 321]ماجه: 

َلةِّ " قَا  )جه(  *  -[  58]  َل عِّيَسى،  اْبن ُعَمَر، قَاَل: " رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: يفِّ َكنِّيفِّهِّ، ُمْستَـْقبَِّل اْلقِّبـْ
، فـََقاَل: َصَدَق اْبُن ُعَمَر، َوَصَدَق أَبُو ُهَريـَْرَة َأمَّا قـَْوُل َأيبِّ ُهَريـَْرَة،   ِّّ فـََقاَل: »يفِّ الصَّْحَراءِّ، اَل َيْستَـْقبِّلِّ  فـَُقْلُت َذلَِّك لِّلشَّْعيبِّ

َلٌة، اْستَـْقبِّْل فِّيهِّ  َلَة، َواَل َيْسَتْدبِّْرَها« َوَأمَّا قـَْوُل اْبنِّ ُعَمَر، فَإِّنَّ اْلَكنِّيَف لَْيَس فِّيهِّ قِّبـْ ْئَت "  اْلقِّبـْ    أخرجه ابن ماجهَحْيُث شِّ

 ا إسناد ضعيف، عيسى الحناط هو أحد الضعفاء المتروكين[ [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: حديث حسن، وهذ323]ماجه: 

َلَة،  َعائَِّشة، قَاَلْت: ذُكَِّر عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـَْوٌم َيْكَرُهوَن َأْن َيْستَـْقبُِّلوا بُِّفرُ   )جه(  -[  59]  هُِّم اْلقِّبـْ وجِّ
َلَة« أخرجه ابن ماجه َْقَعَدِتِّ اْلقِّبـْ   فـََقاَل: »ُأرَاُهْم َقْد فـََعُلوَها، اْستَـْقبُِّلوا ِبِّ

 أللباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف على نكارة فيه، خالد بن أبي الصلت على ضعفه لم يسمع من عراك[ ]ا[ 324]ماجه: 

، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا اَبلَ  )جه(  -[ 60]  ِّّ   َأَحدُُكْم فـَْليَـْنرتُْ  عِّيَسى ْبنِّ يـَْزَداَد اْلَيَماينِّ
  ذََكَرُه َثاَلَث َمرَّاٍت« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: يزداد ويقال له ازداد ال يصح له صحبة. وزمعة ضعيف[ 326]ماجه: 
 ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وعيسى بن يزداد وأبوه مجهوالن[ 

َاَجتِّهِّ، مثَّ َجاَء   -رضي هللا عنه-أََنس )جه(  *  -[ 61]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َسَفٍر فـَتَـَنحَّى حلِّ قَاَل: »ُكْنُت َمَع النَّيبِّ
  َفَدَعا بَِّوُضوٍء، فـَتَـَوضََّأ« أخرجه ابن ماجه

 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف[ 332]ماجه: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َكاَن إَِّذا َذَهَب إِّىَل اْلغَائِّطِّ أَبـَْعَد« أخرجه  )جه(  *  -[ 62]    ماجهابن يـَْعَلى ْبنِّ ُمرََّة، َأنَّ النَّيبِّ
ضعيف لضعف  هذا إسناد ]البوصيري:   [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف، يونس بن خباب اأُلَسيدي ضعيف[333]ماجه: 

 يونس بن خباب[ 

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن إَِّذا َأرَاَد احْلَاَجَة أَ  )جه(  *  -[ 63]  ِّّ بـَْعَد« أخرجه  بِّاَلل ْبنِّ احْلَارِّثِّ اْلُمَزينِّ
  ابن ماجه

]األلباني: صحيح لغيره[  عي هو ركن من أركان الكذب[ [ ]عبد الباقي: في إسناده كثير بن عبد هللا ضعيف. قال الشاف336]ماجه: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف، كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف المزني متفق على ضعفه[ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َسَفٍر، فََأرَاَد َأْن يَـ  )جه(  *  -[ 64]  َي َحاَجَتُه،  يـَْعَلى ْبنِّ ُمرََّة، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: ُكْنُت َمَع النَّيبِّ ْقضِّ
: »اْئتِّ تِّْلَك اأْلََشاَءَتنْيِّ«  غَاَر  -فـََقاَل يلِّ إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   " فـَُقْل هَلَُما: -قَاَل: وَكِّيٌع: يـَْعينِّ النَّْخَل الصِّّ

« اْئتِّهَِّما، فـَُقلْ  ْنُكَما إِّىَل   أيَُْمرُُكَما َأْن جَتَْتمَِّعا ». فَاْجَتَمَعَتا. فَاْسَترَتَ هبَِِّّما. فـََقَضى َحاَجَتُه، مثَّ قَاَل يلِّ َدٍة مِّ ْع ُكلُّ َواحِّ هَلَُما: لِّرَتْجِّ
َا " فـَُقْلُت هلَُ     . أخرجه ابن ماجهَما. فـََرَجَعَتاَمَكاَّنِّ

]األلباني: صحيح[  [ في الزوائد: له شاهد من حديث أنس ومن حديث عمر. رواهما الترمذي في الجامع  [ ]عبد الباقي:339]ماجه: 
 [ ال البوصيري: إسناده ضعيف، ألن المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى ابن مرة ق ]شعيب: 

ْعبِّ فـََباَل، َحَّتَّ َأيّنِّ آوِّي َلهُ  )جه(  -[ 65]  مِّْن َفكِّّ   اْبن َعبَّاٍس قَاَل: »َعَدَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل الشِّّ
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نَي اَبَل« أخرجه ابن ماجه   َورَِّكْيهِّ حِّ
كر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات ثم  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. قال البخاري محمد بن ذكوان من341]ماجه: 

 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ أعاده في الضعفاء. وقال سقط االحتجاج به. وضعفه النسائي والدارقطني[ 

«  )جه(   -[  66]  أخرجه ابن    اْبن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يفِّ اْلَماءِّ النَّاقِّعِّ
  ماجه

"  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. ابن أبي فروة اسمه إسحاق، متفق على تركه. وأصله في الصحيحين بلفظ  345]ماجه:  
وهو إسحاق -]شعيب: إسناده ضعيف جًدا كما قال البوصيري، ابن أبي فروة    []حكم األلباني: صحيح بلفظ الماء الدائمالماء الدائم "[  

 متفق على تركه[  -بن عبد هللا

ِّّ َصلَّى هللاُ  -رضي هللا عنه-أبو هريرة )جه(  -[ 67]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو يـَُبوُل، َفَسلََّم َعَلْيهِّ،  قَاَل: »َمرَّ رَُجٌل َعَلى النَّيبِّ
  ماجه فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيهِّ، فـََلمَّا فـَرََغ َضَرَب بَِّكفَّْيهِّ اأْلَْرَض، فـَتَـَيمََّم مثَّ َردَّ َعَلْيهِّ السَّاَلَم« أخرجه ابن 

قال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف مسلمة بن علي، و 351]ماجه: 
]حكم الحاكم: يروى عن األوزاعي وغيره المنكرات والموضوعات. وقال السندي لكن الحديث جاء من رواية أبي الجهيم وابن عمر[  

 متروك[  -الشامي وهو أبو سعيد الُخَشنيُّ -األلباني: صحيح بلفظ الجدار مكان األرض[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، مسلمة بن علي  

ُل َمْقَعَدَتُه َثاَلًًث« قَاَل اْبُن ُعَمَر: فـََعْلنَ  )جه(  -[ 68]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يـَْغسِّ اُه، فـََوَجْداَنُه  َعائَِّشة، َأنَّ النَّيبِّ
  َدَواًء َوطُُهورًا " أخرجه ابن ماجه

 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده مسلسل بالضعفاء[ ضعيف[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده 356]ماجه: 

َرًة، إِّاَنًء لَِّطُهورِّهِّ،  َعائَِّشة قَاَلْت: »ُكْنُت َأْصَنُع لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َثاَلثََة آنَِّيٍة مَِّن اللَّْيلِّ خُمَمَّ  )جه(  -[ 69] 
َواكِّهِّ، َوإِّاَنًء لِّشَ     َرابِّهِّ« أخرجه ابن ماجهَوإِّاَنًء لِّسِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: ضعيف. التفاقهم على ضعف حريش بن الخريت[ 361]ماجه: 
 لضعف َحريش بن الِخرِّيت[ 

َا  قَالَ  -رضي هللا عنه-أبو هريرة )جه(  -[ 70]  ََّنَّ : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اهلِّرَُّة اَل تـَْقَطُع الصَّاَلَة، ألِّ
« أخرجه ابن    ماجهمِّْن َمَتاعِّ اْلبَـْيتِّ

  ر[وهو محمد بن بشا ،الزوائد: رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث بندار يالباقي: ف[ ]عبد 369]ماجه: 
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حسن موقوًفا، عبيد هللا بن عبد المجيد خالفه عبد هللا بن وهب عن ابن أبي الزناد فوقفه، وابن أبي الزناد  

 حديثه من باب الَحَسن[ 

يـَْغَتسِّ   )جه(   -[  71]  َواَل  ٍد،  َواحِّ إِّاَنٍء  مِّْن  ُلوَن  يـَْغَتسِّ َوَأْهُلُه  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   ُّ النَّيبِّ »َكاَن  قَاَل:  َأَحُدمُهَا  َعلِّّي،  ُل 
بِّهِّ« أخرجه ابن ماجه   بَِّفْضلِّ َصاحِّ

ده ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد هللا  ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسنا[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف[ 375]ماجه: 
 األعور[ 

:  )جه(  -[  72]  َلَة اجلِّنِّّ ْبنِّ َمْسُعوٍد، لَيـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل الِّ »َمَعَك َماٌء؟«    َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َرسُ  فـََقاَل  َسطِّيَحٍة،  يفِّ  نَبِّيًذا  إِّالَّ  اَل.  قَاَل:  قَاَل:  َعَليَّ«.  ُصبَّ  َطُهوٌر،  َوَماٌء  طَيَِّّبٌة  »مَتَْرٌة  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  وُل 
  َفَصبَـْبُت َعَلْيهِّ، فـَتَـَوضََّأ بِّهِّ. أخرجه ابن ماجه
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]األلباني: ضعيف[ ]شعيب:  [ ]عبد الباقي: حديث ابن عباس قد تفرد به المصنف. في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف[  385]ماجه:  
 إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة[ 

َاءِّ اْلَبحْ  )جه(  *  -[ 73]  يُد، وََكاَنْت يلِّ قِّْربٌَة َأْجَعُل فِّيَها َماًء، َوإِّيّنِّ تـََوضَّْأُت ِبِّ ، قَاَل: ُكْنُت َأصِّ يِّ رِّ، َفذََكْرُت  اْبن اْلفَِّراسِّ
تَـُتُه« أخرجه ابن ماجهَذلَِّك لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ    َسلََّم فـََقاَل: »ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه، احلِّلُّ َميـْ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال هذا إسناد ثقات. إال أن مسلما لم يسمع من الفراسي. وإنما سمع من ابن الفراسي. وال  387]ماجه: 
ُ َعَلْيِه   -الة مسلم بن َمخِشي، وابن الفراسي لم يدرك النبي ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجه صحبة له[   َصلَّى َّللاَّ

 ، فهو مرسل[ -َوَسلََّم 

َصلَّ   )جه(   -[  74]  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  بِّْنتِّ  لُِّرقـَيََّة  َأَمًة  وََكاَنْت  َعيَّاٍش،  أُمِّّ  أَبِّيهِّ،  أُمِّّ  َجدَّتِّهِّ  َعْن  َسعِّيٍد،  ْبنِّ  َبَسة  َعَلْيهِّ  َعنـْ ى هللاُ 
ُئ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَأاَن قَائَِّمٌة، َوُهوَ     قَاعٌِّد« أخرجه ابن ماجهَوَسلََّم، قَاَلْت: »ُكْنُت ُأَوضِّّ

الباقي: في الزوائد: إسناده مجهول. و" عبد الكريم " مختلف فيه[  392]ماجه:   ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [ ]عبد 
 لضعف عبد الكريم بن روح، وجهالة أبيه وجده[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل ُوُضوَء لَِّمْن مَلْ يَْذُكرِّ اْسَم اَّللَِّّ َعَلْيهِّ  )جه(  *  -[ 75]  « أخرجه ابن  أَبو َسعِّيٍد، َأنَّ النَّيبِّ
  ماجه

 [ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ُربيح بن عبد الرحمن وكثير بن زيد[ 397]ماجه: 

ُوُضوَء   َسعِّيد ْبَن زَْيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل َصاَلَة لَِّمْن اَل ُوُضوَء َلُه، َواَل  )جه(  *  -[ 76] 
   ماجهلَِّمْن مَلْ َيْذُكرِّ اْسَم اَّللَِّّ َعَلْيهِّ« أخرجه ابن 

 ضعيف[  -وهو ثمامة بن وائل-[ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف، أبو ِثفال الُمري 398]ماجه: 

َلُه،   )جه(   -[  77]  ُوُضوَء  اَل  لَِّمْن  َصاَلَة  »اَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   ِّّ النَّيبِّ َعنِّ   ، السَّاعِّدِّيِّّ َسْعٍد  ْبنِّ  َواَل    َسْهل 
َيْذُكرِّ   ، َواَل َصاَلَة لَِّمْن اَل حيِّبُّ اأْلَْنَصاَر«  ُوُضوَء لَِّمْن مَلْ  ِّّ أخرجه ابن  اْسَم اَّللَِّّ َعَلْيهِّ، َواَل َصاَلَة لَِّمْن اَل ُيَصلِّّي َعَلى النَّيبِّ

  ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: ضعيف التفاقهم على ضعف عبد المهيمن. وقال السندي: لكن لم ينفرد به عبد المهيمن فقد  400]ماجه:  
]األلباني: منكر بالشطر الثاني[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن. رواه الطبراني في المعجم الكبير[  

 بن سهل بن سعد[ عبد المهيمن بن عباس 

، َوَمَسَح رَْأَسُه  َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َأيبِّ َأْوىَف، قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضَّأَ َثاَلًًث َثاَلًثً  )جه(  *  -[ 78] 
  َمرًَّة« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده تالف بمرة، فائد بن عبد الرحمن   [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا اإلسناد ضعيف[416]ماجه: 
 متروك ال يشتغل به[ 

َثاَلًًث« أخرج  )جه(   *   -[  79]  َثاَلًًث  يـَتَـَوضَّأُ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: »َكاَن  اأْلَْشَعرِّيِّّ  َمالٍِّك  ابن  أَبو  ه 
  ماجه

فيه[ 417]ماجه:   تكلموا  قد  وشهر  السندي:  قال  سليم.  أبي  بن  هو  وليث  ضعيف.  اإلسناد  هذا  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] 
 وشهر بن حوشب،[  -وهو ابن أبي سليم-صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف ليث   ]األلباني:
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فـََقاَل:   )جه(   -[  80]  َمرًَّة،  َمرًَّة  فـَتَـَوضََّأ  َاٍء،  ِبِّ َدَعا  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ  ْبنِّ َكْعٍب  َوظِّيَفُة    ُأيَبّ  »َهَذا 
ُ َلُه َصاَلًة، مثَّ تـََوضََّأ مَ  رََّتنْيِّ َمرََّتنْيِّ، مثَّ قَاَل: »َهَذا ُوُضوٌء َمْن تـََوضََّأُه،  اْلُوُضوءِّ« َأْو قَاَل " ُوُضوٌء َمْن مَلْ يـَتَـَوضَّْأُه، مَلْ يـَْقَبلِّ اَّللَّ

ُ كِّْفَلنْيِّ مَِّن اأْلَْجرِّ«، مثَّ تـََوضََّأ َثاَلًًث َثاَلًًث، فـََقاَل: »َهَذا ُوُضوئِّي، َوُوُضوُء اْلُمْرسَ   لِّنَي مِّْن قـَْبلِّي« أخرجه ابن ماجه َأْعطَاُه اَّللَّ
في الزوائد: في إسناده زيد هو العمي ضعيف وكذا الراوي عنه. ورواه اإلمام أحمد في مسنده عن أبي  [ ]عبد الباقي:   420]ماجه:  

 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر[ 

فـََقالَ   )جه(   -[  81]  يـَتَـَوضَّأُ،  َوُهَو  بَِّسْعٍد،  َمرَّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ  َعْمٍرو،  ْبنِّ  اَّللَّ  َهَذا  َعْبدِّ  »َما   :
  السََّرُف« فـََقاَل: َأيفِّ اْلُوُضوءِّ إِّْسَراٌف، قَاَل: »نـََعْم، َوإِّْن ُكْنَت َعَلى ََّنٍَر َجاٍر« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده    وابن لهيعة[  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. لضعف حيي بن عبد هللا425جه:  ]ما
 ضعيف لضعف عبد هللا بن لهيعة وُحيي بن عبد هللا الَمعافري[ 

، مثَّ َشَبَك   اْبن ُعَمَر، قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  )جه(  -[ 82]  إَِّذا تـََوضََّأ َعَرَك َعارَِّضْيهِّ بـَْعَض اْلَعْركِّ
َصابِّعِّهِّ مِّْن حَتْتَِّها« أخرجه ابن ماجه ْيَـَتُه أبَِّ   حلِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه[ 432]ماجه: 
 عبد الواحد بن قيس[ 

« أخرجه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اأْلُُذاَننِّ مَِّن ا  -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(  *  -[ 83]  لرَّْأسِّ
  ابن ماجه

]األلباني: [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث أبي هريرة ضعيف، لضعف عمرو بن الحصين ومحمد بن عبد هللا[ 445]ماجه: 
متروك الحديث. وشيخه محمَّد بن عبد هللا بن   -وهو الُعَقيلي البصري -صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عمرو بن الحصين 

 ضعيف الحديث[  عالثة

تـََوضَّأَ   )جه(   -[  84]  َوَسلََّم َكاَن »إَِّذا  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ  أَبِّيهِّ  َعْن  رَافٍِّع،  ْبنِّ َأيبِّ  َخامَتَُه«  ُعبَـْيد اَّللَِّّ  ، َحرََّك 
  أخرجه ابن ماجه

ي: ضعيف[ ]شعيب: إسناده  ]األلبان[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد هللا[  449]ماجه:  
 ضعيف جًدا، فإن َمعمر بن محمَّد بن عبيد هللا بن أبي رافع منكر الحديث، وكذا أبوه[ 

ْبَائِّيُل اْلُوُضوَء، َوأَ  )جه(  -[ 85]  َمَرينِّ َأْن  زَْيد ْبنِّ َحارِّثََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َعلََّمينِّ جِّ
، لَِّما خَيُْرُج مَِّن اْلبَـْولِّ بـَْعَد اْلُوُضوءِّ« أخرجه ابن ماجه   أَْنَضَح، حَتَْت ثـَْويبِّ

]األلباني: حسن دون األمر[ ]شعيب: إسناده ضعيف  ي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة[  [ ]عبد الباقي: ف462]ماجه: 
 على اضطراب في إسناده ومتنه[  -وهو عبد هللا -لضعف ابن لهيعة 

  ه ابن ماجهَجابِّر، قَاَل: »تـََوضََّأ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََنَضَح فـَْرَجُه« أخرج )جه(  *  -[ 86] 
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده قيس بن عاصم وهو ضعيف[ 464]ماجه: 

 وشيخه ابن أبي ليلى، وهو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى[  -وهو ابن الربيع -قيس 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َمْن تـََوضََّأ، فََأْحَسَن اْلُوُضوَء،    -رضي هللا عنه-أََنس ْبنِّ َمالٍِّك  )جه(    -[  87]  َعنِّ النَّيبِّ
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ُ َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا  َعْبُدُه َوَرُسولُُه، فُتَِّح َلُه َْثَانَِّيُة أَبـَْوابِّ    مثَّ قَاَل، َثاَلَث َمرَّاٍت: َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
   أخرجه ابن ماجهاجْلَنَّةِّ، مِّْن أَيَِّّها َشاَء، َدَخَل ". 

ف[ ]عبد  469]ماجه:   العمي وهو ضعيف  يالباقي:  زيد  إسناده  ]الزوائد: في  ذكر  [  دوَن  لغيره،  ]شعيب: صحيح  األلباني: ضعيف[ 
 لضعف زيد العمي[ العدد، وهذا إسناد ضعيف 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاٍس )جه(  -[ 88]  قَاَل: »َكاَن نـَْوُمُه َذلَِّك، َوُهَو َجالٌِّس، يـَْعينِّ النَّيبِّ
   َوَسلََّم« أخرجه ابن ماجه

]حكم األلباني: منكر[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده ضعيف لضعف حريث[  476]ماجه: 
 ُحريث بن أبي مطر[ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َمسَّ فـَْرَجُه، فـَلْ  )جه(  *  -[ 89]  يَـتَـَوضَّْأ« أخرجه  أَبو أَيُّوَب، قَاَل: مسِّ
  ابن ماجه

]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [ ]عبد الباقي: في إسناده إسحاق بن أبي فروة. اتفقوا على ضعفه[  482]ماجه: 
 متروك الحديث[  -وهو ابن عبد هللا بن أبي فروة المدني-ضعيف، وإسحاق بن أبي فروة  -وهو ابن الجراح-جًدا، سفيان بن وكيع  

، َوتـََوضَُّئوا  ُأَسْيدِّ ْبنِّ ُحَضرْيٍ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل تـَتَـَوضَُّئوا مِّْن أَْلَبانِّ اْلغَ   )جه(  -[  90]  َنمِّ
« أخرجه ابن ماجه بِّلِّ   مِّْن أَْلَبانِّ اإْلِّ

أرطاة  496]ماجه:   بن  حجاج  لضعف  ضعيف  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  غيره[  [  خالفه  وقد  ضعيف[  وتدليسه.  ]األلباني: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن، وقد اضطرب فيه[ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »تـََوضَُّئوا مِّْن حُلُومِّ   )جه(  -[  91]  بِّلِّ َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن ُعَمَر، قَاَل: مسِّ ، َواَل   اإْلِّ
، َوصَ  اْلَغَنمِّ أَْلَبانِّ  تـََوضَُّئوا مِّْن  َواَل   ، بِّلِّ اإْلِّ أَْلَبانِّ  َوتـََوضَُّئوا مِّْن   ، اْلَغَنمِّ ُتَصلُّوا يفِّ  تـَتَـَوضَُّئوا مِّْن حُلُومِّ  َواَل   ، اْلَغَنمِّ ُمَراحِّ  لُّوا يفِّ 

« أخرجه ابن ماجه  بِّلِّ   َمَعاطِّنِّ اإْلِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة. رجاله ثقات وخالد بن يزيد مجهول  497]ماجه:  
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "وتوضؤوا من ألبان اإلبل، وال توضؤوا من ألبان الغنم" وهذا إسناد ضعيف  الحال[  

 لوليد الحمصي، وجهالة حال خالد بن يزيد بن عمر[ ة بن ايلضعف بق

نَّ َلُه  َسْهل ْبنِّ َسْعٍد السَّاعِّدِّيُّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْضمُِّضوا مَِّن اللَّنَبِّ؛ فَإِّ  )جه(  *  -[ 92] 
   َدمَسًا« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: صحيح[  د: إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن. قال فيه البخاري: منكر الحديث[ [ ]عبد الباقي: في الزوائ500]ماجه: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد[ 

لََبنَِّها، مثَّ َدعَ   )جه(  -[  93]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َشاًة، َوَشرَِّب مِّْن  َمالٍِّك قَاَل: " َحَلَب َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َاٍء،  أََنس ْبنِّ  ا ِبِّ
   ماجهَفَمْضَمَض فَاُه، َوقَاَل: »إِّنَّ َلُه َدمَسًا« أخرجه ابن 

]األلباني: ضعيف 501]ماجه:   عنه خالفه   [  وثبت  أنس،  ضعيف  عن  إسناد  وهذا  الشاة،  قصة حلب  دون  لغيره  صحيح  ]شعيب:   ]
 البوصيري: هذا إسناد ضعيف[ لضعف زمعة بن صالح[ ]

َا فـََعَلُه  َعائَِّشة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يـَتَـَوضَّأُ، مثَّ يـَُقبُِّّل َوُيَصلِّّي َواَل  )جه(  *  -[ 94]  يـَتَـَوضَّأُ، َوُرِبَّ
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« أخرجه ابن ماجه   يبِّ
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة. وزينب قال فيها الدارقطني ال  503]ماجه: 

مدلس وقد عنعن، وزينب   -أة وهو ابن أرط-]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حجاج  تقوم بها حجة[ 
 السهمية مجهولة[ 

ٍد« فـَُقْلُت َما هَ  )جه(  *  -[ 95]  ٍر قَاَل: رَأَْيُت َجابَِّر ْبَن َعْبدِّ اَّللَِّّ »ُيَصلِّّي الصََّلَواتِّ بُِّوُضوٍء َواحِّ َذا؟  اْلَفْضُل ْبُن ُمَبشِّّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« أخرجه  فـََقاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْصَنُع َهَذا، فََأاَن َأْصَنُع َكَما َصَنَع َرُسوُل اَّللَِّّ 

  ماجهابن 
البوصيري: هذا إسناد  وهو األنصاري[ ]-[ ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف الفضل بن ُمبشر  511]ماجه: 

 ضعيف، الفضل بن مبشر ضعفه الجمهور[ 

دِّ، فـََلمَّ   )جه(   -[  96]  هِّ يفِّ اْلَمْسجِّ ْبَن ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ يفِّ جَمْلِّسِّ ْعُت َعْبَد اَّللَِّّ  ا َحَضَرتِّ  أَبو ُغطَْيٍف اهْلَُذيلِِّّّ قَاَل: مسِّ
َوصَ  فـَتَـَوضََّأ  قَاَم  اْلَعْصُر  َحَضَرتِّ  فـََلمَّا  هِّ،  جَمْلِّسِّ إِّىَل  َعاَد  مثَّ  َوَصلَّى،  فـَتَـَوضََّأ  قَاَم  فـََلمَّا  الصَّاَلُة  هِّ،  جَمْلِّسِّ إِّىَل  َعاَد  مثَّ  لَّى، 

ُ، َأَفرِّيَضٌة، َأمْ  هِّ، فـَُقْلُت: َأْصَلَحَك اَّللَّ  ُسنٌَّة اْلُوُضوُء عِّْنَد ُكلِّّ َصاَلٍة،  َحَضَرتِّ اْلَمْغرُِّب قَاَم فـَتَـَوضََّأ َوَصلَّى، مثَّ َعاَد إِّىَل جَمْلِّسِّ
، َلَصلَّْيُت بِّهِّ الصََّلَواتِّ ُكلََّها، َما ملَْ   قَاَل: َأَوَفطِّْنَت إِّيَلَّ، َوإِّىَل َهَذا ؟ فـَُقْلُت: نـََعْم، فـََقاَل: اَل َلْو تـََوضَّْأُت لَِّصاَلةِّ الصُّْبحِّ   مِّينِّّ

فَـ  طُْهٍر،  َعَلى ُكلِّّ  تـََوضََّأ  »َمْن  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  ْعُت  َوَلكِّينِّّ مسِّ َا    َلهُ ُأْحدِّْث،  َوإَِّّنَّ َحَسَناٍت،  َعْشُر 
« أخرجه ابن ماجه   رَغِّْبُت يفِّ احلََْسَناتِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد اإلفريقي وهو ضعيف. ومع ضعفه كان يدلس. ورواه 512]ماجه:  
يف لضعف عبد الرحمن بن زياد اإلفريقي، وجهالة أبي  ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعأبو داود والترمذي بغير ذكر القصة[  

 ُغطيف[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، ُسئَِّل َعنِّ احلَِّياضِّ الَّيتِّ َبنْيَ َمكََّة َواْلَمدِّينَ  )جه(  -[ 97]  ةِّ، َترُِّدَها  أبو سعيد اخلدري، َأنَّ النَّيبِّ
َا، َولَ  َها؟ فـََقاَل »هَلَا َما مَحََلْت يفِّ بُُطوَّنِّ نـْ َباُع، َواْلكِّاَلُب، َواحْلُُمُر، َوَعنِّ الطََّهارَةِّ مِّ   َنا َما َغَبَ طَُهوٌر« أخرجه ابن ماجهالسِّّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زيد. قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. قال ابن  519]ماجه: 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم[ الجوزي: أجمعوا على ضعفه[ 

ُسُه شَ  )جه(  - [98]  ْيٌء إِّالَّ َما َغَلَب  أَبو أَُماَمَة اْلَباهِّلِّيِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اْلَماَء اَل يـَُنجِّّ
  َعَلى رِّحيِّهِّ َوطَْعمِّهِّ َوَلْونِّهِّ« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "إال ما  ف لضعف رشدين[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعي521]ماجه: 
 غلب على ريحه وطعمه ولونه"، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد، وهذه الزيادة لم تصح سنًدا[ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: اللَُّهمَّ ارْ  )جه(  *  -[ 99]  ٌّ إِّىَل النَّيبِّ ، قَاَل: َجاَء َأْعَرايبِّ مَحْينِّ َوحُمَمًَّدا، َواَل  َواثَِّلة ْبنِّ اأْلَْسَقعِّ
ًعا، َوحْيََك َأْو َويـَْلكَ  اَن َأَحًدا، فـََقاَل: »َلَقْد َحَظْرَت َواسِّ ِّّ  ُتْشرِّْك يفِّ َرمْحَتَِّك إِّايَّ « قَاَل: َفَشَج يـَُبوُل، فـََقاَل َأْصَحاُب النَّيبِّ

ٍل مِّْن َماٍء، َفَصبَّ َعَلْيهِّ "  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َمْه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َدُعوُه«، مثَّ َدَعا بَِّسجْ 
 أخرجه ابن ماجه 

الزوائد: إسناد حديث واثلة بن األسقع ضعيف التفاقهم على ضعف عبد هللا الهذلي. قال الحاكم يروى [ ]عبد الباقي: في 530]ماجه: 
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]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبيد هللا بن أبي حميد  عن أبي المليح عجائب. وقال البخاري منكر الحديث[  
 الهذلي متروك الحديث[ 

َسَة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  وأَب )جه( *  –[ 100]  َد، فـََنطَأُ الطَّرِّيَق النَّجِّ  َصلَّى  ُهَريـَْرَة قَاَل: قِّيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّانَّ نُرِّيُد اْلَمْسجِّ
ُر بـَْعُضَها بـَْعًضا«  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اأْلَْرُض يَُطهِّّ

]األلباني:    ن اليشكري مجهول. قال الذهبي وشيخه مما اتفقوا على ضعفه[في الزوائد: إسناده ضعيف. فإ[ ]عبد الباقي:  532]ماجه:  
 ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 

تَـَوضَّأَ  أََنس ْبنِّ َمالٍِّك قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َسَفٍر فـََقاَل: »َهْل مِّْن َماٍء، فَـ   )جه(  -[  101] 
جْلَْيشِّ فََأمَُّهْم« أخرجه ابن ماجه    َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيهِّ، مثَّ حلَِّق ابِّ

ا إسناد ضعيف منقطع. قال أبو زرعة: عطاء الخراساني لم يسمع من أنس، وقال العقيلي  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذ548]ماجه:  
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد ضعيف[ عمر بن المثنى: حديثه غير محفوظ[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »الصََّلَواُت  طَْلَحُة ْبُن اَنفٍِّع قَاَل: َحدََّثينِّ أَبُو أَيُّوَب اأْلَنْ  )جه(  -[ 102]  َصارِّيُّ َأنَّ النَّيبِّ
نَـَها« قـُْلُت: َوَما َأَداُء اأْلَمَ  انَةِّ، قَاَل: »ُغْسُل اجْلََنابَةِّ، فَإِّنَّ حَتَْت  اخْلَْمُس، َواجْلُُمَعُة إِّىَل اجْلُُمَعةِّ، َوَأَداُء اأْلََمانَةِّ، َكفَّارٌَة لَِّما بـَيـْ

  لِّّ َشَعَرٍة َجَنابًَة« أخرجه ابن ماجهكُ 
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف ألن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب[ 598]ماجه: 

 صحيح لغيره دون قوله: "وأداء األمانة،... غسل الجنابة... " إلخ. وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ 

ْعلَ  )جه(  -[ 103]  دِّ، فـََناَدى أبَِّ ى َصْوتِّهِّ  أُمُّ َسَلَمَة، قَاَلْت: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصْرَحَة َهَذا اْلَمْسجِّ
َائٍِّض« أخرجه ابن ماجه ُُنٍب، َواَل حلِّ َد اَل حيِّلُّ جلِّ   »إِّنَّ اْلَمْسجِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده  ده ضعيف. محدوج لم يوثق. وأبو الخطاب مجهول[  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسنا645]ماجه: 
 ضعيف لجهالة أبي الخّطاب الَهَجري وَمحدوج الذُّْهلي[ 

َرى الطُّْهَر قـَْبَل  أََنس قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َوقََّت لِّلنـَُّفَساءِّ َأْربَعِّنَي يـَْوًما، إِّالَّ َأْن تَـ  )جه(  -[ 104] 
  َذلَِّك« أخرجه ابن ماجه

 ك الحديث[ مترو  -وهو الطويل -]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف، سالم بن ُسَليم  [ 649]ماجه: 

ُّ  )جه(  *  -[ 105]  َها، فَاْختَـَبَأْت َمْواَلٌة هَلَا، فـََقاَل النَّيبِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَخَل َعَليـْ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   َعائَِّشة َأنَّ النَّيبِّ
ََذا« أخرجه    ابن ماجهَوَسلََّم »َحاَضْت؟« فـََقاَلْت: نـََعْم، َفَشقَّ هَلَا مِّْن عَِّماَمتِّهِّ، فـََقاَل »اْخَتمِّرِّي هبِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الكريم وهو ابن المخارق ضعفه اإلمام أحمد وغيره. بل قال ابن عبد البر  654]ماجه: 
وهو  -وهو ابن أبي الُمخاِرق -]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم  مجمع على ضعفه[  

 متابع[ 

َ بَِّدْلٍو، فَ  )جه(  *  -[ 106]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُأِتِّ ْنُه،  َعْبد اجْلَبَّارِّ ْبنِّ َوائٍِّل، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: رَأَْيُت النَّيبِّ َمْضَمَض مِّ
ثـََر َخارًِّجا مَِّن الدَّْلوِّ« أخرجه ابن ماجه ، َواْستَـنـْ   َفَمجَّ فِّيهِّ مِّْسًكا، َأْو َأْطَيَب مَِّن اْلمِّْسكِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده منقطع. ألن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه شيئا ". قاله ابن معين وغيره[  659]ماجه: 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث حسن[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقطُّ«، قَاَل أَبُو َبْكٍر: "  َعائَِّشة، قَاَلْت: »َما َنَظْرُت، َأْو َما رَأَْيُت فـَْرَج َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  )جه(  -[ 107] 



732 
 

  َكاَن أَبُو نـَُعْيٍم يـَُقوُل: َعْن َمْواَلٍة لَِّعائَِّشَة " أخرجه ابن ماجه
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف إلبهام الراوي عن عائشة[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد ضعيف[ 662]ماجه: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »اْغَتَسَل مِّْن َجَنابٍَة، فـََرَأى ُلْمَعًة مَلْ   -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاٍس  )جه(  -[ 108109]  َأنَّ النَّيبِّ
َها« قَاَل إِّْسَحاُق يفِّ َحدِّيثِّهِّ: فـََعَصَر َشْعَرُه  ُمَّتِّهِّ، فـَبَـلََّها َعَليـْ َها اْلَماُء، فـََقاَل جبِّ بـْ َها. أخرجه ابن ماجهُيصِّ   َعَليـْ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، أبو  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: أبو على الرحبى، اجمعوا على ضعفه[ 663]ماجه: 
 متروك[  -واسمه حسين بن قيس الواسطي-علي الرحبي 

وَ   )جه(  -[  109]  اجْلََنابَةِّ،  مَِّن  اْغَتَسْلُت  إِّيّنِّ  فـََقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ إِّىَل  رَُجٌل  َجاَء  قَاَل  َصلَّْيُت  َعلِّّي: 
َصلَّ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَل  اْلَماُء،  ْبُه  ُيصِّ مَلْ  الظُّْفرِّ،  عِّ  َمْوضِّ َقْدَر  فـََرأَْيُت  َأْصَبْحُت،  مثَّ  »َلْو ُكْنَت اْلَفْجَر،  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  ى 

   َمَسْحَت َعَلْيهِّ بَِّيدَِّك، َأْجَزَأَك« أخرجه ابن ماجه

شعيب: إسناده ضعيف، سويد بن سعيد ضعيف، [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد هللا[ ] 664]ماجه:  
وسعد بن معبد الهاشمي والد الحسن مجهول الحال، لم يرو عنه غير ابنه ولم متروك الحديث،    -وهو العرزمي-ومحمد بن عبيد هللا  
 يوثقه غير ابن حبان[ 

قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن يـَُبوَل قَائًِّما«   -رضي هللا عنهما-َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه(  -[ 110] 
، يـَقُ  ْعُت َأمْحََد ْبَن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ اْلَمْخُزومِّيَّ ْعُت حُمَمََّد ْبَن يَزِّيَد َأاَب َعْبدِّ اَّللَِّّ، يـَُقوُل: مسِّ وُل: قَاَل: ُسْفَياُن الثَـّْورِّيُّ يفِّ َحدِّيثِّ  مسِّ
َها قَاَل َأمْحَُد ْبُن َعْبدِّ الرَّمحَْ  نـْ ََذا مِّ ُتُه يـَُبوُل قَاعًِّدا " قَاَل: الرَُّجُل َأْعَلُم هبِّ نِّ، وََكاَن مِّْن َشْأنِّ اْلَعَربِّ اْلبَـْوُل  َعائَِّشَة،: َأاَن رَأَيـْ

 دِّ الرَّمْحَنِّ اْبنِّ َحَسَنَة، يـَُقوُل: »قـََعَد يـَُبوُل َكَما تـَُبوُل اْلَمْرَأُة« أخرجه ابن ماجه قَائًِّما، َأاَل تـََراُه يفِّ َحدِّيثِّ َعبْ 
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: عدي بن الفضل، اتفقوا على ضعفه[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا،  309]ماجه: 

 متروك[  -وهو التيمي البصري -عدي بن الفضل 
ُه الَّيتِّ  اْبن َعبَّاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَل َيكُِّل طُُهورَُه إِّىَل َأَحٍد، َواَل َصَدقـَتَ  )جه(  -[ 111] 

هِّ« أخرجه ابن ماجه  َها بِّنَـْفسِّ َا، َيُكوُن ُهَو الَّذِّي يـَتَـَوالَّ   يـََتَصدَُّق هبِّ
الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. لضعف مطهر بن الهيثم[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [ ]عبد 362]ماجه: 

 جًدا، ُمَطهر بن الهيثم متروك، وشيخه علقمة مجهول[ 

َدًة،   )جه(  -[  112]  َدًة َواحِّ َوَسلََّم َواحِّ َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  تـََوضَّأَ  ُعَمَر، قَاَل:  َمْن اَل    اْبن  فـََقاَل: »َهَذا ُوُضوُء 
َتنْيِّ، فـََقاَل: »َهَذا ُوُضوُء اْلَقْدرِّ مَِّن الْ  َتنْيِّ ثِّنـْ ْنُه َصاَلًة إِّالَّ بِّهِّ« مثَّ تـََوضََّأ ثِّنـْ ُ مِّ ُوُضوءِّ«، َوتـََوضََّأ َثاَلًًث َثاَلًًث، َوقَاَل: "  يـَْقَبُل اَّللَّ

  َوُوُضوُء َخلِّيلِّ اَّللَِّّ إِّبـَْراهِّيَم، َوَمْن تـََوضََّأ َهَكَذا، مثَّ قَاَل عِّْنَد فـََراغِّهِّ: َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ َهَذا َأْسَبُغ اْلُوُضوءِّ، َوُهَو ُوُضوئِّي،  
أَيِّّهَ  مِّْن  َيْدُخُل  اجْلَنَّةِّ،  أَبـَْوابِّ  َْثَانَِّيُة  َلُه  فُتَِّح  َوَرُسولُُه،  َعْبُدُه  حُمَمًَّدا  َأنَّ  َوَأْشَهُد   ،ُ ماجه ا  اَّللَّ ابن  أخرجه   "  َشاَء 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في اإلسناد زيد العمى، وهو ضعيف. وعبد الرحيم متروك بل كذاب. ومعاوية بن قرة لم يلق  419]ماجه:  
 ابن عمر[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

ْسرِّْف«  اْبن ُعَمَر، قَاَل: رََأى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَُجاًل يـَتَـَوضَّأُ، فـََقاَل: »اَل ُتْسرِّْف، اَل تُ  )جه(  -[ 113] 
  أخرجه ابن ماجه

مح424]ماجه:   آفته  تالف،  إسناده  ]شعيب:  موضوع[  ]األلباني:  مدلس[  بقية  ضعيف.  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  بن [  مَّد 
 فقد كذبوه[  -وهو ابن عطية العبدي -الفضل 
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َا ُهَو جِّ  )جه(  -[ 114]  زء مِّْنَك«  أَبو أَُماَمَة، قَاَل: ُسئَِّل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن َمسِّّ الذََّكرِّ، فـََقاَل: »إَِّّنَّ
  أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف جدا[    واتهموه[[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جعفر بن الزبير. وقد اتفقوا على ترك حديثه 484]ماجه: 
 فهو متروك الحديث[   -وهو الحنفي-]شعيب: إسناده ضعيف جًدا ِمن أجل جعفر بن الزبير 

رْ  )جه(  -[ 115]  َلنَّ َأَحدُُكْم أبَِّ ٍة، َواَل  ضِّ َفاَل َعْبد اَّللَّ ْبنِّ َمْسُعود قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يـَْغَتسِّ
  فـَْوَق َسْطٍح اَل يـَُوارِّيهِّ، فَإِّْن مَلْ َيُكْن يـََرى، فَإِّنَُّه يـَُرى« أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف الحسن بن عمارة. وقيل أجمعوا على ترك حديثه. وأبو  615]ماجه: 
مسعود[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف من أجل الحسن بن عمارة فهو  عبيدة قيل لم يسمع من أبيه عبد هللا بن 

 لم يسمع من أبيه[   -وهو ابن عبد هللا بن مسعود-متروك الحديث، وأبو عبيدة  

َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه  -َعلِّي ْبنِّ َأيبِّ طَالِّب    )جه(   -[  116]  ِّّ َصلَّى هللاُ  َفَسأَْلُت النَّيبِّ قَاَل: اْنَكَسَرْت إِّْحَدى زَْنَديَّ، 
  َوَسلََّم، »فََأَمَرينِّ َأْن َأْمَسَح َعَلى اجْلََبائِّرِّ«، أخرجه ابن ماجه

. كذبه اإلمام أحمد وابن معين. وقال البخاري منكر الحديث. وقال  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عمر بن خالد657]ماجه:  
وكيع وأبو زرعة يضع الحديث. وقال الحاكم يروى عن زيد بن على الموضوعات[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده تالف جًدا،  

 كذبه بعضهم وتركه آخرون[  -وهو القرشي-عمرو بن خالد 
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ أَبو ُعْذرََة قَ   )جه(   -[  117]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َعْن َعائَِّشَة َأنَّ النَّيبِّ َوَسلََّم:    اَل: وََكاَن َقْد َأْدَرَك النَّيبِّ

، َأْن َيْدُخُلوَها يفِّ اْلَمَيازِّرِّ، َوملَْ  ْص لِّلنَِّّساءِّ« أخرجه ابن ماجه»ََّنَى الرَِّجاَل َوالنَِّّساَء َعنِّ احْلَمَّاَماتِّ مثَّ رَخََّص لِّلرَِّجالِّ    يـَُرخِّّ
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي ُعذرة[   [3749]ماجه: 
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 : يف الصالة الثاني الكتاب  
وكان   -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبيه قال: »َعلََّمين رسوُل هللا    -رمحه هللا    -)د( عبد هللا بن فضالة    *   -[  118]

َفُمْرين أبمر َجامع، إذا أان   فيما علَّمين: حافِّْظ على الصَّلوات اخلمس، قال: قلت: إنَّ هذه ساعات يل فيها أشغال، 
الَعْصَرينِّ  فقال: حافْظ علي  أجزَأ عين  لَُغتِّنا    -  فـََعْلُته  من  قبل طُلوع    -وما كانت  قال صالة  الَعصَران؟  وما  فقلت: 

 . الشمس، وصالة قبل غروهبا« أخرجه أَبو داود
 ]األلباني: صحيح[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد هللا بن فضالة[ اختالف [ ]عبد القادر: في إسناده 3241]جامع: 

»دخلنا عليه، فقال المرأته:    [: ]هشام بن سعد  -)د( معاذ بن عبد هللا بن خبيب اجلهين قال: رواية    *  -[  119] 
أنه سئل عن ذلك؟ فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  -مَّت ُيَصلِّّي الصيبُّ؟ قالت: نعم كان رجل منا يذُكر عن رسولِّ هللا  

 إذا عرف ميينه من ِشاله فمروه ابلصالة« أخرجه أبو داود. 
 [  ضعيف [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد، وقد اختلف عليه فيه[ ]األلباني: 3244امع: ]ج

  -: قالت: »ما رأيُت أحدًا كان أشدَّ تعجياًل للظُّهر من رسولِّ هللا  -رضي هللا عنها    -)ت( عائشة    *   -[  120] 
 وال من أيب بكر، وال من عمر«. أخرجه الرتمذي.  -صلى هللا عليه وسلم

 ]شعيب: ضعيف اإلسناد[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[  [ حديث حسن  هذا]الترمذي: [ 3285]جامع: 
قال له: »اي علي،    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  121] 

ُ إذا َوَجْدَت هلا ُكفءًا« أخرجه الرتمذي.  رها: الصالُة إذا دخل وقتها، واجلنازُة إذا حَضَرْت، واألْيِّ  ثالًثً ال ُتوخِّّ
 ]األلباني: ضعيف[  [ضعيف السند  [ ]عبد القادر: الحديث معناه صحيح وإن كان3299]جامع: 

فكان    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    على رسولِّ قال: »قدِّمنا    -رضي هللا عنه    -)د( علي بن شيبان    *  -[  122] 
 .يُؤخُر العصَر ما دامت الشمس بيضاء نقيَّة«. أخرجه أبو داود

يزيد  3309]جامع:   بن  محمَّد  ضعيف،  إسناده  ]شعيب:  حسن[  بها  فهو  شواهد  وله  مجهوالن  فيه  ضعيف  إسناده  القادر:  ]عبد   ]
 اليمامي ويزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان مجهوالن[ ]األلباني: ضعيف[  

: »ال تؤخروا  -مصلى هللا عليه وسل-: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( جابر بن عبد هللا    -[  123] 
 الصالة لطعام وال غريه«. أخرجه أبو داود. 

 [ ]عبد القادر: في سنده محمد بن ميمون الزعفراني، وهو مختلف فيه[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3314]جامع: 

قال: »الوقت األول   -وسلمصلى هللا عليه  -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 124] 
ر َعْفُو هللا«. أخرجه الرتمذي.   من الصالة رِّضواُن هللا، و ]الوقت[ اآلخِّ

 ]األلباني: موضوع[   [ ]عبد القادر: في سنده يعقوب بن الوليد، كذبه أحمد وغيره]الترمذي: هذا حديث غريب[ [ 3328]جامع: 
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كان يكره الصالة نصف   -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا  »أن   -رضي هللا عنه  -)د( أبو قتادة   -[ 125] 
 .النهار، إال يوم اجلمعة، وقال: إن جهنم ُتْسَجُر إال يوَم اجلمعة«. أخرجه أبو داود

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3349]جامع: 

»ال ُتؤذِّّْن حَّت يسَتبِّنَي   : قال له -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)د( بالل   *  -[ 126] 
 ومدَّ يديهِّ عْرضاً. أخرجه أبو داود.  «لك الفجُر كذا

 [ ]عبد القادر: فيه ضعف وانقطاع[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: حسن[  3365]جامع: 

أن    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أمرين رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( زايد بن احلارث الصدائي    -[  127] 
إنَّ أخا ُصَداء قد أذََّن،    -عليه وسلم  صلى هللا -ُأؤذَِّّن يف صالة الفجر، فَأذَّْنُت، فأراد بالل أن يُقيَم، فقال رسوُل هللا  

 . ومن َأذََّن فهو يُقيُم«. أخرجه الرتمذي
فناَديُت، فجعلُت أقول:   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود، قال: »ملا كان أوَُّل أذان الصبح أمرين رسوُل هللا 

إىل الفجر، فيقول: ال، حَّت إذا طلع الفجر، نَزَل فَبََز، مث انصرف إيلَّ   انحية املشرقأُقيُم اي رسول هللا؟ فجعل ينظر يف 
: إنَّ أخا ُصداء هو  -صلى هللا عليه وسلم -أَ، فأراد بالل أن يقيَم الصالة، فقال رسوُل هللا  وقد تالحَق أصحابُه، فتوض

 فأقمُت«. : أذََّن، ومن أذََّن فهو يقيم، قال
]عبد القادر: في سنده  [ حديث زياد إنما نعرفه من حديث اإلفريقي« واإلفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ]الترمذي: [ 3367]جامع: 
 حمن بن زياد بن أنعم األفريقي، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  عبد الر 

قال لبالل: »إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت( جابر بن عبد هللا    -[  128] 
من   اآلكُل  يـَْفرُُغ  ما  قدَر  وإقامتك  َأذانك  بني  فاحُدْر، واجعل  أقمَت  وإذا  فرتَسْل،  ُشربه،  أذَّنَت  من  والشارُب  أكله، 

«. أخرجه الرتمذي ُر إذا دخل لقضاء حاجته، وال تقوموا حَّت تـََرْوينِّ  . واملُعَتصِّ
]عبد القادر: [ حديث جابر هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول ]الترمذي: [ 3370]جامع: 

 إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف جدا[  
ئ«. ويف رواية: أن النيب  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  *   -[ 129]  صلى   -قال: »ال ينادي ابلصالة إال ُمتَـَوضِّّ

ئ -هللا عليه وسلم  الرتمذي، قال: واألول أصح. «. أخرجهقال: »ال يؤذُِّّن إال متوضِّّ
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ [  حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 3372]جامع: 

لصالة الصبح، فكان   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »خرجُت مع النيب   -رضي هللا عنه   -)د( أبو بكرة   -[ 130] 
له«. أخرجه أبو داود.ال مَيُر برُجل إال انده ابلصالة، أو   َحرَّكه برِّجِّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده أبو الفضل األنصاري، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[ 3374]جامع: 

: أن بالاًل  -صلى هللا عليه وسلم -أو بعُض أصحاب رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)د( أبو أمامة الباهلي   -[ 131] 
? »أقامها هللا وأدامها«،    -صلى هللا عليه وسلم-، فلما أن قال: قد قامت الصالة، قال رسول هللا أخذ يف اإلقامة

وقال يف سائر اإلقامة كنحو حديث عمر يف األذان، واحلديث مذكور يف »فضائل األذان«. من كتاب الفضائل يف 
  حرف الفاء، أخرجه أبو داود 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3375]جامع: 



736 
 

افتَتح    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »رأيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( الباء بن عازب    *  -[  132]  إذا 
 الصالة رفع يديه إىل قريب من ُأُذنـَْيه، مث ال يعود«. 

رفع يديه حني    -صلى هللا عليه وسلم-يعود«. ويف أخرى، قال: »رأيُت رسوَل هللا  ويف رواية مثله، ومل يذكر »مث ال  
 يعين: هذا احلديث: ليس بصحيح. -افتتح الصالة، مث مل يرفعهما حَّت انصرف«. أخرجه أبو داود، وقال 

]شعيب:  3384]جامع:   حديث حسن[  القادر:  ]عبد  بن  [  حسين  وقد خولف  ليلى  أبي  ابن  لضعف  ضعيف  في  إسناده  الرحمن  عبد 
 ]األلباني: ضعيف[   إسناده[

)د س( النضر بن كثري السعدي قال: »صلى إىل جنيب عبد هللا بن طاوس يف مسجد اخليف، فكان إذا    *  -[  133] 
تِّْلقاَء وجهه، فأنكرُت ذلك، فقلت لوهيب بن خالد فقال وهيب:   سجد السجدة األوىل فرفع رأسه منها، رفع يديه 

ل أيب رأيت ابن عباس يصنعه، وال أعلم إال أنه  تصنع شيئاً مل نـََر أحدًا يصنعه؟ فقال ابن طاوس: رأيُت أيب يصنعه، وقا
 يصنُعه«. أخرجه أبو داود والنسائي.  -صلى هللا عليه وسلم -قال: كان النيب 

]األلباني:   إسناده ضعيف لضعف النضر بن كثير السعدي[ [ ]عبد القادر: النضر بن كثير السعدي ضعيف[ ]شعيب:  3397]جامع:  
 صحيح[  

ري بكفَّيه حني يقوُم، وحني يركع، وحني   -وصلى هبم  -)د( ميمون املكي »أنه رأى عبد هللا بن الزبري   *  -[ 134]  ُيشِّ
يسجد، وحني ينهض للقيام، فيقوم فيشري بيديه، قال: فانطلقت إىل ابن عباس، فقلت: إين رأيت ابن الزبري صلى  

صلى هللا عليه   -: إن أحببَت َأن تنظر إىل صالة رسول هللا صالة مل أَر أحداً ُيصلِّّيها، ووصفُت له هذه اإلشارة، فقال
 فاقتدِّ بصالة عبد هللا بن الزبري«. أخرجه أبو داود.  -وسلم

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ميمون المكي[ ]األلباني: صحيح[  3398]جامع: 

اً قال: »السُّنَُّة: وْضُع الكفِّّ على الكفِّّ يف الصالة، ويضعهما أن عليّ  -رضي هللا عنه  -)د( أبو جحيفة   -[ 135] 
 حتت السرة« أخرجه رزين. 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده ضعيف ومجهول[ ]األلباني: ضعيف[ 3410]جامع: 

قدميه، فقال: خالْفت  »رأى رجاًل ُيصلِّّي، قد صفَّ بني   -رضي هللا عنه  -)س( عبد هللا بن مسعود   -[ 136] 
 السُّنَّة، لو رَاَوحَت بينهما كان أفضل«.

 . ويف أخرى، قال: »أخطَأ السُّنََّة، لو رَاَوَح بينهما كان أعجَب إيلَّ«. أخرجه النسائي
 [ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[  انقطاع [ ]عبد القادر: في إسناده 3411]جامع: 

: قال: »صفُّ القدَمنْي، وَوْضُع اليد على اليد: من السُّنَّةِّ«.  -هللا عنهما رضي   -)د( عروة بن الزبري   -[ 137] 
 أخرجه أبو داود. 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده زرعة بن عبد الرحمن لو يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[ 3412]جامع: 

يفتتح صالته ببسم هللا   -صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ  : قال: »كان-رضي هللا عنهما  -)ت( ابن عباس    -[ 138] 
 الرمحن الرحيم«. أخرجه الرتمذي. 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[  [  ليس إسناده بذاك]الترمذي:  [ 3418]جامع: 
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أقرأُ بسم هللا الرمحن الرحيم، فقال:  قال: »مسعين أيب وأان    -رمحه هللا    -)ت س( ابن عبد هللا بن مغفل  ~   -[  139] 
من أصحاب رسول هللا   أَر أحداً  ك واحلََدَث، قال: ومل  إليه    -صلى هللا عليه وسلم  -أي ُبينَّ، حْمَدث، إايَّ كان أبغض 

ومع أيب بكر، ومع عمر، ومع    -صلى هللا عليه وسلم  -يعين: منه قال: وقد صلَّيُت مع النيبَّ    -احلَدُث يف اإلسالم  
 . أخرجه الرتمذي. {«مان، فلم أمسع أحدًا منهم يقوهلا، فال تـَُقْلها، إذا أنت صلَّيُت فقل: }احلمد هلل رب العاملنيعث

الرحيم، يقول: صلَّيُت خلَف   النسائي، قال: »كان عبد هللا بن مغفَّل إذا مسع أحدًا يقرأ: بسم هللا الرمحن  ويف رواية 
هللا   وسلم-رسول  عليه  هللا  الرمحن    أيب  وخلفَ   -صلى  هللا  بسم  يقرأُ:  منهم  أحدًا  مسعُت  فما  عمر،  وخلف  بكر، 

 الرحيم«.
 [  ضعيف ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ]الترمذي: حيث حسن[  [ 3420]جامع: 

يدِّ{  -رضي هللا عنها    -أم هشام بنت حارثة بن النعمان    )س(   *   -[  140]  : قالت: »ما أخذُت }ق. َوالُقْرآنِّ املَجِّ
 . كان ُيصلِّّي هبا يف الصبح«. أخرجه النسائي  -صلى هللا عليه وسلم -إال من َفمِّ رسول هللا 

الجمعة[ ]الرسالة: إسناده ضعيف بهذه  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: شاذ والمحفوظ أن ذلك كان في خطبة  3433]جامع:   
 السياقة[ 

سجد يف صالة مث قام    -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمر   -[ 141] 
 جه أبو داود. فركع، فرَأْوا أنه قرأ }تنزيل السجدة{ أخر 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  3455]جامع: 

قرأ يف صالة املغرب بـ }حم   -صلى هللا عليه وسلم -)س( عبد هللا بن عتبة بن مسعود »أن رسوَل هللا   -[ 142]
 .. أخرجه النسائي{«الدخان
[ ]عبد القادر: في سنده معاوية بن عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدني، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي[ 3461]جامع: 

 ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ 

)د س( سعيد بن جبري قال: مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول: »ما صليُت وراء أحد بعد رسول    -[ 143] 
يعين عمر بن   -من هذا الفَّت  -صلى هللا عليه وسلم -أشبه صالة بصالة رسول هللا  -عليه وسلمصلى هللا  -هللا 

 قال: فحَزراَن ركوعه عشر تسبيحات، وسجوَده عشر تسبيحات«. أخرجه أبو داود والنسائي. -عبد العزيز 
قوله: "فحزرنا في ركوعه... "، وهذا   حديث حسن دون ]شعيب: [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  3492]جامع: 

 [ إسناد ضعيف

، إين   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب   -[ 144]  قال له: »اي عليُّ
بُّ لَِّنفسي، وأكرُه لك ما أكرُه لنفسي ال تـُْقع بني السجدتني«. أخرجه الرتمذي.  بُّ لك ما ُأحِّ  ُأحِّ

]عبد القادر: في  [  هذا حديث ال نعرفه من حديث علي، إال من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ]الترمذي:[ 3519]جامع:  
 [  ضعيفسنده الحارث األعور، وهو ضعيف[ ]األلباني: 

الصالة على  ينهض يف  -صلى هللا عليه وسلم-قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 145] 
 .ُصدور قدميه«. أخرجه أبو داود

 ]عبد القادر: في سنده ضعيف او متروك[ ]األلباني: ضعيف[  [ خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث ]الترمذي: [ 3521]جامع: 
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عشرين  )د( احلسن ]البصري[ قال: »إن عمر بن اخلطاب مجع الناس على ُأيبَِّّ بن كعب، فكان يصلِّّي هلم    -[  146] 
 ليلة، وال يْقُنُت هبم إال يف النصف الباقي، فإذا كانت العشُر األواخر ختلَّف ]فصلى[ يف بيته، وكانوا يقولون: أَبَق أيّب«. 

كان يقنت يف الوتر قبل الركوع، قال    -صلى هللا عليه وسلم -قال أبو داود: وروي أن ُأيَب بن كعب قال: إن رسوَل هللا 
 يبَّ بن كعب كان يقنت يف النصف من رمضان«. أبو داود: وروي »أن أُ 

  -قال أبو داود: قول احلسن: »وكان ال يقنت هبم إال يف النصف اآلخر« يدل على ضعف حديث ُأيّب »أن رسوَل هللا  
 قنت يف الوتر«.  -صلى هللا عليه وسلم

 [ ]األلباني: ضعيف[  انقطاع[ ]عبد القادر: في سنده  3538]جامع: 

يـَُعلُِّّمنا    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)س( جابر بن عبد هللا    -[  147] 
التشهد، كما يـَُعلُِّّمنا السورة من القرآن: بسم هللا، وابهلل، التحيات هلل، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النيبُّ  

إله إال هللا، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله،  ورمحة   أن ال  الصاحلني، أشهد  السالم علينا وعلى عباد هللا  هللا وبركاته، 
 أسأُل هللا اجلنة، وأعوذ ابهلل من النار«. أخرجه النسائي. 

 ه ومتنه[ ، صدوق له أوهام، وهذا منها. فقد وهم في سندأيمن بن نابل]الرسالة: [ ]األلباني: ضعيف[ 3547]جامع: 

قال: دخلُت على رسولِّ هللا    -[  148]  أبيه عن جده،  بن كليب عن  وهو    -صلى هللا عليه وسلم-)ت( عاصم 
وبسط   أصابعه،  وقبض  اليمىن،  فخذه  على  اليمىن  يده  ووضع  اليسرى،  فخذه  على  اليسرى  يده  وضع  وقد  يصلِّّي، 

 لى دينك«. أخرجه الرتمذي. السبابة، وهو يقول: »اي ُمقلِّّب الُقُلوبِّ ثـَبِّّْت قـَْليبِّ ع
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: منكر بهذا السياق[   هذا حديث غريب من هذا الوجه[]الترمذي: [ 3557]جامع: 

واضعاً ذراعه  -صلى هللا عليه وسلم-)د س( مالك بن َّنري اخلزاعي عن أبيه قال: »رأيُت رسوَل هللا    -[ 149] 
أخرجه أبو داود والنسائي. ويف أخرى للنسائي، قال:   «.اليمىن، رافعاً إصبعه السبابة، قد حَناها شيئاً اليمىن على فخذه 
رُي إبْصَبعِّه«.  -صلى هللا عليه وسلم -»رأيُت رسول هللا   واضعاً يده اليمىن على فخذه اليمىن يف الصالة ُيشِّ

ذا إسناد  صحيح لغيره دون قوله: قد حناها شيئًا، وه]شعيب: ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  [ 3559]جامع: 
 [ ضعيف

إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت س( عبد هللا بن مسعود    -[  150] 
، قال: ُشْعَبُة: مث حرَّك سعد شفتيه بشيء، فأقول: »حَّت يقوم؟ ]فيقول:   جلس يف الركعتني اأُلولََينْيِّ كأنه على الرَّْضفِّ

 أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي.  [«حَّت يقومَ 
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ ]األلباني: ضعيف[  انقطاع[ ]عبد القادر: في سنده  3562]جامع: 

إذا كان  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أما بعُد، أمَران رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( مسرة بن جندب   -[ 151] 
فاَبدؤوا قبل التسليم، فقولوا: التحيات، الطيبات، والصلوات وامللك هلل، ]مثَّ   -حني انقَضائها أو  -يف وسط الصالة 

 سلُموا على اليمني[ مث َسلُِّّموا على قارئكم وعلى أنفسكم« أخرجه أبو داود. 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في إسناده مجاهيل[ ]األلباني: ضعيف[ 3567]جامع: 
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كان يسلِّّم يف الصالة   -صلى هللا عليه وسلم -: »أن رسوَل هللا -رضي هللا عنها   -)ت( عائشة  *  -[ 152] 
قِّّ األمين شيئاً   . الرتمذي «. أخرجهتسليمة واحدة تلقاَء وجهه، مث مييل إىل الشِّّ

،  : إسناده ضعيفشعيبإسناده ضعيف[ ] ]عبد القادر: [ حديث عائشة ال نعرفه مرفوعا، إال من هذا الوجه ]الترمذي: [ 3569]جامع: 
 [ ]األلباني: صحيح[ وتسليمه تسليمة واحدة في الصالة صحيح

قال: »َحْذُف السَّالم    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت د( أبو هريرة    *  -[  153] 
 ُسنَّة«. أخرجه الرتمذي وأبو داود.

]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف قرة بن عبد الرحمن،  [  هذا حديث حسن صحيح]الترمذي:  [  3570]جامع:   
 وقد اخُتلف في رفعه ووقفه[ ]األلباني: ضعيف[  

أن نـَُردَّ السَّالم    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أمران رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( مسرة بن جندب    -[  154] 
، وأن ُيَسلِّّم   بعُضنا على بعض«. أخرجه أبو داود.على اإلمام، ونـََتحابَّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3574]جامع: 

صلى هللا عليه وسلم قال: »الصَّالُة َمْثىَن   -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)ت( الفضل بن العباس   -[ 155] 
يقول: ترفعهما إىل ربك مستقباًل ببطوَّنما   -َمْثىَن، تشهُّد يف كلِّّ ركعتني، وخَتشُّع، وتَضرُّع ومتْسُكن، وتـُْقنُِّع يديك 

داج«ويف رواية »فهو  «.فهو كذا وكذاوتقول: ايرب، ايرب، ومن مل يفعل،  -وجهك   أخرجه الرتمذي.  خِّ
 [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  3590]جامع: 

قال: »الصَّالة مثىن   -)د( املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب: أن النيب صلى هللا عليه وسلم   -[ 156] 
مثىن: أن تشهَّد يف كل ركعتني، وأن تـَْبَأَس ومتْسكَن، وتـُْقنَِّع بيديَك، وتقول: اللهم، اللهم، فمن مل يفعل ذلك فهو  

 خدِّاج«. أخرجه أبو داود  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  [ ]عبد القادر: 3591]جامع: 

اهلذيل: قال: كنُت عند ابن عمر: فلما نودَي ابلظُهر توضأ فصلى، فلما نودي ابلعصر   )د ت( أبو غطيف  -[ 157] 
عشُر  : »من توضأ على طُْهر ُكتب له -صلى هللا عليه وسلم -توضأ فصلى، فقلت له فيه، فقال: قال رسوُل هللا 

 حسنات«. أخرجه أبو داود، وأخرج الرتمذي املسند منه فقط.
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3605]جامع: 

: »إذا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)ت( ابن عمرو بن العاص   -[ 158] 
 وقد جلس آلخر صالته، قبل أن يسلم: فقد جازت صالته«.   -يعين الرجل  -َأحدث 
دة تتعلق  : ليس إسناده ابلقوي، وقد اضطربوا يف إسناده، وقد أخرج أبو داود هذا املعىن بزايالرتمذي وقالأخرجه 

 ابإلمام، وهو مذكور يف »ابب صالة اجلماعة«.
 [ ]عبد القادر: في إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 3612]جامع: 

كم والتَّعرِّي، فإنَّ معكم من ال   -صلى هللا عليه وسلم -)ت( عبد هللا بن عمر: أن رسول هللا   -[ 159]  قال: »إايَّ
 يـُْفضِّي الرجُل إىل أهله، فاستحيوهم، وأْكرِّموهم« أخرجه الرتمذي. يفارُِّقكم إال عند الغائط، وحني 
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]شعيب:  ]عبد القادر: في سنده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]الترمذي: هذا حديث غريب[ [ 3625]جامع:  
 إسناده ضعيف[ 

نَيَّ رجل إىل  -هللا عليه وسلم صلى  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة   -[ 160]  : »ال يُفضِّ
 رجل، وال امرأة إىل امرأة، إال إىل ولد، أو والد«. 

 ويف رواية: »إال ولدًا أو والدًا، قال: وذكر الثالثة فنسيُتها« أخرجه أبو داود. 
 [ "صحيح دون قوله: "إال إلى ولد أو والد ]شعيب: [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]األلباني: ضعيف[  3626]جامع: 

  ا : ماذ-صلى هللا عليه وسلم  -)ط د( حممد بن زيد بن قنفد: عن أمه: »أَّنا سألت أمَّ سلمَة زوَج النيبِّّ    -[  161] 
تصلي فيه املرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي يف اخلمار والدِّرع السابغ إذا كان يـَُغيِّّب ظهور قدميها« أخرجه املوطأ وأبو  

: أتصلي املرأُة يف دِّرْع ومخار ليس  -صلى هللا عليه وسلم  -داود، وأليب داود أيضاً عن أم سلمة: »أَّنا سألت النيبَّ  
َها«. قال أبو داود: ورواه مجاعة موقوفاً على أمِّّ سلمَة، ومل  عليها إزار؟ قال: إذا كان الدِّْر  َقَدَميـْ يغطى ظُهوَر  ُع سابغاً 

 .-صلى هللا عليه وسلم -يذكروا النيبَّ 
 [ ]عبد القادر: حديث ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3648]جامع: 

يصلِّّي على احلصري،    -هللا عليه وسلمصلى    -قال: »كان النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)د( املغرية بن شعبة    -[  162] 
 والفروة املدبوغة« أخرجه أبو داود.

 [ ]األلباني: ضعيف[  انقطاع [ ]عبد القادر: في سنده جهالة و 3659]جامع: 

قال: »َّنى أن   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 163] 
مواطن: يف املْزبـََلة، واجمْلَزرَة، واملقبة، وقارعة الطريق، ويف احلمَّام، ومعاطن اإلبل، وفوق ظهر بيت هللا«.  يصلي يف سبعة 
 أخرجه الرتمذي. 

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [  حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي ]الترمذي: [ 3667]جامع:  
)د( أبو صاحل الغفاري: »أن علّياً مرَّ بَِّبابَل وهو يسري، فجاءه املؤذِّّن يـُْؤذِّنُه بصالة العصر، فلما بـََرَز منها    -[  164] 

يبِّّ   يف املقبة، وَّناين أن ُأصلي    َّناين أن ُأصلِّّي  -صلى هللا عليه وسلم  -َأمر املؤذِّّن فأقام الصالة، فلما فرغ قال: إن حِّ
 يف أرض اببل، فإَّنا ملعونة« أخرجه أبو داود. 

]األلباني: ضعيف[  3673]جامع:   مقال[  إسناده  في  القادر:  المقبرة صحيح ]شعيب:  [ ]عبد  في  الصالة  والنهي عن  إسناده ضعيف 
 [ لغيره

صلى هللا عليه    -عن أبيه عن جده: »أَّنم كانوا مع النيبِّّ    مرة:( عمرو بن عثمان بن يعلى بن  ]د[   )ت  -[  165] 
فأذَّن    -وسلم منهم،  أسفَل  من  والبِّلَّة  فوقهم،  من  السماُء  فمطِّروا:  الصالُة  فحضرت  مضيق،  إىل  فانَتهْوا  مسريه،  يف 

م على راحلته فصلى هبم يومئ إمياء، جيعل السجود  وهو على راحلته وأقام، فتقدَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  
 أخرجه الرتمذي.  «.أخفض من الركوع

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: فيه مجهوالن[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ 3679]جامع: 
بُّ الصالة يف  كان   -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( معاذ بن جبل   -[ 166]  يْستحِّ

 احليطان، قال بعض رواته: يعين: يف البساتني«. أخرجه الرتمذي. 
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 ]عبد القادر: في سنده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [ حديث معاذ حديث غريب ]الترمذي: [ 3687]جامع: 
: »إذا  -عليه وسلمصلى هللا  -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)ط ت د س( أبو ذر الغفاري *   -[ 167] 

ُهه«. أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي.  قام أحدكم إىل الصالة فال ميسَّ احلصى، فإن الرمحة تـَُواجِّ
   ورواية املوطأ: قال أبو ذّر: »مسُح احلصى ملوضع جبهته مسحة واحدة وتركها خري من مُحر النـََّعم،« موقوفاً عليه 

]عبد القادر: إسناده منقطع وروي موصوال وفي إسناده أبو األحوص مولى بني  [ ذر حديث حسنحديث أبي  ]الترمذي:  [  3695]جامع:  
 ليث أو غفار، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده محتمل للتحسين من أجل أبي األحوص[ ]األلباني: ضعيف[ 

: »اي ُبينَّ، إايك  -هللا عليه وسلمصلى    -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -ت( أنس بن مالك  )~   –[  168] 
 وااللتفات يف الصالة، فإن االلتفات يف الصالة َهَلكة، فإن كان والبُدَّ ففي التطوع، ال يف الفريضة«. أخرجه الرتمذي. 

 ]عبد القادر: فيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[  [ 3707]جامع: 

غالماً لنا، يقال له:   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »رأى رسوُل هللا -رضي هللا عنها   -)ت( أم سلمة   -[ 169] 
 . أفْـَلُح، إذا سجَد نـََفخ، فقال: اي َأفْـَلُح، تـَرِّْب وجهك«. ويف أخرى »موىل لنا، يقال له: راَبح«. أخرجه الرتمذي

 [  ضعيف]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني:  [  إسناده ليس بذاكحديث أم سلمة ]الترمذي: [ 3717]جامع: 
وحنُن يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أاتان رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)د س( الفضل بن العباس    -[  170] 

يديه، فما ابىل ذلك« هذه  ابدية لنا، ومعه عبَّاس، فصلَّى يف صحراَء ليس بني يديه ُسرْتة، ومحارة لنا وكلبة تعبثان بني  
النيبُّ   النسائي قال: »زار  لنا، ولنا ُكَلْيبة ومحارة،    -صلى هللا عليه وسلم  -رواية أيب داود، ويف رواية  عباساً يف ابدية 

 العصر ومها بني يديه، فلم تـُْزَجرا، ومل تؤَّخرا«.  -صلى هللا عليه وسلم -فصلى النيبُّ 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]األلباني: ضعيف[ وانقطاع [ ]عبد القادر: في سنده جهالة 3723]جامع: 

-)د س( كثري بن كثري بن ]املطلب[ بن أيب وداعة: عن بعض أهله حيدِّثه عن َجدِّه: »أنه رأى رسوَل هللا    -[  171] 
قال سفيان: ليس    -وليس بينهما ُسرتة    يصلَّي ُما يلي ابب بين َسهم، والناس ميرُّوَن بني يديه،  -صلى هللا عليه وسلم

طاف    -صلى هللا عليه وسلم  -بينه وبني الكعبة ُسرتة« هذه رواية أيب داود، ويف رواية النسائي قال: »رأيُت رسوَل هللا  
الطواف واحد« بينه وبني  املقام وليس  َسْبعاً، مث صلى ركعتني حبذائه يف حاشية  بقوله واحد:    ابلبيت  يريد  اجلائز كأنه 

 والسرتة، ويريد ابلطواف: املطاف.
[ ]عبد القادر: في سنده كثير بن المطلب بن وداعة، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]األلباني: ضعيف[  3724]جامع: 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

صلى هللا عليه    -مرَّ بني يدي رسولِّ هللا  )د( يزيد بن َّنران: قال: »رأيت رجاًل بتَـُبوَك ُمْقعدًا، فذكر أنه    -[  172] 
على محار وهو يصلي، فقال: اللهم اْقطْع أثرُه، قال: فما َمشْيُت عليها بعُد«. ويف رواية قال: »قطع صالتَنا    -وسلم

 قطع هللا أثـََرُه«. أخرجه أبو داود.
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ضعيف[ يزيد بن نمران[ ]األلباني:  جهالة مولى[ ]عبد القادر: في سنده 3731]جامع:  

ُمْقَعد، فسألته عن أمره؟ فقال:    )د( سعيد بن غزوان  -[  173]  عن أبيه قال: »نزلت بتبوك أريد احلج، فإذا رجل 
نزل بتبوَك إىل َْنَلة، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  -سأحدُِّثَك َحديثاً فال حتدِّْث به ما مسعَت أين حي: إن رسوَل هللا  
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َلُتنا، فصلَّى إليها، فأقبلُت وأان غالم أسعى، حَّت َمَرْرُت بينه وبينها، قال: َقَطَع صالتنا، قطَع هللا أثـََره، فما قمت هذه  قِّبـْ
 أخرجه أبو داود.  «. عليها إىل يومي هذا

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3732]جامع: 

قال: »ال تصلُّوا    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  174] 
النيبَّ   أن  رواية  ويف  املَُتَحدِّثنَي«.  وال  املَُتَحلِّّقنَي،  وال  النِّّيام،  وسلم   -خلف  عليه  خلف    -صلى هللا  تصلُّوا  »ال  قال: 

 واألوىل ذكرها رزين.  داود،النائم، وال املتحدِّث«. أخرج الثانية أبو 
 [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف جدًا[ 3737]جامع: 

: »إذا صلَّى أحدكم  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  175] 
فإن مل يكن معه عصاً فْلَيْخُطْط يف األرض خطّاً، مث ال يضرُّه ما  فليجعْل تِّلقاَء وجهه شيئاً، فإن مل جيْد فْليَـْنصِّب عصا،  

 مرَّ أماَمه«. قال أبو داود: قالوا: اخلطُّ ابلطول، وقالوا: ابلعرض مثل اهلالل. 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[   القادر: إسناده[ ]عبد 3739]جامع: 

صلَّى إىل    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    رأَيُت رسولَ : قال: »ما  -رضي هللا عنه    -)د( املقداد بن األسود    -[  176] 
به األمْيَنِّ أو األَْيسرِّ: وال َيْصمُِّد إليه َصْمدًا«. أخرجه أبو داود.   ُعود، وال َعُمود، وال َشَجرة، إال جعله عن حاجِّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3746]جامع: 

قال: »إذا كنَت يف صالة،    -صلى هللا عليه وسلم    -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( ابن مسعود    -[  177] 
َأربع، وأكثُر ظَنَِّّك على أربع، تشهدََّت مث سجدَت سجدتني، وأنَت جالس   قبل أن تّسلم، مث  فشككَت يف ثالَث أو 

 . -صلى هللا عليه وسلم -وقال: وقد روي عنه ومل يرفعوه إىل النيبِّّ  داود،تشهدَت أيضاً، مث ُتسلِّّم«. أخرجه أبو 
 ]األلباني: ضعيف[   إسناده ضعيف النقطاعه[[ ]عبد القادر: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه[ ]شعيب: 3760]جامع: 

قال: »من شكَّ يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -جعفر  )د س( عبد هللا بن   -[  178] 
للنسائي: »فليسجد سجدتني وهو   أبو داود والنسائي، ويف أخرى  ما يسلِّّم« أخرجه  بعد  فليسجد سجدتني  صالته، 

 جالس«.
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3769]جامع: 

»ركع   -صلى هللا عليه وسلم  -)ط د( أبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة: قال: بلغين: أن رسوَل هللا  *    -[  179] 
مالني   بن  رجل من بين زُهرة    -ركعتني من إحدى صالِت النهار: الظهرِّ، أو العصرِّ، فسلَّم من اثنتني، فقال له ذو الشِّّ

ل  كالب فقال  َنسيَت؟  أم  رسوَل هللا،  اي  الصالُة  َرتِّ  ذو  َأُقصِّ له  فقال  يُت،  َنسِّ وال  الصالُة،  َرتِّ  ُقصِّ ما  ه رسوُل هللا: 
مالني: قد كان بعُض ذلك اي رسوَل هللا، فأقبل رسوَل هللا   على الناس، فقال: أصدق ذو   -صلى هللا عليه وسلم  -الشِّّ

وعن أيب سلمة    «.مث سلَّم  ما بقي من الصالة،   -صلى هللا عليه وسلم-اليدين؟ قالوا: نعم اي رسوَل هللا، فأمتَّ رسوُل هللا  
 بن عبد الرمحن مثل ذلك، أخرجه املوطأ. 

وأخرج أبو داود هذا احلديث جمماًل ِبثل حديث قبله أليب هريرة. قال: »ومل يسجد سجدِت السهو اللتني ُتْسجَدان إذا  
 شك حني لقَّاه الناس«. 
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 وهذا احلديث يشبه أن يكون من مجلة رواايت حديث أيب هريرة املقدَّم ذِّْكُرُه، ولكن حيث مل يَرِّْد له ذِّْكر أفردانه  

 ]األلباني: صحيح[ [ رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد اضطرب فيه الزهري [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: 3771جامع: ]

: عن أبيه يوسف: أن معاويَة صلَّى إِّماَمهم، فقام  -رضي هللا عنه    -عثمان  موىل    -)س( حممد بن يوسف    -[  180] 
يف الصالة وعليه جلوس، فسبَّح الناُس، فتمَّ على قيامه، مث سجد بنا سجدتني وهو جالس بعد أن أمتَّ الصالَة، مث قعد  

ئاً من صالته فليسجْد مثل هاتني  يقول: »من نسي شي  -صلى هللا عليه وسلم   -على املنب فقال: إين مسعُت رسوَل هللا  
 السجدتني« أخرجه النسائي. 

 [ ]عبد القادر: في إسناده ضعف[ ]األلباني: ضعيف[ 3776]جامع: 

قال: »إين ألنسى، أو أَُنسَّى ألُسنَّ«.    -صلى هللا عليه وسلم  -)ط( مالك بن أنس بلغه: أن رسوَل هللا    -[  181] 
   أخرجه املوطأ 

 ]الهاللي: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده معضل[ 3779]جامع: 

قال كنُت أقصُّ بعد   -قال: أبو داود: يعين إىل املدينة    -)د( أبو متيمة اهلجيمي قال: »ملا بـََعْثنا الرَّْكَب    -[  182] 
أنَته   فلم  ابُن عمَر رضي هللا عنه،  فيها، فنهاين  فأسجُد  الصبح،  إ  -ثالث مرات    -صالةِّ  فقال:  ين صلَّيُت  مث عاد، 

رسولِّ هللا   وسلم  -خْلَف  عليه  تْطُلَع    -صلى هللا  حَّت  يسجدوا  فلم  عنهم،  رضي هللا  وعثماَن  وُعمَر  بكر  أيب  ومع 
 .الشمس« أخرجه أبو داود

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  3784]جامع: 

العاص    -[  183]  بن  عنه    -)د( عمرو  قال:  -رضي هللا  النيبُّ  :    مخس عشرةَ   -صلى هللا عليه وسلم  -»أقرأين 
 سجدة يف القرآن، منها ثالُث يف املُفصَّل، ويف سورة احلج سجداتن« أخرجه أبو داود. 

ابن سعيد  3786]جامع:   الحارث  ولم يرو عنه سوى  بن سفيان،  يعقوب  يوثقه غير  لم  منين  بن  في سنده عبد هللا  القادر:  ]عبد   ]
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [العتقي، وهو مجهول 

قال: »يف القرآن إحدى   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)د ت( أبو الدرداء   -[ 184] 
  -عشرَة سجدة« أخرجه أبو داود وقال: إسناده واه، ويف رواية الرتمذي: قال أبو الدرداء: »سجدُت مع رسولِّ هللا 

 .(«إحدى عشرَة سجدة، منها اليت يف )النجم -هللا عليه وسلمصلى 
 ]عبد القادر: فيه جهالة وانقطاع[ ]األلباني: ضعيف[ [ حديث غريب ]الترمذي: هذا [ 3787]جامع:  

مل يسجْد يف شيء من املُفصل منذ حتوََّل إىل    -صلى هللا عليه وسلم  -)د( ابن عباس: »أنَّ رسوَل هللا    -[  185] 
 املدينة« أخرجه أبو داود. 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في إسناده ضعف[ ]األلباني: ضعيف[ 3801]جامع: 

من مكة    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: خرجنا مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه   -)د( سعد بن أيب وقاص    -[  186] 
نريُد املدينة، فلما ُكنَّا قريباً من َعْزَورا نزل فرفَع يديه، فدعا هللا عزَّ وجلَّ ]ساعة[، مث خرَّ ساجدًا، مث مكث طوياًل، مث  

قال: إين سألت ريب؟   -قال أبو داود: »وذكر أمحد بن صاحل: ثالًثً  -ساجدًا  قام فرفع يديه ]فدعا هللا[ ساعة، مث خرَّ 
ثـُُلث   ي، فسألُت ريب ألميت، فأعطاين  ثـُُلَث أُميت، فخَرَرت ساجدًا لريب شكرًا، مث رفعُت رْأسِّ وشَفْعُت ألُميت، فأعطاين 
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ر، فَخَررُت ساجدًا لريب«    أُمَّيت، فخرْرُت لريب ساجدًا شكرًا، مث رفعُت رأسي، فسألُت ريب ألُميت، فأعطاين الثـُُلَث اآلخِّ
 أخرجه أبو داود. 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  3805]جامع: 

  -رضي هللا عنها »أن رسوَل هللا   -)د( أم ورقة ]بنت عبد هللا بن احلارث بن عومير[ بن نوفل األنصارية  *  -[ 187] 
املَرضى، وُأداوي    -صلى هللا عليه وسلم أَُمرَُّض  الغزو معك،  ائذن يل يف  له: اي رسوَل هللا،  قلُت  قالت:  بدرًا  ملا غزا 

ر  هلا  فقال  الشهادة،  يرزقين  هللا  لعلَّ  هللا  اجلرحى،  وسلم-سوُل  عليه  هللا  يرزقك  -صلى  هللا  فإن  بيتك،  يف  قِّرِّي   :
ذ    -صلى هللا عليه وسلم  -الشهادة، فكانت تسمِّّى الشهيدة، قال: كانت قد قرأتِّ القرآن، فاستأَذنتِّ النيبَّ   أن تـَتَّخِّ
ابلليل فغماها بقطيفة هلا حَّت ماتت،  يف دارها مؤذِّّانً، فأذن هلا، قال: وكانت قد َدبَّرت غالماً هلا وجارية، فقاما إليها  

هبما[   ]فأمر  هبما  فْليجيء  رآمها  من  أو  علم؟  َهذين  من  عنده  َمن كان  فقال:  الناس  يف  فقام  عمُر،  فأصبَح  وذهبا، 
  -واألوَُّل أمت    -  هبذا احلديثَفُصلِّبا، فكاان أوَّل مصلوبِّ ابملدينة« ويف رواية: عن أمِّّ ورقَة بنت عبد هللا بن احلارث  

يزورُها يف بيتها، وجعل هلا مؤذِّّانً يؤذِّّن هلا، وأمَرها أن تؤمَّ أهَل دارها،   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »وكان رسوُل هللا  
 فأان رأيُت مؤذَِّّّنا شيخاً كبريًا« أخرجه أبو داود. -األنصاري[ ]يعين ابَن خالد   -قال عبد الرمحن: 

 [ ]عبد القادر: في سنده مجهول الحال[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: حسن[  3828]جامع: 

قال:    -صلى هللا عليه وسلم-: »أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما    -)د( ]عبد هللا[ بن عمرو بن العاص    -[  188] 
والدِّابر: أن أيتيها بعد أن   -ابرًا  ثالثة ال يقبُل ]هللا[ منهم صالة: من تقدَّم قوماً وهم له كارهون، ورجل أتى الصالة دِّ 

 أخرجه أبو داود.  حمرَّرَُه«تفوَتُه ومن اْعتَـَبد  
 ولكن الفقرة األولى من الحديث صحيحة، لها شواهد كثيرة[ ]شعيب: إسناده ضعيف[  ان...[ ]عبد القادر: في سنده ضعيف3830]جامع: 

كان يقوُم يف الركعة األوىل   -صلى هللا عليه وسلم  -)د( عبد هللا بن أيب أوىف رضي هللا عنه »أن رسوَل هللا   -[ 189] 
 من صالة الظهر، حَّت ال ُيْسَمَع َوْقَع َقَدم«. أخرجه أبو داود.

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]عبد القادر: في إسناده جهالة[ ]األلباني: ضعيف[ 3839]جامع: 

حني يقام للصالة يف املسجد: إذا   -صلى هللا عليه وسلم -)د( سامل أبو النضر: قال »كان رسوُل هللا   -[ 190] 
[، وإذا رآهم مجاعة صلى«. أخرجه أبو داود.   رآهم قلياًل جلس ]مل ُيصلِّّ

 ]شعيب: رجاله ثقات وهو مرسل[ عنعنة ابن جريج[ ]األلباني: ضعيف[ القادر: مرسل وفيه [ ]عبد 3840]جامع: 

 )د( أبو مسعود الزُّرَقي: عن علي بن أيب طالب مثل ذلك. أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث سامل.   -[ 191] 
 جريج[ ]األلباني: ضعيف[  أبو مسعود الزرقي مجهول وفيه عنعنة ابن [ ]عبد القادر: فيه3841]جامع: 

: »ال يصلي اإلمام  -هللا عليه وسلم  هللا صلى : قال: قال رسوُل  -رضي هللا عنه    -)د( املغرية بن شعبة    *  -[  192] 
 يف موضعه الذي صلى فيه املكتوبة حَّت يتحوَّل« أخرجه أبو داود.

 [ ]عبد القادر: في سنده ضعف وانقطاع[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[  3842]جامع: 

: »أيعجُز أحدُكم أن يتقدَّم أو يتأخر عن  -صلى هللا عليه وسلم -)د( أبو هريرة قال: قال رسوُل هللا  *  -[ 193] 
 يعين: يف السُّبحة« أخرجه أبو داود.  -ميينه أو عن ِشاله« زاد يف حديث محاد »يف الصالةِّ 
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 اني: صحيح[ ]األلب[ ]عبد القادر: في إسناده مجاهيل[ ]شعيب: إسناده ضعيف جدًا[  3843]جامع: 

وأبو    -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه: قال: »َمرَّ يب رسوُل هللا    -)س( مسعود غالم فروة األسلمي    -[  194] 
فقل له حيمْلنا على بعري ويبعْث لنا بزاد ودليل، فجئت    -يعين مواله    -بكر، فقال يل أبو بكر: اي مسعود ائتِّ أاب متيم  

فأخبتُه، فبعث معي ببعري وَوْطٍب من لنَب، فجعلت آخذ هبم يف إخفاء الطريق، وحضرتِّ الصالُة، فقام النيبُّ  إىل مواله  
وقام معه أبو بكر عن ميينه، وقد عرفت اإلسالم، وأان معهما، فجئت فقمت خلفهما، فدفع    -صلى هللا عليه وسلم-

 ا خلفه« أخرجه النسائي. يف صدر أيب بكر، فقمن -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 
[ ]عبد القادر: في سنده بريدة بن سفيان بن فروة األسلمي، وليس بالقوي، ولكن له شواهد بمعناه في صف االثنين  3854]جامع:   

 ]الرسالة: إسناده ضعيف[ [ ضعيف اإلسناد األلباني: ،[ ]خلف اإلمام

األشعري    -[  195]  مالك  أبو  عنه    -)د(  قال:  -رضي هللا  رسولِّ هللا  :  بصالةِّ  أحدِّثُُكم  عليه    -»أال  صلى هللا 
؟ قال: فأقام الصالَة، فصفَّ الرِّجاَل، وصفَّ َخْلَفُهْم الغِّْلماَن، مث صلَّى هبم، فذكر صالَته، مث قال: هكذا صالُة  -وسلم

ُبه إال قال: أُمَّيت«. أخرجه أبو داود. -  قال عبد األعلى: ال أحسِّ
القاد3855]جامع:   [ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  وله شاهد قبله   ر: في سنده شهر بن حوشب، وقد ضعف لسوء حفظه [ ]عبد 

 [ ضعيف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات[ ]األلباني: 

: »توسَّطوا اإلمام، وُسدُّوا اخلَلَل« أخرجه أبو  -صلى هللا عليه وسلم -)د( أبو هريرة قال: قال رسوُل هللا   -[ 196] 
 داود.

بشير  3870]جامع:   يحيى بن  أم  إسناد ضعيف،  وهذا  لغيره،  الَخَلل" صحيح  وا  "ُسدُّ قوله:  ]شعيب:  فيه مجهوالن[  القادر:  ]عبد   ]-  
 لم يرو عنها غير ابنها، وهو مجهول الحال أيضًا[ ]األلباني: ضعيف لكن الشطر الثاني منه صحيح[   -واسمها أمة الواحد بنت يامين 

  -من ولد سعد بن معاذ: عن ُأَسْيدِّ بنِّ ُحَضري أنه كان يؤمُّهم، قال: »فجاء رسوُل هللا    -  )د( حصني  *   -[  197] 
يعوده، قال: اي رسول هللا، إن إمامنا مريض، فقال: إذا صلَّى قاعدًا فصلُّوا قـُُعودًا« أخرجه أبو    -صلى هللا عليه وسلم

 داود وقال: هذا احلديث ليس ِبتصل. 
ر: إسناده منقطع، وحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ األنصاري لم يوثقه غير ابن حبان[  [ ]عبد القاد3888]جامع:  

 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف محمَّد بن صالح[  

رسوُل هللا    -[  198]  »قال  قال:  علّي  عن  ]األعور[  احلارث  عن  ]السبيعي[  إسحاق  أبو  عليه    -)د(  صلى هللا 
 ال يـُْفَتُح على اإلمام يف الصالة«.   -وسلم

 أخرجه أبو داود، وقال: أبو إسحاق مل يسمْع من احلارث إال أربعة أحاديث ليس هذا احلديث منها. 
  -]شعيب: إسناده ضعيف لضعف الحارث  [إسناده الحارث بن عبد هللا األعور الهمداني، وهو ضعيف[ ]عبد القادر: في  3925]جامع:  

   [ثم هو منقطع -وهو ابن عبد هللا الهمداني األعور 

: »سأله رُجل فقال: ُأصلِّّي يف بييت، مث آِت املسجَد فأجُد  -رضي هللا عنه    -)ط د( أبو أيوب األنصاري    -[  199] 
َسهمِّ   ْثَل  مِّ أو  مْجع،  سهَم  له  فإن  ذلك  َصَنَع  من  فإن  معه،  نعم، صلِّّ  أيوب:  أبو  فقال  َمَعُه؟  أفُأصلِّّي  ُيصلِّّي،  اإلماَم 

قا داود  أيب  رواية  ويف  املوطأ.  أخرجه  منزله  مْجع«.  يف  أحُدان  يصلِّّي  قال:  ُخزميَة  بنِّ  أسدِّ  ]بين[  من  رُجل  »سأله  ل: 
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الصالة، مث أيِت املسجَد وتقاُم الصالُة، فُأصلِّّي معهم، فأجد يف نفسي من ذلك شيئاً؟ فقال أبو أيوب: سأَْلنا عن ذلك  
  ؟ فقال: فذلك له سهُم مَجْع« -صلى هللا عليه وسلم-النيبَّ 

[ ]عبد القادر: في سنده مجهول، ولكن يشهد له األحاديث التي قبله[ ]شعيب: إسناده ضعيف إلبهام الرجل من بني  3928]جامع:   
 [  ضعيفأسد، وباقي رجاله ثقات[ ]األلباني: 

ة،  وهو يف الصال  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »جئُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( يزيد بن عامر    -[  200] 
ْلم    -صلى هللا عليه وسلم  -فجلسُت، ومل أدخْل َمَعُهم يف الصالة، فلما انصرف رسوُل هللا   رآين جالساً، فقال: أمل ُتسِّ

م؟ قال: إين كنُت قد   الناس يف صالْتِّ اي يزيُد؟ قلت: بلى اي رسوَل هللا، قد أسلمُت، قال: فما منعك أن تدخَل مع 
أن   ُب  النَّاس فصلِّّ معهم، وإن كنَت قد َصلَّيُت يف منزيل ]وأان[ أحسِّ الصالَة فوجدَت  إذا جئَت  فقال:  قد صلَّيتم، 

 صلَّيَت، تكن لك انفلة، وهذه مكتوبة« أخرجه أبو داود. 
التي قبله3930]جامع:   القادر: في سنده نوح بن صعصعة، وهو مجهول الحال، ولكن يشهد له األحاديث  ]شعيب: إسناده    [[ ]عبد 

 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  

قال: »إذا قضى    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما    -)ت د( ابن عمرو بن العاص    -[  201] 
 اإلماُم الصالَة وتشهَّد فأحَدث قبل أن يتكلَّم فقد متْت صالتُه وصالُة مْن خْلَفُه ُمن أمتَّ الصالَة« أخرجه أبو داود. 

القادر: في سنده عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم األفريقي، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد  3939]جامع:   [ ]عبد 
 ]األلباني: ضعيف[ الرحمن بن زياد بن أنعم[  

قال:   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص  *  -[ 202] 
 »اجلمعُة على َمن مسع النداء«. أخرجه أبو داود وقال: رواه مجاعة، ومل يرفعوه، وإَّنا أسنده قَبِّيَصُة. 

إسناد ضعيف لجهالة عبد هللا بن هارون وأبي سلمة بن  [ ]عبد القادر: في سنده مجهوالن[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا 3943]جامع: 
 ُنبيه[ ]األلباني: ضعيف والصحيح وقفه[  

قال: »أمران النيبُّ   -صلى هللا عليه وسلم -وكان من أصحاب النيبِّّ  -)ت( رجل من أهل قباء: عن أبيه   -[ 203] 
 أخرجه الرتمذي.  «. صلى هللا عليه وسلم أن نشهَد اجلمعَة من قُباءَ 

]عبد  [  هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وال يصح في هذا الباب، عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء[ ]الترمذي: 3947]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[  إسناده القادر: 

»اجلمعُة على من آواه الليل  قال:    -صلى هللا عليه وسلم-: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة  -[  204] 
 إىل أهله«. أخرجه الرتمذي. 

 ]عبد القادر: إسناده تالف[ ]األلباني: ضعيف جدا[  [ حديث إسناده ضعيف]الترمذي: [ 3948]جامع:  
قال: »من ترك    -صلى هللا عليه وسلم    -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د س( مسرة بن جندب    -[  205] 

 عذر، فليتصدَّق بدينار، فإن مل جيد، فبنصف دينار«. اجلمعة من غري 
: »من فاتتُه اجلمعُة  -صلى هللا عليه وسلم -قال رسوُل هللا  [: قال أبو داود: وقال قدامة بُن َوبـَْرَة ]الُعَجْيفي البصري 

من غري عذر فليتصدَّق بدرهم، أو نصفِّ درهم، أو صاعِّ حنطة، أو نصف صاع« قال أبو داود: ويف رواية عن قتادة  
 هكذا، إال أنه قال: »ُمّدًا أو نِّصَف ُمدٍّ« وقال: عن مسرة، وأخرج النسائي املسند األول فقط.

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[  3956]جامع: 
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كان إذا تشهَّد قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت س( ابن مسعود    -[  206] 
هللا فال مضِّلَّ له، ومن يضلل فال هادَي له،  »احلمد هلل، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، من يهده  

يطع هللا  من  الساعة،  يََدي  بني  ونذيرًا  بشريًا  أرسله ابحلق  أن حممدًا عبده ورسولُه،  إال هللا، وأشهد  إله  أن ال  وأشهد 
 ورسوله فقد َرشد، ومن يعصهما فإنه ال يضرُّ إال نفسه، وال يضرُّ هللا شيئًا«. 

فذكر    ..يوَم اجلمعة.  -صلى هللا عليه وسلم  -يد[ سأل ابن شهاب عن تشهُّدِّ رسولِّ هللا  ويف رواية: أن يونس ]بن يز 
ويتبع رضوانه، وجيتنب   ويطيع رسوله،  يطيعه،  أن جيعلنا ُمن  ربَّنا  قد غوى، ونسأل ]هللا[  يعصهما  قال: »ومن  حنوه، 

   .سخطه، فإَّنا حنُن به وله«. أخرجه أبو داود
دون قوله: "أرسله    ةصحيح  الرواية األولى  ولكن للحديث طرق يقوى بها[ ]شعيب:  في سنده مجهوالن  [ ]عبد القادر:3975]جامع:   

عياض أبي  لجهالة  ضعيف  إسناد  وهذا  الحديث،  آخر  إلى   " ونذيرًا....  بشيرًا  الثانية  بالحق  والرواية  مرسل  ارجاله .  لكنه  [  ة ثقات 
 ]األلباني: ضعيف[ 

قال: »كلُّ كالم ال يبدأ ابحلمد   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -[  207] 
  هلل فهو أجذُم« أخرجه أبو داود 

-، وهو صدوق له مناكير[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف قرة  [ ]عبد القادر: في سنده قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل3980]جامع: 
 والضطراب متنه[ ]األلباني: ضعيف[   -وهو ابن عبد الرحمن بن َحْيويل

: »من ختطَّى  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( معاذ بن أنس اجلهين  -[  208] 
سرًا   إىل جهنم« أخرجه الرتمذي. رقاَب الناس يوم اجلمعة اختَذ جِّ

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[ [ 3997]جامع: 
)د( يعلى بن شداد بن أوس: قال: »شهدُت مع معاويَة بيَت املقدس، فجمَّع بنا، فنظرت فإذا ُجلُّ َمْن    *  -[  209] 

 . أخرجه أبو داود «.وهم حُمْتَـُبوَن واإلِّمام خيطب -صلى هللا عليه وسلم -يف املسجد أصحاُب رسولِّ هللا 
ابُن عمَر حَيَْتيب واإلمام   وصْعَصَعة بن صوحان، وسعيد بن املسيب،    [، وأنس بن مالك، ]وشريح  خيطب،وقال: وكان 

داود أبو  ]قال  هبا،  قال: ال أبس  بن سالمة  ونُعيم  بن سعد،  بن حممد  ومكحول، وإمساعيل  النَّخعي،  ومل    [: وإبراهيم 
. يبلغين أن أحدًا كرهه إال ُعبادة بن   ُنَسيِّ

[ ]عبد القادر: في سنده سليمان بن عبد هللا بن الزبرقان، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]األلباني:  4001مع:  ]جا
 [  ضعيف

وشهدت معه الفتح، فأقام ِبكة    -صلى هللا عليه وسلم  -)د( عمران بن حصني: قال »غزوُت مع النيبِّّ    -[  210] 
 ركعتني، ويقول: اي أهل البلد: صلُّوا أربعاً فإانَّ َسْفر« أخرجه أبو داود.ْثاين عشرة ليلة ال يصلي إال 

"، وهذا إسناد  4016]جامع:    [ ]عبد القادر: في سنده ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "يا أهل البلد صّلوا أربعًا، فإنا َسفر 
 [  ضعيفضعيف من أجل علي بن زيد[ ]األلباني: 

خرَج من مَكَة قبل غروب    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د س( جابر    *  -[  211] 
غابت    -صلى هللا عليه وسلم  -، ويف رواية أن رسوَل هللا  عشرة أميالالشمس، فجمَع بني العشاءْين بَسرَِّف، وبينهما  
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  ، ا عشرة أميال. أخرج الثانية أبو داود والنسائي  له الشمُس ِبكة، فجمع بينهما بَِّسرَِّف، قال هشام بن سعد: بينهم
 واألوىل ذكرها رزين. 

 [  ضعيف [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: 4036]جامع:  

صلَّى الظهر والعصر أبذان واحد بعرفَة  -صلى هللا عليه وسلم -)د( جعفر بن حممد: عن أبيه »أن النيبَّ   -[ 212] 
وإقامتني، وصلى املغرب والعشاَء جَبْمع، أبذان واحد وإقامتني، ومل ُيسبِّّح بينهما« أخرجه أبو   -ومل ُيسبِّّح بينهما  -

 داود.
 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكنه مرسل[  4043]جامع: 

صالتني من غري عْذر فقد أتى ابابً من أبواب  : قال: »من مجع بني -رضي هللا عنهما  -)ت( ابن عباس    -[ 213] 
 الكبائر« أخرجه الرتمذي. 

 [ ]عبد القادر: في سنده متروك[ ]األلباني: ضعيف جدا[  4044]جامع:  
الظهر    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صلَّيُت مع النيبِّّ  -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عمر  ~   -[  214] 

النيبِّّ  يف السفر   يف احلَضر والسََّفر،    -صلى هللا عليه وسلم  -ركعتني، وبعَدها ركعتني«. ويف رواية قال: »صلَّيُت مع 
والعصَر  ركعتني  وبعَدها  ركعتني،  الظهر  السفر  يف  معه  وصليُت  ركعتني،  وبعَدها  أربعاً،  الظهر  احلضر  يف  معه  فصلَّيُت 

حلضر والسفر سواء: ثالَث رَكَعات، ال تنُقص يف َحَضر وال َسَفر، وهي َوتُر  ركعتني، ومل ُيصلِّّ بعدها شيئاً، واملغرب يف ا 
 النَّهار، وبْعدها رْكعَتنْيِّ« أخرجه الرتمذي. 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد منكر المتن[ [ هذا حديث حسن ]الترمذي: [ 4048]جامع: 
ْثانية    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »صحبُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت( الباء بن عازب    -[  215] 

 ذي.عشر سفرًا، فما رأيُته ترك ركعتني إذا زاغت الشمس قبل الظهر« أخرجه أبو داود والرتم
والعجلي[  ]الترمذي: هذا حديث غريب[  [  4049]جامع:   ابن حبان  يوثقه غير  لم  التابعي،  الغفاري  أبو بسرة  في سنده  القادر:  ]عبد 
 : ضعيف[ ي]األلبان إسناده ضعيف[]شعيب: 

عن الركعتني قبل املغرب؟ فقال: ما رأَيُت َأحدًا   -رضي هللا عنهما  -)د( طاوس: قال: »سئل ابُن عمر  *  -[ 216] 
 يصلِّّيهما، ورخص يف الركعتني بعد العصر«. َأخرجه أبو داود. -صلى هللا عليه وسلم-على عهد رسولِّ هللا 

عله صاحب "عون المعبود" بشعيب هذا، فقال: وعندي أن  أ]شعيب: [ ]األلباني: ضعيف[  إسناده حسن  [ ]عبد القادر:4070]جامع: 
 [ هذا الحديث وهم من شعيب الراوي عن طاووس، وتفرد بروايته عن طاووس

قال: »ال َتَدُعومُها ولو طردتكم   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة   -[ 217] 
 اخلَْيُل«. أخرجه أبو داود  

سيالن[  4075امع:  ]ج ابن  لجهالة  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  الحال[  مجهول  وهو  سيالن،  ابن  سنده  في  القادر:  ]عبد  ]األلباني: [ 
 ضعيف[ 

يـُْؤذِّنُه بصالة الغداة، َفَشَغَلْت    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أَنه أتى رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( بالل   -[  218] 
عائشُة بالاًل أبمر سألْته عنه، حَّت َفَضَحُه الصبُح، فأصبح جدًا، قال: فقام بالل فآَذنَُه ابلصالة، واتبع أذانَه، فلم خيرج  

فلما خرج صلى ابلناس، فأخبه أن عائشَة َشَغَلْتُه أبمر سألْتُه عنه حَّت أصبح جدًا،    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  
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وأَنه أبطأ عنه ابخلروج، فقال: إِّين كنُت رََكْعُت ركعيت الفجر، فقال: اي رسول هللا، إِّنَّك أصبحَت جدًا، قال: لو َأصبحُت  
 رجه أبو داود. أكثَر ُما أصبحُت لركعتهما وَأحسنُتهما وَأمجلُتهما«. َأخ

 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع[ ]شعيب: رجاله ثقات إال أنه منقطع بين ُعبيد هللا بن زيادة وبين بالل بن رباح[  4076]جامع: 

يصلِّّي ركعيت   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان النيبُّ -رضي هللا عنهما   -)س( عبد هللا بن عباس  *  -[ 219] 
 . الفجر إذا مسع اأَلذان، وخُيَفُِّفُهَما«. َأخرجه النسائي، وقال: هذا حديث منكر

 [ ]عبد القادر: فيه عنعنة األعمش وحبيب ابن أبي ثابت[ ]األلباني: صحيح[  4079]جامع: 

يقول: »أربع   -صلى هللا عليه وسلم-: قال: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( عمر بن اخلطاب   -[ 220] 
ْثلِّهِّنَّ يف السََّحر، وما من شيء إِّال َوُهَو ُيسبُِّّح هللَا تلَك الساعَة، مث قرَأ: }يـَتَـفَ  يـَُّؤ ظِّاللُُه  قبل الظهر، وبعد الزوال حُتَْسُب ِبِّ

ُروَن{ ]النحل: َعْن الَيمِّنيِّ و   . َأخرجه الرتمذي. [«48الشََّمائِّلِّ ُسجَّدًا َّللَِِّّّ َوُهْم َداخِّ
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [ هذا حديث غريب ]الترمذي: [ 4102]جامع: 

  -عليه وسلم صلى هللا    -: قال: »إَِّّنَّا صلى رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس  ~  -[  221] 
يـَُعْد    -ألنه اشتغل بِّقِّسمةِّ مال أاته    -ركعتني بعد العصر   عن الركعتني اللتني بعد الظهر، فصالمها بعد العصر، مث مل 

 هلما«. أخرجه الرتمذي. 
]عبد القادر: هو من رواية جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير  [  حديث ابن عباس حديث حسن ]الترمذي:  [  4107]جامع:  

 وقوله: "ثم لم يعد لهما" منكر[  اإلسناد،عن ابن عباس، وقد سمع جرير من عطاء بعد اختالطه[ ]األلباني: ضعيف 

؟  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »سألُت عائشَة َعن صالةِّ رسولِّ هللا  -رمحه هللا    -)د( شريح بن هانئ    -[  222] 
فقالت: ما صلَّى العِّشاء قطُّ فدخل بييت إِّال صلَّى أربَع ركعات، َأو ستَّ ركعات، ولقد ُمطِّْران َمرَّة من الليل، فَطَرحَنا له  

ينبُ  فيه  ثـَْقب  إِّىل  أنظر  فكأين  داود  نِّْطعاً،  أبو  أخرجه  قطُّ«.  ثيابه  من  بشيء  األرَض  ُمتَّقياً  رأيته  وما  املاء،  منه   ع 
[ ]عبد القادر: في سنده مقاتل بن بشير العجلي الكوفي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب: إسناده  4121]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ ضعيف[ 

يُوتُِّر بِّثالث،    -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  223] 
بتسع   فيهن  منيقرأُ  أَحدٌ   ُسَور  هللاُ  ُهَو  }ُقْل  ُرُهنَّ:  آخِّ سور،  بثالث  ركعة  يف كل  يقرأ  الرتمذي    {«.املفصل،   أخرجه 

 األعور، وهو ضعيف جدًا[ ]األلباني: ضعيف جدا[ [ ]عبد القادر: في سنده الحارث 4143]جامع: 

بن حذافة    *  -[  224]  رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت( خارجة  يوماً  قال: »خرج علينا  صلى هللا عليه    -: 
  فقال: قد أمدَّكم هللا بصالة هي خري لكم من مُحْر النـََّعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بني العشاء اآلخرة إِّىل   -وسلم

 أخرجه الرتمذي، وأبو داود.  «.طلوع الفجر
[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن راشد الزوفي وعبد هللا ابن  4149]جامع: 

وفي، ثم هو منقطع أيضًا[ ]األلباني: ضعيف[    أبي ُمرَّة الزَّ

اخلدري  ~  -[  225]  أبو سعيد  قال: »كان رسوُل هللا  -هللا عنه  رضي    -)ت(  يصلِّّي    -صلى هللا عليه وسلم-: 
 . الضحى، حَّت نقول: ال َيَدُعها، وَيَدُعها حَّت نقوَل: ال يصلِّّيها«. أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 4206]جامع: 
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على الناس يف رمضاَن   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »خرج رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة   -[  226] 
وهم يصلُّون يف انحية املسجد، فقال: ما هؤالء؟ قيل: هؤالء انس ليس معهم قرآن، وُأيَبُّ بن كعب يصلِّّي هبم، وهم 

 ]َأَصابُوا[، َونِّْعَم ما صنَـُعوا«.  :  -صلى هللا عليه وسلم -يصلُّون بصالته، فقال رسول هللا 
 وقال: هذا احلديث ليس ابلقوي، مسلم بن خالد ضعيف. داود،أخرجه َأو 

[ ]عبد القادر: في إسناده مسلم بن خالد المخزومي، وهو ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف مسلم بن خالد  4219]جامع: 
 الزنجي بسبب سوء حفظه[  

صلى هللا عليه   -: قال: »أصابنا مطر يف يوم فطر، فصلَّى بنا رسوُل هللا -ضي هللا عنه ر   -)د( أبو هريرة   -[ 227] 
 يف املسجد«. أخرجه أَبو داود.  -وسلم

[ ]عبد القادر: في سنده عيسى بن عبد األعلى، وهو مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي يحيي ُعبيد هللا  4236]جامع: 
 على بن أبي فروة[  التيمي وجهالة عيسى بن عبد األ

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »شهدُت مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه    -)د س( عبد هللا بن السائب   *  -[ 228] 
صالَة العيد يوم الفطر، فكبَّ تكبرَي العيد، فلما قضى الصالَة قال: إِّان َنُطب، فمن أحبَّ أن جيلَس للخطبة فليجلْس،  

 ذهْب«. قال أبو داود: هذا يروى مرساًل.  ومن أحب َأن يذهَب فلي 
صلَّى العيد، فقال: من أحبَّ أن ينصرَف فلينصرْف، ومن   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: »أن النيبَّ  

 َأحب أن يُقيم للخطبة فلُيقِّْم«. 
وفيه أيضًا عنعنة ابن جريج[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكنه اخُتلف في وصله وإرساله، والصحيح  ، [ ]عبد القادر: مرسل 4247]جامع: 

 ]األلباني: صحيح[ المرسل[ 

: قال: »بينما أان وغالم من األنصار نـَْرمي َغَرَضنْيِّ لنا، حَّت إِّذا  -رضي هللا عنه  -)د س( مسرة بن جندب   -[ 229] 
عني الناظر من األُفق، اسودَّت حَّت آَضْت كأَّنا تـَنُّومة، فقال أحدان لصاحبه:  كانت الشمس قِّْيَد ُرحمني أو ثالث يف 

يف أُمَّته َحَدًثً، قال:   -صلى هللا عليه وسلم  -انطلِّْق بنا إِّىل املسجد، فوهللا لُيحدَِّثنَّ شأُن هذه الشمس لرسولِّ هللا 
قام بنا يف صالة َقطُّ، ال َنْسمُع له صواتً، قال: مث ركَع بنا  فدَفعنا فإِّذا هو ابرِّز، فاستقدَم  فصلَّى، فقام بنا كَأطَولِّ ما 

كَأطول ما ركع بنا يف صالة قطُّ، ال نسمع له صواتً، قال: مث سجد كَأطول ما سجد بنا يف صالة قطُّ، ال نسمع له  
مث سلَّم َفَحمَِّد هللا وأثىن  صواتً، مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك، قال: فوافق جتلِّّي الشمسِّ جلوسه يف الركعة الثانية، 

«  -صلى هللا عليه وسلم  -عليه، وشهد أن ال إِّله إِّال هللاُ، وشهد أنه عبُده ورسوله... مث ساق ابُن يونس ُخطَبَة النيبِّّ 
 أخرجه أبو داود. 

صلى هللا  -  وأخرجه النسائي، ومل يذكر حَّت آضت كأَّنا تنومة وقال فيه: »فدفعنا إِّىل املسجد، قال: فوافقنا رسوَل هللا
 حني خرج إِّىل الناس، قال: فاستقَدم« والباقي مثله.  -عليه وسلم

النيبَّ   »أن  أخرى:  يف  وسلم  -وله  عليه  هللا  «.   -صلى  بعُد...  أما  فقال:  الشمس،  انكسفت  حني   خطب 
 صلَّى بنا يف كسوف ال نسمُع له صواًت«. -صلى هللا عليه وسلم -وله وللرتمذي: »َأنَّ رسوَل هللا  

 وحيث أخرج الرتمذي هذا الَقْدر مل نُعلم عليه عالمته، وأشران إِّىل ما أخرج منه. 
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]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة   .[[ ]عبد القادر: في سنده ثعلبة بن عباد العبدي وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان4278]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ ثعلبة بن ِعَباد العبدي[  

صلى هللا    -: قال: »َكَسَفتِّ الشمُس على عهدِّ رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما   -)د س( النعمان بن بشري    -[  230] 
 ود.فجعل يصلِّّي ركعتني ركعتني، ويسأل عنها حَّت اجَنَلتِّ الشمُس«. أخرجه أبو دا  -عليه وسلم

صلى هللا عليه وسلم فخرج جَيُرُّ ثوبه َفزِّعاً، حَّت    -ويف رواية النسائي قال: »انكسفتِّ الشمُس على عهد رسولِّ هللا  
أتى املسجَد، فلم يَزْل ُيصلِّّي حَّت اجنلت، قال: إِّن الناس يزعمون أن الشمَس والقمر ال ينكسفان إِّال ملوت عظيم من  

الشمس وا إِّن  آيتان من آايت هللا  العظماء، وليس كذلك،  ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، ولكنهما  عز    -لقمر ال 
املكتوبة«.   -وجل من  صلَّيتموها  فصلوا كأحدثِّ صالة  ذلك  رأَيتم  فإِّذا  له،  َخْلقِّهِّ خشع  من  لشيء  بدا  إِّذا   إِّن هللا 

 صالتنا، يركع ويسجد«. صّلى حني انكسفت الشمس مثل    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى: »َأنَّ رسوَل هللا  
خرج يوماً مستعجالً إِّىل املسجد، وقد انكسفت الشمس، فصلى    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى: »أنَّ النيبَّ  

حَّت اجنلت، مث قال: إن أهل اجلاهلية كانوا يقولون: إِّن الشمَس والقمَر ال ينخسفان إِّال ملوت عظيم من عظماء أهل 
 ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته، ولكنهما َخليقتان من خلقه، حُيْدُِّث هللا يف خلقه ما  األرض، وإن الشمَس والقمرَ 

 شاء، فأيهما اَنسف فصلُّوا حَّت تنجلَي، أو حُيْدَِّث هللاُ أمرًا«. 

 ]األلباني: منكر[ [ ]عبد القادر: في إسناده انقطاع واضطراب[ ]شعيب: إسناده ضعيف الضطرابه[ 4281]جامع: 

صلى هللا عليه    -: قال: »انكسفت الشمُس على عهد رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)د( أيّب بن كعب    -[  231] 
سجدتني  -وسلم وسجد  ركعات،  مخَس  وركع   ، الطَِّّولِّ من  بسورة  فقرأ  هبم،  من  فصلَّى  بسورة  فقرأ  الثانية،  قام  مث   ،

ركعات، وسجد   ركع مخس  الطِّّول، مث  من  بسورة  فقرأ  الثانية،  قام  مث  ركعات، وسجد سجدتني،  وركع مخس  الطَِّّول، 
 سجدتني، مث جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو، حَّت اجْنََلى كسوُفها«. َأخرجه أَبو داود.

ج4282]جامع:   أبو  سنده  في  القادر:  ]عبد  الرازي[  [  جعفر  أبي  لضعف  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  الحفظ[  سيء  وهو  الرازي،  عفر 
 ]األلباني: ضعيف[ 

قبيصة بن خمارق   -[  232]  الشمس على عهد رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -اهلاليل    )د س(  قال: »كسفت   :-  
القيام مث انصرف    -صلى هللا عليه وسلم جَيُرُّ ثوبه، وأان معه يومئذ ابملدينة، فصلى ركعتني، فأطال فيهما  فخرج فزِّعاً 

 كأحدثِّ صالة صلَّيتموها من املكتوبة«. واجنلت، مث قال: إَّنا هذه اآلايتِّ خيوِّف هللا هبما عباده، فإذا رأيتموها فصلُّوا  
 ويف رواية: »إِّن الشمس كسفت... وذكر ِبعناه... حَّت بدت النجوم«. أخرجه أبو داود. 

فخرج َفزِّعاً جيرُّ ثوبه،    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي قال: »كسفت الشمس وحنن إِّْذ ذاك مع رسول هللا  
اجْنِّالَء الشمس، فحمَِّد هللا وأثىن عليه، مث قال: إِّن الشمس والقمر آيتان من فصلى ركعتني أطاهلما، فوافق انصرا فُه 

مكتوبة   صالة  فصلُّوا كَأْحَدثِّ  شيئاً،  ذلك  من  رأَيتم  فإِّذا  حلياته،  وال  أحد  ملوت  ينكسفان  ال  وإَِّّنما  هللا،  آايت 
 صلَّيتموها«. 

النيبُّ   فصلِّّى  اَنسفت،  الشمس  »إِّن  أخرى:  عل-ويف  إن    -يه وسلمصلى هللا  قال:  مث  اجنلت،  ركعتني، حَّت  ركعتني 
الشمس والقمر ال ينخسفان ملوت أحد، ولكنهما َخْلقان من خلقه، وإن هللا عزَّ وجلَّ حُيدِّث يف خلقه ما شاء، وإن هللا  
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أمرًا«.  هللا  حُيدَِّث  أو  ينجلي  حَّت  فصلُّوا  حدث  فَأيهما  له،  َخشع  خلقه  من  لشيء  جتلَّى  إِّذا  وجلَّ   عزَّ 
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 4283]جامع: 

قال: »كانت ظلمة على عهدِّ أَنس، فأتيُت أَنَس بَن مالك،    [: )د( النضر ]بن عبد هللا بن مطر القيسي  -[  233] 
؟ فقال: َمَعاَذ هللا، إِّن  -صلى هللا عليه وسلم  -فقلت: اي أاب محزَة، هل كان ]مثُل[ هذا ُيصيُبكم على عهدِّ رسولِّ هللا  

 كانت الريح لََتْشَتدُّ فُنبادر املسجَد، خمافَة أن تكون القيامُة«. أخرجه أبو داود. 
قال اخلطايب يف »معامل السنن«: يشبه أن يكون اختالف الرواايت يف صالة الكسوف، ويف عدد ركعاْتا: أن النيبَّ   قلُت: 

َتُطْل مل يُطِّْل.   -صلى هللا عليه وسلم  -  قد صالها َدفـََعات، فكانت إِّذا طالت مدة الكسوف َمدَّ يف صالته، وإِّذا مل 
عبد هللا بن مطر القيسي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب: النضر بن [ ]عبد القادر: فيه النضر بن 4285]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ فهو مجهول الحال[   "الثقات"   عبد هللا بن مطر القيسي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في

كان يقول: إِّذا أنشأت    -وسلم  صلى هللا عليه  -: بلغه: »َأنَّ رسوَل هللا -رمحه هللا  -)ط( أنس بن مالك  -[ 234]
 حَبْريَّة مث تشاَءَمْت: فتلك َعنْي ُغَديقة«. َأخرجه املوطأ. 

 ]الهاللي: موضوع، وهذا سند ضعيف العضاله[ [ ]عبد القادر: إسناده معضل[ 4299]جامع: 

َكبََّ على جنازة، فرفع    -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   *  -[ 235] 
 .يديه مع أول تكبرية، وضع اليمىن على اليسرى«. أخرجه الرتمذي

]األلباني:    [المعنى]عبد القادر: إسناده ضعيف، ولكن صحيح [ هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه]الترمذي: [ 4306]جامع: 
 : إسناده ضعيف[ شعيبحسن[ ]

  -وقيل: ِشاس: قال: »شهدُت َمْرواَن يسأل أاب هريرة: كيف مسعت رسوَل هللا   -)د( علي بن ِشاخ  *  -[ 236] 
قال   -قال: كالم كان بينهما قبل ذلك  -ُيَصلِّّي على اجلنازة؟ قال: َأَمَع الذي قلت؟ قال: نَعم   -صلى هللا عليه وسلم

ا، وأنت خلقَتها، وأنت هديَتها إِّىل اإلِّسالم، َوأَنت قبضَت ُروَحها، وأَنت أعلم   أبو هريرة: مسعُته يقول: اللهم أنت رهبُّ
 . أخرجه أبو داود.«بسرِّها، وعالنيِّتها، جئنا شفعاء، فاغفر هلا

[ ]عبد القادر: علي بن شماخ لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وذكره الحافظ ابن حجر في " أمالي األذكار "  4317]جامع:  
[ ]شعيب: إسناده ضعيف  176/    4راني في الدعاء، وقال: هذا حديث حسن، انظر " الفتوحات الربانية " البن عالن  من طريق الطب

 ]األلباني: صحيح[ لجهالة عليِّ بن َشمَّاخ، والختالٍف في إسناده ورواية بعضهم له موقوفًا[ 

صلى هللا  -صلَّى عليه رسوُل هللا   -هللا عليه وسلمصلى   -)د( البهي: قال: »ملا ماَت إِّْبراهيُم ابُن النيبِّّ   -[ 237] 
 . . أخرجه أبو داود«يف املقاعد -عليه وسلم

والبهي، وهو عبد هللا مولى مصعب بن الزبير، مضطرب الحديث[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكنه   [ ]عبد القادر: مرسل 4321]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف منكر[ مرسل[  

صلَّى على ابنه وهو ابن سبعني ليلة«. َأخرجه   -صلى هللا عليه وسلم -رابح: »أن النيبَّ )د( عطاء بن أيب   -[ 238] 
 .أبو داود
 ]األلباني: ضعيف منكر[ [ ]عبد القادر: مرسل[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكنه مرسل[ 4322]جامع: 
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قال: »الطفُل ال   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنهما   -)ت( جابر بن عبد هللا  *  -[ 239] 
 ُيَصلَّى عليه، وال يَرُِّث وال يُوَرُث حَّت َيْسَتهِّلَّ«. َأخرجه الرتمذي. 

رفعة ووقفه ورجح الترمذي ...[ ]شعيب: إسناده ضعيف، وقد أختلف في  هذا حديث قد اضطرب الناس فيه]الترمذي:  [  4323]جامع:  
 [ صحيحاأللباني: وقفه[ ]

قال: »من صلى على جنازة   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة   *  -[ 240] 
 «. أخرجه أبو داود. -ويف نسخة: فال شيء عليه  -يف املسجد فال شيء له 

مولى التوأمة قد اختلط،  صالح   في سنده صالح مولى التوأمة، وقد تغير بأخرة[ ]شعيب: إسناده ضعيف. [ ]عبد القادر:4335]جامع: 
 [ ]األلباني: حسن لكن بلفظ فال شيء له[ ه وهو ضعيف فيما انفرد ب

: »َمن كانت له  -: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا بن أيب أوىف  -[ 241] 
نِّ ال وضوَء، مث ليصلِّّ ركعتني، مث لِّيـُْثنِّ على هللا، وْلُيصلِّّ على النيبِّّ  إِّىل هللا حاجة، أو إِّىل أحد من بين آدَم فلَيتوضَّأُ وْلُيْحسِّ

مث ليقل: ال إِّله إِّال هللا احلليُم الكرُْي، سبحان هللا ربِّّ العرشِّ العظيم: احلمُد هلل رب العاملني،   -صلى هللا عليه وسلم -
سالمَة من كل إِّمث، ال تدْع يل ذنباً إِّال غفرَتُه، وال مّهاً  أسألَك موجباتِّ رمحتَك، وعزائَم مغفرتك، والغنيمَة من كلِّّ بِّّر، وال

 . إِّال فـَرَّْجَته، وال حاجة هي لَك رِّضًى إِّال قضيَتها اي أرحم الرامحني«. أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف جدا[  [  هذا حديث غريب وفي إسناده مقال]الترمذي: [ 4358]جامع: 

ْثَل هذهِّ    * -[  242]  )د( األزرق بن قيس: قال: »صلَّى بنا إمام لنا، يُْكىن أاب رِّْمَثة، فقال: صلَّْيُت هذه الصالَة ]َأو مِّ
م عن ميينه، وكان رجل قد  وكان أبو بكر وعمُر يقومان يف الصفِّّ املقدَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -الصالةِّ[ مَع رسولِّ هللا  

صالَته، مث سلم عن ميينه وعن يساره، حَّت   -صلى هللا عليه وسلم -شهد التكبرية األوىل من الصالة، فصلَّى رسوُل هللا  
 من الصالة  فقام الرَُّجُل الذي أْدَرَك معه التكبرية األوىل  -يعين: نـَْفَسُه    -رأينا بياض َخدَّْيه، مث انَفَتَل كاْنفِّتال أيب رِّْمثَة  

ليشَفع، فَوَثَب عمُر، فأخذ ِبنكبه فهزَّه، مث قال: اجلس فإنه مل يـَْهلِّْك أهُل الكتاب إِّال أَّنم مل يكن بني صلواْتم َفْصل،  
 .َبَصَرُه، فقال: َأصاَب هللاُ بك اي ابن اخلطاب«. أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم -فرفع النيبُّ 

]األلباني:  4368]جامع:   خليفة[  بن  المنهال  لضعف  ضعيف  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:  ضعيف[  إسناده  القادر:  ]عبد   ]
 ضعيف[  

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْسَتَشاَر النَّاَس لَِّما يُهِّمُُّهْم إِّىَل الصَّاَلةِّ   )جه(   -[  243]  ، َعْن أَبِّيهِّ، َأنَّ النَّيبِّ اْلُبوَق،    ، َفذََكُرواَساملِّ
َلَة رَُجٌل مَِّن اأْلَْنَصارِّ يـَُقاُل    َفَكرَِّهُه مِّْن َأْجلِّ اْليَـُهودِّ، مثَّ ذََكُروا النَّاُقوَس، َفَكرَِّهُه مِّْن َأْجلِّ النََّصاَرى، فَُأرَِّي النَِّّداَء تِّْلكَ  اللَّيـْ

، َفَطَرَق اأْلَ  ْنَصارِّيُّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم لَْياًل، فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َلُه َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن زَْيٍد، َوُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ
، فَ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم »بِّاَلاًل بِّهِّ، فََأذََّن« قَاَل: الزُّْهرِّيُّ، َوزَاَد بِّاَلٌل يفِّ نَِّداءِّ َصاَلةِّ اْلَغَداةِّ: الصَّاَلةُ  َأقـَرََّها َرُسوُل اَّللَِّّ  َخرْيٌ مَِّن النـَّْومِّ

َسبَـَقينِّ  َوَلكِّنَُّه  رََأى،  الَّذِّي  ْثَل  مِّ رَأَْيُت  َقْد  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  ُعَمُر:  قَاَل  َوَسلََّم.  َعَلْيهِّ  هللاُ  ماجه َصلَّى  ابن  أخرجه   .   
الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن خالد. ضعفه أحمد وابن معين  707]ماجه:   وأبو زرعة وغيرهم[ ]األلباني: ضعيف  [ ]عبد 

وبعضه صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، محمَّد بن خالد بن عبد هللا الواسطي متروك الحديث، لكن صح الحديث من طريق وهب  
 بن بقية الواسطي[ 

، َعْن  َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد، ُمَؤذِّّنِّ َرُسولِّ    )جه(   *   -[  244]  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َحدََّثينِّ َأيبِّ
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أُ  إِّْصبَـَعْيهِّ يفِّ  جَيَْعَل  َأْن  بِّاَلاًل  َأَمَر  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ  لَِّصْوتَِّك«  أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ،  َأْرَفُع  ُذنـَْيهِّ، َوقَاَل: »إِّنَُّه 
  ماجهأخرجه ابن 

سعد[ 710]ماجه:   أوالد  لضعف  ضعيف  المصنف  وإسناد  صححه.  بإسناد  الترمذي  رواه  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمار ابن سعد الَقَرظ وجهالة أبيه[ 

قَاَل: »رَأَْيُت بِّاَلاًل يـَُؤذُِّّن َبنْيَ َيَدْي َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -رضي هللا عنه  -أَبو رَافِّعٍ  )جه(  *  -[ 245] 
َدًة« أخرجه ابن ماجه   َمْثىَن َمْثىَن، َويُقِّيُم َواحِّ

ر بن محمَّد منكر  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، ُمعمَّ 732]ماجه: 
 الحديث، وأبوه محمَّد بن ُعبيد هللا متروك[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأْدرََكُه اأْلََذاُن يفِّ  -رضي هللا عنه  -ُعْثَمان  )جه(  *  -[ 246] 
َاَجٍة، َوُهَو اَل  دِّ، مثَّ َخَرَج، مَلْ خَيُْرْج حلِّ    ماجه يُرِّيُد الرَّْجَعَة، فـَُهَو ُمَنافٌِّق« أخرجه ابن اْلَمْسجِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. فيه ابن أبي فروة، واسمه إسحاق بن عبد هللا ضعفوه. وكذلك عبد الجبار بن  734]ماجه: 
  -واسمه إسحاق بن عبد هللا  -أبي فروةعمر[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد الجبار بن عمر ضعيف، وابن 

 متروك الحديث[ 

رِّ يـَْوَم  ُمْصَعب ْبنِّ َسْعٍد، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " يـَْقَرأُ يفِّ َصاَلةِّ اْلَفجْ  )جه(  *  -[ 247] 
نْ     َسانِّ " أخرجه ابن ماجهاجْلُُمَعةِّ: امل تـَْنزِّيُل، َوَهْل أََتى َعَلى اإْلِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث سعد ضعيف التفاقهم على ضعف الحارث بن نبهان. والحديث من رواية ابن  822]ماجه: 
]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، الحارث بن نبهان متروك الحديث، وقد أخطأ في  عباس أخرجه مسلم وغيره[  

 بن واقد[  إسناد هذا الحديث، وخالفه الحسين 

قَاَل: " اْجَتَمَع َثاَلثُوَن مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري  )جه(  -[  248] 
ُهْم  َوَسلََّم، فـََقاُلوا: تـََعاَلْوا َحَّتَّ نَقِّيَس قَِّراَءَة َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فِّيَما ملَْ   جَيَْهْر فِّيهِّ مَِّن الصَّاَلةِّ، َفَما اْختَـَلَف مِّنـْ

، فـََقاُسوا قَِّراَءَتُه يفِّ الرَّْكَعةِّ اأْلُوىَل مَِّن الظُّْهرِّ، بَِّقْدرِّ َثاَلثِّنَي آيًَة، َويفِّ الرَّْكَعةِّ اأْلُ  ْخَرى َقْدَر النِّّْصفِّ مِّْن َذلَِّك، َوقَاُسوا  رَُجاَلنِّ
 ى َقْدرِّ النِّّْصفِّ مَِّن الرَّْكَعَتنْيِّ اأْلُْخَرَينْيِّ مَِّن الظُّْهرِّ " أخرجه ابن ماجه َذلَِّك يفِّ اْلَعْصرِّ، َعلَ 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. زيد العمى ضعيف. والمسعودي اختلط بآخر عمره. وأبو داود سمع منه بعد  828]ماجه:  
 طريق آخر عند مسلم دون لفظة القياس[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف لكن المرفوع منه له االختالط[ 

: ُقْل اَي أَيُـَّها    -مارضي هللا عنه  -اْبن ُعَمرَ   )جه(   -[  249]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم " يـَْقَرأُ يفِّ اْلَمْغرِّبِّ ُّ َصلَّى هللاُ  قَاَل َكاَن النَّيبِّ
ُ َأَحٌد ". أخرجه ابن م    اجهاْلَكافُِّروَن، َوُقْل ُهَو اَّللَّ

 ]األلباني: شاذ والمحفوظ أنه كان يقرأ بهما في سنة المغرب[ ]شعيب: ضعيف، أحمد بن بديل ضعفه ابن عدي[ [ 833]ماجه: 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل َصاَلَة لَِّمْن مَلْ يـَْقَرْأ يفِّ    -رضي هللا عنه  -أَبو َسعِّيدٍ  )جه(  *  -[ 250] 
حْلَْمُد َّللَِِّّّ َوُسورٍَة، يفِّ َفرِّيَضٍة َأْو َغرْيَِّها« أخرجه ابن    ماجهُكلِّّ رَْكَعٍة ابِّ

السعدي. قال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه. لكن تابع أبا  في الزوائد: ضعيف. وفي إسناده أبو سفيان  [ ]عبد الباقي:839]ماجه: 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  سفيان قتادة كما رواه ابن حبان في صحيحه[
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َمامِّ َلُه قِّ  )جه(  *  -[ 251]  َراَءٌة«  َجابِّر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َكاَن َلُه إَِّماٌم، َفقَِّراَءُة اإْلِّ
  ماجهأخرجه ابن 

حسن[ ]شعيب:   ]األلباني:[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي كذاب. والحديث مخالف لما رواه الستة 850]ماجه: 
 لم يصرح بسماعه من جابر[  -، وأبو الزبير -وهو الُجعفي-إسناده ضعيف لضعف جابر  

َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا    -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(    *   -[  252]  قَاَل: تـََرَك النَّاُس التَّْأمِّنَي، وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َا 7اْلَمْغُضوبِّ َعَلْيهِّْم َواَل الضَّالِّّنَي{ ]الفاحتة:  قَاَل: " }َغرْيِّ   ، َفرَيَْتجُّ هبِّ [، قَاَل: »آمِّنَي« َحَّتَّ َيْسَمَعَها َأْهُل الصَّفِّّ اأْلَوَّلِّ

ُد. أخرجه ابن ماجه    اْلَمْسجِّ

ل ابن حبان: يروى الموضوعات.  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو عبد هللا ال يعرف. وبشر ضعفه أحمد. وقا853]ماجه:  
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن رافع وجهالة  والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند آخر[  

 أبي عبد هللا ابن عم أبي هريرة[ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا قَاَل: »َواَل الضَّالِّّنَي« قَاَل   -رضي هللا عنه-َعلِّيّ   )جه(  *  -[  253]  قَاَل: مسِّ
  ماجه»آمِّنَي« أخرجه ابن 

هذا إسناد فيه مقال ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن  ]البوصيري:    [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف[854]ماجه:  
 [ عفه الجمهور وقال أبو حاتم محله الصدق وباقي رجاله ثقات بن أبي ليلى ض

قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْرَفُع َيَدْيهِّ َمَع ُكلِّّ    -رضي هللا عنه-ُعَمرْي ْبنِّ َحبِّيبٍ  )جه(  *  -[ 254] 
   َتْكبِّريٍَة يفِّ الصَّاَلةِّ اْلَمْكُتوبَةِّ« أخرجه ابن ماجه

عيف. وعبد هللا لم يسمع من أبيه. حكاه العالئي عن  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ض861]ماجه: 
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف، هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وِرفدة بن قضاعة ضعيف، وعبد هللا بن  ابن جريج[ 

 عبيد بن عمير لم يسمع من أبيه[ 

َيَدْيهِّ عِّْنَد ُكلِّّ    -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس    )جه(  *  -[  255]  يـَْرَفُع  َوَسلََّم »َكاَن  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ 
  َتْكبِّريٍَة« أخرجه ابن ماجه

]865]ماجه:   رياح[  بن  التفاقهم على ضعف عمر  إسناده ضعيف.  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  إسناده  األلباني: صحيح[  [  ]شعيب: 
 ضعيف جًدا، عمر بن رياح متروك الحديث[ 

قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي، »َفَكاَن إَِّذا    -رضي هللا عنه-َوابَِّصة ْبَن َمْعَبدٍ )جه(    *   -[  256] 
  ْستَـَقرَّ« أخرجه ابن ماجهرََكَع َسوَّى َظْهَرُه، َحَّتَّ َلْو ُصبَّ َعَلْيهِّ اْلَماُء اَل 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده طلحة بن زيد، قال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال أحمد بن المديني: يضع  872]ماجه:  
قي متروك الحديث، قال أحمد وعلي ابن ا الحديث[   لمديني  ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، طلحة بن زيد القرشي الرَّ

 وأبو داود: كان يضع[ 

َفةَ   )جه(  -[  257]  ُجَحيـْ َوُهَو يفِّ    -رضي هللا عنه-أَبو  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  اجْلُُدوُد عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: ذُكَِّرتِّ 
، َوقَاَل آَخُر: َجدُّ ُفاَل  بِّلِّ ، َوقَاَل آَخُر: َجدُّ ُفاَلٍن يفِّ اإْلِّ ، َوقَاَل آَخُر:  ٍن يفِّ الصَّاَلةِّ، فـََقاَل رَُجٌل: َجدُّ ُفاَلٍن يفِّ اخْلَْيلِّ  اْلَغَنمِّ

، فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصاَلَتُه، َورََفَع رَْأَسُه، مِّ  رِّ الرَّْكَعةِّ، قَاَل: »اللَُّهمَّ رَبَـَّنا  َجدُّ ُفاَلٍن يفِّ الرَّقِّيقِّ ْن آخِّ
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، َومِّْلَء اأْلَ  ْئَت مِّْن َشْيٍء بـَْعُد، اللَُّهمَّ اَل َمانَِّع لَِّما َأْعطَْيَت، َواَل ُمْعطَِّي لَِّما  َوَلَك احْلَْمُد، مِّْلَء السََّمَواتِّ ، َومِّْلَء َما شِّ ْرضِّ
ابِّ  َصْوَتُه  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َوَطوََّل  اجْلَدُّ«  مِّْنَك  اجْلَدِّ،  َذا  َفُع  يـَنـْ َواَل  لِّيَـْعَلُمواَمنَـْعَت،  لَْيَس َكَما   جْلَدِّ،  أَنَُّه 

   يـَُقوُلوَن. أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو عمر وهو مجهول ال يعرف حاله[  879]ماجه:  
 لسوء حفظ شريك وجهالة أبي عمر: وهو الَمْنِبهي[ 

َمْسُعود   *   -[  258]  ْبنِّ  َعْبدِّ اَّللَّ  َوَسلََّم،    -رضي هللا عنه-  )جه(  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُتْم َعَلى  إَِّذا َصلَّيـْ قَاَل: 
َلُه: فـََعلِّّ  يـُْعَرُض َعَلْيهِّ، قَاَل: فـََقاُلوا  َلَعلَّ َذلَِّك  َتْدُروَن،  ُنوا الصَّاَلَة َعَلْيهِّ، فَإِّنَُّكْم اَل  ْجَعْل  ْمَنا، قَاَل، ُقوُلوا: »اللَُّهمَّ افََأْحسِّ

ٍد َعْبدَِّك َوَرُسولَِّك، إَِّمامِّ اخْلرَْيِّ، َوقَائِّدِّ  َصاَلَتَك، َوَرمْحََتَك، َوبـَرََكاتَِّك َعَلى َسيِّّدِّ اْلُمْرَسلِّنَي، َوإَِّمامِّ اْلُمتَّقِّنَي، َوَخامتِّ النَّبِّيِّّنَي، حُمَمَّ 
ُروَن، اللَُّهمَّ َصلِّّ َعَلى حُمَمٍَّد، َوَعَلى آلِّ حُمَمٍَّد،  اخْلَرْيِّ، َوَرُسولِّ الرَّمْحَةِّ، اللَُّهمَّ ابـَْعْثُه َمَقاًما حَمْمُ  وًدا، يـَْغبِّطُُه بِّهِّ اأْلَوَُّلوَن َواآْلخِّ

َما اَبرَْكَت َعَلى  َعَلى آلِّ حُمَمٍَّد، كَ َكَما َصلَّْيَت َعَلى إِّبـَْراهِّيَم، َوَعَلى آلِّ إِّبـَْراهِّيَم، إِّنََّك محِّيٌد جمِّيٌد، اللَُّهمَّ اَبرِّْك َعَلى حُمَمٍَّد، وَ 
 إِّبـَْراهِّيَم، َوَعَلى آلِّ إِّبـَْراهِّيَم، إِّنََّك محِّيٌد جمِّيٌد« أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجاله ثقات. إال أن المسعودي اختلط بآخر عمره ولم يتميز حديثه األول من اآلخر فاستحق  906]ماجه:  
 وقد توبع المسعودي[  -]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث صحيح الترك، كما قاله ابن حبان[  

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َما مِّْن ُمْسلٍِّم ُيَصلِّّي َعَليَّ،    -رضي هللا عنه-َعامِّر ْبنِّ رَبِّيَعةَ   )جه(  *   -[  259]  َعنِّ النَّيبِّ
  ، فـَْلُيقِّلَّ اْلَعْبُد مِّْن َذلَِّك َأْو لُِّيْكثِّْر« أخرجه ابن ماجهإِّالَّ َصلَّْت َعَلْيهِّ اْلَماَلئَِّكُة َما َصلَّى َعَليَّ 

الحديث[ 907]ماجه:   منكر  وغيره  البخاري  فيه  قال  هللا  عبيد  بن  عاصم  ألن  ضعيف.  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] 
 وباقي رجاله ثقات[  -بن الخطاب وهو ابن عاصم بن عمر -]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا 

َي الصَّاَلَة    -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس  )جه(    *   -[  260]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َنسِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
، َخطَِّئ َطرِّيَق اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن ماجه   َعَليَّ

]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف، ُجبارة  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناده ضعيف لضعف جبارة[  908]ماجه:  
 بن المغلِّس متروك الحديث[ 

َدًة  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنه -َسْهل ْبنِّ َسْعٍد السَّاعِّدِّيُّ  )جه(  * -[ 261]  َسلََّم َتْسلِّيَمًة َواحِّ
   تِّْلَقاَء َوْجهِّهِّ« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد المهيمن، قال فيه البخاري: منكر الحديث[  918]ماجه:  
 ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس[ 

قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى، َفَسلََّم َمرًَّة   -رضي هللا عنه-َسَلَمَة ْبنِّ اأْلَْكوَعِّ  )جه(  *  -[ 262] 
َدًة« أخرجه ابن ماجه    َواحِّ

ه ضعيف لضعف ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناد[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف يحيى بن راشد[ 920]ماجه: 
 يحيى بن راشد[ 

نَي   -رضي هللا عنها -أُّم َسَلَمَة  )جه(  *  -[ 263]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل: إَِّذا َصلَّى الصُّْبَح حِّ َأنَّ النَّيبِّ
   تَـَقبَّاًل« أخرجه ابن ماجهُيَسلُِّّم »اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأَُلَك عِّْلًما اَنفًِّعا، َورِّْزقًا طَيًِّّبا، َوَعَماًل مُ 
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[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال إسناده ثقات. خال مولى أم سلمة فإنه لم يسمع. ولم أر أحدا ممن صنف في المبهمات  925]ماجه: 
 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف إلبهام مولى أم سلمة[ ذكره وال أدري ما حاله[ 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلْو يـَْعَلُم َأَحدُُكْم َما َلُه يفِّ َأْن مَيُرَّ    -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(  -[ 264]  قَاَل: قَاَل النَّيبِّ
اَئَة َعاٍم، َخرْيٌ َلُه مَِّن اخْلَْطَوةِّ الَّيتِّ خَ  يهِّ، ُمْعرَتًِّضا يفِّ الصَّاَلةِّ، َكاَن أَلَْن يُقِّيَم مِّ   « أخرجه ابن ماجهطَاَهاَبنْيَ َيَدْي َأخِّ

األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عبيد هللا بن عبد الرحمن بن  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مقال[ ]946]ماجه: 
 مجهول الحال[  -وهو عبيد هللا بن عبد هللا بن موهب-موهب ضعيف، وعمه 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »ُيَصلِّّي يفِّ ُحْجَرةِّ أُمِّّ َسَلَمَة«  قَاَلْت: كَ   -رضي هللا عنها-أُّم َسَلَمَة    )جه(  -[  265]  ُّ َصلَّى هللاُ  اَن النَّيبِّ
بِّْنتُ  زَيـَْنُب  َفَمرَّْت  بَِّيدِّهِّ، فـََرَجَع،  فـََقاَل  َسَلَمَة،  َأيبِّ  ْبُن  ُعَمُر  َأْو  َعْبُد اَّللَِّّ،  َيَدْيهِّ  َبنْيَ  َهَكَذا، َفَمرَّ  بَِّيدِّهِّ  فـََقاَل:  أُمِّّ َسَلَمَة،     

   َفَمَضْت، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »ُهنَّ َأْغَلُب« أخرجه ابن ماجه

األلباني:  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ضعف. ووقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه. وكالهما ال يعرف[ ]948]ماجه: 
 إسناده ضعيف لجهالة قيس أبي محمَّد[ ضعيف[ ]شعيب: 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ مَِّن اجْلََفاءِّ َأنَّ ُيْكثَِّر الرَُّجُل  -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(  -[ 266] 
َهتِّهِّ قـَْبَل اْلَفَراغِّ مِّْن َصاَلتِّهِّ« أخرجه ابن ماجه    َمْسَح َجبـْ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف هارون بن  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: اتفقوا على ضعف هارون[  964ه:  ]ماج
 هارون[ 

عنه-َعلِّيّ   )جه(  -[  267]  هللا  يفِّ   -رضي  َوأَْنَت  َأَصابَِّعَك  تـَُفقِّّْع  »اَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ 
  الصَّاَلةِّ« أخرجه ابن ماجه

لضعف   ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في السند الحارث األعور وهو ضعيف[  965]ماجه:  
 الحارث: وهو ابن عبد هللا األعور[ 

َواْلُمخَ   )جه(  -[  268]  »اْلبـَُزاُق،  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   ِّّ النَّيبِّ َعنِّ  َجدِّهِّ،  َعْن  أَبِّيهِّ،  َعْن  ًَثبٍِّت،  ْبنِّ  اُط، َعدِّّي 
« أخرجه ابن    ماجه َواحْلَْيُض، َوالنـَُّعاُس يفِّ الصَّاَلةِّ، مَِّن الشَّْيطَانِّ

ضعفه[  969]ماجه:   على  أجمعوا  بن عمير  عثمان  واسمه  اليقظان  أبو  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ]األلباني: ضعيف[  [ 
 ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف شريك[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اثـَْنانِّ َفَما   -رضي هللا عنه-أَبو ُموَسى اأْلَْشَعرِّيِّّ  )جه(  -[ 269] 
  فـَْوقـَُهَما مَجَاَعٌة« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، الربيع بن بدر [ ]عبد الباقي: في الزوائد: الربيع وولده بدر ضعيفان[  972]ماجه:  
 متروك، ووالده وجده مجهوالن[ 

دِّ تـََعطََّلْت،   -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ  )جه(  -[ 270]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: إِّنَّ َمْيَسَرَة اْلَمْسجِّ قَاَل: قِّيَل لِّلنَّيبِّ
دِّ ُكتَِّب َلُه كِّْفاَلنِّ مَِّن اأْلَْجرِّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َعمََّر َمْيَسَرَة اْلَمْسجِّ    أخرجه ابن ماجه« فـََقاَل النَّيبِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف[ 1007]ماجه: 
 عمرو بن عثمان الكالبي وليث بن أبي سليم[ 
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َْثَانَِّيَة   -رضي هللا عنه-اْلَبَاء  )جه(   -[  271]  اْلَمْقدِّسِّ  بـَْيتِّ  حَنَْو  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َمَع  َنا  َصلَّيـْ قَاَل: 
َرُسولُ  بَِّشْهَرْينِّ، وََكاَن  اْلَمدِّيَنةِّ  إِّىَل  ُدُخولِّهِّ  بـَْعَد  اْلَكْعَبةِّ  إِّىَل  َلُة  اْلقِّبـْ َوُصرَِّفتِّ  َشْهًرا،  إَِّذا    َعَشَر  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ُ مِّْن قـَْلبِّ نَبِّيِّّهِّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه يـَْهَوى اْلَكْعَبَة،  َصلَّى إِّىَل بـَْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ َأْكثـََر تـََقلَُّب َوْجهِّهِّ يفِّ السََّماءِّ، َوَعلَِّم اَّللَّ
ْبِّيُل، َفَجَعَل َرسُ  ، يـَْنظُُر َما  َفَصعَِّد جِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـُْتبُِّعُه َبَصَرُه َوُهَو َيْصَعُد َبنْيَ السََّماءِّ َواأْلَْرضِّ أيَْتِّيهِّ بِّهِّ،  وُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

تـََقلَُّب َوْجهَِّك يفِّ السََّماءِّ{ ]البقرة:   ُ: }َقْد نـََرى  َقْد ُصرَِّفْت إِّىَل    [ اآْليََة، فََأاَتاَن آٍت، فـََقاَل: 144فَأَنـَْزَل اَّللَّ َلَة  اْلقِّبـْ إِّنَّ 
َنا َعَلى َما مَ  َنا رَْكَعَتنْيِّ إِّىَل بـَْيتِّ اْلَمْقدٍِّس َوحَنُْن رُُكوٌع فـََتَحوَّْلَنا، فـَبَـنَـيـْ َضى مِّْن َصاَلتَِّنا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  اْلَكْعَبةِّ، َوَقْد َصلَّيـْ

ْبِّيلُ  يَع َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي جِّ ُ لُِّيضِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما َكاَن اَّللَّ ؟« فَأَنـَْزَل اَّللَّ  َكْيَف َحالَُنا يفِّ َصاَلتَِّنا إِّىَل بـَْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ
  [. أخرجه ابن ماجه143إِّميَاَنُكْم{ ]البقرة:  

ل [  1010]ماجه:   الدارمي صدوق  بن عمرو  كثيرة[ ]شعيب: علقمة  زيادات  فيه  منكر  األلباني:  ِعاش  ]حكم  بكر بن  وأبو  ه غرائب، 
 صدوق أيًضا، لكن سماعه من أبي إسحاق ليس بذاك القوي[ 

، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى  )جه(  -[ 272]  هللاُ َعَلْيهِّ  َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ ًَثبِّتِّ ْبنِّ الصَّامِّتِّ
 ينِّ َعْبدِّ اأْلَْشَهلِّ َوَعَلْيهِّ كَِّساٌء ُمتَـَلفٌِّف بِّهِّ، َيَضُع َيَدْيهِّ َعَلْيهِّ، يَقِّيهِّ بـَْرَد احلََْصى« َوَسلََّم »َصلَّى يفِّ بَ 

دِّ َبينِّ َعْبدِّ اأْلَْشهَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َفَصلَّى بَِّنا يفِّ َمْسجِّ ، فـََرأَيـُْتُه وَ ويف رواية أخرى، قَاَل: َجاَءاَن النَّيبِّ ًعا َيَدْيهِّ يفِّ  لِّ اضِّ
 ثـَْوبِّهِّ إَِّذا َسَجَد« 
  أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل األشهلي ضعيف، وعبد هللا بن عبد  [ 1032، 1031]ماجه: 
 مجهول[  -وسماه بعضهم: عبد الرحمن بن عبد الرحمن  -الرحمن

لْ  )جه(  *  -[ 273]  بِّْئرِّ اْلُعْلَيا  َعْبد الرَّمْحَن ْبنِّ َكْيَساَن، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي ابِّ
   ماجهيفِّ ثـَْوٍب« أخرجه ابن 

رهما ابن حبان في الثقات. ومعروف  في إسناده مقال. ألن عبد الرحمن بن كيسان ومحمد بن حنظلة ذك [ ]عبد الباقي:1050]ماجه: 
األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده  [ ] بن مشكان لم أر من تكلم فيه. وأبو إسحاق الشافعي ثقة فتخلص من هذا أن إسناده ضعيف 

 محتمل للتحسين[ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّْحَدى َعْشَرَة َسْجَدًة،    -رضي هللا عنه-أَبو الدَّْرَداءِّ  )جه(  -[ 274]  قَاَل: " َسَجْدُت َمَع النَّيبِّ
، َوُسَلْيَماُن  َوسَ  لَْيَس فِّيَها مَِّن اْلُمَفصَّلِّ َشْيٌء: اأْلَْعَراُف، َوالرَّْعُد، َوالنَّْحُل، َوَبينِّ إِّْسَرائِّيَل، َوَمْرَْيُ، َواحْلَجُّ، ْجَدُة اْلُفْرقَانِّ

، َوالسَّْجَدُة، َويفِّ ص، َوَسْجَدُة احْلََوامِّيمِّ " أخرجه ابن ماجه   ُسورَةِّ النَّْملِّ
]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف،  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عثمان بن فائد وهو ضعيف[ 1056]ماجه: 

 ء ضعيفان، والمهدي بن عبد الرحمن مجهول[ عثمان بن فائد وعاصم بن رجا

قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي أَيُـَّها    -رضي هللا عنهما-َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه(    -[  275] 
لُ  ُتْشَغُلوا، َوصِّ َأْن  َةِّ قـَْبَل  أْلَْعَمالِّ الصَّاحلِّ مَتُوُتوا، َواَبدُِّروا ابِّ َأْن  َنُكْم َوَبنْيَ رَبُِّّكْم بَِّكثْـَرةِّ  النَّاُس ُتوبُوا إِّىَل اَّللَِّّ قـَْبَل  بـَيـْ وا الَّذِّي 
َأنَّ  َواْعَلُموا  َوجُتَْبُوا،  َوتـُْنَصُروا  تـُْرزَُقوا  َواْلَعاَلنَِّيةِّ،  رِّ  السِّّ يفِّ  الصََّدَقةِّ  وََكثْـَرةِّ  َلُه،  يفِّ  ذِّْكرُِّكْم  اجْلُُمَعَة  َعَلْيُكُم  اْفرَتََض  َقدِّ  اَّللََّ   

يـَْومِّي  َهَذا، يفِّ  إِّمَ   َمَقامِّي  َوَلُه  بـَْعدِّي،  َأْو  َحَياِتِّ  تـَرََكَها يفِّ  َفَمْن  اْلقَِّياَمةِّ،  يـَْومِّ  إِّىَل  َهَذا  َهَذا، مِّْن َعامِّي  اٌم  َهَذا، يفِّ َشْهرِّي 
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ُ َلُه َِشَْلُه، َواَل اَبَرَك َلُه يفِّ أَ  َا، َأْو ُجُحوًدا هَلَا، َفاَل مَجََع اَّللَّ ْمرِّهِّ، َأاَل َواَل َصاَلَة َلُه، َواَل زََكاَة َلُه،  َعادٌِّل َأْو َجائٌِّر، اْستِّْخَفافًا هبِّ
تـَُؤمَّنَّ  اَل  َأاَل  َعَلْيهِّ،   ُ اَّللَّ اَتَب  اَتَب  َفَمْن  يـَُتوَب،  َلُه َحَّتَّ  بِّرَّ  َواَل  َلُه،  َصْوَم  َواَل  َلُه،  ٌّ  َواَل َحجَّ  َأْعَرايبِّ يـَُؤمَّ  َواَل  رَُجاًل،  اْمَرَأٌة   

ًرا، َواَل يـَُؤمَّ فَ  َفُه َوَسْوطَُه« أخرجه ابن ماجه ُمَهاجِّ ًنا، إِّالَّ َأْن يـَْقَهَرُه بُِّسْلطَاٍن، خَيَاُف َسيـْ ٌر ُمْؤمِّ  اجِّ

األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده تالف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، [ ] [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف 1081]ماجه: 
 قد اتهمه بعضهم، والوليد بن بكير لين الحديث[ وعبد هللا بن محمَّد العدوي الراوي عنه متروك و 

َعٍة َوَما رَابُِّع  َعْلَقَمة، قَاَل: َخَرْجُت َمَع َعْبدِّ اَّللَِّّ إِّىَل اجْلُُمَعةِّ فـََوَجَد َثاَلثًَة َوَقْد َسبَـُقوُه، فـََقاَل: رَابُِّع َأْربَـ  )جه(  -[ 276] 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إِّنَّ النَّاسَ  جَيْلُِّسوَن مَِّن اَّللَِّّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َعَلى َقْدرِّ   َأْربـََعٍة بَِّبعِّيٍد، إِّيّنِّ مسِّ

َ َوالثَّالَِّث«، مثَّ قَاَل: »رَابُِّع َأْربـََعٍة، َوَما رَابُِّع َأْربَـ  ، اأْلَوََّل َوالثَّاينِّ هِّْم إِّىَل اجْلُُمَعاتِّ  َعٍة بَِّبعِّيٍد« أخرجه ابن ماجه َرَواحِّ
األلباني: ضعيف[ ]شعيب: رجاله ثقات، لكن اخُتلف على عبد المجيد بن  ] إسناده مقال[في الزوائد: في  [ ]عبد الباقي:1094]ماجه: 

 [ عبد العزيز في إسناده 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: َحدَّثَ   )جه(   -[  277]  ِّّ َصلَّى هللاُ  ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد، ُمَؤذِّّنِّ النَّيبِّ ، َعْن  َعْبُد الرَّمْحَن  ينِّ َأيبِّ
َعَليْ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اجْلُُمَعةِّ َعَلى َعْهدِّ  يـَْوَم  أَنَُّه َكاَن »يـَُؤذُِّّن  « أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ،  َراكِّ الشِّّ ْثَل  اْلَفْيُء مِّ إَِّذا َكاَن  َوَسلََّم  هِّ 

  أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن سعد، أجمعوا على ضعفه، وأما أبوه فقال ابن القطان: ال يعرف  1101]ماجه:  
 رحمن بن سعد وجهالة أبيه[]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الحاله وال حال أبيه[  

، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  )جه(  -[ 278]  َصلَّى هللاُ  َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد، َحدََّثينِّ َأيبِّ
   ى َعًصا« أخرجه ابن ماجهَعَلْيهِّ َوَسلََّم، َكاَن »إَِّذا َخَطَب يفِّ احْلَْربِّ َخَطَب َعَلى قـَْوٍس، َوإَِّذا َخَطَب يفِّ اجْلُُمَعةِّ َخَطَب َعلَ 

األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أوالد سعد وأبيه عبد الرحمن[ ]1107]ماجه: 
 ضعيف، عبد الرحمن بن سعد ضعيف، وأبوه مجهول[ 

َّ  -رضي هللا عنهما-َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ )جه(  *  -[ 279]  ْنَبَ َسلََّم«  َأنَّ النَّيبِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َكاَن »إَِّذا َصعَِّد اْلمِّ
  أخرجه ابن ماجه

-]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف، ابن لهيعة [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف[ 1109]ماجه: 
 سيئ الحفظ[  -واسمه عبد هللا

اْليَـُهوُد    -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس    )جه(  -[  280]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َحَسَدْتُكُم  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
  َعَلى َشْيٍء، َما َحَسَدْتُكْم َعَلى آمِّنَي، فََأْكثُِّروا مِّْن قـَْولِّ آمِّنَي« أخرجه ابن ماجه

الزوائد: إسناده ضعيف. التفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: [ ]عبد الباقي: في 857]ماجه: 
 متروك الحديث[  -وهو الحضرمي المكي-إسناده ضعيف بمرة، طلحة بن عمرو 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا رَفـَعْ  )جه(  -[ 281]  َت رَْأَسَك مَِّن السُُّجودِّ، َفاَل تـُْقعِّ  أََنَس ْبَن َمالٍِّك، قَاَل: قَاَل يلِّ النَّيبِّ
« أخرجه ابن ماجه أْلَْرضِّ   َكَما يـُْقعِّي اْلَكْلُب، َضْع أَْليَـتَـْيَك َبنْيَ َقَدَمْيَك، َوأَْلزِّْق ظَاهَِّر َقَدَمْيَك ابِّ

 متروك، واتهمه بعضهم بالوضع[  -وهو ابن زيد -[ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، العالء أبو محمَّد  896]ماجه: 
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َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إَِّذا تـَثَاَءَب َأَحدُُكْم، فـَْلَيَضْع  -رضي هللا عنه-أبو هريرة   )جه(  -[ 282] 
ْنُه« أخرجه ابن ماجه   َيَدُه َعَلى فِّيهِّ، َواَل يـَْعوِّي، فَإِّنَّ الشَّْيطَاَن َيْضَحُك مِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن سعيد. اتفقوا على ضعفه[ ]األلباني: موضوع بهذا اللفظ وصحيح بدون  968]ماجه:  
 وال يعوي[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد هللا بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك، وباقي رجاله ثقات[ 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »يـَرَْكُع قـَْبَل اجْلُُمَعةِّ َأْربـًَعا، اَل   -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس   )جه(  -[ 283]  قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
ُهنَّ« أخرجه ابن  نـْ ُل يفِّ َشْيٍء مِّ   ماجهيـَْفصِّ

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، مبشر بن  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده مسلسل بالضعفاء[  1129]ماجه: 
 وعطية العوفي ضعيفان[  -وهو ابن الوليد -عبيد متروك متهم، وبقية 

ِّّ   )جه(   *  -[  284]  يـَْقَرأُ يفِّ اجْلُُمَعةِّ بَِّسبِّّحِّ    -رضي هللا عنه-أَبو عِّنَـَبَة اخْلَْواَلينِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »َكاَن  َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
َيةِّ« أخرجه ابن    ماجهاْسَم رَبَِّّك اأْلَْعَلى َوَهْل َأاَتَك َحدِّيُث اْلغَاشِّ

الباقي:1120]ماجه:   ]عبد  وغيره  [  الصحيحين  في  الحديث  وأصل  ضعيف.  سنان  بن  سعيد  الزوائد:  آخر[ في  بسند   ما 
 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، سعيد بن سنان متروك، وبعضهم اتهمه، وأبو عنبة الخوالني مختلف في صحبته[ 

هريرة  )جه(    *  -[  285]  عنه-أبو  مَِّن    -رضي هللا  َأْدَرَك  »َمْن  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   َّ النَّيبِّ رَْكَعًة َأنَّ  اجْلُُمَعةِّ 
َها ُأْخَرى« أخرجه ابن ماجه ْل إِّلَيـْ   فـَْلَيصِّ

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عمرو بن حبيب متفق على ضعفه[  1121]ماجه:  
 لضعف عمر بن حبيب[ 

ُعوَن َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ   )جه(   *   -[  286]  قَاَل: »إِّنَّ َأْهَل قـَُباَء َكانُوا جُيَمِّّ
   يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ« أخرجه ابن ماجه

ف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا  ]األلباني: ضعي[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن عمر وهو ضعيف[  1124]ماجه:  
 إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن عمر[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأاَل َهْل َعَسى َأَحدُُكْم َأْن  -رضي هللا عنه-أبو هريرة )جه(  *  -[ 287] 
َذ الصُّبََّة مَِّن اْلَغَنمِّ َعَلى رَْأسِّ  ا،  مِّيٍل َأْو مِّيَلنْيِّ، فـَيَـتَـَعذََّر َعَلْيهِّ اْلَكأَلُ، َفرَيَْتفَِّع، مثَّ جتِّيُء اجْلُُمَعُة َفاَل جيِّيُء َواَل َيْشَهُدهَ يـَتَّخِّ

  هاجَوجتِّيُء اجْلُُمَعُة َفاَل َيْشَهُدَها، َوجتِّيُء اجْلُُمَعُة َفاَل َيْشَهُدَها، َحَّتَّ يُْطَبَع َعَلى قـَْلبِّهِّ« أخرجه ابن م
]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. فيه معدي بن سليمان وهو ضعيف[ 1127]ماجه: 

 ضعيف، معدي بن سليمان ضعيف بمرة[ 

ْحتَِّباءِّ  َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    )جه(   *  -[  288]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن االِّ
َماُم خَيُْطُب. أخرجه ابن ماجه    يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ« يـَْعينِّ َواإْلِّ

مجهول[ 1134]ماجه:   فهو  وإال  وثقه  قد  الترمذي  كان  وإن  وشيخه  مدلس.  وهو  بقية  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] 
 ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

ْنَبِّ، اسْ  )جه(  *  -[ 289]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »إَِّذا قَاَم َعَلى اْلمِّ تَـْقبَـَلُه  َعدِّّي ْبنِّ ًَثبٍِّت، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
  َأْصَحابُُه بُِّوُجوهِّهِّْم« أخرجه ابن ماجه
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]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده مرسل، وقد اخُتلف فيه  نه مرسل[  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال إسناده ثقات إال أ 1136]ماجه: 
 على عدي بن ثابت[ 

ثِّْنيَتْ    -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(    -[  290]  يـَْوٍم  َمْن َصلَّى يفِّ  َوَسلََّم: "  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
َ َلُه   َأظُنُُّه قَاَل:    -َعَتنْيِّ  بـَْيٌت يفِّ اجْلَنَّةِّ، رَْكَعَتنْيِّ قـَْبَل اْلَفْجرِّ، َورَْكَعَتنْيِّ قـَْبَل الظُّْهرِّ، َورَْكَعَتنْيِّ بـَْعَد الظُّْهرِّ، َورَكْ َعْشَرَة رَْكَعًة، ُبينِّ

اْلَعْصرِّ   اْلَمْغرِّبِّ    -قـَْبَل  بـَْعَد  اْلعَِّشا  -َورَْكَعَتنْيِّ  بـَْعَد  َورَْكَعَتنْيِّ  قَاَل:  َرةِّ  َأظُنُُّه  اآْلخِّ ماجه   -ءِّ  ابن  أخرجه   " 
ابن األصبهاني وهو ضعيف[  1142]ماجه:   إسناده  الزوائد: في  في  الباقي:  ]عبد  وأربع  [  بلفظ  والحديث صحيح  ]األلباني: ضعيف 

 ركعات قبل الظهر[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن سلمان بن األصبهاني[ 

قَاَمةِّ« أخرجه   -رضي هللا عنه-َعلِّيّ  )جه(  -[ 291]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي الرَّْكَعَتنْيِّ عِّْنَد اإْلِّ قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
  ابن ماجه

ر ُمتَّفق على َهَذا ِإْسَناد َضِعيف اْلَحْرث ُهَو اْبن عبد هللا اأْلَْعوَ ]البوصيري:    ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف الحارث[  [1147]ماجه:  
 [ ضعفه

اَن َأَحبَّ قَابُوس، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َأْرَسَل َأيبِّ إِّىَل َعائَِّشَة: َأيُّ َصاَلةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم كَ   )جه(  -[  292] 
الظُّهْ  قـَْبَل  َأْربـًَعا  ُيَصلِّّي  »َكاَن  قَاَلْت:  َها؟  َعَليـْ يـَُواظَِّب  َأْن  َوالسُُّجوَد«  إِّلَْيهِّ  الرُُّكوَع  فِّيهِّنَّ  ُن  َوحُيْسِّ اْلقَِّياَم،  فِّيهِّنَّ  يُطِّيُل  رِّ، 

  أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مقال. ألن قابوس مختلف فيه. وضعفه ابن حبان والنسائي. ووثقه ابن معين  1156]ماجه:  
 ضعيف[ وأحمد. وباقي الرجال ثقات[ ]األلباني: 

أُمَّ   )جه(   -[  293]  َفَسَأَل  الرَُّسولِّ  َمَع  فَاْنطََلْقُت  َسَلَمَة،  أُمِّّ  إِّىَل  ُمَعاوِّيَُة  َأْرَسَل  قَاَل:   ، احْلَارِّثِّ ْبنِّ  اَّللَّ  َسَلَمَة،    َعْبدِّ 
بـَيْ  يفِّ  يـَتَـَوضَّأُ  ُهَو  َنَما  بـَيـْ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  إِّنَّ  عِّْنَدُه  فـََقاَلْت:  وََكثـَُر  َساعًِّيا،  بـََعَث  َقْد  وََكاَن  لِّلظُّْهرِّ،  يتِّ 

ُروَن َوَقْد َأمَهَُّه َشْأَُّنُْم، إِّْذ ُضرَِّب اْلَباُب، َفَخَرَج إِّلَْيهِّ، َفَصلَّى الظُّْهَر، مثَّ َجَلَس يـَْقسِّ  ُم َما َجاَء بِّهِّ، قَاَلْت: فـََلْم يـََزْل  اْلُمَهاجِّ
تـُُهَما  ، مثَّ َدَخَل َمْنزِّيلِّ َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ قَاَل: »َشَغَلينِّ َأْمُر السَّاعِّي َأْن ُأَصلِّّيَـُهَما بـَْعَد الظُّْهرِّ َكَذلَِّك َحَّتَّ اْلَعْصرِّ  ، َفَصلَّيـْ

 بـَْعَد اْلَعْصرِّ« أخرجه ابن ماجه 

أبي زياد، مختلف فيه. ف1159]ماجه:   يزيد بن  إسناده  الزوائد: في  الباقي: في  يدلس وقد  [ ]عبد  أنه كان  إال  يكون اإلسناد حسنا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -]األلباني: منكر[ ]شعيب: صالة النبي  عنعنه. ورواه البخاري ومسلم وأبو داود بغير هذا اللفظ[   الركعتين بعد    -َصلَّى َّللاَّ

 العصر صحيحة، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي[ 

،   -رضي هللا عنه-رَافِّع ْبنِّ َخدِّيجٍ  )جه(  *  -[ 294]  قَاَل: َأاَتاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َبينِّ َعْبدِّ اأْلَْشَهلِّ
دِّاَن، مثَّ قَاَل: »ارَْكُعوا َهاَتنْيِّ الرَّْكَعَتنْيِّ يفِّ بـُُيوتُِّكْم« أخرجه ابن م   اجهَفَصلَّى بَِّنا اْلَمْغرَِّب يفِّ َمْسجِّ

]شعيب: إسناده ضعيف بمرة، عبد الوهاب بُن الضحاك متروك الحديث  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف[ 1165]ماجه: 
 يرويه عن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذا منها[ ]األلباني: حسن[  -وإن كان متابًعا -وهو

َدٍة«،  )جه(  -[ 295]  قَاَل: إِّيّنِّ  اْلُمطَّلُِّب ْبُن َعْبدِّ اَّللَِّّ، قَاَل: َسَأَل اْبَن ُعَمَر رَُجٌل فـََقاَل: َكْيَف ُأْوتُِّر؟ قَاَل: »َأْوتِّْر بَِّواحِّ
 َوَرُسولِّهِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " أخرجه  َأْخَشى َأْن يـَُقوَل النَّاُس اْلبـَُترْيَاُء، فـََقاَل: »ُسنَُّة اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ«، يُرِّيُد: َهذِّهِّ ُسنَُّة اَّللَِّّ 

  ابن ماجه
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[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال إسناده ثقات إال أنه منقطع. قال البخاري: ال أعرف للمطلب سماعا من أحد الصحابة[  1176]ماجه: 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ 

فَادُْع    -رضي هللا عنهما-س  اْبن َعبَّا)جه(    -[  296]   َ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا َدَعْوَت اَّللَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َا، فَإَِّذا فـََرْغَت فَاْمَسْح هبَِِّّما َوْجَهَك« أخرجه ابن ماجه   بَِّباطِّنِّ َكفَّْيَك، َواَل َتدُْع بِّظُُهورِّمهِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده  وائد: إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف صالح بن حسان[  [ ]عبد الباقي: في الز 1181]ماجه:  
 ضعيف جًدا، صالح بن حسان األنصاري متروك[ 

، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ُيَصلِّّي يفِّ السََّفرِّ رَْكَعَتنْيِّ، اَل  )جه(  *  -[ 297]  يَزِّيُد  َساملِّ
«. قـُْلُت: وََكاَن يُوتُِّر؟ قَاَل: نـََعْم. أخرجه ابن ماجه    َعَلْيهَِّما، وََكاَن يـَتَـَهجَُّد مَِّن اللَّْيلِّ

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا  د الباقي: في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب[  [ ]عب 1193]ماجه: 
 إسناد ضعيف لضعف جابر[ 

َصاَلَة السََّفرِّ  قَااَل: »َسنَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس َواْبن ُعَمَر )جه(  *  -[ 298] 
  رَْكَعَتنْيِّ، َومُهَا مَتَاٌم َغرْيُ َقْصٍر، َواْلوِّتْـُر يفِّ السََّفرِّ ُسنٌَّة« أخرجه ابن ماجه

إسناد ضعيف لضعف  ]البوصيري:    ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر[[  1194]ماجه:  
 [ جابر

قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأَصابَُه َقْيٌء َأْو رَُعاٌف َأْو   -رضي هللا عنها-َعائَِّشة )جه(  -[ 299] 
ْليَـتَـَوضَّْأ مثَّ لَِّينْبِّ َعَلى َصاَلتِّهِّ، َوُهَو يفِّ َذلَِّك اَل يـََتَكلَُّم« أخرجه    بن ماجهاقـََلٌس َأْو َمْذٌي، فـَْليَـْنَصرِّْف، فـَ

 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عياش. وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة[ 1221]ماجه: 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا منها[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َصلَّى َجالًِّسا َعَلى ميِّينِّهِّ،   -رضي هللا عنه-َوائِّل ْبنِّ ُحْجرٍ  )جه(  -[ 300]  قَاَل: رَأَْيُت النَّيبِّ
ٌع« أخرجه ابن ماجه   َوُهَو َوجِّ

وهو ابن يزيد  -]شعيب: إسناده ضعيف، جابر [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهو متهم[ 1224]ماجه: 
 مجهول[  ضعيف، وأبو حريز -الجعفي 

قَاَل: " َلمَّا َمرَِّض َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمَرَضُه الَّذِّي َماَت    -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس  )جه(    -[  301] 
قَاَل: »اْدُعوُه« قَاَلْت    َبْكٍر؟فِّيهِّ، َكاَن يفِّ بـَْيتِّ َعائَِّشَة، فـََقاَل: »اْدُعوا يلِّ َعلِّيًّا« قَاَلْت َعائَِّشُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َنْدُعو َلَك َأاَب  

َنْدُعو َلكَ  : اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  اْلَفْضلِّ َنْدُعو َلَك ُعَمَر؟ قَاَل: »اْدُعوُه« قَاَلْت أُمُّ  نـََعْم،  َحْفَصُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  اْلَعبَّاَس؟ قَاَل:   
َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   رَْأَسُه، فـََنَظَر َفَسَكَت، فـََقاَل ُعَمُر: ُقوُموا َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََلمَّا اْجَتَمُعوا رََفَع َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

« فـََقالَ  لنَّاسِّ َبْكٍر فـَْلُيَصلِّّ ابِّ َأاَب  لصَّاَلةِّ، فـََقاَل: »ُمُروا  يـُْؤذِّنُُه ابِّ أَ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ َجاَء بِّاَلٌل  اَب  ْت َعائَِّشُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّنَّ 
فَ   ، لنَّاسِّ ابِّ ُيَصلِّّي  ُعَمَر  َأَمْرَت  فـََلْو  يـَْبُكوَن،  َوالنَّاُس  يـَْبكِّي،  يـََراَك  اَل  َوَمََّت  ٌر  َحصِّ رَقِّيٌق  رَُجٌل  َفَصلَّى  َبْكٍر  َبْكٍر  أَبُو  َخَرَج 

َفَخرَ  فًَّة،  هِّ خِّ نـَْفسِّ َوَسلََّم يفِّ  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََوَجَد   ، لنَّاسِّ ،  ابِّ اأْلَْرضِّ خَتُطَّانِّ يفِّ  َورِّْجاَلُه  رَُجَلنْيِّ،  َبنْيَ  يـَُهاَدى  َج 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َر، فََأْوَمَأ إِّلَْيهِّ النَّيبِّ يبِّ َبْكٍر َفَذَهَب لَِّيْسَتْأخِّ  َوَسلََّم َأْي َمَكاَنَك، َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّّ فـََلمَّا رَآُه النَّاُس َسبَُّحوا أبَِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َصلَّى هللاُ  لنَّيبِّ يبِّ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَجَلَس َعْن ميِّينِّهِّ، َوقَاَم أَبُو َبْكٍر، وََكاَن أَبُو َبْكٍر أيَْمَتُّ ابِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوالنَّاُس أيَْمتُّوَن أبَِّ
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قَاَل: وَكِّيٌع وََكَذا    -َوَسلََّم مَِّن اْلقَِّراَءةِّ مِّْن َحْيُث َكاَن بـََلَغ أَبُو َبْكٍر  َبْكٍر، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوَأَخَذ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  
هِّ َذلَِّك. أخرجه ابن ماجه -السُّنَُّة    قَاَل: َفَماَت َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َمَرضِّ

ور 1235]ماجه:   صحيح  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  رواه  [  وقد  مدلسا.  وكان  عمره  بأخر  اختلط  إسحاق  أبا  إال  ثقات.  جاله 
]األلباني: حسن دون ذكر علي[ ]شعيب: رجاله ثقات،  بالعنعنة. وقد قال البخاري: ال نذكر ألبي إسحاق سماعا من األرقم بن شرحبيل[  
 إال أن أبا إسحاق السبيعي كان قد شاخ ونسي، وهو يدلس أيًضا ورواه بالعنعنة[ 

   أُّم َسَلَمَة، قَاَلْت »َّنَِّي َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعنِّ اْلُقُنوتِّ يفِّ اْلَفْجرِّ« أخرجه ابن ماجه )جه(  -[ 302] 
  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. قال الدارقطني محمد بن يعلى وعنبسة بن عبد الرحمن وعبد هللا بن نافع1242]ماجه: 

 كلهم ضعفاء. وال يصح لنافع سماع من أم سلمة[ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده مسلسل بالضعفاء[ 

َوُهَو يفِّ )جه(    -[  303]  َعْقَراًب  »قـََتَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   َّ النَّيبِّ َأنَّ  َجدِّهِّ،  َعْن  أَبِّيهِّ،  َعْن  رَافٍِّع،  َأيبِّ  الصَّاَلةِّ«   اْبن 
  ابن ماجهأخرجه 

 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مندل وهو ضعيف[ 1247]ماجه: 

،  َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد ُمَؤذِّّنِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: َحدَّ  )جه(  *  -[ 304]  َثينِّ َأيبِّ
ُ يفِّ اْلعِّيَدْينِّ  َرةِّ   َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يَُكبِّّ ًعا قـَْبَل اْلقَِّراَءةِّ، َويفِّ اآْلخِّ يفِّ اأْلُوىَل َسبـْ

  مَخًْسا قـَْبَل اْلقَِّراَءةِّ« أخرجه ابن ماجه
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار إسناده ضعيف. لضعف عبد الرحمن بن سعد، وأبوه ال  1277]ماجه: 

 شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد، وجهالة أبيه[ ]األلباني: صحيح لغيره[ ]يعرف حاله[ 

، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَا )جه(  -[ 305]  ُّ  َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد اْلُمَؤذِّّنِّ قَاَل: َحدََّثينِّ َأيبِّ َل: َكاَن النَّيبِّ
ُ َبنْيَ َأْضَعافِّ اخْلُْطَبةِّ، يُْكثُِّر التَّْكبِّرَي يفِّ ُخْطَبةِّ ا   ْلعِّيَدْينِّ« أخرجه ابن ماجهَصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »يَُكبِّّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار إسناده ضعيف. لضعف عبد الرحمن بن سعد. وأبوه ال  1287]ماجه: 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد، وجهالة أبيه[ يعرف حاله[ 

قَاَل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم فِّْطٍر َأْو َأْضَحى، َفَخَطَب    -رضي هللا عنهما-َجابِّر  )جه(  -[  306] 
  قَائًِّما مثَّ قـََعَد قـَْعَدًة مثَّ قَاَم« أخرجه ابن ماجه

ر إال قوله )يوم فطر أو أضحى(. وإسناد ابن ماجة  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: رواه النسائي في الصغرى من حديث جاب1289]ماجه:  
 ]األلباني: منكر[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي بحر[ فيه سعيد بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه. وأبو بحر ضعيف[ 

ًيا،  قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ  )جه(  *  -[ 307]  خَيُْرُج إِّىَل اْلعِّيدِّ َماشِّ
ًيا« أخرجه ابن ماجه ُع َماشِّ   َويـَْرجِّ

األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن عبد هللا العمري ضعيف[ ]1295]ماجه: 
 ضعيف جًدا، عبد الرحمن بن عبد هللا العمري متروك[ 

َّ  )جه(  -[ 308]  ، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ النَّيبِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد قَاَل: َأْخَبينِّ َأيبِّ
، مثَّ َعلَ  ، مثَّ اْنَصَرَف يفِّ  َوَسلََّم »َكاَن إَِّذا َخَرَج إِّىَل اْلعِّيَدْينِّ َسَلَك َعَلى َدارِّ َسعِّيدِّ ْبنِّ َأيبِّ اْلَعاصِّ ى َأْصَحابِّ اْلَفَساطِّيطِّ

ٍر َوَدارِّ َأيبِّ ُهَريـَْرَة إِّىَل  « أخرجه ابن ماجه الطَّرِّيقِّ اأْلُْخَرى، َطرِّيقِّ َبينِّ ُزرَْيٍق، مثَّ خَيُْرُج َعَلى َدارِّ َعمَّارِّ ْبنِّ اَيسِّ   اْلَباَلطِّ
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األلباني: ضعيف[ ]شعيب:  رحمن وابيه كما نبه عليه في الزوائد[ ] [ ]عبد الباقي: هذا اإلسناد ضعيف لضعف عبد ال1298]ماجه: 
 إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعيف، وأبوه مجهول[ 

أْلَنـَْبارِّ، فـََقاَل: »َما يلِّ اَل َأرَاُكْم تـَُقلُِّّسوَن َكَما َكاَن    )جه(   *   -[  309]  يـَُقلَُّس َعامِّر، قَاَل: َشهَِّد عَِّياٌض اأْلَْشَعرِّيُّ عِّيًدا ابِّ
   عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« أخرجه ابن ماجه

إسناد  1302]ماجه:   هذا  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ][ ثقات[  فعياض  رجاله  إلرساله،  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  األلباني: 
 األشعري مختلف في صحبته، ولضعف شريك: وهو ابن عبد هللا النخعي[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن خُيْرُِّج بـََناتِّهِّ  -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاٍس  )جه(  -[ 310]  َونَِّساَءُه يفِّ اْلعِّيَدْينِّ«  َأنَّ النَّيبِّ
  أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حسن [ ]عبد الباقي: في الزوائد: حديث ابن عباس ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة[  1309]ماجه: 
 لغيره، وهذا سند ضعيف، حجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن[ 

قَاَل: اْجَتَمَع عِّيَدانِّ َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَصلَّى   -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ  )جه(  *  -[ 311] 
َا، َوَمْن َشاَء َأْن يـََتَخلََّف فـَْليَـَتَخلَّْف«  َ اجْلُُمَعَة فـَْلَيْأْتِّ ، مثَّ قَاَل: »َمْن َشاَء َأْن أيَِْتِّ لنَّاسِّ   ابن ماجهأخرجه  ابِّ

]حكم األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف، جبارة  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: ضعيف لضعف جبارة ومندل[  1312]ماجه: 
 يفان[ عمن مغلس ومندل بن علي ض

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »ََّنَى أَ  -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاٍس   )جه(  -[ 312]  اَلُح يفِّ بِّاَلدِّ  َأنَّ النَّيبِّ ْن يـُْلَبَس السِّّ
َْضَرةِّ اْلَعُدوِّ« أخرجه ابن ماجه ْساَلمِّ يفِّ اْلعِّيَدْينِّ إِّالَّ َأْن َيُكوَن حبِّ   اإْلِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان[ ]األلباني: ضعيف جدا[  1314]ماجه: 
 جًدا، نائل بن نجيح ضعيف، وإسماعيل بن زياد متروك[ ]شعيب: إسناده ضعيف 

ُل يـَْوَم اْلفِّْطرِّ َويـَْوَم    -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاٍس  )جه(    -[  313]  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »يـَْغَتسِّ
   اأْلَْضَحى« أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف. وحجاج بن تميم ضعيف أيضا. قال العقيلي روى عن 1315]ماجه:  
]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف جبارَة بن مغًلس  ميمون بن مهران أحاديث ال يتابع عليها عن جده الفاكه[  

 وحجاج بن تميم[ 

نَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ ُعْقَبَة ْبنِّ اْلَفاكِّهِّ ْبنِّ َسْعٍد، َعْن َجدِّهِّ اْلَفاكِّهِّ ْبنِّ َسْعٍد، وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة، أَ   )جه(   -[  314] 
ُل يـَْوَم اْلفِّْطرِّ َويـَْوَم النَّْحرِّ َويـَْوَم َعَرَفَة«، وَكَ  .  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َكاَن يـَْغَتسِّ مِّ ْلُغْسلِّ يفِّ َهذِّهِّ اأْلَايَّ اَن اْلَفاكُِّه أيَُْمُر َأْهَلُه ابِّ

  أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد فيه يوسف بن خالد. قال فيه ابن معين كذاب خبيث زنديق. قال السندي قلت  1316]ماجه:  
بن خالد   يوسف  تالف،  إسناده  ]األلباني: موضوع[ ]شعيب:  الحديث[  كان يضع  ابن حبان  وقال  واحد.  ابن عمير  -وكذبه غير  وهو 

 بن عقبة بن الفاكه مجهول[ الرحمن  جًدا وعبدضعيف  -السمتي 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »يفِّ ُكلِّّ رَْكَعَتنْيِّ َتْسلِّيَمٌة« أخرجه    -رضي هللا عنه-أَبو َسعِّيدٍ   )جه(  -[  315]  َعنِّ النَّيبِّ
  ابن ماجه

الحديث[  1324]ماجه:   ضعيف  أنه  على  أجمعوا  البر  عبد  ابن  قال  السعدي.  سفيان  أبو  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]
 األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي سفيان السعدي[]
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قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " قَاَلْت أُمُّ ُسَلْيَماَن   -رضي هللا عنهما-َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه(  -[  316] 
للَّْيلِّ َترْتُُك الرَُّجَل َفقِّريًا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ " أخرجه ابن مْبنِّ َداُوَد لُِّسَلْيَماَن: اَي ُبيَنَّ اَل ُتْكثِّ  للَّْيلِّ فَإِّنَّ َكثْـَرَة النـَّْومِّ ابِّ    اجه رِّ النـَّْوَم ابِّ

ويوسف بن محمَّد    ،األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف سنيد بن داود[ ]َهَذا ِإْسَناد َضِعيف[ ]البوصيري:  1332]ماجه:  
 در[ بن المنك 

للَّْيلِّ َحُسَن َوْجُهُه ابِّ   )جه(  -[  317]  لنـََّهارِّ«  َجابِّر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َكثـَُرْت َصاَلتُُه ابِّ
  أخرجه ابن ماجه

اللفظ غير ثابت.   [ ]عبد الباقي: معنى الحديث ثابت بموافق القرآن وشهادة التجربة. لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا1333]ماجه:  
وقد تواردت أقوال األئمة على عد هذا الحديث في الموضوع على سبيل الغلط ال التعمد. وخالفهم القضاعي في مسند الشهاب فمال في  

 السندي[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: باطل مرفوًعا، والصواب أنه من كالم شريك[  -الحديث إلى ثبوته. اه 

َعلَ   )جه(  -[  318]  َفَسلَّْمُت  َبَصُرُه،  َوَقْد ُكفَّ  َوقَّاٍص،  َأيبِّ  ْبُن  َسْعُد  َنا  َعَليـْ َقدَِّم  قَاَل:   ، السَّائِّبِّ ْبنِّ  الرَّمْحَنِّ  ْيهِّ،  َعْبد 
، مسِّ  ْلُقْرآنِّ ي، بـََلَغينِّ أَنََّك َحَسُن الصَّْوتِّ ابِّ ْبنِّ َأخِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  فـََقاَل: َمْن أَْنَت؟ فََأْخَبْتُُه، فـََقاَل: َمْرَحًبا ابِّ

ُْزٍن، فَإَِّذا قـََرْأمُتُوُه فَاْبُكوا، فَإِّْن مَلْ تـَْبُكوا فـَتَـَباَكوْ  ا، َوتـََغنـَّْوا بِّهِّ َفَمْن مَلْ يـَتَـَغنَّ بِّهِّ فـََلْيَس  َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَّ َهَذا اْلُقْرآَن نـََزَل حبِّ
  مِّنَّا« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب:  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو رافع. اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك[  1337:  ]ماجه
 إسناده ضعيف لضعف أبي رافع[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ مِّْن َأْحَسنِّ النَّاسِّ َصْواًت    -رضي هللا عنهما-رَجابِّ   )جه(  *  -[  319] 
ُتُموُه خَيَْشى اَّللََّ« أخرجه ابن  بـْ ْعُتُموُه يـَْقَرأُ، َحسِّ ، الَّذِّي إَِّذا مسِّ ْلُقْرآنِّ   ماجهابِّ

الباقي:1339]ماجه:   ]عبد  إسناده ضعيف    [  الزوائد:  والراوي عنه[في  بن مجمع  إسماعيل  بن  إبراهيم  ]األلباني: صحيح[    لضعف 
 ]الحويني: ضعيف[  ]شعيب: حسن لغيره إن شاء هللا، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع[

ُ َأَشدُّ َأَذاًن إِّىَل  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  -رضي هللا عنه-َفَضاَلة ْبنِّ ُعبَـْيدٍ  )جه(  *  -[ 320]   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َّلَلَّ
َنتِّهِّ« أخرجه ابن ماجه َنةِّ إِّىَل قـَيـْ بِّ اْلَقيـْ ْلُقْرآنِّ جَيَْهُر بِّهِّ، مِّْن َصاحِّ    الرَُّجلِّ احلََْسنِّ الصَّْوتِّ ابِّ

 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ميسرة مولى فضالة[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده حسن[ 1340]ماجه: 

  قَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ   -رضي هللا عنه-َعْمرِّو ْبنِّ َعَبَسةَ )جه(    -[  321] 
َجْوُف اللَّْيلِّ اأْلَْوَسُط«  َمْن َأْسَلَم َمَعَك؟ قَاَل: »ُحرٌّ َوَعْبٌد« قـُْلُت: َهْل مِّْن َساَعٍة َأقْـَرُب إِّىَل اَّللَِّّ مِّْن ُأْخَرى؟ قَاَل: »نـََعْم،  

  أخرجه ابن ماجه

أحد من الصحابة إال من سرف ويزيد   [ ]عبد الباقي: في الزوائد: عبد الرحمن بن البيلماني قيل ال يعرف أنه سمع من1364]ماجه:  
]حكم األلباني: صحيح إال الجملة األخيرة منه[ ]شعيب: ضعيف بهذا السياق، يزيد بن طلق  بن طلق. قال ابن حبان: يروي المراسيل[  

 مجهول، وابن البيلماني ضعيف[ 

َواْلعَِّشاءِّ، عِّشْ   )جه(   -[  322]  اْلَمْغرِّبِّ  َبنْيَ  َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى،  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَلْت:  رِّيَن  َعائَِّشة، 
ًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن ماجه ُ َلُه بـَيـْ    رَْكَعًة َبىَن اَّللَّ
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الوليد اتفقوا على ضعفه. قال فيه اإلمام أحمد: من الكذابين الكبار    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده يعقوب بن1373]ماجه:  
وكان يضع الحديث[ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: موضوع، يعقوب بن الوليد ُمجَمع  على ضعفه، ووصفه غير واحد من النقاد بالوضع  

 والكذب[ 

نـََفٌر مِّْن َأْهلِّ اْلعَِّراقِّ إِّىَل ُعَمَر فـََلمَّا َقدُِّموا َعَلْيهِّ، قَاَل هَلُْم: ُمَِّّ   )جه(   -[  323]  مِّ ْبنِّ َعْمٍرو، قَاَل: َخَرَج  أَنـُْتْم؟  َعاصِّ ْن 
الرَّجُ  َصاَلةِّ  َعْن  َفَسأَُلوُه  قَاَل:  نـََعْم،  قَاُلوا:  ُتْم؟  ئـْ جِّ فَبِّإِّْذٍن  قَاَل:   ، اْلعَِّراقِّ َأْهلِّ  مِّْن  َسأَْلُت  قَاُلوا:  ُعَمُر:  فـََقاَل  بـَْيتِّهِّ،  لِّ يفِّ 

بـُُيوَتكُ  فـَنَـوُِّروا  فـَُنوٌر،  بـَْيتِّهِّ  يفِّ  الرَُّجلِّ  َصاَلُة  »َأمَّا  فـََقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  ماجه َرُسوَل  ابن  أخرجه   ْم« 
 مرو روايته عن عمر مرسلة كما قال أبو زرعة[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه، عاصم بن ع[  1375]ماجه: 

َنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـَقَ   )جه(   -[  324]  ، قَاَل: َخَرَج َعَليـْ اَل: " َمْن َكاَنْت  َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َأيبِّ َأْوىَف اأْلَْسَلمِّيِّ
ُ احْلَلِّيُم اْلَكرُِّْي، ُسْبَحاَن اَلُه َحاَجٌة إِّىَل اَّللَِّّ، َأْو إِّىَل َأَحٍد مِّْن َخلْ  ْليَـتَـَوضَّْأ َوْلُيَصلِّّ رَْكَعَتنْيِّ، مثَّ لِّيَـُقْل: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ َّللَِّّ َربِّّ  قِّهِّ، فـَ

َوَعزَ  َرمْحَتَِّك،  َباتِّ  ُموجِّ َأْسأَُلَك  إِّيّنِّ  اللَُّهمَّ  اْلَعاَلمِّنَي،  َربِّّ  َّللَِِّّّ  احْلَْمُد   ، اْلَعظِّيمِّ بِّرٍّ، اْلَعْرشِّ  مِّْن ُكلِّّ  َواْلَغنِّيَمَة  َمْغفَِّرتَِّك،  ائَِّم 
، َأْسأَُلَك َأالَّ َتدََع يلِّ َذنـًْبا إِّالَّ َغَفْرَتُه، َواَل مَهًّا إِّالَّ فـَرَّْجَتُه، وَ  ، مثَّ  َوالسَّاَلَمَة مِّْن ُكلِّّ إِّمثٍْ تَـَها يلِّ اَل َحاَجًة هَِّي َلَك رًِّضا إِّالَّ َقَضيـْ

َرةِّ َما َشاَء، فَإِّنَُّه يـَُقدَُّر " أخرجه ابن ماجه  َيْسَأُل اَّللََّ مِّ  نـَْيا َواآْلخِّ  ْن َأْمرِّ الدُّ

الترمذي وقال هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال. ألن فائد بن عبد الرحمن  1384]ماجه:   الباقي: هذا الحديث قد أخرجه  [ ]عبد 
 ا، فائد بن عبد الرحمن متروك[ يضعف في الحديث[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جدً 

َر بَِّرْأسِّ َأيبِّ   -رضي هللا عنه-َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َأيبِّ َأْوىَف  )جه(  -[ 325]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َصلَّى يـَْوَم ُبشِّّ
  َجْهٍل رَْكَعَتنْيِّ« أخرجه ابن ماجه

وهي بنت عبد هللا  -]شعيب: إسناده ضعيف، سلمة بن رجاء مختلف فيه والراجح ضعفه، وشعثاء ]األلباني: ضعيف[ [  1391]ماجه: 
لها الحافظان الذهبي وابن حجر[  -األسدية   جهَّ

: إِّنَّ َأاَب قـََتاَدَة ْبَن رِّْبعِّيٍّ َأْخَبَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ   )جه(  *  -[  326]  ُ  َسعِّيُد ْبُن اْلُمَسيِّّبِّ َم قَاَل: قَاَل اَّللَّ
َفَظ َعَلْيهِّنَّ لَِّوْقتِّهِّنَّ َأْدَخْلُتُه اجْلَنََّة، َوَمْن  َعزَّ َوَجلَّ: »اْفرَتَْضُت َعَلى أُمَّتَِّك مَخَْس َصَلَواٍت، َوَعهِّْدُت عِّْندِّي َعْهًدا أَنَُّه َمْن َحا

   مَلْ حُيَافِّْظ َعَلْيهِّنَّ َفاَل َعْهَد َلُه عِّْندِّي« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده نظر من أجل ضبارة ودويد[  1403]ماجه:  
 ليد، وجهالِة شيخه ُضبارة بن عبد هللا[ بقية بن الو 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    )جه(  -[  327]  قَاَلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َأْفتَِّنا يفِّ بـَْيتِّ    -رضي هللا عنه-َمْيُمونَة، َمْواَلةِّ النَّيبِّ
َصاَلةٍ  فِّيهِّ َكأَْلفِّ  َصاَلًة  فَإِّنَّ  َفَصلُّوا فِّيهِّ،  ائْـُتوُه  َواْلَمْنَشرِّ  اْلَمْحَشرِّ  »َأْرُض  قَاَل:  مَلْ    اْلَمْقدِّسِّ  إِّْن  َأرَأَْيَت  قـُْلُت:  َغرْيِّهِّ«  يفِّ 

َأاتَ  فـَُهَو َكَمْن  َذلَِّك  فـََعَل  َفَمْن  فِّيهِّ،  ُيْسَرُج  زَيـًْتا  َلُه  »فـَتـُْهدِّي  قَاَل:  إِّلَْيهِّ؟  َأحَتَمََّل  َأْن  ماجه َأْسَتطِّْع  ابن  أخرجه     ُه« 
ق ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات. وهو أصح من طريق [ ]عبد الباقي: في الزوائد: روى أبو داود بعضه. وإسناد طري1407]ماجه:  

 [ ]األلباني: منكر[ ]شعيب: إسناده ضعيف أبي داود[  

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َصاَلُة الرَُّجلِّ يفِّ بـَْيتِّهِّ   -رضي هللا عنه-أََنس ْبنِّ َمالٍِّك )جه(  -[ 328] 
َْمسِّ مِّاَئةِّ بَِّصاَلٍة، َوَصاَلتُهُ  دِّ الَّذِّي جُيَمَُّع فِّيهِّ خبِّ َْمٍس َوعِّْشرِّيَن َصاَلًة، َوَصاَلتُُه يفِّ اْلَمْسجِّ دِّ اْلَقَبائِّلِّ خبِّ  َصاَلٍة،   يفِّ َمْسجِّ

نَي أَْلفِّ َصاَلٍة، َْمسِّ دِّي خبِّ نَي أَْلفِّ َصاَلٍة، َوَصاَلتُُه يفِّ َمْسجِّ َْمسِّ دِّ اأْلَْقَصى خبِّ دِّ احْلََرامِّ   َوَصاَلتُُه يفِّ اْلَمْسجِّ َوَصاَلٌة يفِّ اْلَمْسجِّ
 ِبِِّّاَئةِّ أَْلفِّ َصاَلٍة« أخرجه ابن ماجه
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]األلباني: [ ]عبد الباقي:  في الزوائد: إسناده ضعيف. ألن أبا الخطاب الدمشقي ال يعرف حاله. ورزيق فيه مقال[ 1413]ماجه: 
 ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَْلزِّْم نـَْعَلْيَك َقَدَمْيَك، فَإِّْن    -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(   * -[ 329] 
بَِّك، َواَل َورَا ، فـَتـُْؤذَِّي َمْن َخْلَفَك« أخرجه  َءكَ َخَلْعتَـُهَما فَاْجَعْلُهَما َبنْيَ رِّْجَلْيَك، َواَل جَتَْعْلُهَما َعْن ميِّينَِّك، َواَل َعْن ميِّنيِّ َصاحِّ

  ماجهابن 

]حكم  [  تضعيفه   متفق على  ،في الزوائد: روى أبو داود بعض هذا الحديث. وفي إسناده عبد هللا بن سعيد  [ ]عبد الباقي:1432]ماجه:  
 ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جًدا[  [ضعيف جدا وما بين طرفيه قوي : األلباني

اْلُمَؤذِّّ   )جه(   -[  330]  َأْعَناقِّ  يفِّ  ُمَعلََّقَتانِّ  »َخْصَلَتانِّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر  نِّنَي  اْبن 
َياُمُهْم« أخرجه ابن ماجه    َلْلُمْسلِّمِّنَي، َصاَلُْتُْم َوصِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لتدليس بقية بن الوليد[ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده تالف. مروان بن  712]ماجه:  
 ضعيف ومدلس[   -وبقية -متروك الحديث  -سالم  
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صلى    -الكتاب الثالث: يف املساجد وما يتعلَّق هبا، وبناءُ مسجد رسول اهلل  

 ه وسلم اهلل علي
قال: سألُت ابَن ُعَمَر عن احلصا الذي كان يف املسجد، فقال: »إانَّ ُمطِّْران   -رمحه هللا -)د( أبو الوليد   -[ 331]

تَـلَّة، فجعل الرجل جييء ابحلصا يف ثوبه، فيبسطه حتته، فلما قضى رسوُل هللا  صلى   -ذاَت ليلة، فأصبحتِّ األرُض ُمبـْ
 . صالَته قال: ما أحسن هذا!« -هللا عليه وسلم

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي الوليد[ 8722امع: ]ج

صلى   -أراه قد رفعه إىل النيبِّّ  -وهو شجاُع بن الوليد -قال أبو بدر   -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة  -[ 332] 
د هللا الذي   -هللا عليه وسلم  .خيرجها من املسجد ليَدعها«. أخرجه أبو داود»إن احلصاة لَتـَُناشِّ

 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف مرفوعًا، والصحيح وقفه[ 8723]جامع: 

يف مسجد دَِّمْشَق َبَصَق على   -رمحه هللا -قال: »رأيُت واثلَة بن األسقع  -رضي هللا عنه  - )د( أبو سعيد -[ 333] 
، مث مسحه برجله فقيل له: مل فعلَت هذا؟ قال: ألين رأيُت النيبَّ الُبو  يفعله«. أخرجه أبو   -صلى هللا عليه وسلم -ريِّّ

 داود.
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، الفرج بن فضالة ضعيف مجهول[ 8736]جامع: 

َأَمَرُه: أن جيعَل مسجَد   -»أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  - عنه رضي هللا -)د( عثمان بن أيب العاص  -[ 334] 
 .أهلِّ الطائف حيث كانت طواغيتهم«. أخرجه أبو داود

[ ]عبد القادر: في سنده محمد بن عبد هللا بن عياض لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب: إسناده  8764]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ عبد هللا بن عياض[ ضعيف لجهالة محمَّد بن  

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َبىَن   -رضي هللا عنه -َعلِّي ْبنِّ َأيبِّ طَالِّب  )جه(  *  -[ 335] 
ًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن ماجه ُ َلُه بـَيـْ ًدا مِّْن َمالِّهِّ َّللَِِّّّ، َبىَن اَّللَّ   َمْسجِّ

ي ضعيف. والوليد بن مسلم مدلس وقد رواه بالعنعنة. وشيخه ابن لهيعة  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث عل737]ماجه: 
ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، لكنه قد توبع، وشيخه ابن 

 لهيعة سيئ الحفظ، وعروة لم يسمع من علي[ 

َعبَّاس    )جه(   -[  336]  عن-اْبن  هللا  َسُتَشرُِّفوَن    -همارضي  »َأرَاُكْم  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
دَُكْم بـَْعدِّي، َكَما َشرََّفتِّ اْليَـُهوُد َكَنائَِّسَها، وََكَما َشرََّفتِّ النََّصاَرى بِّيَـَعَها« أخرجه ابن ماجه   َمَساجِّ

الزوائد: إسناده ضعيف. فيه جبارة بن المغلس وهو كذاب. وقد أخرجه أبو داود بسنده عن ابن عباس  [ ]عبد الباقي: في  740]ماجه:  
 مرفوعا بغير هذا السياق[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف جبارة بن المغلس، وقد أخطأ في سند هذا الحديث ومتنه[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َساَء َعَمُل قـَْوٍم   -رضي هللا عنه-ُعَمر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ  )جه(  -[ 337] 
َدُهْم« أخرجه ابن ماجه    َقطُّ، إِّالَّ زَْخَرُفوا َمَساجِّ



769 
 

]شعيب: إسناده [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو إسحاق كان يدلس. وجبارة كذاب[ ]األلباني: ضعيف جدا[ 741]ماجه: 
 ضعيف لضعف جبارة بن المغلس[ 

فِّيَها«  اَنفِّع، َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر َوُسئَِّل َعنِّ احلِّيطَانِّ تـُْلَقى فِّيَها اْلَعذِّرَاُت، فـََقاَل »إَِّذا ُسقَِّيْت مَِّرارًا، َفَصلُّوا  )جه(  -[ 338] 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ      َوَسلََّم. أخرجه ابن ماجهيـَْرفـَُعُه إِّىَل النَّيبِّ

]األلباني: ضعيف[    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. فيه محمد بن إسحاق. كان يدلس. وقد رواه بالعنعنة[744]ماجه: 
 [ -وهو ابن سيار الكالبي موالهم -]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عمرو بن عثمان 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َسْبُع َمَواطَِّن اَل جَتُوُز   - عنهرضي هللا-ُعَمر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ  )جه(  -[ 339] 
بِّ  ، َوحَمَجَُّة الطَّرِّيقِّ " أخفِّيَها الصَّاَلُة: ظَاهُِّر بـَْيتِّ اَّللَِّّ، َواْلَمْقَبَُة، َواْلَمْزبـََلُة، َواْلَمْجَزرَُة، َواحْلَمَّاُم، َوَعَطُن اإْلِّ   رجه ابن ماجهلِّ

سيئ الحفظ، وقد سقط  -وهو عبد هللا بن صالح كاتب الليث -[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، أبو صالح 747]ماجه: 
 من رواية ابن ماجه عبد هللا بن عمر العمري، وهو ضعيف كذلك[ 

ُعَمرَ   )جه(  -[  340]  عنهما-اْبن  يفِّ    -رضي هللا  َبغِّي  تـَنـْ اَل  َصاٌل  خِّ  " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َعْن 
َبُض فِّيهِّ بَِّقْوٍس، َواَل يـُْنَشُر فِّيهِّ نـَْبلٌ  اَلٌح، َواَل يـُنـْ دِّ: اَل يـُتََّخُذ َطرِّيًقا، َواَل ُيْشَهُر فِّيهِّ سِّ  فِّيهِّ بَِّلْحٍم نـَيٍِّّئ، َواَل  ، َواَل مُيَرُّ اْلَمْسجِّ

   ُيْضَرُب فِّيهِّ َحدٌّ، َواَل يـُْقَتصُّ فِّيهِّ مِّْن َأَحٍد، َواَل يـُتََّخُذ ُسوقًا " أخرجه ابن ماجه

أنه  748]ماجه:   على  أجمعوا  البر:  عبد  ابن  قال  جبيرة.  بن  زيد  ضعف  على  التفاقهم  ضعيف  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]
 ني: ضعيف وصحت منه الخصلة االولى[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا. زيد بن جبيرة متروك[ ضعيف[ ]األلبا

َياَنُكْم،    -رضي هللا عنه-َواثَِّلة ْبنِّ اأْلَْسَقعِّ   )جه(   -[  341]  بـْ دَُكْم صِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َجنُِّّبوا َمَساجِّ َأنَّ النَّيبِّ
َراءَ  َوشِّ َعلَ َوجَمَانِّيَنُكْم،  َواختَُِّّذوا  ُسُيوفُِّكْم،  َوَسلَّ  ُحُدودُِّكْم،  َوإِّقَاَمَة  َأْصَواتُِّكْم،  َورَْفَع  َوُخُصوَماتُِّكْم،  َعُكْم،  َوبـَيـْ َا ُكْم،  أَبـَْواهبِّ ى 

« أخرجه ابن ماجه ُروَها يفِّ اجْلَُمعِّ    اْلَمطَاهَِّر، َومجَِّّ

الح 750]ماجه:   فإن  ضعيف.  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  ضعيف[ [  ]األلباني:  ضعفه[  على  متفق  نبهان  بن   ارث 
 مجهول[  -وهو الشامي-]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، الحارث بن نبهان متروك، وعتبة بن يقظان ضعيف، وأبو سعيد 

َم: »َمْن َأْخَرَج َأًذى مَِّن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  -رضي هللا عنه-أَبو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ  )جه(  -[ 342] 
ًتا يفِّ اجْلَنَّةِّ« أخرجه ابن ماجه ُ َلُه بـَيـْ دِّ، َبىَن اَّللَّ   اْلَمْسجِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده فيه انقطاع ولين. فإن فيه سلمان بن يسار، وهو ابن أبي مريم لم يسمع عن أبي  757]ماجه:  
لين[   فيه  صالح  بن  ومحمد  في  سعيد.  انقطاع  على  المدني،  صالح  بن  محمَّد  لضعف  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  ضعيف[  ]األلباني: 

 إسناده[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َمْن َخَرَج مِّْن بـَْيتِّهِّ    -رضي هللا عنه-أَبو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ    )جه(  -[  343] 
َقِّّ َُمَْشاَي َهَذا، فَإِّيّنِّ مَلْ َأْخُرْج  إِّىَل الصَّاَلةِّ، فـََقالَ  َقِّّ السَّائِّلِّنَي َعَلْيَك، َوَأْسأَُلَك حبِّ َأَشًرا، َواَل َبَطًرا، َواَل  : اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأَُلَك حبِّ

َأْن   ، إِّنَُّه اَل  رِّاَيًء، َواَل مُسَْعًة، َوَخَرْجُت اتَِّقاَء، ُسْخطَِّك، َواْبتِّغَاَء َمْرَضاتَِّك، فََأْسأَُلَك  تـَْغفَِّر يلِّ ُذنُويبِّ تُعِّيَذينِّ مَِّن النَّارِّ، َوَأْن 
ُعوَن أَْلفِّ َمَلٍك " أخرجه ا ُ َعَلْيهِّ بَِّوْجهِّهِّ، َواْستَـْغَفَر َلُه َسبـْ  بن ماجهيـَْغفُِّر الذُّنُوَب إِّالَّ أَْنَت، َأقْـَبَل اَّللَّ

إسناده مسلسل ب778]ماجه:   الزوائد: هذا  الباقي: في  ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف عطية  [ ]عبد  الضعفاء[ 
 العوفي[ 
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: »َمْن َصلَّى يفِّ    -رضي هللا عنه-ُعَمر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ    )جه(   -[  344]  ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ
َلًة، اَل تـَُفوتُ  ٍد مَجَاَعًة َأْربَعِّنَي لَيـْ ًقا مَِّن النَّارِّ« أخرجه ابن ماجهَمْسجِّ َا عِّتـْ ُ َلُه هبِّ    ُه الرَّْكَعُة اأْلُوىَل مِّْن َصاَلةِّ اْلعَِّشاءِّ، َكَتَب اَّللَّ

الباقي: في الزوائد: فيه إرسال وضعف[ ]األلباني: حسن دون قوله ال تفوته الركعة األولى من صالة العشاء[  798]ماجه:   [ ]عبد 
إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذا منها، ثم إن عمارة بن غزية لم يسمع من  ]شعيب: إسناده ضعيف،  

 أنس فيما قاله الترمذي والدارقطني[ 
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 : يف الزكاة الرابع الكتاب  
 
)د( حبيب ]بن أيب فضالن، أو فضالة[ املالكي: قال: قال رجل لعمران ابن حصني: »اي َأاب جُنيد، إِّنَّكم    -[  345]

لَُتَحدِّثُوان أبحاديث ما جنُدها يف القرآن؟! قال: فغضب عمران، مث قال للرجل: أوجدمت يف كلِّّ أربعني درمهاً درهٌم؟! ومن  
ًا كذا وكذا، َأوجدمت هذا يف القرآن؟ قال: ال، قال: فعمَّن َأَخْذمُت هذا؟  كلِّّ كذا وكذا شاة شاٌة، ومن كل كذا كذا بعري 

هللا   نيب  عن  حنُن  وَأخذانه  عنا،  وسلم  -أخذمتُوه  عليه  هللا  داود.-صلى  أبو  َأخرجه  هذا«.  حنو  َأشياء  وذكر   ... 
  وثقهما غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: وفي سنده صرد بن أبي المنازل، وحبيب بن أبي فضالن، لم ي[  2662]جامع:  

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

: قال: »استعمل انفع بن علقمة َأيب -رمحه هللا    -اليشكري    -أو ابن شعبة  -  )د س( مسلم بن ثَفنة  *  -[  345] 
على عَِّراَفةِّ قومه، فأمره: َأن ُيَصدَِّقهم، قال: فبعثين أيب يف طائفة منهم، فأَتيُت شيخاً كبريًا، يقال له: َسْعُر بن َدْيسم،  

َأيَّ حنٍو أَتخذون؟ فقلت: ََنتار، حَّت إِّان َنْشُبُ ضروع  قال: ابَن أخي، و   -يعين ألصدَِّقك    -فقلت: إِّن َأيب بعثين إليك  
، على عهد رسولِّ هللا   َعابِّ ْعٍب من هذه الشِّّ   -صلى هللا عليه وسلم-الغنم، قال ابَن أخي: فإين حُمَدُِّثك أين كنت يف شِّ

إليك، لُِّتؤدَِّّي صدقة    -وسلم  صلى هللا عليه -يف َغنم يل، قال: فجاءين رجالن على بعري، فقاال يل: إان رسوال رسولِّ هللا  
ا،  غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها؟ فقاال: شاة، فـََعَمْدُت إِّىل شاٍة قد عرفُت مكاََّنا، ُُمَتلَِّئة حَمْضاً وَشْحماً، فََأخرجُتها إِّليهم

أتخذان؟    َأن أنخذ شافعاً، قلت: فأيَّ شيءٍ   -صلى هللا عليه وسلم  -فقاال: هذه شاُة الشافع، وقد َّناان رسوُل هللا  
فأخرجتها    -واملعتاط: اليت مل تلد ولدًا، وقد َحاَن وِّالُدها    -قاال: َعناقاً: جَذعة أو ثَنِّيَّة، قال: فَعَمْدُت إِّىل َعَناٍق ُمعتاٍط 

  إليهما، فقاال: انوِّلَناها، فجعالها معهما على بعريمها، مث انطلقا«. هذه رواية َأيب داود. وله يف أخرى هبذا احلديث، وقال 
 فيه: »والشافع: اليت يف بطنها ولد«.

ويف رواية النسائي مثله، إىل قوله: »حمضاً وشحمًا« مث قال: »فأخرجتها إليهما، فقاال: هذه الشافع احلائل، وقد َّناان  
حان أن أنخذ شافعاً، فـََعَمْدُت إِّىل عناق معتاط، واملعتاط: اليت مل تلد ولدًا، وقد    -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  

 .وِّالُدها... وذكر الباقي مثله«.ويف أخرى له: »أن علقمة استعمل َأابه على صدقة قومه... وساق احلديث«

 [ ]عبد القادر: حسن بما قبله[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 2677]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -النيبِّّ  : قال: »جاء رجل إىل  -رضي هللا عنه    -)س( عبد هللا بن هالل الثقفي    -[  346] 
َأخرجه   أخذُْتا«.  ما  املهاجرين  فقراَء  تُعَطى  أَّنا  لوال  فقال:  الصدقة،  من  شاٍة  َأو  َعناٍق  يف  بعَدك  أُقْـَتُل  فقال: كِّدُت 

 النسائي. 
 يف[ ]األلباني: ضع حبان[]عبد القادر: في سنده عثمان بن عبد هللا ابن األسود، لم يوثقه غير ابن [ 2683]جامع: 

أن   -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا  : قال: »َأمران-رضي هللا عنه   -)ت د س( عتاب بن أسيد *  -[ 347] 
 أخرجه الرتمذي، وأَبو داود.  «.ََنُْرَص العنب كما ََنُرص النخل، وأنخَذ زكاَته زَبيباً، كما أنخُذ صدقَة النخل متراً 

 أمر عتَّاَب بن َأسيد«.  -صلى هللا عليه وسلم  -املسيب مرساًل: »أنَّ النيبَّ وَأخرجه النسائي أيضاً، عن ابن 
 كان يبعُث على الناس من خَيُْرص عليهم ُكروَمهم وْثارهم«.   -صلى هللا عليه وسلم -وللرتمذي أيضاً، قال: »إِّن النيب 
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يب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]األلباني:  سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد[ ]شع إسناده منقطع [ ]عبد القادر:2698]جامع: 
 [ ضعيف

يبعُث ابَن َرَواحَة إِّىل   -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -)د( عائشة  -[ 348] 
ُ يهوَد: َأن أيخذوه بذلك اخلَ  ، أو َيْدفـَُعوُه إِّليه  يهوَد، فـََيْخرُِّص النخل، حني َتطيُب الثمار، قبل أن يؤكَل منه، مث خُيَريِّّ ْرصِّ

 به، لكي حُتَْصى الزََّكاُة من قبل َأن ُتؤكَل الثماُر وتـَُفرَُّق«.
النيبُّ   »كان  خيب:  شأَن  تذكر  وهي  قالت  رواية  وسلم  -ويف  عليه  يهوَد،    -صلى هللا  إِّىل  َرواحة  بَن  عبَد هللا  يبعث 

 . و داودفيخرُص النخل حني يطيب، قبل أن يُؤكَل منه«. َأخرجه أَب
 ]شعيب: إسناده ضعيف[   [اإلسناد [ ]شعيب: إسناده ضعيف، النقطاعه[ ]األلباني: ضعيف 2700]جامع: 

بن جبل    *  -[  349]  معاذ  عنه    -)ت(  إِّيلَّ رسوُل هللا  -رضي هللا  قال: »كتب  يف    -صلى هللا عليه وسلم  -: 
 ،  فقال: ليس فيها شيء«.   - وهي البقول  -اخَلْضراواتِّ

 أخرجه الرتمذي، وقال: ]إسناد[ هذا احلديث ليس بصحيح. 

هذا الباب عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء، وإنما  إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في  ]الترمذي:  [  2703]جامع:  
عليه وسلم مرسالً  النبي صلى هللا  بن طلحة عن  القادر:[  يروى هذا عن موسى  ]األلباني:  إسناده ضعيف  ]عبد  ]شعيب:   [صحيح[ 

 الحسن بن عمارة متروك[ 

املطلب    -[  350]  بن عبد  الزبري  بنت  عنها    -)د( ضباعة  قالت:  -رضي هللا  ]بن عمرو[  املِّقَداد  : كانت حتت 
عة  »ذهب املِّقداُد حلاجة ببقيع اخلَْبَخْبةِّ، فإذا ُجَرٌذ خُيْرُِّج من ُجحر دينارًا، مث مل يزل خُيرج دينارًا ]دينارًا[ حَّت َأخرج سب

ْرقة محراء، يعين  صلى هللا عليه    -فيها ديناٌر، فكانت ْثانية عشر دينارًا، فذهب هبا إىل النيبِّّ    عشر دينارًا، مث أخرج خِّ
: هل َأهويَت إِّىل اجلُْحر؟ قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -فَأخبه، وقال ]له[: ُخْذ صدقتها، فقال له رسوُل هللا    -وسلم

 .ال. قال له: ابرك هللا لك فيها«. أخرجه أَبو داود

 ]شعيب: إسناده ضعيف[   لقادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[]عبد ا [ 2706]جامع: 

: »يف  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  *  -[ 351] 
، يف كلِّّ َعشَرةِّ َأْزقَاٍق مِّن عسٍل: زِّقٌّ«. َأخرجه الرتمذي  . الَعَسلِّ

ر: إسناده ضعيف[  ]عبد القاد[ حديث ابن عمر في إسناده مقال، وال يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم [ ]الترمذي: 2710]جامع: 
 [ إسناده ضعيف]شعيب:   ]األلباني: صحيح[

خطب   -صلى هللا عليه وسلم -: عن أبيه عن جدِّه: أن النيبَّ -رمحه هللا  -)ت( عمرو بن شعيب  -[ 352] 
 «.الناس، فقال: »أال َمن َويَل يتيماً له ماٌل فَليَـتَّجر فيه، وال يرتكه حَّت أتكله الصدقة

 َأخرجه الرتمذي.  «.عمرو بن شعيب: »أن عمر بن اخلطاب... فذكر احلديثويف رواية عن 
في إسناده المثنى بن الصباح،  :رعبد القاد ] [ في إسناده مقال، ألن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث ]الترمذي: [  2715]جامع: 

 [ ه ضعيف إسناد [ ]شعيب: ضعيفوهو ضعيف، وله شواهد مرسلة عند الشافعي وغيره[ ]األلباني: 

حني بعثه إىل   -قال له   -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)د( معاذ بن جبل   * -[ 353] 
، والشاَة من الغنم، والبعري من اإلِّبل، والبقر من البقر-اليمن   َأخرجه أبو داود.  «.: »ُخذِّ احَلبَّ من احلبِّّ

: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه، فإن عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل[ ]األلباني:  رعبد القاد[ ]2721]جامع: 
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 ضعيف[ 

كان   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »أما بعد، فإن رسول هللا -رضي هللا عنه    -)د( مسرة بن جندب  -[ 354] 
 َأخرجه أبو داود.أيمُران: أن َُنرِّج الصدقة من الذي نُعِّدُّ للبيع«. 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[   ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 2722]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: عن أَبيه أبيض بن محَّال: »أَنَُّه كلََّم رسوَل هللا  -رمحه هللا  -)د( سعيد بن أبيض   -[ 355] 
أْيخذها من أهل َسَبأ؟ فقال: اي أخا سبأ، البُدَّ من صدقة، فقال: اي رسول هللا،  َأن ال    -حني َوَفد عليه    -يف الصدقة  

أرَِّب، فصاحل رسوَل هللا   تـََبدََّدت سبأُ، ومل يبق منهم إِّال قليٌل ِبِّ الُقطُن، وقد  على    -صلى هللا عليه وسلم  -إَّنا زرُعنا 
-قي من سبأ ِبأرِّب، فلم ]يزالوا[ يُؤدُّوَّنا، حَّت قُبِّض رسول هللا  سبعني ُحلَّة من قيمة وفاء بـَزِّ املََعافِّر كلَّ سنة، عمَّن ب

فيما صاحل أَبيُض   -صلى هللا عليه وسلم -مث إن الُعمَّاَل انـْتَـَقضوا عليهم بعد ما قُبض رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا   -بكر على ما وضعُه رسول هللا  يف احلَُللِّ السبعني، فردَّ ذلك أبو -صلى هللا عليه وسلم-بن مَحَّال رسوَل هللا 

انتقض ذلك، وصار ]ت[ على الصدقة«.    -رضي هللا عنه    -حَّت مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر    -عليه وسلم
 َأخرجه أبو داود. 

القادر:[  2723]جامع:   يوثقهما غي   ]عبد  لم  أبيض بن حمال،  أبيض بن حمال، وأبوه سعيد بن  ثابت بن سعيد بن  ابن  في سنده  ر 
 [ إسناده ضعيف]شعيب:  حبان[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[

بعث   -صلى هللا عليه وسلم -: عن أَبيه عن جده »َأنَّ النيبَّ -رمحه هللا  -)ت( عمرو بن شعيب  *  -[ 356] 
و كبري: ُمدَّان من  ُمَنادِّايً يف فَِّجاج مكة: أال إِّنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكٍر أو أُنثى، حر أو عبد، صغري أ

واه، أو صاٌع من طعام«. َأخرجه الرتمذي.   قمح َأو سِّ
 [ إسناده ضعيف [ ]شعيب: ضعيف اإلسناد]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [  َهَذا َحِديث  َحَسن  َغِريب  ]الترمذي: [ 2730]جامع: 

: قال: خطب ابن عباس يف آخر رمضان، على منب البصرة،  -رمحه هللا   -)د س( احلسن البصري  *  -[ 357] 
فقال: َأخرِّجوا صدقة صومكم، وكأنَّ الناَس مل يعلموا، فقال: َمن ها هنا من أهل املدينة؟ قوموا إىل إخوانكم فعلِّّموهم،  

هذه الصدقة: صاعاً من متر، أو من شعري، أو   -لمصلى هللا عليه وس -فإَّنم ال يعلمون، مث قال: فرض رسوُل هللا 
ْعرِّ، فقال: قد   نصف صاع من قمح، على كل حر أو ُملوك، ذكر أو أُنثى صغري َأو كبري، فلما قدم علّي رَأى رُْخَص السِّّ

 َأوسع هللا عليكم، فلو جعلُتُموه صاعاً من كل شيء؟. 
 ن على من َصام[. َأخرجه أَبو داود.: وكان احلسن يرى صدقة رمضا -وهو الطويل  -]قال محيد 

فرض صدقة الفطر على   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  «:ويف رواية النسائي، بعد قوله: »فإَّنم ال يعلمون
الكبري والصغري، واحلرِّ والعبد، والذكر واألنثى: نصَف صاٍع من بـُّر، أو صاعاً من متر َأو شعري. ويف أخرى للنسائي  

ر، أو صاعاً من  : »صاعاً من طعام، َأو صاعاً من شعري، أو صاعاً من مت-يف صدقة الفطر  -خمتصرًا: قال ابن عباس  
 َأقِّط«.
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ ]األلباني: ضعيف[ حديث حسن  ]عبد القادر:[ 2731]جامع: 

: قال: »قلنا اي رسوَل هللا، إن أصحاب الصدقة يـَْعَتُدوَن -رضي هللا عنه   -)د( بشري بن اخلصاصية  *  -[ 358] 
 .قال: ال« َأخرجه أبو داود علينا، َأفـََنْكُتم من َأموالنا بقدر ما يعتدون؟
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ديسم السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[   ]عبد القادر:[ 2741]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

»َسَيأتيكْم رَُكْيٌب  قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه    -)د( جابر بن عتيك  -[ 359] 
هم، وإن ظلموا فعليهم، وأرُضوهم ُبوا هبم، وَخلُّوا بينهم وبني ما يبتغون، فَإِّن َعَدُلوا فألنُفسِّ َغُضون، فإذا جاؤوكم فـََرحِّّ ،  ُمبـْ

 . فإِّن متام زكاتُِّكْم رِّضاهم، وْلَيْدُعوا لكم«. أخرجه أبو داود

 ني: ضعيف[ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلبا[ 2743]جامع: 

اخلدري    -[  360]  أبو سعيد  عنه    -)د(  قال رسول هللا  -رضي هللا  قال:  : »ال حتِّلُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -: 
أَبو   يـَُتَصدَُّق عليه فيهدي لك، أو يدعوك«. ]أخرجه  ابنِّ السبيل، أو جاٍر فقري،  َأو  ، إِّال يف سبيل هللا،  الصدقة لغينٍّ

 داود[.

 وجهالة عمران البارقي[ ]األلباني: ضعيف[   -وهو ابن سعد بن جنادة  -]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف عطية  [ 2758]جامع: 

الصدائي    -[  361]  احلارث  بن  عنه    -)د( زايد  »أَتيُت رسوَل هللا  -رضي هللا  قال:    -صلى هللا عليه وسلم   -: 
: إِّن  -صلى هللا عليه وسلم  -قة، فقال له رسوُل هللا فأاته رجل فقال: أعطين من الصد  -فذكر حديثاً طويالً   -فبايعُته  

منهم   فإِّن كنَت  َأجزاء،  ْثانية  َفَجزَّأَها  ]هو[،  فيها  َحَكَم  حَّت  الصدقات،  يف  غريه  وال  َنيٍب،  حبْكم  يـَْرَض  مل  تعاىل  هللا 
 . أخرجه أبو داود.[«أعطيُتَك ]َحقَّكَ 

]شعيب:   زياد بن أنعم األفريقي، وهو ضعيف في حفظه[ ]األلباني: ضعيف[في سنده عبد الرحمن بن    ]عبد القادر:[  2761]جامع:  
 إسناده ضعيف[ 

فأخذ   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »قدم علينا ُمَصدُِّق النيبِّّ -رضي هللا عنه   -)ت( أبو جحيفة  *  -[ 362] 
 الصدقة من أغنيائنا، فجعلها يف فـَُقَرائنا، وكنُت غالماً يتيماً، فَأعطاين منها قـَُلوصًا«. َأخرجه الرتمذي. 

 [ إسناده ضعيف[ ]شعيب:  ضعيف اإلسناد أللباني: [ ]عبد القادر: حديث حسن، حسنه الترمذي وغيره[ ]ا 2672]جامع: 
ُتُم الزََّكاَة َفاَل  -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(  -[ 363]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إَِّذا َأْعطَيـْ

   اَل جَتَْعْلَها َمْغَرًما " أخرجه ابن ماجهتـَْنَسْوا ثـََواهَبَا، َأْن تـَُقوُلوا: اللَُّهمَّ اْجَعْلَها َمْغَنًما، وَ 
]األلباني:  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان مدلسا. والبختري متفق على ضعفه[1797]ماجه: 

 موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، الَبْخَتري بن عبيد متروك الحديث. وسويد بن سعيد ضعيف[ 

َا َسنَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ال )جه(  -[ 364]  زََّكاَة يفِّ َهذِّهِّ  َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، قَاَل: " إَِّّنَّ
، َوالذُّرَةِّ " أخرجه ابن ما   جهاخْلَْمَسةِّ: يفِّ احلِّْنطَةِّ، َوالشَّعِّريِّ، َوالتَّْمرِّ، َوالزَّبِّيبِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف جدا وصح نحوه بلفظ األربعة فذكرها دون الذرة فهي  1815]ماجه: 
 متروك الحديث[  -وهو ابن أبي سليمان الَعْرَزميُ -منكرة[ ]شعيب: إسناده ضعيف بمرة، محمَّد بن ُعبيد هللا  

تُّوَن    -رضي هللا عنهما-َجابِّر ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ    )جه(   -[  365]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلَوْسُق سِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
   َصاًعا« أخرجه ابن ماجه

ي. قال: ورواه [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد حديث جابر ضعيف التفاقهم على ترك حديث محمد بن عبيد هللا العرزم1833]ماجه: 
وهو  -أصحاب السنن، خال الترمذي من حديث أبي سعيد[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا. محمَّد بن ُعبيد هللا  

 متروك الحديث[  -الَعرَزمي
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ُعَمرَ   )جه(   *   -[  366]  عنه  -اْبن  َصَدقَاُت    -  ما رضي هللا  »تـُْؤَخُذ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
َياهِّهِّْم« أخرجه ابن ماجه   اْلُمْسلِّمِّنَي َعَلى مِّ

  [ ]األلباني: حسن صحيح [ ]عبد الباقي: في الزوائد: اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد. قيل هو أسامة بن زيد بن أسلم[ 1806]ماجه:  
 إسناده ضعيف من هذا الطريق[  ]شعيب:

قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ يلِّ حَنْاًل، قَاَل: »َأدِّّ اْلُعْشَر«،   - رمحه هللا تعاىل -أَبو َسيَّارََة اْلُمَتعِّيُّ  )جه(  *  -[ 367] 
. أخرجه ابن ماجه ، َفَحَماَها يلِّ   قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، امحَِّها يلِّ

 ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف النقطاعه[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: الحديث مرسل[ 1823]ماجه: 

َسلََّم »َأَمَر  َعمَّار ْبنِّ َسْعٍد ُمَؤذِّّنِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ  )جه(  *  -[ 368] 
  بن ماجهبَِّصَدَقةِّ اْلفِّْطرِّ َصاًعا مِّْن مَتٍْر، َأْو َصاًعا مِّْن َشعِّرٍي، َأْو َصاًعا مِّْن ُسْلٍت« أخرجه ا

-]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن وعمر ابن حفص   [1830]ماجه: 
 ، ثم إنه مرسل  فعمار بن سعد المؤذن تابعي[ -وهو ابن عمر بن سعد الَقَرظ المؤذن

قَاَل: »بـََعَثينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل اْلَبْحَرْينِّ، َأْو   -رضي هللا عنه   -اْلَعاَلء ْبنِّ احلَْْضَرمِّيِّ  )جه(  -[ 369] 
ْخَوةِّ، ُيْسلُِّم َأَحُدُهْم، فَآُخُذ مَِّن اْلُمْسلِّمِّ اْلعُ  ْشَر، َومَِّن اْلُمْشرِّكِّ اخْلََراَج« أخرجه  إِّىَل َهَجَر، َفُكْنُت آِتِّ احْلَائَِّط َيُكوُن َبنْيَ اإْلِّ

  ابن ماجه
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، المغيرة األزدي مجهول[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف[ 1831]ماجه: 
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 : يف الصوم اخلامس الكتاب  
  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »جاء أعرايب إِّىل النيبِّّ  :  -رضي هللا عنهما    -)د ت س( عبد هللا بن عباس   -[  370]

فقال: أتشهُد أن ال إِّله إِّال هللا؟ قال: نعم، قال:  -قال احلسن يف حديثه: يعين هالَل رمضاَن  -فقال: إِّين رأيُت اهلالَل 
غدًا«.  صوموا  َأْن  الناس:  يف  أذِّّن  بالُل،  اي  قال:  نعم،  قال:  هللا؟  رسوُل  حممدًا  أن   أتشهُد 
ويف رواية عن عكرمة: »أَّنم َشكُّوا يف هاللِّ رمضاَن َمرَّة، فأرادوا أن ال يقوموا وال يصوموا، فجاء أعرايب من احلَرَّةِّ يشهُد  

النيبُّ   به  إِّله إِّال هللا، وأين رسوُل هللا؟ قال: نعم،    -صلى هللا عليه وسلم  -أنه رأى اهلالَل، فُأِتَ  فقال: أتشهُد أن ال 
 اهلالَل، فَأمر بالاًل، فنادى يف الناس: أن يقوموا وأن يصوموا«. أخرجه أبو داود.وشهَد أنه رأى 

اك بن حرب عن عكرمة مرساًل، ومل يذكر القياَم أحد إِّال محاُد بن سلمة، قال أبو داود: هذه   وقال: رواه مجاعة عن مسِّ
 الصيام.كلمة مل يقلها إِّال محاد: »وأن تقوموا«، ألن قوماً يقولون: القياُم قبل 

فقال: إِّين رأيُت اهلالَل، فقال: أتشهُد أن ال    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي: قال: »جاء أعرايب إِّىل النيبِّّ  
الناس: أن يصوموا غدًا«. قال الرتمذي:   أَتشهُد أن حممدًا رسول هللا؟ قال: نعم، قال: اي بالل، أذِّّن يف  إِّله إِّال هللا؟ 

 . وأخرجه النسائي مثل الرتمذي، وقال: »أن حممدًا عبُده ورسولُُه«. وروي عن عكرمة مرسالً 
 : أن صوموا«. أخرجه أيضاً مرسالً عن عكرمة، ومل يذكر لفظه. -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى: »فنادى النيبُّ  

القادر:4383]جامع:   ]عبد  ]شعيب:  ،  رواية سماك عن عكرمة مضطربة  [  بها[  يقوى  بمعناه  شواهد  للحديث  [  إسناده ضعيف ولكن 
 [ ضعيف ]األلباني: 

قال: »ثالث ال   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)ت( أبو سعيد اخلدري  -[ 371] 
 يـُْفطِّْرن الصائَم: احلجامُة، والقيُء، واالحتالُم«. أخرجه الرتمذي. 

]عبد القادر: في إسناده عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، وهو  [ حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ ]الترمذي:[ 4407]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  

قال: قال   -صلى هللا عليه وسلم-)د( زيد بن أسلم: عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النيبِّّ  -[ 372] 
 »ال يـُْفطِّر من قاء، وال من احتلم، وال من احتجم«. أخرجه أبو داود.  :-صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

[ ]عبد القادر: وفي سنده جهالة، وقد روى من غير وجه وال يثبت[ ]شعيب: إسناده ضعيف إلبهام شيخ زيد بن أسلم[  4408]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »جاء رجل إِّىل النيب  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك  -[ 373] 
ُل وَأان صائم؟ قال: نعم«. أخرجه الرتمذي.   اشتكت َعْيين، َأفَأكَتحِّ

: شعيب] يس بالقوي، وال يصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الباب شيء، أبو عاتكة يضعف[]الترمذي: ل[ 4418]جامع: 
 إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[  

صلى هللا عليه   -عن أبيه عن جده: »َأنَّ رسوَل هللا  [:)د( عبد الرمحن بن النعمان ]بن معبد بن هوذة -[ 374] 
ْثِّد املَروَّح عند النوم، وقال: ليَـتَّقهِّ الصائم«.   -وسلم  أمر ابإلِّ
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  أخرجه أبو داود، وقال: قال يل حيىي بن َمعني: هو حديث منكر، يعين: حديث الكحل 
النعمان بن معبد بن هوذة مجهول، ولكن للحديث شواهد بمعناه كما في الذي قبله[ ]األلباني: ضعيف[  [ ]عبد القادر:4409]جامع: 

 ، ووالده النعمان بن معبد مجهول[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة ضعيف

فقال: ُصمُتم   -صلى هللا عليه وسلم -)د( عبد الرمحن بن مسلمة: عن عمه »أن أْسَلَم أتت رسوَل هللا  -[ 375] 
 يومكم هذا؟ قالوا: ال، قال: فأمتُِّّوا بقيَّة يومكم، واقضوه«. أخرجه أبو داود، وقال: يعين يوَم عاشوراء. 

]شعيب: حديث صحيح لغيره دون قوله: "فاقضوه" فإنها زيادة تفرد بها   [لقادر: عبد الرحمن بن مسلمة مجهول [ ]عبد ا 4443]جامع: 
 عبد الرحمن ابن مسلمة وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[  

صلى هللا عليه   -: قالت: »أربع مل يكن َيَدُعهنَّ النيبُّ -رضي هللا عنهما  -)س( حفصة بنت عمر  -[ 376] 
 : صيام عاشوراء، والعشر، وثالثة َأايم من كل شهر، وركعتان قبل الفجر«. أخرجه النسائي.-وسلم

 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  4453]جامع: 

)د س( هنيدة اخلزاعي: عن أمه قالت: »دخلُت على أمِّّ سلمَة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان  *  -[ 377] 
 أيمرين أن أصوم ثالثة أايم من كل شهر، أوهُلا االثنني واخلميس«. أخرجه أبو داود.  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 

يصوم من كل شهر ثالثة أايم: االثنني واخلميس من هذه   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي: »كان رسوُل هللا 
 اجلمعة، واإلثنني من املقبلة«. 

 من الشهر، مث اخلميس، مث اخلميس الذي يليه«.  ويف أخرى: »أول اثنني
 ويف أخرى: »كان أيمر بصيام ثالثة أايم: أولِّ مخيس، واالثنني، واالثنني«. 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث ضعيف الضطرابه[ ]األلباني: منكر[   4468]جامع: 

يصوم من الشهر:   -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا : قالت: »كان -رضي هللا عنها   -)ت( عائشة ~  -[ 378] 
 السبت، واألحد، واالثنني، ومن الشهر اآلخر: الثالًثء، واألربعاء، واخلميس«. َأخرجه الرتمذي. 

 : إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  شعيب]]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 4470]جامع: 
صلى هللا عليه   -رسوَل هللا   -أو سئل -: قال: »سألت -رضي هللا عنه  -)د ت( مسلم القرشي  -[ 379] 

عن صيام الدهر، فقال: إِّن أَلهلك عليك َحّقاً، فصم رمضان، والذي يليه، وكلَّ أربعاء، ومخيس، فإِّذا أنت قد   -وسلم
 صمت الدهر كلَّه«. أخرجه الرتمذي، وأبو داود. 

عن  ]الترمذي:  [  4472]جامع:   الباب  وفي  غريب،  حديث  عنهاهذا  هللا  رضي  مسلم  [  عائشة  بن  هللا  عبيد  سنده  في  القادر:  ]عبد 
 القرشي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف؛ لجهالة عبيد هللا بن مسلم القرشي[ 

  مث انطلَق، فأاته بعد   -صلى هللا عليه وسلم  -)د( جميبة الباهلية: عن أبيها أو عمها »أَنه أَتى رسوَل هللا    -[  380] 
َسَنة، وقد تـََغريََّْت حالُتُه، وهيئُته، فقال: اي رسوَل هللا، َأما تعرفين؟ قال: ومن أنَت؟ قال: أان الباهليُّ الذي جئُتك عام  

ََك، وُكنَت َحَسَن اهليئة؟ قال: ما أكلُت طعاماً منذ فارقتَك إِّال بليل، فقال رسوُل هللا   صلى هللا    -أوَّل، قال: فما َغريَّ
فلم عذَّبَت نفسَك؟ مث قال: ُصم شهَر الصَّْبِّ، ويوماً من كلِّّ شهر، قلت: زِّْدين فإنَّ يب قـُوَّة، قال: ُصم    :-عليه وسلم

  ، يومني، قلت: زدين، قال: ُصْم ثالثة، قلت: زِّدين، قال: ُصْم من احلُُرم واتْـُرْك، ُصْم من احلُُرم واترك، ُصْم من احلُُرمِّ
 فضمَّها، مث أرسلها«. أخرجه أبو داود.واتْـُرك، وقال أبصابعه الثالثة، 
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 ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ُمجيبة الباهلية[ ]األلباني: ضعيف[  4487]جامع: 

قال: »الغنيمُة الباردُة:    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ت( عامر بن مسعود  *    -[  381] 
 . -صلى هللا عليه وسلم  -وقال: هو مرسل ألن عامر ابن مسعود مل يدرك النيبَّ    الرتمذي، الصوُم يف الشتاءِّ«. أخرجه  

نمر بن عر 4490]جامع:   القادر: مرسل وفي سنده أيضًا  ]عبد   ] [ ابن حبان[  يوثقه غير  لم  إسناده ضعيف[ ]األلباني:  شعيبيب،   :
 صحيح[  

ْص، فقال: اي أيُّها   *  -[ 382]  )د( املغرية بن فروة: قال: »قام معاويُة يف الناس بَِّدْيرِّ مِّْسَحل، الذي على ابب محِّ
فقام إليه مالُك   [:الناُس، إِّان قد رأينا اهلالل يوَم كذا، وكذا، وإِّين متقدِّم ابلصيام، فمن أحبَّ أن يفعَله فليفعله، ]قال

أم شيء من رأيك؟ فقال: بل   - معاويُة، َأشيء مسعَته من رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلمبُن ُهَبرْيََة السَبئيُّ، فقال: اي
رَّه«.  -صلى هللا عليه وسلم -مسعُت رسوَل هللا   يقول: صوموا الشهر وسِّ

رُُّه: أوَّلُه«. أخرجه أبو داود.   قال األوزاعي: »سِّ
رُّ اهلالل، وهو الذي َعىن معاويُة.وزاد رزين: وقال غريه: »أوسطه«، وقال مجاعة: هو آخره، حني   يستسِّ

[ ]عبد القادر: المغيرة بن فروة وهو الثقفي أبو األزهر الدمشقي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده حسن[  4519]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[  

َّنى عن صومِّ يومِّ عرفَة   -صلى هللا عليه وسلم -: »َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة  -[ 383] 
 بعرفَة«. أخرجه أبو داود. 

القادر:  4520]جامع:   ]عبد  العبديفي  [  حرب  بن  مهدي  مهدي    سنده  لجهالة  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  حبان[  ابن  غير  يوثقه  لم 
 ]األلباني: ضعيف[ الَهَجري[ 

: »قال هللا عز وجل:  -هللا عليه وسلمصلى  -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  ~ -[ 384] 
 أحبُّ عبادي إِّيلَّ: أعجُلهم فِّطرًا«. أخرجه الرتمذي. 

]عبد القادر: إسناده ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها[ ]األلباني: ضعيف[ ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[  [ 4555]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

»كان إِّذا أفطر قال: اللهم لك ُصْمُت،    -صلى هللا عليه وسلم -)د( معاذ بن زهرة: بلغه َأنَّ رسوَل هللا   -[ 385] 
 . وعلى رِّْزقَِّك َأْفَطْرُت«. أخرجه أبو داود، وهو مرسل

 [ ]شعيب: حديث مرسل[ ]األلباني: ضعيف[ مرسل وللحديث شواهد يقوى بها [ ]عبد القادر:4560]جامع: 

يستاك   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »رأيُت رسوَل هللا -رضي هللا عنه    -)د ت خ( عامر بن ربيعة  -[ 386] 
 وهو صائم ما ال َأُعدُّ، وال ُأْحصي«. أخرجه أبو داود. 

 ما ال ُأحصي يتسوَُّك وهو صائم«. -صلى هللا عليه وسلم  -ي قال: »رأيُت رسوَل هللا وعند الرتمذ
 ، قال: ويُْذَكُر عن عامر بن ربيعة... وذكر احلديث.تعليقا وأخرجه البخاري

 [  ضعيف [ ]شعيب: إسناده ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد هللا[ ]األلباني: 4568]جامع: 

: »َمن نزل بقوم فال  -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: قال رسول هللا -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة -[ 387] 
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]روى هذا    َيُصومنَّ ]تطوعًا[ إِّال إبذَّنم«، َأخرجه الرتمذي، وقال: هذا حديث منكر، ال نعرف أحدًا من الثقات
 هشام بن عروة.  احلديث[ عن

 [ ]عبد القادر: في سنده أيوب بن واقد الكوفي، وهو متروك[ ]األلباني: ضعيف جدا[  4573]جامع: 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: »َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)ت( أم عمارة بنت كعب األنصارية  *  -[ 388] 
: إِّن  -صلى هللا عليه وسلم -دخل عليها، فقدَّمت إِّليه طعاماً، فقال هلا: ُكلي، فقالت: إِّين صائمة، فقال رسوُل هللا 

 ورِبا قال: ]حَّت[ يشبعوا«.  -يفرغوا الصائم ُتَصلِّّي عليه املالئكة إِّذا ُأكَِّل طعاُمُه حَّت 
قال: »الصائم إِّذا َأَكَل عنده املفاطرُي َصلَّت عليه   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية ليلى عن موالْتا: أن النيبَّ 

 املالئكُة«.
 ويف أخرى حنو األوىل، ومل يذكر فيها »حَّت يفرغوا، أو يشبعوا«، أخرجه الرتمذي. 

 ]شعيب: ضعيف[ [  ضعيف[ ]األلباني: إسناده صحيح ]عبد القادر:حديث حسن صحيح[   ]الترمذي:[ 4574]جامع: 

: »من كان  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د( سلمة بن احملبق اهلذيل   -[ 389] 
َبع فليصم رمضاَن حيث أدركه«.  له مُحولة أيوي إِّىل شِّ

 ُن يف السفر... « وذكر معناه. أخرجه أبو داود. ويف رواية قال: »من أدركه رمضا
 ]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 4603]جامع: 

: قالت: »كنُت أان وَحْفَصُة صائمتني، فُأهدَِّي لنا طعام، فأكلنا  -رضي هللا عنها    -)ط د ت( عائشة  -[ 390] 
اي رسوَل هللا،   -وَبَدرَْتين ابلكالم، وكانْت بنَت أَبيها  -فقالت حفصة:  -صلى هللا عليه وسلم -منه، فدخل رسوُل هللا  

-صلى هللا عليه وسلم -دَِّي لنا طعام، فَأفطران عليه، فقال رسوُل هللا إِّين َأصبحُت أان وعائشُة صائمتني متطوعتني، فُأهْ 
َيا مكانَُه يوماً آَخَر«. أخرجه املوطأ، والرتمذي، وأبو داود    : اْقضِّ

 [  ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة ُزَميل[ ]األلباني: 4612]جامع: 

قال: »من أفطَر يوماً   -صلى هللا عليه وسلم  - هللا : َأنَّ رسولَ -رضي هللا عنه   -)ت د خ( أبو هريرة  -[ 391] 
ه صوُم الدهرِّ ُكلِّّه، وإِّن صاَمُه« أخرجه الرتمذي.    من رمضاَن، من غريِّ رُْخَصة، وال مرض، مل يْقضِّ

 وأخرجه أَبو داود، ومل يذكر: املرض، وال »كلِّّه وإِّن صامه«.
 فعه، وقال: »على غري ُعْذر، وال َمَرض... احلديث«. وأخرجه البخاري تعليقا، قال: ويُْذَكُر عن أيب هريرة ر 

وجهالة أبيه[   -واسمه يزيد بن المطوس -ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف. لضعف ابن المطوِّس حديث [ ]عبد القادر: 4615]جامع: 
 ]األلباني: ضعيف[ 

: »َمن ماَت وعليه صياُم  -لمصلى هللا عليه وس -: عن النيبِّّ -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر  -[ 392] 
 . أخرجه الرتمذي، وقال: الصحيح: أنه موقوف على ابن عمر.مسكينًا«شهر، فْلُيْطعِّم مكان كل يوم 

]عبد القادر: إسناده  [  حديث ابن عمر ال نعرفه مرفوعًا إال من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف]الترمذي: [ 4620]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[  

ْنَبِّ يـَُقوُل: َكاَن َرُسوُل  )جه(  -[ 393]  َع ُمَعاوِّيََة ْبَن َأيبِّ ُسْفَياَن َعَلى اْلمِّ م َأيبِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، أَنَُّه مسِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اْلَقاسِّ
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ْنَبِّ، قـَْبلَ  ْليَـتَـَقدَّْم، َوَمْن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل َعَلى اْلمِّ َياُم يـَْوَم َكَذا وََكَذا، َوحَنُْن ُمتَـَقدُِّموَن، َفَمْن َشاَء فـَ  َشْهرِّ رََمَضاَن: »الصِّّ
ْليَـَتَأخَّْر« أخرجه ابن ماجه   َشاَء فـَ

اختلط، وحديثه هذا  ]األلباني: ضعيف مع مخالفته لحديث أبي هريرة[ ]شعيب: ضعيف، العالء بن الحارث كان قد  [  1647]ماجه:  
 "[ .مخالف لما روى البخاري في "صحيحه

السََّفرِّ   )جه(   -[  395]  يفِّ  رََمَضاَن  »َصائُِّم  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْوٍف،  ْبنِّ  الرَّمْحَنِّ  ،  َعْبد 
   دِّيَث لَْيَس بَِّشْيٍء. أخرجه ابن ماجهَكاْلُمْفطِّرِّ يفِّ احلََْضرِّ« قَاَل أَبُو إِّْسَحاَق: َهَذا احلَْ 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده انقطاع. أسامة بن زيد متفق على تضعيفه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع  1666]ماجه: 
أبيه شيئا. قاله ابن معين والبخاري[   اللي-]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، أسامة بن زيد  من  فيه كالم، وأبو   -ثيوهو 

 سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه[ 

َعَلْيهِّ َوسَ   )جه(  *  -[  396]  َّ َصلَّى هللاُ  ْعُت َفَضاَلَة ْبَن ُعبَـْيٍد اأْلَْنَصارِّيَّ، حُيَدُِّث َأنَّ النَّيبِّ لََّم َخَرَج  أَبو َمْرُزوٍق، قَاَل: مسِّ
يـَْومٌ  َهَذا  إِّنَّ  اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  فـَُقْلَنا:  َفَشرَِّب،  َفَدَعا إبِِّّاَنٍء،  َيُصوُمُه،  يـَْوٍم َكاَن  َوَلكِّينِّّ  َعَلْيهِّْم يفِّ  قَاَل: »َأَجْل،  َتُصوُمُه،   ُكْنَت 

  قِّْئُت« أخرجه ابن ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روي بالعنعنة. وأبو مرزوق ال يعرف اسمه ولم 1675]ماجه:  
صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين أبي مرزوق  ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث  يسمع من فضالة. ففي الحديث ضعف وانقطاع[  

 وفضالة، وتصريحه بالسماع منه وهم ، فبينهما فيه حنش  الصنعاني، وهو ثقة[ 

َصالِّ الصَّائِّمِّ   - ارضي هللا عنه  -َعائَِّشة )جه(  -[ 397]  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »مِّْن َخرْيِّ خِّ
َواُك« أخرجه ابن ماجه    السِّّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده مجالد وهو ضعيف. لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة. رواه البخاري وأبو  1677]ماجه: 
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد[  داود والترمذي[

قَاَلْت: »اْكَتَحَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو َصائٌِّم« أخرجه   - ارضي هللا عنه  -َعائَِّشة )جه(  *  -[ 398] 
  ابن ماجه

]األلباني: صحيح[ ]شعيب:  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف الزبيدي واسمه سعيد بن عبد الجبار[ 1678]ماجه: 
 واسمه سعيد بن عبد الجبار[  -ضعف الزبيدي ، ول -وهو ابن الوليد -إسناده ضعيف لضعف بقية 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   )جه(  -[ 399]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  - ا رضي هللا عنه -َمْيُمونَة، َمْواَلةِّ النَّيبِّ قَاَلْت: ُسئَِّل النَّيبِّ
، قَاَل: »َقْد َأْفَطَرا« أخرجه ابن ماجهَعْن رَُجٍل قـَبََّل اْمَرأََتُه َومُهَا    َصائَِّمانِّ

 ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة أبي يزيد الضني[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف[ 1686]ماجه: 

ِّّ َصلَّى هللاُ  -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاٍس  )جه(  -[ 400]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْسَتعِّيُنوا بِّطََعامِّ السََّحرِّ َعَلى  َعنِّ النَّيبِّ
« أخرجه ابن ماجه ُلوَلةِّ َعَلى قَِّيامِّ اللَّْيلِّ ْلَقيـْ َيامِّ النـََّهارِّ، َوابِّ    صِّ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف[ 1693]ماجه: 
 ف زمعة بن صالح[ لضع

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َصاَم   - ارضي هللا عنه -َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعْمٍرو )جه(  -[ 401]  قَاَل: مسِّ
   نُوٌح الدَّْهَر، إِّالَّ يـَْوَم اْلفِّْطرِّ َويـَْوَم اأْلَْضَحى« أخرجه ابن ماجه
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ه ضعيف لضعف ابن  ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناد[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف[ 1714]ماجه: 
 لهيعة: وهو عبد هللا[ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    -  مارضي هللا عنه  -أبو سعيد اخلدري، َعْن قـََتاَدَة ْبنِّ النـُّْعَمانِّ   )جه(  *  -[  402]  قَاَل: مسِّ
   ماجهَعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َصاَم يـَْوَم َعَرَفَة ُغفَِّر َلُه َسَنٌة َأَماَمُه، َوَسَنٌة بـَْعَدُه« أخرجه ابن 

هللا بن أبي فروة. نعم قد جاء له شاهد [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف التفاقهم على ضعف إسحاق بن عبد  1731]ماجه:  
متروك الحديث، وقد تابعه زيد بن   -وهو ابن أبي فروة-]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده واٍه بمرة، إسحاق بن عبد هللا  صحيح[

 أسلم إال أن الراوي عنه عمر بن ُصهبان وهو متروك أيًضا فال اعتبار بمتابعته[ 

َيامِّ رََجٍب« أخرجه ابن   -رضي هللا عنهما-اٍس  اْبن َعبَّ )جه(  -[ 403]  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »ََّنَى َعْن صِّ َأنَّ النَّيبِّ
  ماجه

]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده [ ]عبد الباقي: في إسناده داود بن عطاء وهو ضعيف متفق على ضعفه[ 1743]ماجه: 
 ضعيف لضعف داود بن عطاء[ 

َصلَّ   )جه(  -[  404]  َرُسوُل اَّللَِّّ  لَُه  فـََقاَل   ، احْلُُرمِّ َأْشُهَر  َيُصوُم  زَْيٍد، َكاَن  ْبَن  ُأَساَمَة  َأنَّ  إِّبـَْراهِّيَم،  ْبنِّ  َعَلْيهِّ  حُمَمَّد  ى هللاُ 
، مثَّ مَلْ يـََزْل َيُصوُم َشوَّااًل َحَّتَّ    َماَت. أخرجه ابن ماجهَوَسلََّم: »ُصْم َشوَّااًل« َفرَتََك َأْشُهَر احْلُُرمِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح إال أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وبين أسامة بن زيد[  1744]ماجه:  
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: هذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لُِّكلِّّ َشْيٍء زََكاٌة، َوزََكاُة    -رضي هللا عنه-أَبو ُهَريـَْرَة  )جه(  -[ 405] 
َياُم نِّْصفُ     الصَّْبِّ« أخرجه ابن ماجه اجلََْسدِّ الصَّْوُم« زَاَد حُمْرٌِّز يفِّ َحدِّيثِّهِّ: َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »الصِّّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناد الحديث من الطريقين معا ضعيف. فيه موسى بن عبيدة الربذي. ومدار الطريقين  1745 ]ماجه:
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف موسى بن ُعبيدة[ عليه وهو متفق على تضعيفه[  

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »اَل يـَْغُدو يـَْوَم اْلفِّْطرِّ َحَّتَّ   - مارضي هللا عنه  -اْبن ُعَمرَ  )جه(  -[ 406]  قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
  يـَُغدَِّي َأْصَحابَُه مِّْن َصَدَقةِّ اْلفِّْطرِّ« أخرجه ابن ماجه

 فاء[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. قد تسلسل بالضعفاء. ألن عمر بن صهبان ومن دونه ضع1755]ماجه: 
 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ُمسلسل بالضعفاء

ثـََنا َوْفُداَن الَّذِّيَن َقدُِّموا َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ  )جه(  *  -[ 407]   َصلَّى هللاُ  َعطِّيَّة ْبنِّ ُسْفَياَن ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ رَبِّيَعَة، قَاَل: َحدَّ
دِّ، فـََلمَّا َأْسَلُموا َصاُموا َما بَقَِّي   َعَلْيهِّ َوَسلََّم إبِِّّْساَلمِّ ثَقِّيٍف قَاَل: َوَقدُِّموا َعَلْيهِّ يفِّ رََمَضاَن، »َفَضَرَب َعَلْيهِّْم قـُبًَّة يفِّ  اْلَمْسجِّ

  َعَلْيهِّْم مَِّن الشَّْهرِّ« أخرجه ابن ماجه
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة عن عيسى بن عبد هللا. قال  1760]ماجه: 

محمَّد بن  ،]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده حسن إن شاء هللاعبد هللا مجهول[ ابن المديني: وتفرد بالرواية عنه وقال عيسى بن  
 [ إسحاق قد صرح بسماعه من عيسى بن عبد هللا كما في "السيرة النبوية" البن هشام 

 اْلُمْعَتكِّفِّ »ُهَو يـَْعكُِّف  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل يفِّ  -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاٍس  )جه(  -[ 408] 
  الذُّنُوَب، َوجُيَْرى َلُه مَِّن احْلََسَناتِّ َكَعامِّلِّ احلََْسَناتِّ ُكلَِّّها« أخرجه ابن ماجه

]األلباني: ضعيف[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف فرقد بن يعقوب السبخي البصري الحائك[ 1781]ماجه: 
َبخي -ف َفرقد ]شعيب: إسناده ضعيف لضع  العمي[ وجهالة حال َعبيدة  -وهو ابن يعقوب السَّ
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ًبا َّللَِِّّّ مَلْ   -رضي هللا عنه-أَبو أَُماَمةَ  )جه(  -[ 409]  َليتِّ اْلعِّيَدْينِّ حُمَْتسِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن قَاَم لَيـْ َعنِّ النَّيبِّ
ْلُبُه يـَْوَم مَتُوُت اْلُقُلوُب« أخرجه ابن ماجه    مَيُْت قـَ

]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف بقية بن تدليس بقية[ [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف ل1782]ماجه: 
 الوليد[ 
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 : يف االعتكاف السادس الكتاب  
َبُع اجلَِّنازََة،    -رضي هللا عنه-أََنس ْبنِّ َمالٍِّك    )جه(  -[  410] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلُمْعَتكُِّف يـَتـْ

  َويـَُعوُد اْلَمرِّيَض« أخرجه ابن ماجه
]شعيب:  1777]ماجه:   ]األلباني: موضوع[  إسناده ضعيف[  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  الرحمن [  بمرة، عنبسة بن عبد  تالف  إسناده 

متروك أيًضا، وعبد الخالق مجهول، بل قال النسائي:    -وهو ابن بسطام التميمي-متروك الحديث وكذا الراوي عنه هياج الخراساني  
 ليس بثقة[ 
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 : يف احلج والعمرة السابع الكتاب  
جُّ البيتِّ من استطاع  -رضي هللا عنه    -)ت( علي بن أيب طالب    -[  411] : قال: »ملا نَزلت: }وهلل على الناسِّ حِّ

[، قالوا: اي رسوَل هللا، ُكلَّ عاٍم؟ فسكت، فقالوا: اي رسول هللا، أيفِّ ُكلِّّ عاٍم؟ قال: ال،  97إليه َسبياًل{ ]آل عمران:  
تع هللا  فأنزل  َلَوَجَبْت،  نـََعْم  قُلُت:  تـُْبَد  ولو  إِّْن  أشياَء  عن  َتسأُلوا  ال  آمُنوا  الذين  أيها  }اي  َتُسؤُْكمْ اىل:  اآلية   { ...َلُكْم 

 الرتمذي  . أخرجه [« 101]املائدة:  
]الترمذي:  1266]جامع:   لم  [  هذا حديث حسن غريب من حديث علي [  الكوفي،  القادر: في سنده منصور بن وردان األسدي  ]عبد 

 [ ضعيفيوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: 

صلى هللا عليه  -قال: جاء رجٌل إىل رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -[  412] 
لُة« أخرجه  -وسلم  الرتمذي. فقال: ما يُوجب احلَجَّ؟ قال: »الزَّاُد والّراحِّ

عبد  ][  وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظ ن...  هذا حديث حس[ ]الترمذي:  1268]جامع:  
 [ ضعيف جدا : في سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك[ ]األلباني: رالقاد

أيب طالب    -[  413]  بن  قال    -رضي هللا عنه-)ت( علي  َمَلَك  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  قال:  »َمْن   :
}وهلل   راحلة، وزادا يـُبَـلَُّغُه إىل بيت اَّللَّ احلرام، ومل حَيُجَّ، فال عليه أن ميوت يـَُهودايً أو نصرانياً، وذلك أن هللا تعاىل يقول: 

جُّ البيت من استطاَع إليه سبياًل{ ]آل عمران:    . الرتمذيأخرجه  [«.97على الناس حِّ
]الترمذي:  1269]جامع:   والحارث  [  مجهول،  عبد هللا  بن  وهالل  مقال،  إسناده  وفي  الوجه،  هذا  من  إال  نعرفه  ال  حديث غريب  هذا 

 [ ضعيف : في إسناده مقال[ ]األلباني: رعبد القاد ] [ يضعف في الحديث 

: »الَ صرُّورََة يف  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عباس    -[  414] 
 . اإلسالم«. أخرجه أبو داود

 [ إسناده ضعيف ]شعيب:   عمر بن عطاء[ ]األلباني: ضعيف[تعيين ]عبد القادر: اختلف العلماء في [ 1270]جامع: 

ُسئَِّل عن العمرةِّ: واجبُة    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنهما-)ت( جابر بن عبد هللا  *    -[  415] 
   . هي؟ قال: ال، وأن تـَْعتَمُروا هو َأْفَضُل«. أخرجه الرتمذي

]الترمذي:  1272]جامع:   صحيح[  حسن  حديث  ]األلباني:  [  هذا  ضعيف[  وهو  أرطأة،  بن  الحجاج  سنده  في  القادر:  ضعيف  ]عبد 
 [ اإلسناد

وهو ِبىن    -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »أتيت رسول هللا   -رمحه هللا-)د( احلارث بن عمرو السهمي   * -[ 416] 
يُء األعراُب، فإذا رأْوا وجَهُه قالوا: هذا    -أو بعرفات  - وجُه ُمباَرٌك، قال: َوَوقََّت ذات عِّرق  وقد أطاف به الناس، فَتجِّ

 .ألهل العراق«. أخرجه أبو داود
]عبد القادر: في سنده عتبة بن عبد الملك السهمي، وهو مجهول، وفيه أيضًا زرارة بن كريم السهمي، لم يوثقه غير  [  1285]جامع:  

 ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: حسن[ 

ألهلِّ    -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »َوقََّت رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)ت د( عبد هللا بن عباس    ~  -[  417] 
 داود. املشرِّق: العقِّيَق«. أخرجه الرتمذي وأبو 
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تفرد به يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف[ ]األلباني:    ":]عبد القادر: قال الحافظ في " الفتح[  هذا حديث حسن [ ]الترمذي:  1286]جامع:  
 [  منكر -ضعيف

صلى هللا عليه  -قالت: »كان الرُّْكباُن ميُروُّن بنا، وحنُن مع رسول هللا  -رضي هللا عنها-)د( عائشة  -[ 418] 
ْلباهَبا من رأسها على وجهها، فإذا  -وسلم أخرجه أبو   جاَوزوان كَشْفناُه«.حُمرمات، فإذا حاذوا بنا َسَدَلْت إْحدااَن جِّ
 داود.

[ ]شعيب: في سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي الكوفي، وهو ضعيف، ولكن يشهد له حديث أسماء الذي بعده  1304]جامع: 
 [ إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد ]شعيب:   فيقوى[ ]األلباني: ضعيف[

كاَن   -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما -)ت( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب  -[ 419] 
: تْطييُب الدُّهنِّ ابلّرحيان«   يدَّهُِّن بِّْدْهٍن غرْيِّ ُمقتٍَّت، يعين: غرْيَ ُمطَيٍَّب، والَقتُّ

 غري املقتت.  -وهو حمرم  -ويف رواية: كان يدَّهن ابلزيت 
 . واية الثانيةأخرج الرتمذي الر 

 واألوىل ذكرها رزين ومل أجدها يف األصول.
ضعيف  ]عبد القادر: في إسناده فرقد بن يعقوب السبخي، وهو ضعيف[ ]األلباني: [ هذا حديث غريب [ ]الترمذي: 1312]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[   [اإلسناد

يف َحّج َأْوُعْمرٍة    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »خرْجنا مع رسول هللا    -رضي هللا عنه-)د ت( أبو هريرة    -[  420] 
يِّّنا، فقال رسول هللا  ْسياطِّنا َوقِّسِّ ُكُلوه، فإنه من َصْيدِّ    -صلى هللا عليه وسلم-فاْستقبَـَلنا رِّْجٌل من َجرادِّ، فجعلنا نْضرِّبُُه أبِّ

 ذي. الَبْحرِّ«. هذه رواية الرتم
: »أصبنا ضرابً من َجراٍد فكان الرَُّجُل منَّا يْضرُِّب بَسْوطِّهِّ وهو حُمْرٌِّم،  -رضي هللا عنه-ويف رواية أيب داود، قال أبو هريرة 

 (. 1)فقال: »إَّنا هو من صْيدِّ اْلبْحرِّ«  -صلى هللا عليه وسلم-فقيل له: إنَّ هذا ال يصُلُح، فذُكَِّر ذلك للنيب 
 . ( 2) : »اجْلَراُد من صيد البحر«، مل يَزِّدْ -صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى له: قال النيب 

  ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني:[  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة[ ]الترمذي:  1347]جامع:  (  1)
 ضعيف جدا[  

 ضعيف[   ]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني:[  1347( ]جامع: 2)

الصديق  *   -[  421]  بكر  أيب  بنت  أمساء  عنها-)د(  رسول هللا    -رضي هللا  مع  »خَرْجنا  عليه  -قالت:  صلى هللا 
ونـََزلنا، َفَجَلسْت عائشُة إىل جْنبِّ رسولِّ    -صلى هللا عليه وسلم-ُحجَّاجاً، حَّتَّ إذا ُكنَّا ابلَعْرجِّ نَزَل رسوُل هللا    -وسلم
وِّزماَلُة أيب بكٍر    -صلى هللا عليه وسلم-بِّ أيب، وكانت زِّماَلُة رسول هللا  وجَلْسُت إىل َجنْ   -صلى هللا عليه وسلم-هللا  

َتظُِّر أن يْطُلَع عليه، فطلَع عليه وليس مَعُه بعريُُه، فقال أبو بكٍر، أيَن   واحَدًة، مع ُغالٍم أليب بكٍر، فجلس أبو بكٍر، ينـْ
وا بعرٌي  بكٍر:  أبو  قال  البارَحَة،  أْضَلْلُتُه  قال:  ورسوُل هللا  بعريَُك؟  يْضربُُه،  وطَفَِّق  لُُّه؟  ُتضِّ وسلم -حٌد  عليه    -صلى هللا 

 . يتَـَبسَُّم، ويقوُل: انظُروا إىل هذا احملرمِّ ما يصنُع ؟ وما يَزِّيد على ذلك، ويتَـَبسَُّم«. أخرجه أبو داود
]األلباني: ]عبد القادر: فيه عنعنة محمد بن إسحاق[ ]شعيب: إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن[ [ 1359]جامع: 

 حسن[ 

عباٍس    *  -[  422]  البن  »قلت  قال:  جبري  بن  سعيد  عنهما-)د(  هللا  الختِّالفِّ  -رضي  ْبُت  َعجِّ  ، الَعباسِّ أاب  اي 



786 
 

إهاللِّ رسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب رسول هللا   إين    -صلى هللا عليه وسلم-يف  فقال:  أوجَب،  حني 
َرُسولِّ هللا   إَّنا كانت من  ا  إَّنَّ بذلك،  الناس  َخرَج    -ليه وسلمصلى هللا ع-أَلْعلُم  اْختَـَلُفوا:  فمِّْن هناَك  َحجٌَّة واحدٌة، 

هِّ، فأهلَّ ابحلجِّّ    -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا   حاّجاً، فلما صلى يف مسجدِّهِّ بذي احلَُليفةِّ رْكَعتَـْيهِّ، أوجَبُه يف جَمْلِّسِّ
فـََلمَّا استَـَقلَّْت به انقُتُه أهلَّ، وَأْدرَك ذلك منه أقواٌم حني َفرَغ من ركعتيهِّ، َفسمَِّع ذلك منه أقواٌم، َفَحفِّظَْتُه عنه، مث ركَب، 

ا كانُوا أيُتوَن أْرسااًل، فسمعوُه حني اسَتقلَّْت به انَقُتُه يُهلُّ، فقالوا: إَّنَّا أَهلَّ رسوُل هللا  - صلى هللا  -  وذلك: أنَّ النَّاَس إَّنَّ
فلمَّا عال على شَرفِّ البْيداءِّ أهلَّ،    -صلى هللا عليه وسلم-  مث مضى رسوُل هللا  -حني استقلَّت بهِّ انقـَُتُه    -عليه وسلم

وأهلَّ حني   ُمَصالَُّه،  أوجَب يف  لقد  اَّللَِّّ،  واُْي  البيداءِّ،  على شرف  َأهلَّ حني عال  ا  إَّنَّ فقالوا:  أقواٌم،  منه  ذلك  وأْدَرَك 
 استَقلَّْت به انقَتُه، وأهلَّ حني َعال على شرفِّ البيداءِّ«. 

 ن ُجبري: »َفمْن أخَذ بِّقولِّ عبدِّ هللا بن عبَّاس: أهلَّ يف ُمَصالَّه، إذا فرََغ من رَْكَعتَـْيه«. أخرجه أبو داود.  قال سعيد ب
]عبد القادر: في سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الحراني، وهو صدوق سيء الحفظ، خلط  [  1364]جامع:  

 ن[ لغيره، وهذا سند محتمل للتحسي حسن]شعيب:   بآخره[ ]األلباني: ضعيف[

: »كاَن إذا َأخَذ طريَق  -صلى هللا عليه وسلم-: أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-)د( سعد بن أيب وقاص    *   -[  423] 
لتُه، وإذا أخَذ َطريَق ُأُحٍد، أهلَّ إذا أشرف على جبل البيداء«. أخرجه أبو   .داودالُفرْعِّ أهلَّ إذا اُستَقلَّْت به راحِّ

]شعيب:  [  1365]جامع:   حسن[  القادر:  الزناد[]عبد  أبي  من  بسماعه  يصّرح  لم  إسحاق  ابن  ضعيف.  ضعيف[    إسناده  ]األلباني: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

عباس    -[  424]  بن  هللا  عبد  س(  عنهما-)ت  هللا  النيب  -رضي  أنَّ  وسلم-:  عليه  هللا  ُدبُرِّ    -صلى  يف  »أَهلَّ 
  والنسائيالصَّالةِّ«. أخرجه الرتمذي 

]عبد القادر: في سنده خصيف بن  [  حديث حسن غريب ال نعرف أحدا رواه غير عبد السالم بن حرب[ ]الترمذي: هذا  1368]جامع:  
 [ ضعيفعبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني، وهو صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره[ ]األلباني: 

بن عباس    *   -[  425]  أنَّ رسول هللا  -رضي هللا عنهما-)د ت( عبد هللا  قال: »يُليبِّّ    -صلى هللا عليه وسلم-: 
 .قال: وروى موقوفاً على ابن عباسداود. رواية أيب   املقيُم، أو املعتمر، حَّت يستلم احلجر. هذه

 . يرفع احلديث، أنه كان مُيسُك عن التلبية يف العمرة، حني يستلم احلجر« -ويف رواية الرتمذي عن ابن عباس 
فقد صححه  ومع ذلك    ...]عبد القادر: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جداً [  1370]جامع:  

 [. ضعيف]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني:  [الترمذي وقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 

وأبو    -صلى هللا عليه وسلم-قال »: مَتتََّع رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما-)ت س( عبد هللا بن عباس  *    -[  426] 
النَّسائي عن طاوٍس قال: »قال معاويُة  بكر وعمر وعثمان، وأوَُّل من َّنى عنها:   معاوية«. أخرجه الرتمذي ويف رواية 

عند املروة؟ قاَل: ال يـَُقوُل اْبن عبَّاٍس: هذه    -صلى هللا عليه وسلم-البن عباس: أَعلِّْمَت أيّنِّ َقصَّرُت من رأسِّ النيبِّّ  
َعة، وَقْد مَتَتََّع ال َهى النَّاَس عن اْلُمتـْ  «. -صلى هللا عليه وسلم-نيبُّ  على ُمَعاَويَة، يـَنـْ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[   [ضعيف اإلسناد[ ]عبد القادر: اإلسناد حسن[ ]األلباني: 1398]جامع: 
قال: »قُلُت: اي رسوَل هللاِّ، َفْسُخ احلج لَنا خاصَّة، أو ملن    -رضي هللا عنه    -)د س( بالل بن احلارث    -[  427] 

 خاصَّة«. هذه روايُة أيب داود. بعَدان؟ قال: بْل لكم 
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 . وروايُة النسائي قال: »قلُت: اي رسول هللا، أفْسُخ احلجِّّ لََنا َخاصَّة، أم لِّلنَّاسِّ عامَّة؟ قال: َبْل لنا خاصَّة«
 ]شعيب: إسناده ضعيف[   ]عبد القادر: في سنده الحارث بن بالل وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف[[ 1423]جامع: 

أتى    -صلى هللا عليه وسلم-: »أنَّ رَُجاًل من أصحاب النيبِّّ  -رضي هللا عنهما    -)د( سعيد بن املسيب    -[  428] 
َع رسوَل هللاِّ    -رضي هللا عنه  -ُعَمَر ْبَن اخلَطَّابِّ   هِّ الذي    -صلى هللا عليه وسلم-َفَشهَِّد عِّْنَدُه أَنَُّه مسِّ قُبَِّض فيه  يف َمَرضِّ

«. أخرجه أبو داود -  .يـَْنهى عن اْلُعْمَرةِّ قـَْبَل احلَجِّّ
 ]عبد القادر: في إسناده أبو عيسى الخراساني التميمي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[ [ 1427]جامع: 

مكة.    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ملا فـََتَح رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( عبد الرمحن بن صفوان    -[  429] 
ثَيايب   ألْلبَسنَّ  الطريق    -قلُت:  على  َداري  هللا    -وكاَنْت  رسوُل  َيصَنُع  وسلم-َفألَْنظُرنَّ َكيَف  عليه  هللا  ؟ -صلى 

قد خرج من الكْعَبةِّ هو وأصحابُُه، وَقدِّ اْسَتلُموا البيَت من الباب    -مصلى هللا عليه وسل-فانطلْقُت، فرأيُت رسوَل هللا  
 .َوْسَطُهْم«. أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم-إىل احلطيم، َوَوْضُعوا ُخُدوَدهم عليه، ورسوُل هللا 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[ 1438]جامع: 

َنا ُدبـَُر   -يعين أابه  -قال: »طُْفُت مع عبد هللا  -عنهم رضي هللا -)د( عمرو بن شعيب عن أبيه  -[ 430]  ئـْ فلما جِّ
َصْدرَُه  الكعَبةِّ قلُت: أال تـَتَـَعوَُّذ؟ قال: نـَُعوُذ ابهلل من النَّار، مث َمَضى حَّتَّ استلم احْلََجَر، فأقام بني الركن والباب. فوضَع  

يفعُله«.    -صلى هللا عليه وسلم-هكذا رأيُت رسوَل هللا    مث قال:   -وَبسطهما َبسطاً    -ووجَهُه وذِّراَعْيهِّ وَكفَّيهِّ هكذا  
 أخرجه أبو داود. 

 إسناده المثنى بن الصباح، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ في [ ]عبد القادر: 1441]جامع: 

ْم، وإذا رآه    قال: »رأيُت طَاُوساً   -رمحه هللا  -)س( حنظلة  *   -[  431]  مَيُرُّ ابلرُّكن، فإن َوَجَد عليه زِّحاماً َمر ومل يـَُزاحِّ
فـََعل    -رضي هللا عنه-خالياً، قـَبـََّلُه ثالًثً، مث قال: رأيُت ابن عباس فعل ذلك، وقال ابُن عباس: رأيُت عمر بن اخلطاب  

قـَبـََّلَك ما قـَبـَّْلُتَك،    -صلى هللا عليه وسلم-سوَل هللا  مثَل ذلك، مث قال: إنك َحَجٌر ال تنَفُع وال َتُضٌر، ولوال إيّنِّ رأيُت ر 
 . فعل ذلك«. أخرجه النسائي -صلى هللا عليه وسلم-مث قال عمر: رأيُت رسوَل هللا  

ولكن يشهد لهذا الحديث حديث عابس بن ربيعة في الصحيحين[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد    ...]عبد القادر: ضعيف[  1443]جامع:  
 بهذا السياق[ منكر 

  -صلى هللا عليه وسلم-: »هل رأيَت رسوَل هللا -رضي هللا عنهما-الزهري قال: سأُلوا ابَن ُعَمَر  )س( *  -[ 432] 
 رََمَل بني الصفا واملروة؟ قال: كان يف مجاعةِّ النَّاس، فـََرَمُلوا، فما ُأراهم رََمُلوا إال بَِّرَملِّهِّ«. أخرجه النسائي. 

 ]الرسالة: إسناده ضعيف[   [ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 1463]جامع: 

أخََّر َطواَف    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ النيبَّ    -رضي هللا عنهم-)ت د( عبد هللا بن عباس وعائشة    *  -[  433] 
 الزايرةِّ إىل الليل«. هذه رواية الرتمذي. 

 اف َيوَم النَّْحرِّ إىل الليل«. وأخرجه البخاري تعليقاً. ويف رواية أيب داود »أخََّر الطَّو 
]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: رجاله ثقات، إال أن أبا الزبير َموُصوف بالتدليس،  [  هذا حديث حسن [ ]الترمذي:  1479]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ وقد رواه بالعنعنِة[ 

صلى  -»أنَّ أُم ُسَلْيٍم بْنَت مِّلَحاَن اْستْفَتْت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ط( أبو سلمة بن عبد الرمحن *  -[ 434] 
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َوَلَدتْ   -وَحاَضْت    -هللا عليه وسلم هلا رسوُل هللا    -أو  فأذَِّن  النَّحرِّ،  يوَم  أفَاَضْت  ما    -صلى هللا عليه وسلم-بعَد 
 َفَخَرجت«. أخرجه املوطأ. 

هذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعا  ]الزرقاني:    [إن كان أبو سلمة قد سمع من أم سليمإسناده صحيح  [ ]عبد القادر:  1489]جامع:  
 [ ]الهاللي: ضعيف إلرساله[ألن أبا سلمة لم يسمع أم سليم، فله شواهد

فيقيمه عند الشُّقَّة الثالثة، ُمَِّّا    -عنهما)د س( عبد هللا بن السائب: »أنَُّه كان يَقوُد اْبَن عباٍس رضي هللا    -[  435] 
أثـََبت ابن عباٍس:  له  فيقول  الباَب،  يَلي  ُما  احْلََجر  يَلي  الذي  الرُّكَن  كان    -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رسوَل هللا    يَلي 
 .ُيَصلِّّي ها هنا؟ فـَيَـُقوُل: نَعْم، فـَيَـُقوُم فـَُيَصلِّّي«. أخرجه أبو داود والنسائي

]األلباني: ضعيف[[  1503]جامع:   مجهول[  وهو  المخزومي،  السائب  عبد هللا  بن  محمد  إسناده  في  القادر:  إسناده   ]عبد  ]شعيب: 
 ضعيف[ 

يقول »إَّنا ُجعِّل    -صلى هللا عليه وسلم-قالت: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنها-)ت د( عائشة    *  -[  436] 
الطواف ابلبيت وبني الصفا واملروة، ورمُي اجلمار: إلقَامِّةِّ ذْكرِّ هللا«. هذه رواية أيب داود. ويف رواية الرتمذي »إَّنا ُجعَِّل  

 .ة، إلقامةِّ ذِّْكر هللا«رَمُي اجلَمارِّ، والسَّعُي َبنَي الصفا واملرو 
 [ ضعيف]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: [  حديث حسن صحيح[ ]الترمذي: 1505]جامع: 

هِّ »أنَّ رسوَل هللا    -رمحه هللا-)د س( عبد الرمحن بن طارق    -[  437]  كان إذا جاز    -صلى هللا عليه وسلم-عن أُمِّّ
 .والنسائياْستَـْقبَل البيت فدعا«. أخرجه أبو داود   -َنسَيُه ُعبَـْيُد هللا بن أيب يزيد   -مكاانً مِّْن َدارِّ يـَْعلى 

  ن طارق بن علقمة لو يوثقه غير ابن حبان وأمه مجهولة[ ]األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: في سنده عبد الرحمن ب [  1509]جامع:  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

خرَج من عندها وهو   -صلى هللا عليه وسلم-قالت: »إنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنها-)ت د( عائشة  *  -[ 438] 
الكعبَة، ولو استقبلُت من أمري ما اْسَتْدبرُت ما دخلُتها، إين أخاُف  َمْسُروٌر، مثَّ رََجَع إيلَّ وهو كئيٌب، فقال: إيّنِّ دخلُت 

 أْن أْكوَن قد َشَقْقُت على أمَّيت«. هذه رواية أيب داود. 
من عندي، وهو قريُر العنيِّ، طَيُِّّب النفس، فَرجَع وهو   -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية الرتمذي قالت: »خرج النيب 

   إين دخلُت الكعبة، وودْدُت أين مل أكن فعلُت، إين أخاف َأن َأكوَن أَتْـَعْبُت أُمَّيت من بعدي« حزيٌن، فُقْلُت له، فقال: 
]عبد القادر: في سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير، وهو صدوق كثير  [ هذا حديث حسن صحيح [ ]الترمذي: 1511]جامع: 

 [ ]شعيب: إسناده ضعيف[ الوهم[ ]األلباني: ضعيف 

هِّ    -عن رجل من بين َضْمَرَة عن أبيه    -رمحه هللا-)د( زيد بن أسلم    -[  439]  -قال: »رأيُت رسول هللا    -أو عمِّّ
 .داودوهو على املنب بعرفة«. أخرجه أبو   -صلى هللا عليه وسلم

 ]شعيب: إسناده ضعيف[   ]عبد القادر: في سنده جهالة[ ]األلباني: ضعيف[[ 1525]جامع: 

أم سلمة    *  -[  440]  فِّيها رسوُل هللا    -رضي هللا عنها-)د(  إيلَّ  رُي  َيصِّ اليت  َليت  لَيـْ صلى هللا عليه  -قالت: كانت 
أَُميََّة متَـَقمَِّّصني، فقال    -وسلم َمَساَء يومِّ النَّحرِّ، فصاَر إيلَّ، َفَدَخل َعَليَّ وهُب بُن زَمَعَة، وَدخَل معه آخُر من آل أيب 

قال: ال، ]وهللا[ اي رسول هللا، قال: »اْنزع    [« لَِّوْهب: »هل أَفْضت ]أاب عبد هللا؟  -وسلم  صلى هللا عليه -رسوُل هللا  
َ اي رسول هللا؟ قال: »إنَّ هذا يوٌم قد  عنك القميص« قال: فـَنَـَزعه من رأسهِّ، ونـَزََع صاحُبه َقمِّيَصُه من رأسه، مث قال: وملِّ
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أ ُتْم اجلْمَرَة:  أَنـُْتْم رََميـْ إذا  َص لكم  النَِّّساَء    -ْن حتِّلُّوا  ُأرخِّ َتُطوفوا هبذا    -يعين: مِّْن ُكلِّّ شيء، إال  َأْن  قَبَل  ُتْم  َأْمسيـْ فإذا 
َئتُِّكم قبل أْن تـَْرُموا، حَّت َتُطوُفوا به«. أخرجه أبو  ْرمُتْ ُحُرماً َكَهيـْ  . داودالبيت صِّ

فإنه وإن كان قد خرج له مسلم، لم يوثقه أحد[ ]شعيب: إسناده  ]عبد القادر: في سنده أبو عبيدة بن عبد هللا بن زمعة، [ 1611]جامع: 
 ضعيف[ ]األلباني: حسن صحيح[. 

قال: »إذا أَهلَّ الرَُّجُل   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عباس  -[ 441] 
 .أخرجه أبو داود َحلَّ، وهي عمرٌة«. ابحلّج، مث قدَِّم َمكََّة، وطاف ابلبيت وبني الصفا واملروة، فقد

 [. ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف النهاس[ ]األلباني: 1622]جامع: 

ابملديَنةِّ َعْشَر   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »أقام رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عمر ~ -[ 442] 
ي«. أخرجه الرتمذي.  ننَي ُيَضحِّّ  سِّ

 [ ضعيف]عبد القادر: ضعيف[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن [ ]الترمذي: 1625]جامع: 

الباهلي    *   -[  443]  أمامة  أبو  عنه    -)ت(  هللا    -رضي هللا  رسوُل  قال  وسلم-قال:  عليه  »خرْيُ  -صلى هللا   :
 اأُلْضحَيةِّ: اْلَكْبُش، وَخرْيُ اْلَكَفنِّ: احْلُلَُّة«. أخرجه الرتمذي. 

  [ ضعيف ]األلباني:    اهده[]عبد القادر: حسن بش[  هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث]الترمذي:  [  1639]جامع:  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

َعلياً    -[  444]  قال: »رأَيُت  املعتمر  بن  بَكبَشنْيِّ، وقال: أحدمها عين،    -رضي هللا عنه    -)ت د( حنش  ضحَّى 
أو    -صلى هللا عليه وسلم-يعين: النيبَّ    -فقلت له، فقال: أمَرين به    -صلى هللا عليه وسلم-واآلخر: عن رسولِّ هللا  

 فال أَدُعُه أبدًا«. هذه رواية الرتمذي  -قال: أوصاين به 
 -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود: قال: »رأيُت علياً َضحَّى بكْبَشنيِّ، فقْلُت له: ما هذا؟ فقال: إنَّ رسوَل هللا 

ي عنه«. َي عنه، فأان ُأَضحِّّ  أوَصاين: أْن ُأَضحِّّ
 ]شعيب: إسناده ضعيف[   [ضعيف اإلسنادضعيف[ ]األلباني: حديث  ]عبد القادر: [ ب هذا حديث غري[ ]الترمذي: 1643]جامع: 

أْن   -صلى هللا عليه وسلم-قال: »أَمَراَن رسوُل هللا   -رضي هللا عنه   -)د ت س( علي بن أيب طالب *  -[ 445] 
َي ِبُقابـََلٍة: وال ُمدابـََرٍة، وال َشْرقَاَء«.   َنْستْشرَِّف العنَي واأُلْذَن، وأن ال ُنَضحِّّ

 من جانب األذن، والشَّْرقَاُء: املْشُقوَقُة. واخْلَرقَاُء:  زاد يف رواية: »واملقابَلُة: ما ُقطَع َطَرُف أذَّنا، واملدابَرُة: ما ُقطِّعَ 
 املَثْـُقوبَُة«. هذه رواية الرتمذي. 

َي  -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية أيب داود والنسائي قال: »أَمَران رسوُل هللا  َأْن َنْسَتْشرَِّف العنَي واأَلذَن، وال ُنضحِّّ
 ، وال َخْرقَاَء، وال َشْرقَاَء«. بَعْورَاَء، وال ُمقابَلٍة وال ُمَدابَرةٍ 

أذكر »َعْضباَء؟« قال: ال.   -]وهو السَّبِّْيعِّي[-فقلت أليب إسحاق  -]وهو ابن معاوية[-قال أبو داود: قال زهري 
قلت: فما املقابلُة؟ قال: يُقطُع طرُف األذن: قلُت: فما املُدابـََرُة؟ قال: يقطع من ُمؤخَّر اأُلُذن، قلُت: فما الشرقاء؟  

مةِّ.  قال: ُتشقُّ اأُلُذن. قلت: فما اخلرقاء؟ قال: خُتَْرُق أُذَُّنا لِّلسِّّ
 وأخرج النسائي مثل رواية الرتمذي األوىل بغري زايدة. 

 : ََّنَى َأن ُيَضحَّى بِّعْضباء اأُلُذنِّ والَقْرن«.-صلى هللا عليه وسلم-ويف أخرى هلم: »َأنَّ رسول هللا  
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: ما اأَلْعَضُب؟ قال: املكسوُر النُِّّصفِّ فما َفوقه  . قيل البن اْلُمَسيَّبِّ
،  ]عبد القادر: في إسناده أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة لكنه اختلط بآخره[ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 1651]جامع: 

 [. ضعيفوالجملة األولى منه رواها ابن ماجة بإسناد حسن[ ]شعيب: حسن[ ]األلباني: 

يزيد ذو مصر    -[  446]  الوليد، إين خرجُت   -رمحه هللا  -)د(  أاب  السَُّلمي فقلت: اي  بن عبٍد  َبَة  ُعتـْ »أَتيُت  قال: 
َتين هبا؟ قلُت: سبحان هللا! جتوز   ئـْ ُبين غرَي ثـَْرماَء، فكرهُتها، فما تقول؟ قال: أفال جِّ ألتمُس الضحااي، فلم أجد شيئاً يْعجِّ

َلةِّ والَبْخَقاءِّ واملَُشيَِّّعةِّ  عنَك، وال جتوز عين؟ قال: نعم، إنك  ، وال أُشك، إَّنا ََّنى رسوُل هللا عن اْلُمَصفَّرة، واملُْسَتْأصِّ َتُشكُّ
َل قـَْرَُّنا من أصله، والبْخَقا لة: اليت اْسُتؤصِّ ُء:  والَكسراء. فاملصفَّرة: اليت تُسَتْأَصُل ُأُذَُّنا حَّت يـَْبدو صِّماخها، واملستأصِّ

َبُع الَغَنَم َعْجَفاً َوَضعفاً، والكسراُء: الكسريُة«. أخرجه أبو داوداليت تـُْبَخُق عيُنها، وا  .ملشيِّّعة: اليت ال تـَتـْ
 ]عبد القادر: في إسناده أبو حميد الرعيني وهو مجهول، ويزيد ذو مصر، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[ [ 1652]جامع: 

يف    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »َشهِّْدُت رسوَل هللا    -هللا عنه  رضي    -)د( غرفة بن احلارث الكندي    -[  447] 
َلُه ]علي   َفُدعُي  اْدُعوا يل أاب حَسٍن،  َ ابلُبدنِّ فقال:  ، وُأِتِّ الَوَداعِّ سَفل احلَْربَةِّ،  -رضي هللا عنه-َحجَّةِّ  [، فقال: ُخْذ أبِّ

ا الُبْدَن فَلمَّا فرَغ ركَب بـَْغلَتُه وأردَف علّيًا« أبعالها، مث طََعنا -صلى هللا عليه وسلم-فـََفَعَل، وأخذ رسوُل هللا    . هبِّ
ثقات[  [  1672]جامع:   رجاله  وباقي  حبان،  ابن  غير  يوثقه  لم  المصري  األزدي  الكندي  الحارث  بن  سنده عبد هللا  في  القادر:  ]عبد 

 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لجهالة عبد هللا بن الحارث األزدي[ 

فـََنَحَر ثالثني    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ملَّا حَنََر رسول هللا    -رضي هللا عنه    -  )ط د( علي   -[  448]  بُدنَُه، 
 بَِّيدِّهِّ، وَأمَرين فَنَحْرُت َسائَِّرَها«. 

ثانية  وال  حَنََر بـَْعَض َهْديِّهِّ وحَنَر َغريُُه بَعَضُه« أخرج األوىل أبو داود    -صلى هللا عليه وسلم-ويف رواية: »أنَّ رسوَل هللا  
 املوطأ. 

إسحاق[  1676]جامع:   بن  محمد  داود عنعنة  أبي  سند  في  القادر:  منقطع[  ]عبد  الموطأ  إسناد  وإسناد  داود ضعيف    ]شعيب:  أبي 
 ]األلباني: منكر[ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه[  ، والنقطاعه

صلى هللا  -»أنَّ عمر أهدى جَنيباً، فَُأعطي هبا ثالْثائة دينارِّ، َفسأَل رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( وعنه  -[ 449] 
فقال: إيّن أهَديُت جَنيباً فَُأْعطِّيُت هبا ثالْثائة ديناٍر، َأفأبِّيعها فأْشرتي هبا بُدانً؟ فقال له رسوُل هللا صلى هللا    -عليه وسلم
َها«. أخرجه أبو : ال، احنْ -عليه وسلم  .داودَرها إايَّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ]عبد القادر: في سنده جهم بن الجارود لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: ضعيف[[ 1700]جامع: 

 ُقَديٍد«. اشرتى َهْديَه من  -صلى هللا عليه وسلم-»َأنَّ النيبَّ  -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عمر  -[ 450] 
 أعلم.  أصح واَّللَّ قال الرتمذي: وقد ُروي: »َأنَّ ابن عمر اشرتى َهْديَه من ُقَديٍد«. وهو 

]عبد القادر: في سنده يحيى [  هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث الثوري إال من حديث يحيى بن اليمان[ ]الترمذي:  1706]جامع:  
 [. ضعيف اإلسنادبن اليمان العجلي، وهو صدوق عابد يخطئ كثيرًا[ ]األلباني: 

ميمون    -[  451]  بن  قال:    -رمحه هللا-)د( عمرو  مِّهَران  بن  ميموَن  أن  حُيَدُِّث:  احلمرييَّ  أاب حاضٍر  قال: مسعُت 
َْدٍي، فـََلمَّا انتهيُت إىل أهل الش  ام  خرجُت معتمرًا عاَم َحاَصَر َأْهُل الشَّامِّ اْبَن الزبري ِبكة، وبعَث َمعي رجاٌل من قومي هبِّ

َنحَرُت اهلدَي ِبكاين، مث َأْحَلْلُت، مث رَجْعُت، فلمَّا كان مَِّن العام املقبِّل َخَرجُت أَلْقضَي ُعْمَرِت، َمنَـُعوان أن َندُخَل احلرَم، ف
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أَمَر أصَحابَُه أن يـُْبدُِّلوا اهلْدَي    -صلى هللا عليه وسلم-فأتـَْيُت ابَن عَباٍس فسألُتُه؟ فقال: أْبدِّلِّ اهْلدَي، فإن رسول هللا  
 .داودَديبيةِّ يف ُعمَرةِّ القضاءِّ. أخرجه أبو الذي حَنَروا َعاَم احلُ 

إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق [ ]شعيب: ضعيف ]األلباني:  فيه عنعنة ابن إسحاق وباقي رجاله ثقات[عبد القادر: [ ] 1714]جامع: 
 موصوف بالتدليس ولم يصرح بالسماع[ 

،   -رضي هللا عنهما-)د( عبد هللا بن عمر    -[  452]  سأله عبُد الرمحن بن فـَرُّوٍخ قال: »إانَّ ُكنَّا نـَتَـَباَيع أبْموالِّ النَّاسِّ
؟ فقال: َأمَّا رسوُل هللا    .داودفباَت ِبىَن وَظلَّ«. أخرجه أبو  -صلى هللا عليه وسلم-فيأِت أحُدان َمكَة، فـََيبيُت على املالِّ

]عبد القادر: في سنده حريز أو أبو حريز، وهو مجهول، وعبد الرحمن بن فروخ لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: [ 1741]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ضعيف[

رسولِّ  »قِّيَل له: أيَرَفُع الرجُل َيَدْيه إذا رَأى البَـْيَت؟ قال: َحَجْجنا مع    -رضي هللا عنه    -)ت د س( جابر   -[  453] 
 َفُكنَّا نـَْفَعُلُه«. هذه رواية الرتمذي.  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ويف رواية أيب داود والنسائي: »أنَّه ُسئِّل عن الرجل يـََرى الَبيَت َفرَيَْفُع يديهِّ؟ فقال: ما كنُت أرى أنَّ أحداً يفعل هذا إال  
 م يكن يفَعُلُه«. فل -صلى هللا عليه وسلم-اليهود، وقد َحَجْجنا مع رسولِّ هللا 

  [ضعيف]عبد القادر: في سنده مهاجر بن عكرمة المكي القرشي المخزومي، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: [ 1743]جامع: 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

فكنَّا    -صلى هللا عليه وسلم-قال: »ُكنَّا إذا َحججنا مع النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)ت( جابر بن عبد هللا    -[  454] 
 نليبِّّ عن النساءِّ والصبيان«  

 . أخرجه الرتمذي وقال: هذا حديث غريب، وقد أمجع أهل العلم أن املرأة ال يُليبِّّ عنها غريُها
 [ ضعيف ]عبد القادر: في إسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف[ ]األلباني: [ 1766]جامع: 

قالت: »قلت: اي رسول هللا أال نَبين َلَك ِبىَن بَيتاً يُظِّلُّك من الشمس؟    -رضي هللا عنها-)ت د( عائشة  ~  -[  455] 
 .فقال: ال، إَّنا هو ُمَناٌخ َلمن َسَبَق إليه« أخرجه الرتمذي وأبو داود

]عبد القادر: مدار الحديث عندهم على مسيكة أم يوسف بن ماهك، وهي مجهولة الحال[  [ ]الترمذي: هذا حديث حسن[  1775]جامع:  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  [ضعيف ]األلباني: 

»َمنِّ  :  -صلى هللا عليه وسلم-أنَّ رَجاًل قال لرسول هللا    -رضي هللا عنهما-)ت( عبد هللا بن عمر  *    -[  456] 
لَ  والراحِّ الزَّاُد  قال:  السبيُل؟  وما  قال:  والثَّجُّ،  الَعجُّ  قال:  أفضُل؟  احلجَّ  وَأيُّ  قال:  التَّفُِّل،  الشَّعُِّث  قال:  ُة«.  احلاجُّ؟ 

   .أخرجه الرتمذي
تكلم بعض أهل هذا حديث ال نعرفه من حديث ابن عمر إال من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد  ]الترمذي:  [  1778]جامع:  

ضعيف جدا لكن جملة الحج والثج ثبتت من حديث  ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني:  [  العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه
 ]شعيب: حديث ضعيف دون قصة الحج والثج فحسنة[  [أخر

بن عبد هللا    *  -[  457]  عنهما-)ت( جابر  النيب    -رضي هللا  َجٍج:    -صلى هللا عليه وسلم-»أنَّ  َثالَث حِّ َحجَّ 
َر، وَحجة بعد ما هاَجر معها ُعمرٌة، فساق ثالًثً وستني َبَدنَة، وجاء عليٌّ من اليمن بيقيَّتها، فيها   َحجََّتنيِّ قبل َأن يـَُهاجِّ

مِّْن َكلِّّ َبدنٍَة بَِّبْضعٍة َفطُبِّخْت، وَشرَِّب من    -صلى هللا عليه وسلم-حرها، فَأَمَر رسوُل هللا  مَجٌل يف أنفِّهِّ بـَُرٌة من فِّضٍَّة، فـَنَ 
 . الرتمذيَمَرقِّها«. أخرجه 
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]الترمذي:  1784]جامع:   حديث غريب [  وهو صدوق  [  هذا  حباب  بن  زيد  سنده  في  القادر:  الثوري[    يخطئ]عبد  سفيان  حديث  في 
 [   صحيح [ ]األلباني: السياقةضعيف بهذه : شعيب]

َخَرَج من اجلِّْعرانَةِّ    -صلى هللا عليه وسلم-»َأنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت د س( حمرش الكعيب  *    -[  458] 
َلتهِّ، فأْصَبَح ابجلِّْعرانَةِّ   َكَبائٍت، فـََلمَّا زَالتِّ الشمُس مَِّن الَغدِّ لياًل ُمْعَتمِّرًا، فدَخَل مكة لياًل، فـََقَضى ُعْمرَتُه، مث خرج من لَيـْ

 َخَرَج يف َبْطنِّ سرَِّف، حَّتَّ َجاَمَع الطريَق، َطريقِّ مَجٍع بَِّبْطنِّ َسرَِّف، فمن أجل ذلك َخفَيْت ُعمَرتُُه على الناس«
 هذه رواية الرتمذي والنسائي. 

ْعرانََة َفجاَء إىل املسجد، فـَرََكَع ما َشاء هللا، مث أحَرَم،  اجلِّ   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »َدَخَل النيبُّ  
َلتهِّ فاْستْقَبَل َبطن َسرَِّف، حَّت أَتى طريَق   .فَأْصَبَح ِبكة كبائٍت« ،املدينةمثَّ استوى على راحِّ

]عبد القادر: في سنده مزاحم بن أبي مزاحم لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [ ]الترمذي: حسن غريب[  1787]جامع:  
السياقة،   ]األلباني:  سبهذه  مزاحم مجهول[  أبي  بن  مزاحم  بن  دون  عيد  داود صحيحة  أبي  ورواية  والنسائي صحيحة  الترمذي  رواية 

    ركوعه في المسجد[

َمالٍِّك  )جه(    -[  459]  ْبنِّ  َوَقطِّيَفٍة    -رضي هللا عنه-أََنس   ، َوَسلََّم َعَلى رَْحٍل، َرثٍّ َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ قَاَل: َحجَّ 
  ابن ماجهُتَساوِّي َأْربـََعَة َدرَاهَِّم، َأْو اَل ُتَساوِّي، مثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ َحجٌَّة اَل رِّاَيَء فِّيَها، َواَل مُسَْعَة« أخرجه 

 ضعيفان[    -وهو الرقاشي-[ ]شعيب: إسناده ضعيف، الربيع بن صبيح وشيخه يزيد بن أبان  ضعيف لباني: [ ]األ 2890]ماجه: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »احْلُجَّاُج َواْلُعمَّاُر، َوْفُد    -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(    -[  460]  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
  َجاهَبُْم، َوإِّنِّ اْستَـْغَفُروُه َغَفَر هَلُْم« أخرجه ابن ماجهاَّللَِّّ إِّْن َدَعْوُه أَ 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده صالح بن عبد هللا. قال البخاري فيه: منكر الحديث[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب:  2892]ماجه:  
 إسناده ضعيف[ 

َلُة« يـَْعينِّ  َأنَّ   -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس  )جه(  -[ 461]  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »الزَّاُد، َوالرَّاحِّ
  [. أخرجه ابن ماجه97قـَْوَلُه }َمنِّ اْسَتطَاَع إِّلَْيهِّ َسبِّياًل{ ]آل عمران: 

 [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف، سويد بن سعيد ضعيف، وكذلك ابن عطاء[ 2897]ماجه: 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن َحجٍَّة َكاَنْت  -رَُجٌل مَِّن اْلُفرْعِّ   -أَبو اْلَغْوثِّ ْبنِّ ُحَصنْيٍ، )جه(  -[ 462]  أَنَُّه اْستَـْفََّت النَّيبِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُحجَّ َعْن أَبِّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »وََكَذلَِّك  َعَلى أَبِّيهِّ َماَت، َومَلْ حَيُجَّ، قَاَل النَّيبِّ يَك« َوقَاَل النَّيبِّ

َياُم يفِّ النَّْذرِّ، يـُْقَضى َعْنُه« أخرجه ابن ماجه   الصِّّ
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عثمان بن عطاء الخراساني، ضعفه ابن معين. وقيل منكر الحديث متروك. وقال  2905]ماجه: 

 عن أبيه أحاديث موضوعة[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ الحاكم روى 

قَاَل: قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّنَّ َأيبِّ َأْدرََكُه احْلَجُّ، َواَل َيْسَتطِّيُع َأْن حَيُجَّ،   -رضي هللا عنه-ُحَصنْي ْبُن َعْوفٍ )جه(  -[ 463] 
   قَاَل: »ُحجَّ َعْن أَبِّيَك« أخرجه ابن ماجهإِّالَّ ُمْعرَتًِّضا، َفَصَمَت َساَعًة، مثَّ 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن كريب، قال أحمد: منكر الحديث يجيء بعجائب عن حصين بن عوف.  2908]ماجه: 
مرة، محمَّد بن كريب  وقال البخاري: منكر الحديث فيه نظر. وضعفه غير واحد[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف ب

 متفق على ضعفه[ 



793 
 

ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  )جه(    -[  464]  حُمْرٍِّم    -رضي هللا عنهما-َجابِّر  َوَسلََّم: »َما مِّْن  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
، َحَّتَّ َتغِّيَب الشَّْمُس، إِّالَّ    َغاَبْت بُِّذنُوبِّهِّ، فـََعاَد َكَما َوَلَدْتُه أُمُُّه« أخرجه ابن ماجهَيْضَحى َّللَِِّّّ يـَْوَمُه، يـَُليبِّّ

]األلباني: ضعيف[   [ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف. لضعف عاصم بن عبيد هللا وعاصم بن عمر بن حفص[2925]ماجه:  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

َتْدُخُل احْلََرَم، ُمَشاًة ُحَفاًة، َوَيُطوُفوَن   -نهمارضي هللا ع-َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َعبَّاسٍ )جه(    -[  465]  قَاَل: »َكاَنتِّ اأْلَْنبَِّياُء 
َك، ُحَفاًة ُمَشاًة« أخرجه ابن ماجه ، َويـَْقُضوَن اْلَمَناسِّ ْلبَـْيتِّ   ابِّ

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف من أجل مبارك بن حسان[ 2939]ماجه: 

،)جه(  -[ 466]  ْعُت اْبَن هَِّشاٍم، َيْسَأُل َعطَاَء ْبَن َأيبِّ َراَبٍح َعنِّ الرُّْكنِّ اْلَيَماينِّ َوُهَو َيُطوُف  مُحَْيُد ْبُن َأيبِّ َسوِّيََّة، قَاَل: مسِّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " ، فـََقاَل َعطَاٌء: َحدََّثينِّ أَبُو ُهَريـَْرَة َأنَّ النَّيبِّ ْلبَـْيتِّ ُعوَن َمَلًكا، َفَمْن قَاَل: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ   ابِّ وُكَِّل بِّهِّ َسبـْ

َرةِّ حَ  نـَْيا َحَسَنًة، َويفِّ اآْلخِّ َرةِّ، رَبَـَّنا آتَِّنا يفِّ الدُّ نـَْيا َواآْلخِّ َسَنًة، َوقَِّنا َعَذاَب النَّارِّ، قَاُلوا: آمِّنَي "  َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعافَِّيَة يفِّ الدُّ
َع َرُسوَل  الرُّْكنِّ اأْلَْسَودِّ، قَاَل اَي َأاَب حُمَمٍَّد َما بـََلَغَك يفِّ َهَذا الرُّْكنِّ اأْلَْسَودِّ؟ فـََقاَل َعطَاٌء: َحدََّثينِّ أَ  فـََلمَّا بـََلغَ  بُو ُهَريـَْرَة، أَنَُّه مسِّ

َا يـَُفاوُِّض يَدَ  الرَّمْحَنِّ« قَاَل َلُه اْبُن هَِّشاٍم: اَي َأاَب حُمَمٍَّد فَالطََّواُف؟ قَاَل    اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن فَاَوَضُه، فَإَِّّنَّ
ابِّ  طَاَف  »َمْن  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َع  مسِّ أَنَُّه  ُهَريـَْرَة،  أَبُو  َحدََّثينِّ  إِّالَّ  َعطَاٌء:  يـََتَكلَُّم،  َواَل  ًعا  َسبـْ ْلبَـْيتِّ 

َّللَِّّ بُِّسْبحَ  َة، إِّالَّ ابِّ َأْكَبُ، َواَل َحْوَل َواَل قـُوَّ  ُ ُ، َواَّللَّ ، حمَِّيْت َعْنُه َعْشُر َسيَِّّئاٍت، وَُكتَِّبْت لَُه  اَن اَّللَِّّ َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ، َواَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
َا َعَشَرُة َدرََجاٍت، َوَمْن طَاَف، فـََتكَ  ، َخاَض يفِّ الرَّمْحَةِّ بِّرِّْجَلْيهِّ، َكَخائِّضِّ َعْشُر َحَسَناٍت، َورُفَِّع َلُه هبِّ لََّم َوُهَو يفِّ تِّْلَك احْلَالِّ

 اْلَماءِّ بِّرِّْجَلْيهِّ« أخرجه ابن ماجه 

 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: َهَذا ِإْسَناد َضِعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 2957]ماجه: 

ْبنِّ  )جه(    -[  467]  عنه-َعازِّبٍ اْلَبَاء  هللا  َوَأْصَحابُُه،    -رضي  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َنا  َعَليـْ َخَرَج  قَاَل 
جََّتُكْم، ُعْمَرًة« فـََقاَل النَّاُس: اَي َرُسوَل ا ، فـََلمَّا َقدِّْمَنا َمكََّة قَاَل: »اْجَعُلوا حِّ حْلَجِّّ ، َفَكْيَف    َّللَِّّ َقْد َأْحَرْمَنا فََأْحَرْمَنا ابِّ حْلَجِّّ ابِّ
َب فَاْنطََلَق،   مثَّ َدَخَل َعَلى َعائَِّشَة َغْضَباَن، جَنَْعُلَها ُعْمَرًة؟ قَاَل: »اْنظُُروا َما آُمرُُكْم بِّهِّ، فَافْـَعُلوا« فـََردُّوا َعَلْيهِّ اْلَقْوَل، فـََغضِّ

ُ قَاَل: »َوَما يلِّ اَل َأْغَضُب، َوَأاَن آُمُر َأْمًرا، َفاَل أُتْـَبُع« أخرجه  فـََرَأتِّ اْلَغَضَب يفِّ َوْجهِّهِّ، فـََقاَلْت: َمْن َأْغَضَبَك؟ َأْغَضبَ  ُه اَّللَّ
  ابن ماجه

 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 2982]ماجه: 

َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  -رضي هللا عنه-طَْلَحة ْبنِّ ُعبَـْيدِّ اَّللَِّّ )جه(  -[ 468]  َهاٌد،  أَنَُّه مسِّ هِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »احْلَجُّ جِّ
  َواْلُعْمَرُة َتَطوٌُّع« أخرجه ابن ماجه

الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن قيس  2989]ماجه:   ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم. والحسن أيضا    -المعروف بمندل-[ ]عبد 
 [ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا ضعيف[ ضعيف[ ]األلباني: 

يََّة َعَرَفَة،    -رضي هللا عنه -َعبَّاس ْبنِّ مِّْرَداٍس السَُّلمِّيُّ )جه(    -[  469]  ُمَّتِّهِّ َعشِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َدَعا ألِّ َأنَّ النَّيبِّ
لِّْلَمْظلُ  آُخُذ  فَإِّيّنِّ   ،َ الظَّاملِّ َخاَل  َما  هَلُْم،  َغَفْرُت  َقْد  »إِّيّنِّ  يَب:  فَُأجِّ ْلَمْغفَِّرةِّ«  َأْعطَْيَت  ابِّ ْئَت  شِّ إِّْن  َربِّّ  »َأْي  قَاَل:  مِّْنُه«  ومِّ 

ْلُمْزَدلَِّفةِّ، َأَعادَ  يـََّتُه، فـََلمَّا َأْصَبَح ابِّ « فـََلْم جُيَْب َعشِّ يَب إِّىَل َما َسَأَل، قَاَل:    اْلَمْظُلوَم مَِّن اجْلَنَّةِّ، َوَغَفْرَت لِّلظَّاملِِّّ الدَُّعاَء، فَُأجِّ
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َك َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّ  يبِّ أَْنَت َوأُمِّّي إِّنَّ َهذِّهِّ  َفَضحِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأْو قَاَل تـََبسََّم، فـََقاَل َلُه أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر: أبَِّ َلَساَعٌة َما ى هللاُ 
نََّك قَاَل: »إِّنَّ َعُدوَّ اَّللَِّّ إِّْبلِّيَس، لَ  ُ سِّ مَّا َعلَِّم َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ، َقدِّ  ُكْنَت َتْضَحُك فِّيَها، َفَما الَّذِّي َأْضَحَكَك؟ َأْضَحَك اَّللَّ
َوالثُـّبُ  ْلَوْيلِّ  ابِّ َوَيْدُعو  هِّ،  رَْأسِّ َعَلى  حَيُْثوُه  َفَجَعَل  َاَب،  الرتُّ َأَخَذ  ُمَّيتِّ  َوَغَفَر ألِّ ُدَعائِّي،  مِّْن  اْسَتَجاَب  رَأَْيُت  َما  فََأْضَحَكينِّ  ورِّ، 

   َجَزعِّهِّ« أخرجه ابن ماجه
]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن كتانة، قال البخاري: لم يصح حديثه. ولم أر من تكلم فيه بجرح وال  [  3013]ماجه: 

 توثيق[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف عبد القاهر بن السري السلمي، وجهالة عبد هللا ابن كنانة وأبيه[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل َلُه: َغَداَة مَجٍْع »اَي بِّاَلُل َأْسكِّتِّ   -رضي هللا عنه-َراَبٍح بِّاَلل ْبنِّ  )جه(  -[ 470]  َأنَّ النَّيبِّ
يَئُكمْ  نُِّكْم، َوَأْعَطى ، لُِّمْحسِّ النَّاَس« َأْو »أَْنصِّتِّ النَّاَس« مثَّ قَاَل: »إِّنَّ اَّللََّ َتَطوََّل َعَلْيُكْم يفِّ مَجْعُِّكْم َهَذا، فـََوَهَب ُمسِّ

ْسمِّ اَّللَِّّ« أخرجه ابن ماجه َنُكْم َما َسَأَل، اْدفـَُعوا ابِّ   حُمْسِّ
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا إسناد ضعيف. أبو سلمة هذا ال يعرف اسمه. وهو مجهول[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب:  3024]ماجه: 

 إسناده ضعيف لجهالة أبي سلمة الحمصي[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َأخََّر َطَواَف الزِّاَيرَةِّ، إِّىَل   -رضي هللا عنهما-َعائَِّشة، َواْبن َعبَّاٍس  )جه(    -[  471]  َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
« أخرجه ابن    ماجهاللَّْيلِّ

]األلباني:  3059]ماجه:   ابن  شاذ[  [  وفي سماعه من  بالعنعنة،  رواه  وقد  بالتدليس،  الزبير موصوف  أبو  إسناده ضعيف،  ]شعيب: 
 عباس وعائشة نظر[ 

مِّْن أَْيَن  حُمَمَّد ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َأيبِّ َبْكٍر، قَاَل: ُكْنُت عِّْنَد اْبنِّ َعبَّاٍس َجالًِّسا، َفَجاَءُه رَُجٌل، فـََقاَل:  )جه(    -[  472] 
ئْ  َها، فَاْستَـ جِّ نـْ َبغِّي؟ قَاَل: وََكْيَف؟ قَاَل: إَِّذا َشرِّْبَت مِّ َها، َكَما يـَنـْ نـْ َلَة، َواذُْكرِّ  َت؟ قَاَل: مِّْن زَْمَزَم، قَاَل: َفَشرِّْبَت مِّ ْقبِّلِّ اْلقِّبـْ

َها، فَإَِّذا فـََرْغَت، فَامْحَدِّ اَّللََّ َعزَّ وَ  نـْ َجلَّ، فَإِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ  اْسَم اَّللَِّّ، َوتـَنَـفَّْس َثاَلًًث، َوَتَضلَّْع مِّ
ُْم اَل يـََتَضلَُّعوَن، مِّْن زَْمَزَم« أخرجه ابن ماجه نَـَنا، َوَبنْيَ اْلُمَنافِّقِّنَي، إَِّّنَّ    آيََة َما بـَيـْ

بن أبي بكر روى عنه اثنان ولم يوثقه أحد، وباقي   [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، محمَّد بن عبد الرحمن3061]ماجه: 
 رجاله ثقات[ 

ََحٍد، يَبِّيُت ِبَِّكََّة، إِّالَّ   -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس )جه(  *  -[ 473]  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ألِّ صِّ النَّيبِّ قَاَل: »مَلْ يـَُرخِّّ
َقايَةِّ« ، مِّْن َأْجلِّ السِّّ    أخرجه ابن ماجه لِّْلَعبَّاسِّ

إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم[ ]البوصيري:  [ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ ]شعيب: صحيح بما قبله، وهذا 3066: ماجه]
هذا إسناد ضعيف إسماعيل بن مسلم البصري ضعفه ابن المبارك وأحمد وابن معين وقال ابن المديني أجمع أصحابنا على ترك 

 أحاديثه[ 

هِّ َوَسلََّم، َأْن يـَْنفَِّر الرَُّجُل، َحَّتَّ  قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  -رضي هللا عنهما-اْبن ُعَمرَ )جه(  *  -[ 474] 
« أخرجه ابن ماجه ْلبَـْيتِّ ُر َعْهدِّهِّ ابِّ   َيُكوَن آخِّ

]األلباني: صحيح[    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده إبراهيم، هو ابن إسماعيل المكي الفربري. ضعفه أحمد وغيره[3071]ماجه:  
 متروك[  -وهو الخوزي -إبراهيم بن يزيد  ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، 
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يُبُه    -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(    -[  475]  ، ُيصِّ النـََّعامِّ بـَْيضِّ  َوَسلََّم، قَاَل: يفِّ  َعَلْيهِّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   "
  اْلُمْحرُِّم، َْثَُنُه " أخرجه ابن ماجه

ناده علي بن عبد العزيز، مجهول. وأبو المهزم، اسمه يزيد بن سفيان ضعيف[  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إس3086]ماجه: 
 متروك[  -واسمه يزيد بن سفيان -]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، أبو المهزم 

َسعِّيدٍ )جه(    -[  476]  عنه-أَبو  هللا  أَنَُّه    -رضي  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ احْلَيََّة،  َعنِّ  اْلُمْحرُِّم،  »يـَْقُتُل  قَاَل: 
هَلَا   قِّيَل   َ ملِّ َلُه:  َفقِّيَل  َقَة«  اْلُفَوْيسِّ َواْلَفْأرََة  اْلَعُقوَر،  َواْلَكْلَب  اْلَعادَِّي،  َوالسَُّبَع  اَّللَِّّ  َواْلَعْقَرَب،  َرُسوَل  َنَّ  ألِّ قَاَل:  َقُة؟  اْلُفَوْيسِّ

قَ  َا اْلبَـْيَت. أخرجه ابن ماجه َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْستَـيـْ  َظ هَلَا، َوَقْد َأَخَذتِّ اْلَفتِّيَلَة، لُِّتْحرَِّق هبِّ

الباقي: في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف 3089]ماجه:   ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف  [  [ ]عبد 
 لضعف يزيد بن أبي زياد وباقي رجاله ثقات[ 

َ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوَما تُ )جه(  -[ 477]  ْدَعى رِّاَبُع  َعْلَقَمة ْبنِّ َنْضَلَة، قَاَل: »تـُُويفِّّ
   َمكََّة، إِّالَّ السََّوائَِّب، َمنِّ اْحَتاَج َسَكَن، َوَمنِّ اْستَـْغىَن َأْسَكَن« أخرجه ابن ماجه

ني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حال علقمة بن نضلة، وهو تابعي ال تصح صحبته، فالحديث  [ ]األلبا3107]ماجه: 
 مرسل[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل   -رضي هللا عنه-َعيَّاش ْبنِّ َأيبِّ رَبِّيَعَة اْلَمْخُزومِّيِّ )جه(  -[ 478] 
َرْيٍ، َما َعظَُّموا َهذِّهِّ احْلُْرَمَة، َحقَّ تـَْعظِّيمَِّها، فَإَِّذا َضيـَُّعوا َذلَِّك، َهَلُكوا« أخرجه ابن ماجهتـََزاُل َهذِّهِّ اأْلُمَّ    ُة خبِّ

]شعيب: إسناده ضعيف  ضعيف[  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد واختلط بأخرة[ ]األلباني: 3110]ماجه: 
 ، وهو الكوفي، وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك عياش بن أبي ربيعة[ لضعف يزيد بن أبي زياد

قَاَل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ ُأُحًدا َجَبٌل حيِّبـَُّنا    -رضي هللا عنه-أََنَس ْبَن َمالِّكٍ )جه(  -[ 479] 
   تـُرَعِّ اجْلَنَّةِّ، َوَعرْيٌ َعَلى تـُْرَعٍة مِّْن تـُرَعِّ النَّارِّ« أخرجه ابن ماجهَوحنِّبُُّه، َوُهَو َعَلى تـُْرَعٍة مِّْن 

[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: القطعة األولى منه صحيحة من طريق آخر، وهذا إسناد ضعيف، محمَّد بن إسحاق  3115]ماجه:  
 مدلس، والثاني صدوق حسن الحديث في أكثر أحواله[  مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وعبد هللا بن مكنف روى عنه اثنان، أحدهما 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه ُمَشاًة مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ، إِّىَل   -رضي هللا عنه-أَبو َسعِّيدٍ )جه(  -[ 480]  قَاَل: َحجَّ النَّيبِّ
ْلَط اهْلَْرَوَلةِّ« أخرجه ابن ماجهَمكََّة َوقَاَل: »اْربُُطوا َأْوَساَطُكْم،  ُزرُِّكْم، َوَمَشى خِّ   أبُِّ

 بن أعين ضعيفان[  وحمران[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، يحيى بن يمان  3119]ماجه: 

قَاَل: »َمْن َكاَن َلُه َسَعٌة، َومَلْ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  -رضي هللا عنه-أَبو ُهَريـَْرَة )جه(  *  -[ 481] 
اَن« أخرجه ابن ماجه ، َفاَل يـَْقَرَبنَّ ُمَصالَّ   ُيَضحِّّ

المتابعات  3123]ماجه:   في  له  أخرج  فإنما  مسلم  له  روى  وإن  وهو  عياش،  بن  هللا  عبد  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ]
ح أبو  وقال  والنسائي.  داود  أبو  ضعفه  وقد  الثقات[  والشواهد.  في  حبان  ابن  وذكره  الحديث.  منكر  يونس:  ابن  وقال  صدوق.  اتم: 

 ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأاَتُه رَُجٌل فـََقاَل: إِّنَّ َعَليَّ َبَدنًَة،  -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس  )جه(   -[ 482] َوَأاَن  َأنَّ النَّيبِّ
َتاَع، َسْبعَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن يـَبـْ ُدَها، فََأْشرَتِّيـََها »فََأَمَرُه النَّيبِّ َا، َواَل َأجِّ ٌر هبِّ َياٍه، فـََيْذحَبَُهنَّ« أخرجه ابن ماجه ُموسِّ    شِّ
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 [ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 3136]ماجه: 

ي بِّهِّ، فََأَصاَب الذِّْئُب مِّْن أَْلَيتِّهِّ، َأْو ُأُذنِّهِّ،   -رضي هللا عنه-ْدرِّيِّّ أَبو َسعِّيٍد اخلُْ )جه(  -[ 483]  تَـْعَنا َكْبًشا ُنَضحِّّ قَاَل: ابـْ
َي بِّهِّ« أخرجه ابن ماجه َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »فََأَمَراَن، َأْن ُنَضحِّّ    َفَسأَْلَنا النَّيبِّ

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ جدا[ سناد [ ]األلباني: ضعيف اإل3146]ماجه: 

،  َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َسْعدِّ ْبنِّ َعمَّارِّ ْبنِّ َسْعٍد، ُمَؤذِّّنِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: حَ )جه(    -[  484]  دََّثينِّ َأيبِّ
َصلَّى هللاُ   اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ  َجدِّهِّ،  َعْن  أَبِّيهِّ،  بَِّيدِّهِّ،  َعْن  ُزرَْيٍق  َبينِّ  َطرِّيقِّ   ، الزُّقَاقِّ َطَرفِّ  عِّْنَد  يـََّتُه،  ُأْضحِّ »َذَبَح  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ 

   بَِّشْفَرٍة« أخرجه ابن ماجه
 [ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن سعد وأبيه وجده[ 3156]ماجه: 

يُّ؟  زَْيد ْبنِّ َأْرَقمَ )جه(    -[  485]  ، قَاَل: قَاَل َأْصَحاُب َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َما َهذِّهِّ اأْلََضاحِّ
فَالصُّوُف؟ اَي َرُسوَل    قَاُلوا: "قَاَل: »ُسنَُّة أَبِّيُكْم إِّبـَْراهِّيَم« قَاُلوا: َفَما لََنا فِّيَها اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »بُِّكلِّّ َشَعَرٍة، َحَسَنٌة«  

، َحَسَنٌة« أخرجه ابن ماجه   اَّللَِّّ قَاَل: »بُِّكلِّّ َشَعَرٍة مَِّن الصُّوفِّ
الحديث[ ]األلباني:    [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو داود. واسمه نفيع بن الحارث. وهو متروك. واتهم بوضع3127]ماجه:  

 جًدا[ ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف 

يـَْبكِّي َطوِّياًل،  اْبن ُعَمَر، قَاَل: اْستَـْقَبَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم احْلََجَر، مثَّ َوَضَع َشَفتَـْيهِّ َعَلْيهِّ، )جه(  -[ 486] 
  ا ُتْسَكُب اْلَعَبَاُت« أخرجه ابن ماجهمثَّ اْلتَـَفَت، فَإَِّذا ُهَو بُِّعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ يـَْبكِّي، فـََقاَل اَي ُعَمُر: »َهاُهنَ 

 [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده محمد بن عون الخراساني، ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما[ 2945]ماجه: 
 متروك[  -وهو الخراساني-]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، محمَّد بن عون 

َأنَّ )جه(    -[  487]  ابن  َجابِّر،  احْلَجَّ« أخرجه  »َأفْـَرُدوا  َوُعْثَماَن  َوُعَمَر،  َبْكٍر،  َوَأاَب  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   
  ماجه

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده القاسم بن عبد هللا، وهو متروك. وكذبه أحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع[  1967]ماجه: 
 ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ ]شعيب: صحيح من غير هذا الوجه، وهذا إسناد ضعيف جًدا، القاسم بن عبد هللا العمري متروك[ 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأْدَرَك رََمَضاَن ِبَِّكََّة،    -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس    )جه( -[  488] 
َواَها، وََكَتَب اَّللَُّ َفصَ  ُ َلُه مِّاَئَة أَْلفِّ َشْهرِّ رََمَضاَن، فِّيَما سِّ ْنُه َما تـََيسََّر َلُه، َكَتَب اَّللَّ  َلُه، بُِّكلِّّ يـَْوٍم عِّْتَق رَقـََبٍة، وَُكلِّّ  اَمُه، َوقَاَم مِّ

َلٍة عِّْتَق رَقـََبٍة، وَُكلِّّ يـَْوٍم مُحْاَلَن فـََرٍس يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، وَ  َلٍة َحَسَنًة« أخرجه ابن ماجهلَيـْ   يفِّ ُكلِّّ يـَْوٍم َحَسَنًة، َويفِّ ُكلِّّ لَيـْ

 [ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد الرحيم بن زيد العمي متروك، وأبوه زيد بن الحواري ضعيف[ 3117]ماجه: 

، فَـ  َداُودُ  )جه(-[ 489]  َنا َخْلَف اْلَمَقامِّ َنا َطَوافـََنا، أَتـَيـْ َقاَل:  ْبُن َعْجاَلَن، قَاَل: طُْفَنا َمَع َأيبِّ عَِّقاٍل، يفِّ َمَطٍر، فـََلمَّا َقَضيـْ
َنا رَْكَعَتنْيِّ،  َنا اْلَمَقاَم، َفَصلَّيـْ َنا الطََّواَف، أَتـَيـْ فـََقاَل لََنا أََنٌس: »ائْـَتنُِّفوا اْلَعَمَل،  طُْفُت َمَع أََنس ْبنِّ َمالٍِّك يفِّ َمَطٍر، فـََلمَّا َقَضيـْ

  ابن ماجه فـََقْد ُغفَِّر َلُكْم، َهَكَذا قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوطُْفَنا َمَعُه يفِّ َمَطٍر« أخرجه
واسمه هالل   -د بن عجالن ضعيف، وأبو عقال[ ]حكم األلباني: ضعيف اإلسناد جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، داو 3118]ماجه: 

 متروك، اتهم برواية الموضوعات عن أنس[  -ابن زيد بن يسار
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 : يف اجلهاد وما يتعلق به من األحكام واللوازم الثامن الكتاب  
: قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »اجلهاُد واِّجٌب عليكم مع كلِّّ  -رضي هللا عنه    -)د( أبو هريرة    -  [490]

رًا، والصالُة واجبة عليكم خلَف كل مسلم: برًا كان َأو فاجرًا، وإن َعمَِّل الكبائر، والصالة واجبة   أمري: بَرًا كاَن أو فَاجِّ
 أبو داود.  الكبائَر« أخرجهل على كل مسلم: برًا كان أو فاجرًا، وإن عم

: رجاله ثقات، إال أن العالء بن الحارث كان قد اختلط، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة[ ]شعيب: رجاله  رعبد القاد] [  1038]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ ثقات لكنه منقطع[ 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »من َلقَي هللا تعاىل بغري أَثٍر  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -  [491] 
 . الرتمذيَأخرجه  «.جهاد، َلقَِّي هللا ويف إميانهِّ ثـُْلَمةٌ من 

: في سنده إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ، وفيه تدليس الوليد بن مسلم[  رعبد القاد][  هذا حديث غريب]الترمذي:  [  1044]جامع:  
 [ ضعيف ]األلباني: 

جندب    -  [492]  بن  عنه    -)د( مسرة  عبَد  -رضي هللا  األنصارِّ:  َعاُر  وشِّ َعْبَد هللاِّ،  رين:  املهاجِّ َعاُر  شِّ قال: كان   :
 . الرمحن. أخرجه أبو داود

: في سنده الحجاج بن أرطأة، وهو كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن، وفيه أيضًا عنعنة الحسن[ ]شعيب:  رعبد القاد[ ] 1051]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ إسناده ضعيف[ 

العاص    -  [493]  ين عن اجلِّهادِّ  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمرو بن  َأْخبِّ قـُْلُت: اي رسول هللا،  : قال: 
باً بَعثَك هللا صابرًا حمتسباً، وإن قَاتلَت مرائياً ُمكاثِّ  رًا، بـََعَثَك  والَغْزوِّ، فقال: »اي َعبَد هللا ْبَن َعمرو إْن قاتلَت صابرًا حُمْتسِّ

«. أخرجه أبو هللا مرائياً مكاثِّ   . داودرًا، اي عبَد هللاِّ بَن عمرو، َعلى أي حاٍل قاتلَت أو قُتِّلت، بَعَثك هللا على تلك احلالِّ
[ ]شعيب:  وله شاهد  ]عبد القادر: في سنده العالء بن عبد هللا بن رافع وحنان بن خارجة لم يوثقهما غير ابن حبان [  1065]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ إسناده ضعيف لجهالة حنان بن خارجة[ 

فريوز[  -  [494]  بن  ]سعيد  البخرتي  أبو  َسْلَماُن  -رمحه هللا  -)ت(  َأمريهم  املسلمني كان  ُجُيوش  مِّْن  جْيشاً  أنَّ   :
يُّ   َهُد إلي  -الفارِّسِّ هم؟ قال: َدعوين أدعوهم، كما مسعُت رسول  َحاَصُروا َقْصرًا مِّْن ُقُصورِّ فَارَِّس، فقال املسلُمون: أاَل ننـْ

أْسَلْمُتم  فَإْن   ، يُطيعونينِّ العرَب  أن  يٌّ، وتـَُرون  َأان رجٌل منكم فارسِّ ا  فقال: »إَّنَّ فأاتهم  َيْدُعو،    هللا صلى هللا عليه وسلم 
علي تـَرَْكناكم  دِّيَنكم  إال  ُتْم  أبيـْ وإْن  َنا،  َعليـْ الذي  مِّثُل  وعليكم  لنا،  الذي  ْثُل  مِّ وأنتم َفلكم  يٍد  عن  اجلزيَة  وأعُطوان  ه، 

يَّةِّ: وأَنتم َغرْيُ حَمُمودِّيَن   لفارِّسِّ ُتْم اَنبْذانكم على َسَواٍء«، قالوا: ما حنن ابلذي نُعطِّي    -صاغِّرون َوَرَطَن ]إليهم[ ابِّ وإْن أبيـْ
َهُد إليهم؟ قال: ال َفدَ  عاُهْم ثالثَة َأايم إىل مِّْثلِّ هذا، مث قال: اَّْنَُدوا  اجلْزيَة، ولكنَّا نقاتُِّلُكم، قالوا: اي َأاب عبَد هللا، أال نـَنـْ

 . الرتمذيإليهم، فـَنَـَهُدوا إليهم، فـََفَتُحوا ذلك اْلَقْصَر. أخرجه 
أبو البختري لم يدرك سلمان[  فيه  ]عبد القادر:  [  حديث حسن، ال نعرفه إال من حديث عطاء بن السائب [ ]الترمذي: هذا  1075]جامع:  

 [ ضعيف ]األلباني: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا بعَث جيشاً قال:  -رضي هللا عنه    -)د( أنس بن مالك    *   -  [495] 
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ُنوا،  »انطلقوا ابسمِّ هللاِّ، ال تقتلوا شيخاً فانياً، وال طِّفالً صغريًا، وال اْمرأة، وال تـَُغلُّوا،   وضمُّوا َغنائَمكم، وَأصلُِّحوا وأْحسِّ
ننَي«. أخرجه أبو داود  .إن هللَا حيِّبُّ احمْلسِّ

]عبد القادر: في سنده خالد بن الفزر الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان، وله شواهد يتقوى بها[ ]شعيب: حسن  [  1076]جامع:  
 باني: ضعيف[ ]األللغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن الفزر[  

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »اقُتلوا ُشيوَخ  -رضي هللا عنه    -)ت د( مسرة بن جندب    *   -[  496] 
ُقوا َشرَخُهْم«.   املشركني، واستَـبـْ

 .داوديعين: َمْن مل يـُْنبِّْت منهم. أخرجه الرتمذي وأبو  
الوليد بن مسلم، والحجاج بن أرطأة    . وفيها]عبد القادر: فيه عنعنة الحسن[  هذا حديث حسن صحيح غريب [ ]الترمذي:  1079]جامع:  

 ]األلباني: ضعيف[ وهما مدلسان[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

 [497]  -  *    ُّ : قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعَث جْيشاً أو  -رضي هللا عنه    -)ت د( عِّصاُم املَُزينِّ
دًا، أو مسعُتم ُمؤذِّّانً، فال تقتلوا أحدًا«. أخرجه الرتمذي وأبو   .داودَسريَّة، يقوُل هلم: »إذا رأَيُتم َمْسجِّ

ومع ذلك حسنه الترمذي ولعل ذلك لشواهده[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد    [ ]عبد القادر: في سنده من ال يعرف،1086]جامع:  
 ضعيف، لجهالة ابن عصام المزني[ ]األلباني: ضعيف[ 

)د( مسلم بن احلارث بن مسلم ]التميمي[ قال: إنَّ أاَبُه قال: بَعثَنا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يف    -  [498] 
ي، فَسبْقُت أصحايب، فـَتَـَلقَّاين َأهُل احْليِّ ابلرَّننيِّ، فقلُت هلْم: قُ  ولوا، ال إلَه إال  َسرِّيٍَّة، فلما بلغنا املُغَاَر، اْسَتحثـَْثُت فـََرسِّ

ُه  وا، فقاُلوها، فالمين أصحايب، وقالوا: َحَرْمتَـَنا اْلَغنيَِّمة، فـََلمَّا َقدِّْمنا على رسولِّ هللاِّ صلى هللا عليه وسلم، أْخَبُو هللاُ، حُتَرزُ 
ابلذَّي َصنْعُت، فَدعاين، َفحسََّن يل ما صنْعُت، وقال: »أَما إنَّ هللَا قد َكَتَب لك من ُكلِّّ إنسان منهم كذا وكذا«، قال  

بْعدِّي«، عبد الرمح إيّنِّ َسأكُتُب لك ابلوَصاةِّ  الثَّواَب، مث قال يل رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم: »َأما  يُت  ن: أان َنسِّ
 . داودفـََفَعَل َوَخَتم عليه، ودفـََعُه إيلَّ. أخرجه أبو 

القادر:  [  1087]جامع:   إسناده  فيه  ]عبد  ]شعيب:  ابن حبان[  يوثقه غير  لم  الحارث  بن  التابعيمسلم  لجهالة  ]األلباني:  ضعيف،   ]
 ضعيف[ 

: قال: بعَث رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َعْبَد هللا بن غالٍب  -رضي هللا عنه    -)د( جندب بن مكيث    -  [499] 
 إذا ُكنَّا ابلكديد، َلقِّيَنا  وأَمَرُهْم: أْن َيُشنُّوا الغارََة على بين املُلوَّحِّ ابلَكدِّيدِّ، فخَرجنا حَّت  -وكنُت فيهم   -اللَّْيثِّّي يف سرية  

ا َخَرْجُت إىل رسولِّ هللا صلى هللا   ْئُت ُأريُد اإلسالَم، وإَّنَّ ، فَأَخْذانُه، فقال: إَّنا جِّ عليه وسلم،  احلارث بن اْلَبْصاءِّ اللَّْيثِّيَّ
 . داودَتوثُق مِّنَك، َفَشَدْدانُه وًَثقاً. أخرجه أبو فُقْلَنا: إْن َتُك ُمْسلِّماً لْن يُضرََّك رِّابطَُنا يوماً وليلة، وإْن َتُك غرْيَ ذلك َنسْ 

]عبد القادر: فيه مسلم ابن عبد هللا الجهني، وهو مجهول وعنعنه ابن إسحاق[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة مسلم  [  1089]جامع:  
 ]األلباني: ضعيف[ بن عبد هللا[  

: أنه كان يف َسرِّيٍَّة من َسرااَي رسولِّ هللاِّ صلى  -رضي هللا عنهما    -)د ت( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    ~  -  [500] 
،  هللا عليه وسلم، قال: َفحاَص النَّاُس َحْيَصة، فُكْنُت فيمن حاَص، فلمَّا نـََفران، قـُْلَنا: كيف َنْصَنُع، وقد فـََرْران من الزَّ  ْحفِّ

؟ فُقْلنَ  ا: َنْدُخُل املديَنَة فال يـََراان َأَحٌد، قال: فـََلمَّا َدخْلنا املديَنَة، قـُْلَنا: لو َعرْضَنا أَنُفَسنا على رسول هللا  وبُؤان ابلَغَضبِّ
َنا، قال: َفَجَلْسَنا لرسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم    صلى هللا عليه وسلم، فإْن كاَن لَنا تـَْوبٌَة أُقْمَنا، وإْن كاَن غرَي ذلك َذهبـْ
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َنا، وقال: ال، بل أنـُْتم اْلعكَّاُروَن، ققبل ص ال: َفَدنـَْوان، الة الغداةِّ، فلمَّا َخَرَج ُقمنا إليه، فقْلنا: حَنُْن اْلَفرَّاُروَن، فأقْـَبل َعَليـْ
 فـََقبـَّْلَنا يَدُه، فقال: أان فَِّئُة املسلمني. هذه رواية أيب داود. 

ليه وسلم يف َسرِّيٍَّة، فحاَص الناُس حيصًة، فقدِّمنا املدينة، فَْاختبأان هبا،  ورواية الرتمذي قال: بعثَنا رسوُل هللا صلى هللا ع
، وأان  وقلنا: َهَلْكنا، مث أتينا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم، فقلنا: اي رسول هللا، حَنُْن الفرَّاُرون، قَاَل: بل أنتم الَعكَّاُرون

 . فئَـُتُكمْ 
]عبد القادر: في سنده يزيد بن أبي زياد، وهو  [  هذا حديث حسن ال نعرفه إال من حديث يزيد بن أبي زياد[ ]الترمذي:  1091]جامع:  

 ]شعيب: إسناده ضعيف[   سيء الحفظ[ ]األلباني: ضعيف[

العوام    -  [501]  صلى هللا عليه  : قال: حدثين أسامة: أنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنهم    -)د( عروة بن الزبري بن 
 وسلم كان َعهَِّد إليه، قال: َأغِّْر على أُْبىن َصباحاً، وَحرِّْق. 

 . قيل أليب مسهر: أُْبىَن؟ قال: حَنُن أْعَلُم، هي: يـُْبىَن: فَِّلْسطِّني. أخرجه أبو داود
 يب: إسناده ضعيف[ ]شع ]عبد القادر: في سنده صالح بن أبي األخضر، وهو ضعيف يعتبر به[ ]األلباني: ضعيف[[ 1099]جامع: 

: قال: َغَزْوان مع عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، فُأَِت أبربعةِّ  -رمحه هللا    -)د( عبيد بن تعلي الفلسطيين    -  [502] 
 أْعالٍج من العدوِّ، فَأَمر هبم فُقتُِّلوا َصْبًا. 

فقال: مسعُت رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم    -عنهرضي هللا    -ويف رواية: ابلنَّبلِّ َصبًا، فَبلَغ ذلك أاب أيوب األنصاري  
ينهى عن قـَْتلِّ الصَّْبِّ، فوالذي نفسي بيده، لو كانت دجاجٌة ما َصَبُْْتا، فبلَغ ذلك عبد الرمحن بن خالد، فأْعتَق أربَع  

 رقاٍب. أخرجه أبو داود.
 ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ [ 1101]جامع: 

َلة:  -رضي هللا عنه    -)د( ابن مسعود    *  -[  503]  : قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أَعفُّ النَّاسِّ قِّتـْ
«. أخرجه أبو داود.  أْهُل اإلميانِّ

]عبد القادر: المغيرة بن مقسم الضبي مدلس وال سيما عن إبراهيم بن يزيد، وقد روى في هذا الحديث، ولم يصرح [ 1102]جامع: 
 بالسماع[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل هني بن نويرة[ ]األلباني: ضعيف[. 

: قال: أمَّا بعُد، فإن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مَسَّى َخْيلَنا خيَل  -رضي هللا عنه    -)د( مسرة بن جندب    -[  504] 
جلماعةِّ والصَّبِّ، والسَّكينة إذا قاتلنا. أخرجه  اب  -إذا فزِّعنا    -هللا إذا فزعنا، وكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أيمُران 

   .داودأبو 
 [ ]عبد القادر: في سنده لين ومجاهيل[ ]األلباني: ضعيف[ 1111]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »خرُي الصحابةِّ: -رضي هللا عنهما    -)ت د( ابن عباس    *  -[  505] 
مِّذِّ  مِّْن قِّلٍَّة«. أخرجه الرتَّ يـُْغَلَب اثنا َعَشَر ألفاً  : أربعُة آالٍف، ولن  ي، وأبو  أربعٌة وخرُي السرااي: أربُعمائٍة، وخرُي اجليوشِّ

 داود.
]الترمذي:  1112]جامع:   بن حازم[  أحد غير جرير  كبير  يسنده  ]شعيب:  [  هذا حديث حسن غريب، ال  إسناده حسن[  القادر:  ]عبد 

 [ ضعيفضعيف وهذا سند رجاله ثقات، إال أنه قد اختلف في وصله وإرساله[ ]األلباني: 
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املشركني، فأىب  : أن املشركني أرادوا أن يشرتوا جَسَد رجل من -رضي هللا عنهما  -)ت( ابن عباس   -[ 506] 
 . رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيَعهم. أخرجه الرتمذي

ضعيف  ]عبد القادر: في سنده عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ[ ]األلباني: [ هذا حديث غريب [ ]الترمذي: 1118]جامع: 
 [. اإلسناد

: عن أبيه، عن جده صخر: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم غزا  -رمحه هللا    -)د( عثمان بن أيب حازم    -[  507] 
ثَقِّيفاً، فلما أْن مسع ذلك َصْخٌر ركب يف خيٍل ميِّدُّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فوجد رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قد  

َد هللا وذِّمَّتُه: أن ال يفارق هذا القصر، حَّت ينزلوا على ُحْكمِّ رسولِّ هللا صلى  انصرف ومل يفتْح، فجَعَل صخٌر يومئذ عه
هللا عليه وسلم، فلم يُفارِّقْـُهْم حَّت نزلوا على ُحكمِّ رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم. فكتب إليه صخٌر: أما بعُد؛ فإنَّ  

وهم يف خيٍل، فأمر رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم »ابلصالُة  ثَقيفاً قد نزَلت على ُحْكمَِّك اي رسول هللا، وإين ُمقبٌِّل هبم،
: اللهم ابرك ألمحس يف خيلها، ورجاهلا، وأاته القوُم، فتَكلَّم املغريُة بن شعبة فقال:   جامعٌة«، َفدَعا ألمحَس عشَر دعواتِّ

: اي صخُر؛ إن القوَم إذا أسلموا  اي نيب هللا، إن صخرًا أخذ عمَّيت، وقد دخلْت فيما دخل فيه املسلمون، فدعاهم، فقال
لبين   ماء كان  وسلم  عليه  النيبَّ صلى هللا  وسأل  إليه،  فدفعها  عمََّتُه،  املغرية  إىل  فادفع  وأمواهلم،  دماءهم  أحرزوا  فقد 

املاء:   ذلك  وتركوا  اإلسالم،  هربوا عن  قد  وأسلموا    -ُسَليُم،  فأنزله،  وقومي؟  أان  فيه  السَُّلمِّينيِّّ   -أنزل  أَتوا  ف   -يعين 
أْسَلْمنا، وأتينا صخراً   فَأىَب فأتوا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: اي نيبَّ هللا،  إليهم املاء  صخرًا وسألوه: أن يدفع 
فادفع إىل   أمواهلم ودِّماءُهْم،  فقد أحرزوا  إذا أسلموا  القوم  إن  َصْخُر،  فال: اي  فأىب علينا، فدعاه،  ماءان،  َنا  إِّلَيـْ ليْدَفَع 

َماءُهْم، قال: نعم اي نيبَّ هللا، قال: ورأيُت وَجه رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يتغريَُّ عند ذلك مُحَْرة، حياء من  القوم  
 . أخذه اجلارية، وأخذه املاء. أخرجه أبو داود

االستطابةِّ والسؤال، ولذلك كان  قال اخلطايب: ُيشبه أن يكوَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إَّنا أمَرُه بردِّّ املاء، على معىن  
 يظهُر يف وجهه أثُر احلياء. 

لَِّصْخٍر،   لرسولِّ هللا، ورسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم جعله  فيئاً  فإنِّّه يكوُن  الكافَر إذا هرَب عن مالهِّ،  واألصل: أنَّ 
ْلُكُه عنه برضاُه.   وحيث ملكُه صخرًا، فإَّنا ينتقُل مِّ

  عليه وسلم إليهم أتَلُّفاً هلم على اإلسالم.وإَّنا ردَُّه رسوُل هللا صلى هللا
 وأما رُدُه املرأَة: فيحتمل أن يكون ذلك، كما فعله يف َسيبِّ َهوازَِّن، بعد أنِّ استطَاَب أنـُْفَس الغاَّننَي عنها. 

يـَُردَّ املرأَة، وأن   ال ُتسىَب؛ ألن  وقد حيتمل: أن ذلك ألَّنم نزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فرَأى أْن 
يَـُهم كان موقوفاً على ما يريه هللا فيهم، فكان ذلك حكمه. وهللا أعلم.  أمواهلم ودماءهم وَسبـْ

سنده عثمان بن أبي حازم بن صخر بن العيلة، لم يوثقه غير ابن حبان، وأبوه مجهول[ ]األلباني: في  ]عبد القادر:  [  1119]جامع:  
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  ضعيف اإلسناد[

: قال: ملَّا خرَج رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم قالت يل مَهَْدان:  -رضي هللا عنه    -شهر  )د( عامر بن    -[  508] 
يَت لنا شيئاً قَبِّْلناُه، وإن َكرِّْهَت شيئاً َكرِّْهناه؟ قلت: نعم، فجئُت، حَّتَّ   هل أنَت آٍت هذا الرجل، وُمراْتٌد لنا، فإن رضِّ

يُت أْمَرُه، وأسَلَم قومِّي، وَكتَب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا  َقدِّْمُت على رسول هللاِّ ص لى هللا عليه وسلم، فرضِّ
اليمن مجيعاً،   إىل  الرهاوّي  مرارة  بن  مالك  عليه وسلم  وبعَث رسوُل هللا صلى هللا  قال:  ُمرَّان،  إىل عمري ذي  الكتاَب 
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إىل   انطِّلْق   : لَعكٍّ فقيل  قال:  َخْيوان،  ذو  َعكُّ  بلدَك  فأسلم  على  األماَن  منه  وُخْذ  وسلم،  عليه  رسولِّ هللا صلى هللا 
لَِّعكٍّ ذِّي   حُممٍَّد رسولِّ هللا،  الرحيم، من  الرمحن  له رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »بسم هللا  فقدَم فكتَب  ومالك، 

هِّ ومالِّهِّ ورَقيقِّهِّ، فَلُه األماُن، وذمَّة هللا،   وذمَُّة حممٍد رسولِّ هللا، وكتب خالد بن سعيد بن  َخْيوان، إن كان صادقاً، يف َأْرضِّ
 . العاص«. أخرجه أبو داود

القادر:  [  1121]جامع:   المنذري:  ]عبد  إسناده مجالد  قال  ابن سعيد    -في  ]شعيب:    وفيه مقال[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[   -وهو 
 إسناده ضعيف[ 

: قال: صاحلَ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أْهَل جَنْراَن على ألَفْي  -رضي هللا عنهما    -)د( ابن عباس    -[  509] 
بعريًا،  فـََرساً، وثالثني  دِّْرعاً، وثالثني  املسلمني، وعارية ثالثني  يُؤدُّوََّنا إىل  رَجٍب،  النصُف يف صفر، والنصُف يف  ُحلٍَّة: 

نٍف من أصنافِّ ال ا، واملسلموَن ضامنوَن هلا حَّت يـَُردَّوها عليهم، وإن كان ابليمن َكْيٌد وثالثني من كل صِّ سالح يغُزوَن هبِّ
يـُْفتَـُنوَن عن دينهم، ما مل حُيْدِّثُوا َحَدًثً، أو أيكُلو  بِّيَعٌة، وال خُيرَج هلم َقسٌّ، وال  يـُْهَدَم هلم  الرِّاب.  أو غدرٌة، على أن ال  ا 

 أخرجه أبو داود  
 ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ [ 1123]جامع: 

: قال: قال عليٌّ: لِّئْن بقِّيُت لَنصاَرى بين تْغلَِّب ألقْـتـَُلنَّ املَُقاتَِّلَة، وألْسبِّنيَّ  -رمحه هللا    -)د( زايد بن حدير    -[  510] 
ُروا أوالَدهم. الذُّرِّيَّة، فإين كتبُت الكتاَب بينهم وبني رسول هللا صلى هللا عليه   وسلم على أن ال يـَُنصِّّ

 .منكرقال أبو داود: هذا حديث 
أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا    -يعني ابن حنبل    -]عبد القادر: قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد  [  1124]جامع:  

 [ ]شعيب: إسناده ضعيف جدا[ ضعيف اإلسناد ]األلباني:   شديدًا[

: قال: نـََزْلَنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َخْيَبَ  -رضي هللا عنه   -)د( العرابض بن سارية ]السلمي[  -[  511] 
وكان صاحُب َخيَب رَجاًل ماردًا ُمْنكرًا، فأقبل إىل النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم فقال: اي    -ومعه من معه من أصحابهِّ    -

وأتكلوا َْثَران، وتضربوا نساءان؟ فـََغضَِّب رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال: »اي اْبن    حممد، ألكم أن َتْذحَبُوا مُحَُران، 
النيب   لُِّمؤمٍِّن، وإنِّ اجتمِّعوا للصالة« قال: فاجتمعوا، مث صلَّى هبم  عوف، اركْب فرَسَك، مث اَندِّ: إنَّ اجلنََّة ال حَتلُّ إال 

ُب أ قد يظن أن هللَا مل حُيرِّْم شيئاً إال ما يف هذا    -ُمتَّكئاً على أريكتِّهِّ    -حدُكم  صلى هللا عليه وسلم، مث قام فقال: أحَيسِّ
ْثُل القرآنِّ أو أكثر، وإنَّ هللا مل حيِّلَّ لكم أن تدخ  لوا  القرآن؟ أال إيّنِّ وهللا، لقد وعْظُت وأمرُت وَّنَْيُت عن أشياء، إَّنا َلمِّ

 . ال أكل ْثارهم، إذا أْعَطُوا الذي عليهم. أخرجه أبو داودبيوت أهل الكتاب إال إبْذٍن، وال ضرَب نسائهم، و 
 [ ]األلباني: ضعيف[ ولبعضه شاهد ]عبد القادر: في سنده أشعث بن شعبة المصيصي لم يوثقه غير ابن حبان[ 1125]جامع: 

فتْظهروَن عليهم،    د( رجل)  –[  512]  قوماً  تُقاتِّلوَن  قال: »لعلكم  َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم  من جهينة: 
  فَيتـَُّقوَنكم أبمواهلم دوَن أنفسهم وذرَارِّيهِّْم، فُيَصاحلوَنُكْم على ُصلٍح، فال ُتصيِّبوا منهم فوق ذلك، فإنه ال َيْصُلُح لكم«. 

 . أخرجه أبو داود
 ]عبد القادر: في سنده رجل مجهول[ ]األلباني: ضعيف[ [ 1126]جامع: 

قالوا:   -رمحهم هللا    -)د( حممد بن شهاب الزهري وعَبُد هللا بُن أيب بكرِّ، وبعُض ولد حممد بن مسلمة    -[  513] 
َُهم، فـََفعَ  َل، َفَسمَِّع بِّقَِّيْت بقيٌَّة من أهل خْيَب، فتحصَُّنوا، فسأُلوا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أْن حَيْقَِّن دماءُهْم وُيَسريِّّ
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َفَدَك، فنز  َأهُل  يُوَجْف عليها  بذلك  َفَدُك لرسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم َخاصَّة؛ ألنَُّه مل  ُلوا على مِّْثلِّ ذلك، فكانت 
َْيٍل وال ركاٍب. أخرجه أبو داود  .خبِّ

 [ ضعيف اإلسناد ]األلباني:  [ ]عبد القادر: مرسل وفيه ضعيف وتدليس ابن إسحاق[1132]جامع: 

َوة، وبعضاً ُصْلحاً، والَكتيَبة: أْكثـَُرها  -رمحه هللا  -الزهري  )د( حممد بن شهاب  -[ 514]  : أزَّ بعض خْيَبَ ُمَِّّا فُتَِّح َعنـْ
َوة، وفيها ُصْلٌح، قيل ملالك: ما اْلَكتِّيَبُة؟ قال: أرض خيب، وهي أربعون ألَف َعْذٍق. أخرجه أبو داود  . َعنـْ

 [ ضعيف]األلباني:  فيه انقطاع[عبد القادر: [ ] 1133]جامع: 

وهم جموس َهَجر    -: قال: جاَء رجٌل مَِّن األْسَبذِّيِّّنَي من أهل البحرين -رضي هللا عنهما    -)د( ابن عباس    -[  515] 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فمكَث عنده، مث خرَج، فسألُته: َما َقَضى هللا ورسولُُه فيكم؟ قال: َشرٌّ، قلُت، َمْه؟    -

ُسئَِّل؟  قال: اإلسال َخَرَج  فـََلمَّا  بن عوٍف،  الرمحن  عبُد  عليه وسلم  قال: وكان عند رسولِّ هللا صلى هللا  الَقْتُل،  أو  ُم، 
. أخرجه أبو   فقال: قَبَِّل منهم اجلزية، فقال ابن عباس: فأَخَذ النَّاُس بقول عبد الرمحن، وتركوا َحدِّيثي أان عن األْسَبذيِّّ

 داود 
 ]شعيب: إسناده ضعيف[  القادر: في سنده قشير بن عمرو، وهو مجهول[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[]عبد [ 1149]جامع: 

: عن أبيه أنَّ عمَر بن اخلطاب ذكر اجملوَس، فقال: َما أدري كيف أصَنُع -رمحه هللا  -)ط( جعفر بن حممد    -[  516] 
َلسمِّْعُت رسوَل   الرمحن بن عوف: أشهُد  فقال عبد  أمرِّهم؟  َأهلِّ  يف  ُسنََّة  يـَُقوُل: »ُسنُّوا هبم  هللا صلى هللا عليه وسلم 

«. أخرجه املوطَأ.   الكتابِّ
 ]الهاللي: ضعيف بهذا اللفظ، وهو منقطع اإلسناد[   [. وله شواهد، لكنه منقطعرجاله ثقات]عبد القادر: [ 1151]جامع: 

: أنَّ ُعَمَر ابَن عبد العزيز َكَتَب إىل  عن ابن لعدي بن    -رمحه هللا    -)د( عيسى بن يونس    -[  517]  َعدِّيِّّ الْكنديِّّ
  َمْن َسأَلُه عن َأموٍر من الفيءِّ: ذلك ما َحَكَم فيه عمُر بُن اخلطاب، فـََرآُه املؤمنون َعْداًل، ُموافِّقاً لقولِّ رسولِّ هللا صلى 

طَِّيَة وَعقَد ألْهلِّ اأَلْداينِّ ذِّمَّة فيما فـََرَض عليهم  فـََرَض اأُلعْ   -جعَل هللاُ احلق على لسانِّ عمر وقـَْلبِّهِّ    -هللا عليه وسلم  
ُُمٍس وال َمْغَنٍم. أخرجه أبو داود.   من اجلزية، ومل َيْضرِّْب فيها خبِّ

]األلباني: ضعيف  [  1154]جامع:   منقطع[  فهو  الخطاب،  بن  يدرك عمر  لم  العزيز  عبد  بن  القادر: في سنده مجهول، وعمر  ]عبد 
 عيف اإلسناد[ ]األلباني: ض  اإلسناد[

عن َجدِّه أيب أُمِّّه عن أبيه: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال:    -رمحه هللا  -)د( حرب بن عبيد هللا    -[  518] 
ا اخلراُج على اليَـُهودِّ والنََّصارى، وليس على املسلمني َخَراٌج«. ويف رواية »ُعُشوٌر« مكان »خراج«.   »إَّنَّ

مِّي ُمَِّّْن  ويف رواية قال: أتْيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فََأْسَلْمُت، فـََعلََّميَن اإلسالم، وَعّلَمين كيف آخُذ الصََّدَقَة مِّْن قـَوْ 
ا الُعُشوُر على  َأْسلَم، مث رجعُت إليه، فقلت: اي رسول هللا كلُّ ما َعلَّْمَتين فقد َحفِّْظُتُه، إال الصََّدَقة، َأفََأْعُشُرُهْم؟ قال: » إَّنَّ

 النََّصارى واليهود« أخرجه أبو داود.
 ]األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف الضطرابه[ [ 1155]جامع: 

َلَتانِّ يف  : َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »ال َتْصُلُح  -رضي هللا عنهما   -)ت د( ابن عباس  -[ 519]  قِّبـْ
 أرٍض َواِّحَدٍة، وليس على مسلم جْزيٌَة«.
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قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذِّميُّ بعد ما وجبت اجلزية عليه، َبطََلْت عنه. أخرجه الرتمذي. وأخرج أبو داود منه: ال  
 تكوُن قبلتان يف بلٍد واحٍد.

زيٌة« ليس على مسلٍم وأخرج يف حديث آخر، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: » قال: وُسئَِّل سفياُن عن   جِّ
 ذلك؟ قال: إذا أسلم، فال جزية عليه. 

أبي ظبيان[  [  1158]جامع:   بن  قابوس  لضعف  إسناده ضعيف  ]شعيب:  لين[  أبي ظبيان، وهو  بن  قابوس  القادر: في سنده  ]عبد 
 ]األلباني: ضعيف[ 

َنا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أْربَعة نـََفٍر، وَمعَنا  -رمَحُه هللاُ    -)د( ابن أيب عمرة    -[  520]  : عن أبيه، قال: أَتيـْ
 كلَّ إنَساٍن مِّنَّا َسْهماً، وأعَطى الفرَس َسْهَمنْيِّ. فـََرٌس، فأْعَطى  

 ويف رواية ِبعناه، إال أنَّه قال: َثالثََة نـََفٍر. وزاد قال: َفكاَن للَفارسِّ َثالثَُة أسُهٍم. أخرجه أبو داود.
ل موته[ ]شعيب: إسناده  ]عبد القادر: في سنده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد هللا الكوفي صدوق، اختلط قب[ 1164]جامع: 

 ضعيف[  

: قال: َمْن َعَقَد اجلْزيََة يف َعُنقهِّ فقد بَرَِّئ ُمَِّّا جاَء به رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( معاذ بن جبل    *  -[  521] 
 .داودصلى هللا عليه وسلم. أخرجه أبو 

 ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ مستور لم يذكر فيه جرح وال تعديل[ ]شعيب: إسناده حسن إن شاء هللا[ فيه ]عبد القادر: [ 1159]جامع: 

: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »َمْن َأَخَذ َأْرضاً جبِِّّْزيَتِّها فقد  -رضي هللا عنه    -)د( أبو الدرداء    -[  522] 
 َرُه«.استَقاَل هِّْجَرتُه، ومن نـَزََع َصغَاَر كافٍر من ُعُنقِّهِّ َفَجَعلُه يف ُعُنقِّ نفسه، فقد َوىلَّ اإلسالَم َظهْ 

َناُن ْبُن قـَْيٍس: َفَسمَِّع مِّىنِّّ خالُد بُن َمْعَداَن هذا احلديَث، فقال يل: أَشبِّيبٌ  حّدَثَك؟ قـُْلُت: نَعْم، قال: فإذا َقدَِّمْت   قال سِّ
ُتُه فلمَّا ق رَأُه: ترك ما يف  فَاْسألُه فـَْلَيْكُتْب يل ابحلديث، قال: َفَكتَبُه َلُه، فلمَّا َقدِّْمُت َسألين ابُن َمْعَداَن القرطاَس، فأْعطَيـْ

 يده من األرضِّ حني مسع ذلك. أخرجه أبو داود.
وهو  -]عبد القادر: في سنده سنان بن قيس وشبيب بن نعيم، وهما مجهوالن[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف بقية  [  1160]جامع:  

 ]األلباني: إسناده ضعيف[ وجهالة شيخه عمارة[    -ابن الوليد

ال: َشهِّْدان  ق  -: وكان َأحَد الُقرَّاءِّ الذي قـََرؤوا الُقرآن  -رضي هللا عنه    -)د( جُمَمِّّع بن جارية األنصاري    -[  523] 
للنَّ  َما  فـَُقْلنا:  يـَُهزُّوَن اإلبَِّل،  النَّاُس  إَذا  َها،  ْانَصرفْـَنا عنـْ اس؟ فقالوا:  احلَُدْيبية مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلمَّا 

ُف اإلبَل، فَوجْدان رسوَل هللا صلى هللا  راْن مع الناسِّ نُوجِّ عليه وسلم بُِّكراعِّ  ُأوحَي إيل رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم، َفسِّ
، واقفاً على راحلته، فلمَّا اْجَتَمَع النَّاُس قرأ علينا }إانَّ فـََتْحَنا لَك فـَْتحاً ُمبِّينًا{ ]الفتح:   [ قال رجٌل: أفـَْتٌح هو؟  1اْلَغمِّيمِّ

َمغَاَنَِّ كثريةً  بَلَغ }َوعدَُكم هللاُ  َلفْتٌح، حَّت  إنَُّه  بيدهِّ،  حُممٍَّد  نَفُس  نعم والَّذِّي  ]الفتح:    قال:  َهذِّهِّ{  لُكم  فـََعجََّل  أْتخُذوََّنا 
َمْت على أهل احلُديبَيةِّ، وكانوا ألفاً ومخسمائة، منهم ثالْثائة ف20 ارس،  [ يعين: َخْيَبَ، فَلمَّا ْانَصرفْـَنا َغَزْوان خْيَب، فـَُقسِّ

َل سَ   ْهماً.فـََقَسَمها على ْثانَِّية َعَشَر سهماً، فأْعَطى الفارِّس َسْهَمنْيِّ، والرَّاجِّ
فـََقَسمها رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم على ْثانية عشر   احلَُديِّبية،  أهل  َمْت خَيُب على  ُقسِّ قال:  خُمْتصراً  ويف أخرى 

 احلديث. أخرجه أبو داود. ..سهماً.
 ]األلباني: ضعيف[ ]عبد القادر: في سنده عندهم يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ [ 1161]جامع: 
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ا َخَرجْت مع رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم يف  -رمحه هللا    -)د( حشرج بن زايد    -[  524]  : عن َجدته أمِّّ أبيه: أَّنَّ
تِّّ   سِّ سادِّسَة  خْيَب،  فيه  غزاةِّ  فرأينا  ْئنا،  فجِّ َنا  إليـْ فـَبَـَعَث  وسلم  عليه  هللا  صلى  رسوَل هللا  ذلك  فـَبَـَلَغ  قالت:  نِّْسَوٍة، 

ه يف سبيل هللا،  الَغضَب، فقال: »َمَع َمْن َخَرْجُْتَّ؟ َوإبْذنِّ َمْن َخْرجُْتَّ؟« فُقْلَنا: اي رسول هللا، خْرجنا نـَْغزُِّل الشَّْعر، ونُعنُي ب
هامَ  وَنْسقِّي السَّوِّيَق، قال: »ُقْمَن إذًا، حَّتَّ إذا فتح هللا عليه خْيَب َأْسَهَم لنا، كما    -ومعنا دواٌء للَجْرحى    -  ونـَُناوُِّل السِّّ

 . َأْسهم للرجال« قال: فقلُت هلا: اي جدَُّة، ما كان ذلك؟ قالت: مَتْرًا. أخرجه أبو داود
]األلباني: ن حبان[ ]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد[  لم يوثقه غير اب  -]عبد القادر: في سنده حشرج[  1168]جامع:  
 ضعيف[ 

الزهري    -[  525]  َمَعُه. أخرجه  -رمحه هللا    -)ت(  قاَتلوا  اليهود  لَِّقْوم من  أْسَهَم  النيبَّ صلى هللا عليه وسلم  َأنَّ   :
 .الرتمذي
 ]شعيب: رجاله ثقات إال أنه مرسل[  [ من مراسيل الزهري  [ ]عبد القادر: إسناد ضعيف وهو مرسل1170]جامع: 

قال: نفََّلين رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يْوَم بدٍر سيف أيب جهٍل  : -رضي هللا عنه  -)د( ابن مسعود   -[ 526] 
 كان قَتلُه. أخرجه أبو داود.   -

 [ ضعيف ]األلباني:   رجاله ثقات، إال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه[عبد القادر: [ ] 1180]جامع: 

رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ُكنَّا  : عن بعض أصحاب  -رمحه هللا  -)د( القاسم موىل عبد الرمحن    -[  527] 
ُمُه، حَّت إن كنا لنرجُع إىل رِّحالنِّا وأْخرَِّجُتنا منه َُمُْلوءٌة. أخرجه أبو داود.  أنُكل اجْلََزَر يف الَغْزوِّ، وال نـَْقسِّ

القادر:  1190]جامع:   ]عبد  ابن  فيه  [  لجهالة  ضعيف  إسناده  ]شعيب:  واحد[  غير  فيه  تكلم  والقاسم  مجهول،  األزدي  حرشف  ابن 
 حرشف[  

، إْن شاَء -رمحه هللا  -)د( عامر الشعيب    -[  528]  : قال: كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسْهٌم يُْدَعى: الصَّفِّيَّ
 .ه أبو داودعبدًا، أو أمة، أو فـََرساً، خيتارُه قبَل اخلُُمس. أخرج

 [ ضعيف اإلسناد ]األلباني:  رجاله ثقات، لكنه مرسل[عبد القادر: [ ] 1198]جامع: 

عن َسْهمِّ رسول هللا صلى هللا عليه    -وهو ابُن سريين    -: قال: سألُت حممدًا  -رمحه هللا  -)د( ابن عون    -[  529] 
، قبل كلِّّ وسلم الصَّفيَّ؟ قال: كاَن ُيضَرُب له مع املسلمني بسهم، وإن مل   : يؤَخُذ له رْأٌس من اخلُُمسِّ َيْشَهْد، والصَّفيُّ

 شيء. أخرجه أبو داود.
 [ ضعيف اإلسناد ]األلباني:  رجاله ثقات، لكنه مرسل[عبد القادر: [ ] 1199]جامع: 

،  : قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إذا َغَزا  -رمحه هللا    -)د( قتادة    -[  530]  هِّ كان له سْهُم صفيٍّ بِّنَـْفسِّ
. أخرجه أبو داو  ، ومل خُيَريَّ    دأيُخُذُه من حيُث شاَء، فكانت َصفِّيَُّة من ذلك السَّْهمِّ وكان إذا مل يـَْغُز بنفسه ُضرَِّب له بسهمِّ

 [ ضعيف اإلسناد]األلباني:  وفيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف[ مرسل،]عبد القادر: [ 1200]جامع: 

: قال: أمَّا بعد، فكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: من  -رضي هللا عنه    -)د( مسرة بن جندب    -[  531] 
 .داودَكَتم غاالًّ فإنه مثله. أخرجه أبو 

 ]عبد القادر: فيه ثالثة مجاهيل وضعيفان[ ]األلباني: ضعيف[ [ 1212]جامع: 
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: قال: كان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم »إذا َصلَّى اْلَعْصَر َذهَب -رضي هللا عنه  -أبو رافع    )س(  *  -[  532] 
، فيتحدُث عندهم حَّتَّ يْنَحدَِّر للمغرب«، قال أبو رافع: فبينما النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ُمْسرٌِّع   إىل بين عبدِّ األْشَهلِّ

َمَرْران ابل املغرب  فقال: »ُأفٍّ بَ إىل  أَنُه  قِّيع،  فَاْسَتْأَخْرُت وظَنْنُت  َذْرعِّي،  َفَكُبَ ذلك يف  قال:  ُأفٍّ لك«  ُأفٍّ لك،   لك، 
« قلُت: أَحَدَث َحَدٌث؟ فقال: »ما َذاَك؟« قلُت: أفَـّْفَت يب، قال: »ال، ولكنَّ هذا ُفالٌن،   يُرِّيُدين، فقال: »مالك؟ اْمشِّ

ثْـَلَها من انرِّ«. أخرجه النسائي بـََعثْـُتُه ساعياً على بين ُفالٍن، فـََغلَّ َّنَِّرة،   . َفُدرَِّع اآلن مِّ
]عبد القادر: في سنده منبوذ المدني من آل أبي رافع، والفضل بن عبيد هللا بن أبي رافع المدني، لم يوثقهما غير ابن  [  1216]جامع:  

 ]الرسالة: إسناده ضعيف[   حبان[ ]األلباني: حسن اإلسناد[

أَتى  -رمحه هللا  -املغرية بن أيب بردة الكناين)ط( عبد هللا بن    -[  533]  َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم  بَلَغُه   :
َجزْعٍ  عْقَد  منهم  رَُجٍل  بـَْرَذعة  يف  َوجُدوا  اْلَقبيَلَة  وأنَّ   ، الَقبائِّلِّ من  قبيلة  نزَل  وأنه  هلم،  َيْدُعو  قبائلهم  ُغلواًل،  النَّاَس يف   

 عليه وسلم َفَكبََّ عليهم كما يَُكبِّّ على امليت. أخرجه املوطأ. فأاتُهْم رسوُل هللا صلى هللا 
 ]الهاللي: ضعيف[  قال ابن عبد البر: ال أعلم هذا الحديث روي مسندًا بوجه من الوجوه[[ ]عبد القادر: إسناده منقطع. 1218]جامع: 

: قال: دخلُت مَع َمْسَلَمَة أرَض الرُّوم، فُأِتِّ برجٍل قد غلَّ،  -رمحه هللا  -)ت د( صاحل بن حممد بن زائدة    -[  534] 
: َأنَّ رسوَل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه  -فسأل ساملاً عن ذلك؟ فقال: إين مسعُت َأيبِّ حُيدُِّث عن أبيه عمر  

ُه واْضرِّبُوُه« قال: َفوَجْداَن يف متاعهِّ ُمْصَحفاً. َفسأَل ساملاً عنه، فقال: بِّيعوُه وَتصدَُّقوا بثمنهِّ.  قال: »َمْن َغلَّ فََأْحرُِّقوا َمتاعَ 
   . والرتمذيأخرجه أبو داود، 

إسناده ضعيف لضعف  ]شعيب:    ]عبد القادر: في سنده صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[[  1220]جامع:  
 [ محمد بن زائدةصالح بن 

: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأاب بكر  -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  535] 
 وعمر َحّرقوا متاع الغالِّّ وضربوه.

 زاد يف رواية ومنعوه َسْهَمُه. أخرجه أَبو داود. 
الوليد بن مسلم  [  1221]جامع:   ايضا  القادر: في سنده زهير بن محمد، وهو مجهول. وفيه  ]األلباني: ضعيف[   وهو]عبد    مدلس[ 

 ]شعيب: إسناده ضعيف[ 

َعْن رُجٍل من أْصَحاب رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم قال: أَغْران    : -رمحه هللا    -)د( أبو سالم احلبشي    -[  536]
َنَة، َفطَلَب رجٌل من املسلمني رجاًل منهم، َفضربَُه فأخطأُه، وأصاَب نْفَسُه ]ابلسيف[ فقال رسوُل هللا   على َحيٍّ من ُجَهيـْ

، فوَجُدوُه قد ماَت، فـََلفَُّه رسوُل هللا صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم: »أخوكم اي َمْعَشَر املسلمني« فابـَْتَدرَُه النَّاسُ 
 وسلم بثيابه َودِّمائِّه، وصلَّى عليه وَدفَنه، فقالوا: اي رسوَل هللا، أشهيٌد هو؟ قال: »نعم، وأان له شهيٌد«.  

 أخرجه أبو داود.  
مجهول[  1252]جامع:   وهو  الشامي،  الحبشي  سالم  أبي  بن  سالم  إسناده  في  القادر:  ضعيف[]عبد  ]األلباني:  إسناده    [  ]شعيب: 
 ضعيف[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َجهََّز َغازِّاًي يفِّ سَ )جه(    *  -[  537]  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  بِّيلِّ  ُعَمر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ قَاَل: مسِّ
ْثُل َأْجرِّهِّ َحَّتَّ   َع« أخرجه ابن ماجهاَّللَِّّ َحَّتَّ َيْسَتقِّلَّ، َكاَن َلُه مِّ   مَيُوَت َأْو يـَْرجِّ
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[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده صحيح، إن كان عثمان بن عبد هللا سمع من عمر بن الخطاب رضي هللا عنه. فقد  2758]ماجه:  
ان بن عبد هللا  قال في التهذيب: إن روايته عنه مرسلة[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات إال أن عثم

 مختلف في إدراكه جده عمر[  -وهو ابن بنت عمر-بن سراقة 

، َوَعْبدِّ )جه(  -[ 538]  ْرَداءِّ، َوَأيبِّ ُهَريـَْرَة َوَأيبِّ أَُماَمَة اْلَباهِّلِّيِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُعَمَر،  احلََْسن، َعْن َعلِّيِّ ْبنِّ َأيبِّ طَالٍِّب، َوَأيبِّ الدَّ
ُكلُُّهْم حُيَدُِّث، َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    -رضي هللا عنهم-و، َوَجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ َوعِّْمَراَن ْبنِّ احْلَُصنْيِّ َوَعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمرٍ 

هِّ يفِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َمْن َأْرَسَل بِّنَـَفَقٍة يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َوَأقَاَم يفِّ بـَْيتِّهِّ، فـََلُه بُِّكلِّّ دِّرْ  ُعمِّاَئةِّ دِّْرَهٍم، َوَمْن َغَزا بِّنَـْفسِّ َهٍم َسبـْ
ُعمِّاَئةِّ أَْلفِّ دِّْرَهٍم«، مثَّ َتاَل َهذِّهِّ اآْل  ُ ُيَضاعُِّف لَِّمْن َيَشاُء{ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َوأَنـَْفَق يفِّ َوْجهِّ َذلَِّك، فـََلُه بُِّكلِّّ دِّْرَهٍم َسبـْ يََة: }َواَّللَّ

  [. أخرجه ابن ماجه261]البقرة: 
]األلباني:  [ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده خليل بن عبد هللا. قال الذهبي: ال يعرف. وكذا قال ابن عبد الهادي[2761]ماجه: 

 ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف ألجل الخليل بن عبد هللا[ 

قَاَل: َخَطَب ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن النَّاَس فـََقاَل: اَي أَيُـَّها النَّاُس، إِّيّنِّ   -مارضي هللا عنه -َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ الزَُّبرْيِّ )جه(  -[ 539] 
نُّ  َأْن ُأَحدَِّثُكْم بِّهِّ إِّالَّ الضِّّ مَيْنَـْعينِّ  مَلْ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ْعُت َحدِّيثًا مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َتاٌر   بَِّكْم َوبَِّصَحابَتُِّكْم، فـَْلَيْخرَتْ خمُْ مسِّ

َلًة يفِّ َسبِّيلِّ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن رَاَبَط لَيـْ هِّ َأْو لَِّيدَْع، مسِّ َلٍة  لِّنَـْفسِّ  اَّللَِّّ ُسْبَحانَُه، َكاَنْت َكأَْلفِّ لَيـْ
َيامَِّها َوقَِّيامَِّها« أخرجه ابن ماجه  صِّ

الزوا2766]ماجه:   في  الباقي:  ]عبد  وغيرهما[ [  معين  وابن  أحمد  ضعفه  أسلم.  بن  يزيد  بن  الرحمن  عبد  إسناده  في   ئد: 
فهو ضعيف، ثم روايته عن جده عبد هللا بن الزبير    -وهو ابن عبد هللا بن الزبير-]شعيب: إسناده ضعيف، علته مصعب بن ثابت  

 مرسلة[ 

ُ َحارَِّس قَ -رضي هللا عنه  -ُعْقَبة ْبنِّ َعامٍِّر اجْلَُهينِِّّّ  )جه(    -[  540] َم اَّللَّ اَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »رَحِّ
« أخرجه ابن ماجه   احْلََرسِّ

ضعيف[ 2769]ماجه:   الليث،  واقد  أبو  زائدة  بن  محمد  بن  صالح  فيه  ضعيف.  إسناده  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] 
 محمَّد بن زائدة ضعيف، وعمر بن عبد العزيز روايته عن عقبة مرسلة[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، صالح بن 

ْثُل َعْشرِّ   -رضي هللا عنه-أَبو الدَّْرَداءِّ )جه(  -[ 541]  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َغْزَوٌة يفِّ اْلَبْحرِّ مِّ
طِّ يفِّ َدمِّهِّ يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ ُسْبَحانَُه« أخرجه ابن ماجه َغَزَواٍت يفِّ اْلَبِّّ، َوالَّذِّي َيْسَدُر يفِّ    اْلَبْحرِّ َكاْلُمَتَشحِّّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده معاوية بن يحيى، وهو ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف،  2777]ماجه: 
 وليث بن أبي سليم ضعيفان[  -وهو ابن الولبد-بقية 

نـَْيا إِّالَّ    -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(  -[ 542]  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلْو مَلْ يـَْبَق مَِّن الدُّ
، مَيْلُِّك َجَبَل الدَّيـَْلمِّ َواْلُقْسطَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َحَّتَّ مَيْلَِّك رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ بـَْييتِّ    ْنطِّينِّيََّة« أخرجه ابن ماجهيـَْوٌم َلَطوََّلُه اَّللَّ

 ضعيف ال سيما فيما انفرد به[  -وهو ابن الربيع األسدي -[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: إسناده ضعيف، قيس  2779]ماجه: 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: ذُكَِّر الشَُّهَداُء عِّنْ  -رضي هللا عنه-أبو هريرة  )جه(  -[ 543]  ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ َد النَّيبِّ
َرا َُما ظِّئـْ َتدِّرَُه َزْوَجَتاُه، َكَأَّنَّ يَلْيهَِّما يفِّ بـََراٍح مَِّن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَل جتِّفُّ اأْلَْرُض مِّْن َدمِّ الشَّهِّيدِّ َحَّتَّ تـَبـْ نِّ َأَضلََّتا َفصِّ

ُهَما ُحلٌَّة خَ  نـْ َدٍة مِّ ، َويفِّ َيدِّ ُكلِّّ َواحِّ نـَْيا َوَما فِّيَها« أخرجه ابن ماجه اأْلَْرضِّ  رْيٌ مَِّن الدُّ
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[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف هالل بن أبي زينب[ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف 2798]ماجه: 
 لضعف شهر بن حوشب[ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  قَاَل: َكاَن اْلُمغِّ  -رضي هللا عنه-َعلِّي ْبنِّ َأيبِّ طَالٍِّب )جه(  -[ 544]  ريَُة ْبُن ُشْعَبَة إَِّذا َغَزا َمَع النَّيبِّ
َك لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َوَسلََّم مَحََل َمَعُه ُرحْمًا، فَإَِّذا رََجَع َطَرَح ُرحْمَُه َحَّتَّ حُيَْمَل َلُه، فـََقاَل َلُه َعلِّيٌّ: أَلَذُْكَرنَّ َذلِّ 

 : »اَل تـَْفَعْل، فَإِّنََّك إِّْن فـََعْلَت مَلْ تـُْرَفْع َضالًَّة« أخرجه ابن ماجهفـََقالَ 
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده أبو الخليل، وهو عبد هللا بن أبي الخليل، ذكره ابن حبان في الثقات وقال  2809]ماجه: 

عمره[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل  البخاري: ال يتابع عليه. وأبو إسحاق هو مدلس. وقد اختلط بآخر 
 فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"[  -واسمه عبد هللا بن أبي الخليل-أبي الخليل  

َعَربِّيٌَّة، فـََرَأى رَُجاًل  قَاَل: َكاَنْت بَِّيدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـَْوٌس  -رضي هللا عنه-َعلِّّي )جه(  -[ 545] 
َذِّهِّ َوَأْشَباهَِّها، َورَِّماحِّ اْلَقَنا، فَإِّ  يٌَّة، فـََقاَل: »َما َهذِّهِّ؟ أَْلقَِّها، َوَعَلْيُكْم هبِّ ُ َلُكْم هبَِِّّما يفِّ الدِّينِّ،  بَِّيدِّهِّ قـَْوٌس فَارِّسِّ َُما يَزِّيُد اَّللَّ َّنَّ

  هَومُيَكُِّن َلُكْم يفِّ اْلبِّاَلدِّ« أخرجه ابن ماج
[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده عبد هللا بن بسر ضعفه يحيى القطان وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات، لكنه ما  2810]ماجه: 

أجاد في ذلك[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، ومتنه منكر، أشعث بن سعيد متروك، وشيخه عبد هللا بن بسر  
 أيًضا[ ضعيف 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »أَلَْن ُأَشيَِّّع جُمَاهًِّدا يفِّ    -رضي هللا عنه-ُمَعاذ ْبنِّ أََنٍس  )جه(    -[  546]  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
نـَْيا َوَما فِّ     يَها« أخرجه ابن ماجهَسبِّيلِّ اَّللَِّّ فََأُكفَُّه َعَلى رَْحلِّهِّ َغْدَوًة َأْو َرْوَحًة، َأَحبُّ إِّيَلَّ مَِّن الدُّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وشيخة زبان بن فائدة، وهما ضعيفان[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب:  2824]ماجه:  
 إسناده ضعيف، عبد هللا بن لهيعة سيئ الحفظ، وشيخه زبان ضعيف[ 

ُكْم َوالسَّرِّيََّة الَّيتِّ  هلِّيَعة ْبنِّ ُعْقَبَة قَاَل: )جه(  -[ 547]  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّايَّ َب النَّيبِّ ْعُت َأاَب اْلَوْردِّ َصاحِّ مسِّ
   إِّْن َلقَِّيْت فـَرَّْت، َوإِّْن َغنَِّمْت َغلَّْت« أخرجه ابن ماجه

، وهو موقوف، وأبو الورد ذكره غير واحد في  [ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ ]شعيب: إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة2829]ماجه: 
 الصحابة وال يصح، إذ ال تثبت الصحبة بمثل هذا اإلسناد[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »احْلَْرُب َخْدَعٌة« أخرجه ابن   -رضي هللا عنهما-اْبن َعبَّاس  )جه(    -[  548]  َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
  ماجه

اْلُكوِفي  [  2834]ماجه:   َمْيُمون  بن  مطر  َضِعيف  ِإْسَناد  َهَذا  ]البوصيري:  متروك[  ميمون  بن  مطر  جًدا،  ضعيف  إسناده  ]شعيب: 
 اإلسكاف َقاَل ِفيِه الُبَخاِرّي َوَأُبو َحاِتم َوالنََّساِئّي والساجي ُمنكر الَحِديث َوَقاَل اأْلَْزِدّي َمْتُروك الَحِديث[ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلرِّاَبُط يـَْوٍم يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ مِّْن َورَاءِّ ُأيَبّ  )جه(    -[  549]  َعْورَةِّ    ْبنِّ َكْعٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َيامَِّها َوقِّيَ  ًبا مِّْن َغرْيِّ َشْهرِّ رََمَضاَن َأْعَظُم َأْجًرا مِّْن عَِّباَدةِّ مِّاَئةِّ َسَنٍة صِّ امَِّها، َورِّاَبُط يـَْوٍم يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ مِّْن  اْلُمْسلِّمِّنَي، حُمَْتسِّ

ًبا مِّْن َشْهرِّ رََمَضاَن َأْفَضُل عِّْنَد اَّللَِّّ َوَأْعَظُم َأْجًرا   َيامَِّها    -ُأرَاُه قَاَل    -َورَاءِّ َعْورَةِّ اْلُمْسلِّمِّنَي، حُمَْتسِّ مِّْن عَِّباَدةِّ أَْلفِّ َسَنٍة صِّ
إِّ   ُ ُتْكَتْب َعَلْيهِّ َسيَِّّئٌة أَْلَف َسَنٍة، َوُتْكَتُب َلُه احلََْسَناُت، َوجُيَْرى َلُه َأْجُر اَوقَِّيامَِّها، فَإِّْن َردَُّه اَّللَّ لرِّاَبطِّ إِّىَل  ىَل َأْهلِّهِّ َسالًِّما، مَلْ 

 يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ« أخرجه ابن ماجه 
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عيف، وشيخه عمر بن صبح متروك  [ ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، محمَّد بن يعلى السلمي ض2768]ماجه: 
 متهم، ومكحول لم يلَق ُأبًيا[ 

َلٍة يفِّ َسبِّيلِّ )جه(  -[ 550]  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َحَرُس لَيـْ اَّللَِّّ  أََنَس ْبَن َمالٍِّك يـَُقوُل: مسِّ
َيامِّ رَُجٍل َوقَِّيامِّهِّ يفِّ َأْهلِّ  تُّوَن يـَْوًما، َواْليَـْوُم َكأَْلفِّ َسَنٍة " أخرجه ابن ماجهَأْفَضُل مِّْن صِّ    هِّ أَْلَف َسَنٍة: السََّنُة َثاَلْثِّاَئٍة َوسِّ

روى عن أنس   الحاكم: عبد هللا[ ]عبد الباقي: في الزوائد: سعيد بن خالد بن أبي الطويل، قال البخاري فيه وقال أبو 2770]ماجه: 
 ]األلباني: موضوع[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، سعيد بن خالد بن أبي الطويل متهم[  [أحاديث موضوعة

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقو )جه(    -[  551] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْعُت َأاَب أَُماَمَة يـَُقوُل: مسِّ ُل: »َشهِّيُد  ُسَلْيمِّ ْبنِّ َعامٍِّر قَاَل: مسِّ
طِّ يفِّ َدمِّهِّ يفِّ اْلَبِّّ، َوَما َبنْيَ اْلَموْ ا ْثُل َشهِّيَديِّ اْلَبِّّ، َواْلَمائُِّد يفِّ اْلَبْحرِّ َكاْلُمَتَشحِّّ نـَْيا يفِّ طَاَعةِّ اَّللَِّّ،  ْلَبْحرِّ مِّ َجَتنْيِّ َكَقاطِّعِّ الدُّ

إِّالَّ  اأْلَْرَواحِّ  بَِّقْبضِّ  اْلَمْوتِّ  َمَلَك  وََكَل  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللََّ  اْلَبِّّ  َوإِّنَّ  لَِّشهِّيدِّ  َويـَْغفُِّر  هِّْم  َأْرَواحِّ قـَْبَض  يـَتَـَوىلَّ  فَإِّنَُّه  اْلَبْحرِّ،  َشهِّيَد   
 الذُّنُوَب ُكلََّها، إِّالَّ الدَّْيَن َولَِّشهِّيدِّ اْلَبْحرِّ الذُّنُوَب َوالدَّْيَن« أخرجه ابن ماجه 

 [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا[ 2778]ماجه: 

ْفَتُح َعَلْيُكُم اآْلفَاُق، َوَستـُْفتَ   )جه(   -[  525]  ُح َعَلْيُكْم  أََنس ْبنِّ َمالٍِّك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َستـُ
َلًة، َكانَ  لَيـْ َأْربَعِّنَي  َأْو  يـَْوًما  َأْربَعِّنَي  فِّيَها  رَاَبَط  َمْن  قـَْزوِّيُن،  هَلَا  يـَُقاُل  زَبـَْرَجَدٌة  َمدِّيَنٌة  َعَلْيهِّ  َذَهٍب،  مِّْن  َعُموٌد  اجْلَنَّةِّ  يفِّ  َلُه   

ُعوَن أَْلَف مِّْصَراٍع مِّْن َذَهٍب، َعَلى ُكلِّّ مِّْصَراٍع زَ  َها قـُبٌَّة مِّْن اَيُقوَتٍة مَحَْراَء، هَلَا َسبـْ ْوَجٌة مَِّن احْلُورِّ اْلعِّنيِّ« أخرجه  َخْضَراُء، َعَليـْ
  ابن ماجه

]األلباني: موضوع[ ]شعيب: موضوع، إسناده مسلسل بالضعفاء، داود بن المحبر متروك، وشيخه الربيع بن صبيح [  2780]ماجه: 
 ضعيف، ويزيد بن أبان ضعيف[ 

ُر يفِّ )جه(  -[  553]   َغْزوِّهِّ؟ فـََقاَل َلُه َخارَِّجة ْبنِّ زَْيٍد قَاَل: رَأَْيُت رَُجاًل َيْسَأُل َأيبِّ َعنِّ الرَُّجلِّ يـَْغُزو فـََيْشرَتِّي َويَبِّيُع َويـَتَّجِّ
: »ُكنَّا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بِّتَـُبوَك َنْشرَتِّي َونَبِّيُع، َوُهَو يـََرااَن َواَل يـَنْـ    َهااَن« أخرجه ابن ماجهَأيبِّ

 ي بن عروة البارقي متروك[ [ ]األلباني: ضعيف جدا[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، سنيد بن داود ضعيف، وعل2823]ماجه: 

:    -رضي هللا عنه-أََنس ْبنِّ َمالٍِّك    )جه(-[  554]  َْكَثَم ْبنِّ اجْلَْونِّ اخْلَُزاعِّيِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل ألِّ
اءِّ َأْربـََعٌة، َوَخرْيُ السََّرااَي َأْربـَُعمِّاَئٍة،  »اَي َأْكَثُم، اْغُز َمَع َغرْيِّ قـَْومَِّك حَيُْسْن ُخُلُقَك َوَتْكُرْم َعَلى رُفـََقائَِّك، اَي َأْكَثُم، َخرْيُ الرُّفـَقَ 

   َوَخرْيُ اجْلُُيوشِّ َأْربـََعُة آاَلٍف، َوَلْن يـُْغَلَب اثـَْنا َعَشَر أَْلًفا مِّْن قِّلٍَّة« أخرجه ابن ماجه
وه2827]ماجه:   العاملي  سلمة  وأبو  الصنعاني  محمد  بن  الملك  عبد  إسناده  في  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد  وقال  [  ضعيفان.  ما 

السيوطي: قال ابن حاتم سمعت أبي يقول العاملي متروك والحديث باطل[ ]األلباني: ضعيف جدا لكن شطره الثاني خبر صحيح من 
واسمه الحكم بن عبد هللا  -وجه آخر[ ]شعيب: إسناده ضعيف جًدا، عبد الملك بن محمَّد الصنعاني ضعيف، وشيخه أبو سلمة العاملي  

 روك، واتهمه بعضهم بالكذب[ مت -بن خطاف 
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  الباب الثاني: في إزالة النجاسة                       
  الفصل األول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما                              

  الفرع األول: في بول الطفل                                   
  ألرضالفرع الثاني: في البول على ا                                   
  الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق                                   

  الفصل الثاني: في المني                             
  الفصل الثالث: في دم الحيض                              
  الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان                              
  الفصل الخامس: في الجلود                              

  الباب الثالث: في االستنجاء                      
  الفصل األول: في أداب االستنجاء                             

  الفرع األول: في موضع قضاء الحاجة                                    
  ]القسم[ األول: في اختيار الموضع                                          
  ]القسم[ الثاني: في اإلبعاد                                           
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  ]القسم[ الثالث: في األماكن المنهي عنها                                          
  ]القسم[ الرابع: في البول في اإلناء                                           

  الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة                                    
  ]القسم[ األول: في استقبال القبلة واستدبارها                                           

  النهي عنه                                                   
  جوازه                                                  

  القسم الثاني: في البول قائما                                           
  جوازه                                                  
  النهي عنه                                                   

  القسم الثالث: في االستتار                                           
  الفرع الثالث: في كيفية االستنجاء                                    
  الفرع الرابع: في خلع الخاتم                                    

  الفصل الثاني: فيما يستنجى به                             
  الفرع األول: في الماء                                    
  الفرع الثاني: في األحجار، وما نهي عنه                                    

  الباب الرابع: في الوضوء                      
  الفصل األول: في صفة الوضوء                             

  الفرع األول: في فرائضه وكيفيته                                   
  الفرع الثاني: في سنن الوضوء                                   

  األول: السواك                                           
  الثانية: غسل اليدين                                          
  الثالثة: في االستنثار واالستنشاق والمضمضة                                          
  ة: تخليل اللحية واألصابعالرابع                                           
  الخامسة: في مسح األذن                                          
  السادسة: إسباغ الضوء                                          
  السابعة: في مقدار الماء                                          
  الثامنة: المنديل                                           
  التاسعة: الدعاء والتسمية                                           

  الفصل الثاني: في األحداث الناقضة للوضوء                              
  الفرع األول: في الخارج من السبيلين وغيرهما                                    
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  ]النوع[ األول: الريح                                            
  ]النوع[ الثاني: المذي                                          
  ]النوع[ الثالث: القيء                                           
  ]النوع[ الرابع: الدم                                          

  الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج                                    
  ]النوع[ األول: في لمس المرأة                                           
  وع[ الثاني: لمس الذكر ]الن                                          

  الفرع الثالث: في النوم واإلغماء والغشي                                   
  الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار                                   

  ]النوع[ األول: في الوضوء منه                                           
  ]النوع[ الثاني: في ترك الوضوء                                           

  الفرع الخامس: في لحوم اإلبل                                   
  ادس: في أحاديث متفرقةالفرع الس                                   

  الفصل الثالث: في المسح على الخفين                              
  الفرع األول: في جواز المسح                                    
  الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل                                   
  الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف                                   
  الفرع الرابع: في مدة المسح                                    

  الباب الخامس: في التيمم                       
  الفرع األول: في التيمم لعدم الماء                             
  الفرع الثاني: في تيمم الجريح                             
  الفرع الثالث: في التيمم من البرد                             
  الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء                             

  الباب السادس: في الغسل                      
  الفصل األول: في غسل الجنابة                             

  الفرع األول: في وجوبه وموجبه                                   
  ]النوع[ األول: التقاء الختانين                                           
  ]النوع[ الثاني: اإلنزال                                          
  ]النوع[ الثالث: االحتالم                                          

  الفرع الثاني: في فرائضه وسننه                                   



812 
 

  ول في: كيفية الغسل]النوع[ األ                                           
  ]النوع[ الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع                                          
  ]النوع[ الثالث: في الوضوء بعد الغسل                                           
  ]النوع[ الرابع: في مقدار الماء واإلناء                                          
  ]النوع[ الخامس: في االستتار والتنشف                                           
  ]النوع[ السادس: في أحاديث متفرقة                                           

  الفرع الثالث: في الجنب وأحكامه                                    
  ]النوع[ األول: في قراءة القرآن                                          

  ]النوع[ الثاني: في نوم وأكله                                          
  ]النوع[ الثالث: في مجالسته ومحاثته                                          
  ]النوع[ الرابع: في صالته ناسيا                                          

  الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء                              
  لثالث: في غسل الجمعة والعيد الفصل ا                             
  الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه                              
  الفصل الخامس: غسل اإلسالم                              
  الفصل السادس: في الحمام                              

  الباب السابع: في الحيض                      
  الفصل األول: في الحائض وأحكامها                              

  الفرع األول: في مجامعة الحائض ومباشرتها                                   
  الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها                                   
  الفرع الثالث: في مؤاكلتها ومشاربتها                                    
  الفرع الرابع: في حكم الصالة والصوم والقراءة                                    

  الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء                              
  الفرع األول: في اغتسالها وصالتها                                    
  الفرع الثاني: في غشيان المستحاضة                                   
  ي الكدرة والصفرة الفرع الثالث: ف                                    
  الفرع الرابع: في وقت النفاس                                    

 119 : يف الصالة الثاني الكتاب                 

  القسم األول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها                       
  الباب األول: في الصالة وأحكامها                              
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  الفصل األول: في وجوبها أداء وقضاء                                    
  ل: في الوجوب والكمية الفرع األو                                          
  الفرع الثاني: في القضاء                                          
  الفرع الثالث: في إثم تاركها                                           

  الفصل الثاني: في المواقيت                                   
  الفرع األول: في تعيين أوقات الصلوات                                           
  الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات                                           

  الفجر                                                    
  الظهر                                                  
  العصر                                                  
  المغرب                                                   
  تقديمها مطلقا                                                  

  الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات                                          
  الصبح والعصر                                                   

  الظهر                                                  
  العصر                                                  
  المغرب                                                   
  العشاء                                                  
  تأخيرها مطلقا                                                  

  الفرع الرابع: في أول الوقت بالصالة                                           
  الفرع الخامس: في األوقات المكروهة                                          

  الفرع السادس: في تحويل الصالة عن وقتها                                           
  الفصل الثالث: في األذان واإلقامة                                   

  الفرع األول: في بدء األذان وكيفيته                                          
  الفرع الثاني: في أحكام تتعلق باألذان واإلقامة                                          

  الفصل الرابع: في استقبال القبلة                                    
  الفصل الخامس: في كيفية الصالة وأركانها                                    

  الفرع األول: في التكبير ورفع اليدين                                          
  الفرع الثاني: في القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين                                          

  القيام والقعود                                                   
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  وضع اليدين والرجلين                                                  
  االختصار                                                  

  القراءةالفرع الثالث: في                                           
  النوع األول: في البسملة                                                   
  النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين                                                   
  النوع الثالث: في السور                                                  

  صالة الفجر                                                         
  صالة الظهر والعصر                                                         
  صالة المغرب                                                         

  صالة العشاء                                                         
  صلوات مشتركة                                                         

  النوع الرابع: في الجهر بالقراءة                                                  
  النوع الخامس: في سكتة القارئ                                                   

  الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت                                           
  النوع األول: في الركوع والسجود                                                  

  االعتدال                                                          
  مقدار الركوع والسجود                                                          
  هيئة الركوع والسجود                                                         
  أعضاء السجود                                                          

  النوع الثاني: في القنوت                                                  
  الفرع الخامس: في التشهد والجلوس                                           

  النوع األول: في التشهد                                                  
  النوع الثاني: في الجلوس                                                  

  الفرع السادس: في السالم                                          
  صناف من أعمال الصالة الفرع السابع: في أحاديث جامعة أل                                          
  الفرع الثامن: في طول الصالة وقصرها                                           
  الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة                                           

  الفصل السادس: في شرائط الصالة ولوازمها                                    
  الفرع األول: في طهارة الحدث                                           
  الفرع الثاني: في طهارة اللباس                                           
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  الفرع الثالث: في ستر العورة                                          
  ]النوع[ األول: في سترها                                                 
  ]النوع[ الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس                                                  
  ]النوع[ الثالث: في لبس النساء                                                 
  لباس]النوع[ الرابع: فيما كره من ال                                                 

  الفرع الرابع: في أمكنة الصالة وما يصلى عليه                                          
  ]النوع[ األول: فيما يصلى عليه                                                 
  ]النوع[ الثاني: في األمكنة المكروهة                                                  
  ]النوع[ الثالث: في الصالة على الدابة                                                 
  ]النوع[ الرابع: في أحاديث متفرقة                                                 

  الفرع الخامس: في ترك الكالم                                          
  الفرع السادس: في ترك األفعال                                          

  ]النوع[ األول: في مس الحصباء وتسوية التراب                                                 
  ]النوع[ الثاني: االلتفات                                                  

  ]النوع[ الثالث: في أفعال متفرقة                                                 
  الفرع السابع: في قبلة المصلي وما يتعلق بها، وفيه نوعان                                           

  ]النوع[ األول: في المعترض بين يدي المصلي                                                 
  في سترة المصلي]النوع[ الثاني:                                                  

  الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة                                           
  حمل الصغير                                                 
  من نعس وهو يصلي                                                  
  عقص الشعر                                                  
  مدافعة األخبثين                                                  

  الفصل السابع: في السجدات                                   
  الفرع األول: في سجود السهو                                          

  ]القسم[ األول: في السجود قبل التسليم                                                  
  ]القسم[ الثاني: في السجود بعد التسليم                                                  
  ]القسم[ الثالث: في أحاديث متفرقة                                                 

  الفرع الثاني: في سجود القرآن                                          
  ]النوع[ األول: في وجوب السجود                                                  
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  ]النوع[ الثاني: في كونه سنة                                                  
  ]النوع[ الثالث: في السجود بعد الصبح                                                  

  ]النوع[ الرابع: كم في القرآن سجدة؟                                                 
  ]النوع[ الخامس: في تفصيل السجدات                                                 

  سورة الحج                                                        
  سورة ص                                                        
  سورة النجم                                                         

  سورة انشقت                                                        
  سرة اقرأ باسم ربك                                                         
  المفصل مجمال                                                          

  ]النوع[ السادس: في دعاء السجود                                                  
  الفرع الثالث: في سجود الشكر                                          

  الباب الثاني: في صالة الجماعة                             
  الفصل األول: في وجوبها والمحافظة عليها                                    
  الفصل الثاني: في تركها للعذر                                   
  الفصل الثالث: في صفة اإلمام وأحكامه                                   

  الفرع األول: في أولى الناس باإلمامة                                          
  الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن ال تجوز                                          

  الفرع الثالث: في آداب اإلمام                                           
  تخفيف الصالة                                                 
  آداب متفرقة                                                   

  الفصل الرابع: في أحكام المأموم                                   
  الفرع األول: في الصفوف                                          

  ]النوع[ األول: في ترتيبها                                                  
  ]النوع[ الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها                                                  

  ]النوع[ الثالث: في الصف األول                                                  
  الفرع الثاني: في االقتداء، وشرائطه ولوازمه                                           

  ]النوع[ األول: في صفة االقتداء باإلماء قائما وقاعدا                                                  
  ]النوع[ الثاني: في مسابقة اإلمام                                                 
  ]النوع[ الثالث: في المسبوق                                                  
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  ]النوع[ الرابع: في ارتفاع مكان اإلمام                                                  
  الفرع الثالث: في آداب المأموم                                           
  الفرع الرابع: في القراءة مع اإلمام، وفتحها عليه                                           

  القراءة                                                  
  الفتح على اإلمام                                                  

  الفرع الخامس: في المنفرد بالصالة إذا أدرك جماعة                                          
  األمر باإلعادة                                                   
  المنع من اإلعادة                                                   

  الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة                                   
  الباب الثالث: في صالة الجمعة                             

  الفصل األول: في وجوبها وأحكامها                                    
  الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها                                    
  الفصل الثالث: في تركها للعذر                                   
  الفصل الرابع: في الوقت والنداء ]إليها[                                   

  الفصل الخامس: في الخطبة وما يتعلق بها                                     
  الفصل السادس: في القراءة في الصالة والخطبة                                   
  الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه                                   
  الفصل الثامن: في أول جمعة جمعت                                   

  الباب الرابع: في صالة المسافرين                             
  الفصل األول: في القصر وأحكامه                                    

  سافة القصر وابتدائهالفرع األول: في م                                           
  الفرع الثاني: في القصر مع اإلقامة                                           
  الفرع الثالث: في اإلتمام مع اإلقامة                                           
  الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر                                           

  الفصل الثاني: في الجمع                                   
  الفرع األول: في جمع المسافر                                          

  الفرع الثاني: في الجمع بجمع ومزدلفة                                          
  الفرع الثالث: في جمع المقيم                                          

  الفصل الثالث: في صالة النوافل في السفر                                    
  فرع                                          
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  الباب الخامس: في صالة الخوف                             
  القسم الثاني: من كتاب الصالة: في النوافل                      

  الباب األول: في النوافل المقرونة باألوقات                              
  الفصل األول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة                                   

  الفرع األول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة                                           
  الفرع الثاني: في ركعتي الفجر                                           

  ]النوع[ األول: في المحافظة عليهما                                                  
  ]النوع[ الثاني: في وقتهما وصفتهما                                                  
  ]النوع[ الثالث: في القراءة فيهما                                                 
  ]النوع[ الرابع: في االضطجاع بعدهما                                                  

  ]النوع[ الخامس: في صالتهما بعد الفريضة                                                 
  جوازه                                                        
  المنع منه                                                         
  قضاؤهما                                                        

  الفرع الثالث: في راتبة الظهر                                           
  الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها                                           
  الفرع الخامس: في راتبة المغرب                                           
  الفرع السادس: في راتبة العشاء                                          

  الفرع السابع: في راتبة الجمعة                                           
  الفصل الثاني: في صالة الوتر                                   

  ]الفرع[ األول: في وجوبه واستنانه                                          
  ]الفرع[ الثاني: في عدد الوتر                                           
  ]الفرع[ الثالث: في القراءة في الوتر                                          
  ]الفرع[ الرابع: في وقت الوتر                                          

  الوتر قبل الصبح                                                  
  الوتر بعد الصبح                                                  

  ]الفرع[ الخامس: في نقض الوتر                                           
  ]الفرع[ السادس: في أحاديث متفرقة                                           

  الفصل الثالث: في صالة الليل                                   
  الفرع األول: في الحث عليها                                           
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  لفرع الثاني: في وقت القيام ا                                          
  الفرع الثالث: في صفتها                                           

  الفصل الرابع: في صالة الضحى                                   
  الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح                                    
  الفصل السادس: في صالة العيدين                                    

  ]الفرع[ األول: في عدد الركعات                                          
  ]الفرع[ الثاني: في عدد التكبيرات                                          
  ]الفرع[ الثالث: في الوقت والمكان                                           
  ]الفرع[ الرابع: في األذان واإلقامة ]للعيد[                                          
  ]الفرع[ الخامس: في الخطبة وتقديم الصالة عليها                                           
  عة]الفرع[ السابع: في إجتماع العيد والجم                                          
  ]الفرع[ التاسع: في خروج النساء إلى العيد                                          
  ]الفرع[ العاشر: في أحاديث متفرقة                                           

  الرغائب  الفصل السابع: في صالة                                   
  الباب الثاني: في النوافل المقرونة باألسباب                             

  الفصل األول: في صالة الكسوف                                   
  الفصل الثاني: في صالة االستسقاء                                    
  في صالة الجنائز الفصل الثالث:                                    

  الفرع األول: في عدد التكبيرات                                       
  الفرع الثاني: في القراءة والدعاء                                       
  الفرع الثالث: في الصالة على الطفال                                       
  الفرع الرابع: في موقف اإلمام                                      
  الفرع الخامس: في وقت الصالة على الجنازة                                       

  الفرع السادس: في الصالة على الميت في المسجد                                       
  الفرع السابع: في الصالة على القبور                                       
  الفرع الثامن: في الصالة على الغائب                                       
  الصالة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه الفرع التاسع: في                                      

  الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصالة عليه                                          
  الفصل الرابع: في صلوات متفرقة                                   

  تحية المسجد                                           
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  صالة االستخارة                                          
  صالة الحاجة                                          

  صالة التسبيح                                          
  خاتمة كتاب الصالة تتضمن أحاديث متفرقة                                          

  االنصراف عن الصالة  [:]النوع األول                                                 
  الجهر بالذكر بعد الصالة  [:]النوع الثاني                                                 
  الفصل بين الصالتين  [: ]النوع الثالث                                                 
  جد بعد األذان الخروج من المس  [:]النوع الرابع                                                 
  المقام بعد الصالة  [:]النوع الخامس                                                 
  تسمية العشاء بالعتمة [:]النوع السادس                                                 
  تسمية المغرب بالعشاء [:]النوع السابع                                                 
  السمر بعد العشاء [:]النوع الثامن                                                 
  االستراحة بالصالة [:]النوع التاسع                                                 
  شيطان الصالة  [:]النوع العاشر                                                 

 420 -صلى اهلل عليه وسلم   -: يف املساجد وما يتعلق هبا، وبناء مسجد رسول اهلل  ثالث الكتاب ال              

  ومنبره -صلى هللا عليه وسلم  -الفصل األول: في بناء مسجد رسول هللا                       
  الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد                       

  الفرع األول: في البصاق                              
  الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد                              
  الفرع الثالث: في أفعال متفرقة                              
  الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة                             

 433 : يف الزكاة الرابع الكتاب                    
  الباب األول: في وجوبها وإثم تاركها                       
  الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعها                       

  الفصل األول: فيما اشتركن فيه من األحاديث                             
  الفصل الثاني: في زكاة النعم                              
  الفصل الثالث: في زكاة الحلي                             
  الفصل الرابع: في زكاة المعشرات والثمار والخضروات                              
  الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز                             
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  الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق                             
  الفصل السابع: في زكاة العل                             
  الفصل الثامن: في زكاة ]مال[ اليتيم                             

  الفصل التاسع: في تعجيل الزكة                             
  الفصل العاشر: في أحكام متفرقة للزكاة                              

  الباب الثالث: في زكاة الفطر                       
  الباب الرابع: في عامل الزكاة وما يجب له وعليه                      
  الباب الخامس: فيمن تحل له، ومن ال تحل له                      

  الفصل األول: فيمن ال تحل له                             
  الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة                             

 467 : الصوم اخلامس الكتاب                 

  الباب األول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها                      
  الفصل األول: في وجوبه وموجبه                             

  الفرع األول: في وجوبه بالرؤية                                   
  الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة                                    

  ]النوع[ األول: شهادة الواحد                                           
  [ الثاني: في شهادة االثنين ]النوع                                          

  الفرع الثالث: في اختالف البالد في الرؤية                                   
  الفرع الرابع: في الصوم والفطر باالجتهاد                                    
  الفرع الخامس: في كون الشهر تسعا وعشرين                                    

  الفصل الثاني: في ركن الصوم                             
  الفرع األول: في النية                                    

  فرضالنوع األول: في نية ال                                          
  النوع الثاني: في نية صوم التطوع                                           

  الفرع الثاني: في اإلمساك عن المفطرات                                    
  النوع األول: في القيء، والحجامة، واالحتالم                                          
  ]النوع[ الثاني: الكحل                                          
  ]النوع[ الثالث: القبلة والمباشرة                                           

  ]النوع[ الرابع: المفطر ناسيا                                           
  الفصل الثالث: في زمان الصوم                             
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  الفرع األول: في األيام المستحب صومها                                   
  النوع األول: قول كلي في الصوم                                          
  النوع الثاني: في يوم عاشوراء                                           
  النوع الثالث: في صوم رجب                                          
  النوع الرابع: في صوم شعبان                                          
  النوع الخامس: ست من شوال                                          
  السادس: عشر ذي الحجة  النوع                                          
  النوع السابع: أيام األسبوع                                          
  النوع الثامن: في أيام البيض                                           
  النوع التاسع: في األيام المجهولة من كل شهر                                           

  الفرع الثاني: في األيام التي يحرم صومها                                   
  النوع األول: في أيام العيد والتشريق                                           

  النوع الثاني: في يوم الشك                                          
  الفرع الثالث: في األيام التي يكره صومها                                    

  النوع األول: صوم الدهر                                          
  النوع الثاني: صوم أواخر شعبان                                           
  النوع الثالث: صوم يوم عرفة                                           
  نوع الرابع: صوم الجمعة والسبت ال                                          

  الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته                              
  الفرع األول: في السحور                                    

  النوع األول: في الحث عليه                                          
  النوع الثاني: في وقته وتأخيره                                           

  الفرع الثاني: في اإلفطار                                   
  النوع األول: في وقت اإلفطار                                           
  النوع الثاني: في تعجيل اإلفطار                                           
  الثالث: فيما يفطر عليه النوع                                          
  النوع الرابع: في الدعاء عند اإلفطار                                           

  الفرع الثالث: ترك الوصال                                    
  الفرع الرابع: في الجنابة                                   
  الفرع الخامس: في السواك                                    
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  الفرع السادس: في حفظ اللسان                                    
  الفرع السابع: في دعوة الصائم                                   

  الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها                                    
  الباب الثاني: في مبيح اإلفطار وموجبه                      

  الفصل األول: في المبيح، وهو السفر                              
  الفرع األول: في إباحة اإلفطار وذم الصيام                                    
  الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر                                    
  الفرع الثالث: في إباحة اإلفطار مطلقا                                    
  الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة                                   

  يوم الخروج                                           
  يوم الدخول                                          
  مقدار السفر                                          
  سفر المساء                                           
  إدراك رمضان المسافر                                           

  الفصل الثاني: في موجب اإلفطار                              
  الفرع األول: في القضاء                                   

  ]النوع[ األول: في التتابع والتفريق                                           
  ]النوع[ الثاني: في تأخير القضاء                                           
  ]النوع[ الثالث: في الصوم عن الميت                                           

  ]النوع[ الرابع: في قضاء التطوع                                           
  ]النوع[ الخامس: في اإلفطار يوم الغيم                                           
  تشديد في اإلفطار ]النوع[ السادس: في ال                                          

  الفرع الثاني: في الكفارة                                    
 532 : يف االعتكاف السادس الكتاب               

 537 : يف احلج والعمرة السابع الكتاب              

  الباب األول: في وجوبه، والحث عليه                       
  الباب الثاني: في المواقيت واإلحرام                       

  الفصل األول: في المواقيت                             
  الفرع األول: في الزمان                                   
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  الفرع الثاني: في المكان                                   
  الفصل الثاني: في اإلحرام                              

  الفرع األول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه                                   
  النوع األول: في اللباس                                          

  النوع الثاني: في الطيب                                          
  النوع الثالث: في الغسل                                          
  النوع الرابع: في الحجامة والتداوي                                           
  النوع الخامس: في النكاح                                          
  لنوع السادس: في الصيد ا                                          
  النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء                                           
  النوع الثامن: فيما يقتله المحرم من الدواب                                           
  النوع التاسع: في حك الجسد                                          
  النوع العاشر: في الضرب                                          
  النوع الحادي عشر: في تقريد البعير                                           

  الثاني: في التلبية واإلهاللالفرع                                    
  النوع األول: في وقتها ومكانها                                          
  النوع الثاني: في كيفيتها                                           

  الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه                                    
  الباب الثالث: في اإلفراد، والقران، والتمتع وأحكامها                       

  الفصل األول: في اإلفراد                              
  الفصل الثاني: في القران                             

  الباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيت                       
  الفصل األول: في كيفية الطواف والسعي                             

  الفرع األول: في الطواف                                    
  النوع األول: في هيئته                                           
  االستسالمالنوع الثاني: في                                           
  النوع الثالث: في ركعتي الطواف                                          

  الفرع الثاني: في كيفية السعي                                   
  الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي                             

  لكالم في الطوافالحكم األول: ا                                   
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  الحكم الثاني: الركوب في الطواف والسعي                                   
  الحكم الثالث: في وقت الطواف                                   
  الحكم الرابع: في طواف الزيارة                                   
  الحكم الخامس: في طواف الوداع                                   
  الحكم السادس: في طواف الرجال مع النساء                                   
  : في الطواف وراء الحجرالحكم السابع                                   
  الحكم الثامن: في السعي بين الصفا والمروة                                    
  الحكم التاسع: في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاما                                   
  الحكم العاشر: الدعاء في الطواف والسعي                                   

  الفصل الثالث: في دخول البيت                              
  وف واإلفاضةالباب الخامس: في الوق                       

  الفصل األول: في الوقوف بعرفة وأحكامه                             
  الفصل الثاني: في اإلفاضة من عرفة، ومزدلفة                              
  الفصل الثالث: في التلبية بعرفة والمزدلفة                             

  الباب السادس: في الرمي                       
  الفصل األول: في كيفية الرمي، وعدد الحصى                              
  الفصل الثاني: في وقت الرمي                              

  الفصل الثالث: في الرمي: ماشيا، وراكبا                             
  الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة                              

  الباب السابع: في الحلق والتقصير                       
  الباب الثامن: في التحلل وأحكامه                      

  الفصل األول: في تقديم بعض أسبابه على بعض                             
  الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه                              

  الباب التاسع: في الهدي، واألضاحي                      
  الفصل األول: في إيجابها واستنانها                             

  الفصل الثاني: في الكمية والمقدار                           
  الفرع األول: في المتعين منها                                   
  الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين                                   

  الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا                           
  الفصل الرابع: فيما ال يجزئ من الضحايا                           
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  الفصل الخامس: في اإلشعار والتقليد                           
  الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه                          
  الفصل السابع: في كيفية الذبح                          
  واالدخارالفصل الثامن: في األكل منها                           
  الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي                          
  الفصل العاشر: في ركوب الهدي                          
  ال؟  و ضحى: هل يحرم، أمالفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أ                          

  الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة                             
  الباب العاشر: في اإلحصار والفدية                       

  الفصل األول: فيمن أحصره المرض واألذى                              
  الفصل الثاني: فيمن أحصره العدو                             
  الفصل الثالث: فيمن غلط في العدد، أو ضل عن الطريق                             
  الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة                              

  الباب الحادي عشر: في دخول مكة والنزول بها والخروج منها                       
  الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج                      
  الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج                       

  الفصل األول: في التكبير أيام التشريق                             
  الفصل الثاني: في الخطبة بمنى                             

  الفصل الثالث: في حج الصبي                              
  في الحج االشتراطالفصل الرابع: في                              
  الفصل الخامس: في حمل السالح بالحرم                              
  الفصل السادس: في ماء زمزم                             
  الفصل السابع: في أحاديث متفرقة                             

  الباب الرابع عشر: في حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعمرته                       
  الفصل األول: في عدد حجاته وعمره ووقتها                              
  الفصل الثاني: في ذكر حجة الوداع                             

 669 يتعلق به من األحكام واللوازم   : يف اجلهاد وما الثامن الكتاب                 

  الباب األول: في الجهاد وما يختص به                       
  الفصل األول: في وجوبه، والحث عليه                             
  الفصل الثاني: في آدابه                             
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  الفصل الثالث: في صدق النية واإلخالص                              
  الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو                             
  ةالفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد متفرق                              

  الباب الثاني: في فروع الجهاد                       
  الفصل األول: في األمانة والهدنة                             

  الفرع األول: في جوازهما وأحكامهما                                   
  الفرع الثاني: في الوفاء بالعهد والذمة واألمان                                    

  الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها                              
  الفصل الثالث: في الغنائم والفيء                              

  في القسمة بين الغانمين الفرع األول:                                    
  الفرع الثاني: في النفل                                   
  الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه                                   
  الفرع الرابع: في الفيء، وسهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم                                   
  الفرع الخامس: في الغلول                                   
  ء والفيالفرع السادس: في أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم                                     

  الفصل الرابع: من الباب الثاني من كتاب الجهاد في الشهداء                             

 715 ملحق األحاديث الضعيفة واملردودة يف جامع األصول وزوائد ابن ماجه 
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 مت حبمد اهلل وتوفيقه 


