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 الكتاب : التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح للحافظ مغلطاي

 التلويح
إىل شرح اجلامع الصحيح للحافظ مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري عالء الدين املصري 

 )762 - 690(حوايل 
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ن الكتب األصول يف شرح البخاري فكل من جاء بعده اعتمد عليه، : الكتاب محول الكتاب
 حىت إن ابن امللقن ال يكاد يغادر من كالم مغلطاي شيًئا.

حول املؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري احلنفي احلكري عالء الدين أبو عبد هللا، 
 سنة تسعني، وفيما ذكره ابن رافع يفتقي الدين احلافظ احملدث، مولده فيما ذكره احلافظ 

الصالح الصفدي بعد التسعني وستمائة، وسأله شيخنا احلافظ زين الدين العراقي عن مولده 
 فقال له: إنَّه يف سنة تسع ومثانني.

كان أبوه يف صباه يرسله ليتعلم الرمي، فيخالفه ويذهب إىل جمالس أهل العلم وِحَلِقهم 
ًما يف فنون العلم.علم واالشتمك يف التفيحضرها، وقد ا�  غال حىت صار متقدِّ

 
شيوخه: تلقى العالمة العلم عن عدد كبري جًدا من علماء عصره ومشاهريه، وكان جل طلبه يف 

 العشر الثاين بعد السبعمائة فأكثر.
 فمن شيوخه:

 اتج الدين أمحد بن علي بن دقيق العيد أخي تقي الدين. - 1
 ر الكردي.احلسن بن عم - 2
 ن الشجاع اهلامشي.أمحد ب - 3
 حممد بن حممد بن عيسى الطباخ. - 4

 فتح الدين بن سيد الناس، وبه خترَّج.



 
 تالمذته:

 ابُنه مجال الدين أبو بكر عبد هللا بن مغلطاي. - 1مسع منه وتلقى عنه العلم مجاعات منهم: 
 شرف الدين موسى األنصاري الشافعي قاضي حلب. - 2
 اغي نزيل املدينة وقاضيها وخطيبها.ثماين املر الدين الع زين - 3
 عمر بن علي بن امللقن املعروف اببن النحوي. وبه خترَّج. - 4
 

 مناصبه:
درَّس مبدارس متعددة ابلقاهرة، فتوىل تدريس احلديث ابملدرسة الظاهرية بعد وفاة شيخه ابن سيد 

 الناس.
رسة اجملدية، واملدرسة النجمية وغريها حلي، واملدجلامع الصاودرَّس جبامع القلعة مدَّة، كما درَّس اب

 من املدارس واملساجد.
 

 وملغلطاي تصانيف كثرية زادت على املئة، منها:
 للمزي.» إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال«ـ  1
 ـ خمتصر اإلكمال اقتصر فيه على االعرتاضات على املزي يف حنو جملدين. 2
 رح على صحيح البخاري.، ش»الصحيحرح اجلامع التلويح يف ش«ـ  3
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وهو شرح ابن ماجه يف مخسة جملدات، ولكنه » اإلعالم بشرح سنته عليه الصالة والسالم«ـ  4
 مل يكمل.

 ومل يتم.» شرح أيب داود«ـ  5
 تعقبات على علوم احلديث البن الصالح.فيه »: إصالح ابن الصالح«ـ  6
 ».اسم عليه الصالة والسالمالزهر الباسم يف سرية أيب الق«ـ  7
وهو »: وسلم واتريخ من بعده من اخللفاء اإلشارة إىل سرية املصطفى صلى هللا عليه«ـ  8

 تلخيص لكتابه الزهر الباسم حبذف الشواهد، وإضافة شيٍء من اتريخ اخللفاء.
 ».ابن حبان على الصحيحني زوائد«ـ  9

 سنوي على أبواب الفقه.لأل» ترتيب املهمات على الروضة يف الفروع«ـ  10



» األحكام الكربى«مضافًا إليه كتاب » إليهامبيان الوهم وا«ترتيب كتاب » منارة اإلسالم«ـ  11
 البن القطان.

 البن نقطة.» ذيل على املؤتلف واملختلف«ـ  12
 البن نقطة.» هذيل على املشتب«ـ  13
 البن اجلوزي.» ذيل على كتاب الضعفاء«ـ  14
 ».ملبني يف من استشهد من احملبنيالواضح ا«ـ  15
الدرر «يف عشرين جملًدا كما ذكر ابن حجر يف » التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح« - 16

 ».الكامنة
 

 وفاته:
 عز الدين بن مجاعة. تويف ابلقاهرة حبارة حلب ودفن ابلريدانية وصلَّى عليه القاضي

 
وتقومي النص ابملراجعات األولية يف املرحلة عملنا: مت تنضيد الكتاب من نسخة اخلطية واملقابلة 

 األوىل من العمل.
 طوطبطاقة املخ

 اسم املخطوط: التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح
 املؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري عالء الدين املصري

 لطايالشهرة: مغ
 762سنة الوفاة: 

 الناسخ: اخلليل بن أمحد اخلطي
 4عدد األجزاء: 

درها م األول من الكتاب هو قسم مبتور األول من اجلزء األول من نسخة متقنة، مصالقس
) يف 493) لوحة يبدأ من أثناء شرح حديث ابن عباس (241إحدى مكتبات ابكستان، يف (

) وبعده ابب اخلطبة 957بشرح حديث ابن عمر ( (ابب سرتة اإلمام سرتة من خلفه) وتنتهي
 بعد العيد.
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 25طر: عدد األس
 ريخ النسخ القرن الثامن تقديًراات

==== 
القسم الثاين من الكتاب تتمة اجلزء السابق وهو يف هذه النسخة اجلزء اخلامس منها، مصدرها 

) وتنتهي 957) لوحة يبدأ من ابب اخلطبة بعد العيد (151)، يف (14160يطاين (املتحف الرب 
 البيض للكفن.) من ابب الثياب 1264بشرح حديث السيدة عائشة (

 21عدد األسطر: 
 الناسخ: اخلليل بن أمحد اخلطيب بن عادل

 اتريخ النسخ القرن الثامن تقديًرا
==== 

اسع من النسخة السابقة ذاهتا، مصدرها املتحف من الكتاب وهو اجلزء الت القسم الثالث
يف  ) لوحة يبدأ من أواخر كتاب الصوم يف ابب حق الضيف165)، يف (14160الربيطاين (

) وتنتهي بشرح حديث أيب هريرة 1974الصوم أول شرح حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص (
 ب جائزة.) من ابب وكالة الشاهد والغائ2305(

 21عدد األسطر: 
 الناسخ: اخلليل بن أمحد اخلطيب بن عادل

 767اتريخ النسخ: 
==== 

من نسخة اثلثة، مصدرها تركيا، القسم الرابع من الكتاب وهو اجلزء احلادي عشر والثاين عشر 
) لوحة يبدأ من أثناء كتاب الصلح أول ابب ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس قبل 328يف (

) من 3473) وتنتهي بشرح حديث أسامة (2697الد (ديثي أيب هريرة وزيد بن خشرح ح
 أحاديث األنبياء.

 21عدد األسطر: 
 الناسخ: إبراهيم بن حممد العباسي

 767نسخ: اتريخ ال
==== 

القسم اخلامس من الكتاب وهو آخر اجلزء الثالث عشر من النسخة السابقة، مصدرها وزارة 
ب التفسري أثناء شرح ابب {فإن خفتم فرجاًال ) لوحة يبدأ من أثناء كتا24األوقاف ببغداد، يف (

عمر ) إىل حديث ابن 4538أو ركباً� فإذا أمنتم فاذكروا هللا} شرح حديث ابن عباس (
)، وفيها سقوطات بني 5869) إىل حديث أنس (5757)، ومن حديث أيب هريرة (4546(



 األوراق كبرية.
 21عدد األسطر: 

 راهيم بن حممد العباسيالناسخ: إب
 767ريخ النسخ: ات
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 ]الصالةكتاب 
 ابب سرتة اإلمام سرتة من خلفه

، ويف »اْلُمثـَىنَّ «حلماُر وذكره ابُن ُعَدْيٍس يف (َأاتن) ابلكسر لغًة اثنيًة يف اَألاَتِن وهي ا - 493
األاتُن اِحلَمارَة، واْلَمْأُتو�ُء اسٌم للَجْمِع، واْسَتْأَتَن احلماُر صاَر َأاتً�، واَألاَتُن املرأة »: ْحَكمِ اْلمُ «

َحاحِ «األاتن األنثى من احلُُمِر، َوِيف »: الواعي«الرعناء على التشبيه ابألاتن، ويف  : وال تـَُقل »الصِّ
 أاتنة.

استدرَك احلماَر األاتَن ليُـْعَلَم أنَّ األنثى من احلُُمِر ال تقطع إمنا »: املغيث«قال اْلَمِديِينُّ يف 
 الصالة، فلذلك ال تقطعها املرأة.

قال ابُن قـُْرُقوٍل: جاء يف بعض احلديث <َأاَتنَة> ضبَط اَألِصيلي< ِمحَاٌر أاتٌن> على النـَّْعِت أو 
 ٍن، فاألوىل اجلمع بينهما.ُمنَـوَّنـَْني َوَجاَء َعَلى ِمحَاٍر، َوَجاَء َعَلى َأاتَ البدل 

قال سراج بن عبد امللك: أاتٌن َوْصٌف للحماِر، ومعناه: ُصلٌب قويٌّ مأخوذ من األاتن وهي 
 احلجارة الصُّْلَبُة، قال: وقد يكون بدَل غلٍط، قال: وقد يكون بدل البعض من الكلِّ ألن احلمار

 يشمل الذكر واألنثى كالبعري.
َلى ِمحَاِر أاتٍن) على اإلضافة، أي على محاٍر أنثى، وكذا وجدتُه قال ابن سراج: وقد يكون (عَ 

مضبوطًا يف بعض األصول، وعْن يونس وغريه: أاتٌن وأاتنٌة وعجوزٌة وفرشٌة وعقربة َوِدَمْشَقة يف 
 دمشق.

طام قيل: �هز إذا د� الصيبُّ للف»: اْلُموِعبِ «اِالْحِتَالَم) ذكر يف قوله: (َوَأَ� يـَْوَمِئٍذ َقْد َ�َهْزُت 
 وقد �ز واجلارية �ِهَزة.

وقال ابن دريد: �هز األربعني دا�ها، وقد اختلف يف سنِِّه يوم وفاة سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا 
شرة، وقيل: عشر سنني عليِه وَسلََّم فقيل: مخس عشرة وَصوَّبَه أمحد بن حنبل، وقيل: ثالث ع

 وفيه بعٌد، وقيل غري ذلك.
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َرٌة له خاصة وهو سرتٌة  وقال عياٌض: اختلفوا يف سرتة اإلمام: بنفسها سرتة ملن خلفه؟ أو هي ُستـْ
َرة املأموم سرتة إماِمه فليس يضر ملن خلفه؟ ابالتفاق أ� َرٍة، قال: حديُث ُستـْ م مصلون إىل ُستـْ

موم؛ ألن املأموم تعلََّقْت صالته بصالة إمامه، قال: وال خالف أن السرتة املروُر بني يدي املأ
ع ال �من من املرور بني يديه، وأما يف موضع �من فعند مالك قوالن، مشروعة إذا كان يف موض

لشافعي مشروعة مطلًقا لعموم األحاديث وأل�ا تصون البصر، فإن كان يف الفضاء وهي عند ا
رَ   ٍة؟ فأجازه ابن القاسم حلديث عبد هللا هذا.هل يصلي إىل ُستـْ

َرِة، وذكر عن ُعْروَة وعطاٍء وساٍمل والقاسِم والشَّْعِيبِّ وقال ُمَطرٌِّف وابُن اْلَماِجُشون: ال بُدَّ من ال سُّتـْ
َرٍة.واحلسن أ�  م كانوا يصلون يف الفضاء إىل غري ُستـْ

الصالة، قال: إن مرور محار عبد هللا كان خلف وزعم ابُن الَقصَّاِر أنَّ مْن قال إن احلمار يقطع 
 اإلمام بني يدي بعض الصف. انتهى.

عليِه  يد لوال ما سبق من عند البَـزَّاِر من أنَّ ذلك كان بني يدي النيب َصلَّى هللاُ ولعمري هو كالم ج
 وَسلََّم.

: رَأَْيُت رَُجًال بِتَـُبوَك ُمْقَعًدا، فـََقاَل: فإن قيل: روى أَبُو َداوَد عن موًىل ليزيَد بن ِمنَْراَن، َعْن يَزِيَد قَالَ 
َنا َقطَ «هللاُ عليِه وَسلََّم َوَأَ� َعَلى ِمحَاٍر َوُهَو ُيَصلِّي، فـََقاَل: َمَرْرُت بـَْنيَ يََدِي النَِّيبِّ َصلَّى  َع َعَليـْ

 قال: َفَما َمَشْيُت عليهما بـَْعُد.» َصَالته، َقَطَع ُهللا أَثـََرهُ 
 ِد ْبِن َغْزَواَن َعْن أَبِيِه قاَل: نزْلُت بِتَـُبوَك فَِإَذا رجٌل ُمْقَعدٌ وَعْن َسِعي
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َلتُـنَ «َفَسأَْلُتُه فقال نـََزَل النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بِتَـُبوَك ِإَىل َخنَْلٍة فـََقاَل:  َها، » اَهِذِه ِقبـْ مثَُّ َصلَّى ِإلَيـْ
نَـَها، فـََقاَل: فََأقْـبَـْلُت َوَأَ� ُغَالٌم َأسْ  َنُه َوبـَيـْ َفَما ُقْمُت » َصَالتـََنا َقَطَع ُهللا أَثـََرهُ َقَطَع «َعى َحىتَّ َمَرْرُت بـَيـْ

َهَما ِإَىل يـَْوِمي َهَذا.  َعَليـْ
ثاين زََعَم ابُن الَقطَّاِن وغريه أنه يف قلنا: هذان احلديثان غري صحيحني، األول فيه رجل جمهول، وال

ث ابن ملنت، وزعم احلَازِميُّ أنه على تقدير الصحة يكون منسوًخا حبديغاية الضعف ونكارة ا
 عباس؛ ألن حجة الوداع بعد تبوك.

وممن ذهب إىل أن الصالة ال يقطعها شيء عثماُن وعليٌّ وعائشُة وابُن عباسٍ وابُن اْلُمَسيَِّب 
الك وأهل املدينة شعيبُّ وُعبَـْيَدة، وإليه ذهب أبو حنيفة وسفيان وأهل الكوفة وموعروة وال

 محد وإسحاق.والشافعي وأصحابه وأكثر أهل احلجاز وبه قال أ



َم وعند أيب داود بسنٍد َضعََّفُه اخلَطَّاِيبُّ وغريه: َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس َأاَتَ� النَّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
َرٌة، َوِمحَاٌر لََنا وََكْلَبٌة يـَْعبَـثَانِ َوَحنُْن ِيف اَبِديٍَة َفَصلَّى ِيف َصْحَراَء لَْيَس بـَْنيَ  بـَْنيَ َيَدْيِه، َفَما اَبَىل   َيَدْيِه ُستـْ

 َذِلَك.
 وعند الدَّارَُقْطين: َفَصلَّى لََنا العصَر فما ابىل هِبَِما وال ردَُّمهَا.

ْعُت َأنَّ احلَِْماَر يـَْقَطُع الصََّالَة، َعيَّاُش ْبُن َأِيب رَبِيَعَة: َ� َرُسوَل ِهللا ِإّينِ مسَِ وعنده عن أنٍس، وقَاَل 
 ».َطُع الصََّالَة َشْيءٌ َال يـَقْ «فـََقاَل: 

 قال: اختلف يف إسناده والصواُب ُمْرَسٌل عْن ُعَمَر بِن اخلطاب.
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َمَر َأنَّ َعِن ابِن عُ  َحدَّثَنا ِإْسَحاُق، َحدَّثَنا عبد هللا ْبُن ُمنَْريٍ، َحدَّثَنا ُعبَـْيُد ِهللا، َعْن َ�ِفٍع، - 494
َكاَن ِإَذا َخَرَج يـَْوَم الِعيِد َأَمَر اِبحلَْربَِة، فـَُتوَضُع بـَْنيَ َيَدْيِه، «َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َها َوالنَّاُس َورَاَءُه، وََكاَن يـَْفَعُل َذِلَك ِيف السََّفرِ   .اْألَُمَراءُ  َفِمْن مثََّ اختَََّذَها» فـَُيَصلِّي ِإلَيـْ
َها«ويف لفظ:   ».تـُرَْكُز َلُه اْحلَْربَُة فـَُيَصلِّي ِإلَيـْ

 ».يـَْوَم اْلِفْطِر َوَيوَم النَّْحرِ «ويف لفظ قدامة: 
 قال اجلَيَّاينُّ: مل أمسع هذا منسواًب ألحد من الرواة. انتهى.

اُق بُن َمْنُصور أنه إسح» رجِ املستخ«وأبو نـَُعْيٍم اَألْصَبهاينُّ يف » األطراف«ذكر َخَلٌف يف كتاب 
 ]494الَكْوَسج. [خ 

 وحديُث أيب ُجَحيَفَة تقدََّم يف الصََّالِة ِيف الثـَّْوِب اَألْمحَِر. - 495
َرِة؟) َبِغي َأْن َيُكوَن بـَْنيَ املَُصلِّي َوالسُّتـْ  (اَبُب َقْدُر َكْم يـَنـْ

َكاَن «ُن َأِيب َحازٍِم َعْن أَبِيِه َعْن َسْهٍل قاَل: الَعزِيِز بْ َحدَّثَنا َعْمُرو ْبُن زُرَارََة، َحدَّثَنا َعْبُد  - 496
 ]496[خ ». بـَْنيَ ُمَصلَّى َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوبـَْنيَ اِجلَداِر َممَرُّ الشَّاةِ 

، َحدَّثَنا يَزِيُد ْبُن َأِيب ُعبَـْيٍد َعْن َسَلَمَة قَالَ  - 497 َربِ َكاَن ِجدَ : «َحدَّثَنا املَكِّيُّ اُر املَْسِجِد ِعْنَد اِملنـْ
 ]497[خ ». َما َكاَدِت الشَّاُة َجتُوزَُها

َلِة َقْدُر َممَرِّ الشَّاةِ «وعند أيب داود:   ».كاَن بَني اْلُمَصلَّى والِقبـْ
اَل يف إسناده: قَ وكأنَّ البخاريَّ َلَمَح أن يف حديث َسْهِل ْبِن َأِيب َحْثَمَة القائل فيه أبو داود اْخُتِلَف 

َها َال يـَْقَطِع الشَّْيطَاُن َعَلْيِه «َرُسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  ْلَيْدُن ِمنـْ َرٍة فـَ إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَىل ُستـْ
 ».َصَالَتهُ 
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َبَة بسنٍد صحيِح عْن َأِيب سعيٍد يرفعه:   ِإَذا َصلَّى«وعنَد ابِن َأِيب َشيـْ
َرةٍ  َأَحدُُكمْ  َها فـَْلُيَصلِّ ِإَىل ُستـْ  ».َوْلَيْدُن ِمنـْ

َلِة، َأِو اْسَتِرتْ «وعْن َعْبِد ِهللا بسند فيه لَْيث:  َلِة َفْجَوٌة، تـََقدَّْم ِإَىل اْلِقبـْ َنَك َوبـَْنيَ اْلِقبـْ َال ُتَصلَِّنيَّ َوبـَيـْ
 ».ِبَسارِيَةٍ 

َها َكْيَال َميُرَّ ُكْم فـَْلُيَصلِّ ِإَىل ُستْـ ِإَذا َصلَّى َأَحدُ «وعِن ابِن ُعَمَر بسنٍد فيه َضْعٌف:  َرٍة َوْلَيْدُن ِمنـْ
 ».الشَّْيطَاُن َأَماَمهُ 

َ مقدار ما يكون بينهما.  فأراد أْن يـُبَـنيِّ
وزََعَم القرطيبُّ أن بعض املشايخ محل حديَث َممَرِّ الشاِة على ما إذا كان قائًما، وحديَث بالٍل أن 

ة جعل بينه وينب القبلة قريًبا من ثالثة أذرع: على ما وَسلََّم ملا صلَّى يف الكعب النيب َصلَّى ُهللا عليهِ 
إذا ركع أو سجد، قال: ومل حيدَّ مالك يف ذلك َحدًّا إال أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد 
 ويتمكن من َدْفِع مْن َمرَّ بني يديه، وقـَيََّدُه بعُض الناس بشٍرب، وآخرون بثالثة أذرع وبه قال

 أذرع.الشافعي وأمحد، وآخرون بستة 
ذكر السََّفاُقسيُّ قال أبو إسحاَق رأيُت عبد هللا بَن ُمَغفٍَّل يصلي وبينه وبني القبلة ستة أذرع، ويف 

بسند صححه حنوه، والصَّالُة إىل الراية وإىل » مصنف ابن أيب شيبة«، ويف »ثالث أذرع«نسخة: 
َرِة مبكَة تقدَّمَ   ذكرها. الَعنَـَزِة والسُّتـْ

 َىل اُألْسُطَوانَِة)(اَبُب الصََّالِة إِ 
َها«قَاَل ُعَمُر:  ِثَني ِإلَيـْ ، َورََأى ُعَمُر رَُجًال ُيَصلِّي بـَْنيَ »اْلُمَصلُّوَن َأَحقُّ اِبلسََّواِري ِمَن املَُتَحدِّ

َها.  ُأْسُطَوانـَتَـْنيِ فََأْدَ�ُه ِإَىل َسارِيٍَة، فـََقاَل: َصلِّ ِإلَيـْ
رآين عمر وأ� أصلِّي بـَْنيَ «بُن قـُرََّة روى ذلك عنه أنه قال: هو قـُرَُّة أَبُو ُمَعاويَة  هذا الرجل

َها َرِة وقاَل: َصلِّ ِإلَيـْ  ».ُأْسُطَوانتَـْنيِ فأخَذ ِبَقَفاَي فََأْدَ�ِين مَن السُّتـْ
 قَاَل ابُن التِّْنيِ: إمنا كره عمر ذلك ألجل انقطاع الصفوف.
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 ُكْنُت آِيت َمَع َسَلَمَة ْبِن اَألْكوَِع فـَُيَصلِّي ِعْندَ «، َحدَّثَنا يَزِيُد قَاَل: نا املَكِّيُّ َحدَّثَ  - 502
َوانَِة، اُألْسُطَوانَِة الَِّيت ِعْنَد املُْصَحِف، فـَُقْلُت: َ� َأاَب ُمْسِلٍم، َأرَاَك تـََتَحرَّى الصََّالَة ِعْنَد َهِذِه اُألْسطُ 

 ]502[خ ». ْيُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـََتَحرَّى الصََّالَة ِعْنَدَهاقَاَل: فَِإّينِ رَأَ 
 ».َكاَن يـََتَحرَّى َمَكاَن اْلُمْصَحِف ُيَسبُِّح ِفيهِ «ويف رواية: » َصلِّي وراَء الصندوقِ يُ «وعند مسلم: 



َلَقْد رَأَْيُت ِكَباَر «اِمٍر َعْن أََنٍس قاَل: َحدَّثَنا قَِبيَصُة َحدَّثَنا ُسْفَياُن َعْن َعْمِرو ْبِن عَ  - 503
َتدِ  َوزَاَد ُشْعَبُة، َعْن َعْمٍرو َعْن » ُروَن السََّواِرَي ِعْنَد املَْغِربِ َأْصَحاِب حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَبـْ

 ]503[خ ». َحىتَّ َخيُْرَج النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «أََنٍس: 
النَِّيبُّ َحىتَّ َخيُْرَج «دة ذكرها البخاريُّ ُمْسَنَدًة يف ابِب َكْم بـَْنيَ اَألَذاِن َواِإلقَاَمِة بز�دة: هذه الز�

ِإلقَاَمِة َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوُهْم َكَذِلَك، ُيَصلُّوَن الرَّْكَعتَـْنيِ قـَْبَل املَْغِرِب، َوَملْ َيُكْن بـَْنيَ اَألَذاِن َوا
 ».َشْيءٌ 

نَـُهَما إِ   الَّ قَِليٌل.قال البخاريُّ: قَاَل ُعْثَماُن ْبُن َجبَـَلَة، َوأَبُو َداُوَد: َعْن سعيٍد، َملْ َيُكْن بـَيـْ
وأبو داود هذا هو احلَْفِريُّ وامسه عمر بن سعيد » صحيحه«حديث عثمان ذكره اإلمساعيلي يف 

 »:صحيحه«وعند اإلمساعيلي يف 
تَ «  ».َدُروا السَّواريقاَم كباُر الصحابِة فَابـْ

َتَدُروا السََّوا«وعند مسلم:  ِرَي، فرََكَعُوا رَْكَعتَـْنيِ، َحىتَّ ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َأذََّن اْلُمَؤذُِّن ِلَصَالِة اْلَمْغِرِب ابـْ
َهااْلَغرِيَب لََيْدُخُل اْلَمْسِجَد فـََيْحِسُب َأنَّ الصََّالَة َقْد ُصلَِّيْت ِمْن َكثْـَرِة َمْن ُيَصلِّ   ».يـْ
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ِس قـَْبَل ُكنَّا ُنَصلِّي َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد ُغُروِب الشَّمْ «ويف لفظ: 
 ».َصَالِة اْلَمْغِربِ 

مها؟ قال:  يرا�  كان«قال املختاُر بُن فـُْلُفل: قلُت ألنس أكان النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صالَّ
َهَنا  ».ُنَصلِّيها فـََلْم �َُْمْرَ�، َوَملْ يـَنـْ

 ري.واواحلديث الذي َخرََّجه أبو عبد هللا ليس فيه تصريٌح ابلصَّالِة عند السَّ 
ُكنَّا نـَتَِّقْيه على عهد النيب «وقد اختلف العلماء يف الصالة بني السواري فكرهه أنس وقال: 

ُهَما«لفظ: ، ويف »َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  َهى َعِن الصََّالِة بـَْنيَ السَّواِري َونُْطَرُد َعنـْ » ُكنَّا نـُنـْ
وكرهه حذيفُة وإبراهيم، قَاَل ». بـَْنيَ اْألََساِطنيِ ا َال َتُصفُّو «َصحََّحُهما احلاكُم، وقال ابن مسعود: 

َا ُكرَِهِت الصالُة بـَْنيَ اْألََساِطِني؛ ألنَّه رُِويَ  ا ُمَصلَّى اجلن املؤمنني،  الُقْرُطِيبُّ: ِإمنَّ يف احلديث َأ�َّ
ة يـَُؤمُّوَن قوهم لَ وأجازه احلسن وحممد وابن سريين، وكان ابُن ُجبَـْريٍ وإبراهيُم التيميُّ وُسويد بُن َغفْ 

بـَْنيَ اْألََساِطِني، وهو قول أيب حنيفة، وقال مالك: ال أبس بذلك لَِتَضيُِّق املسجد، وقال ابن جبري: 
ي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق املسجد وإمنا �َُِي عنه إذا كان املسجد واسًعا، وقَاَل وليس النه

َرٍة.ي الدَّاوِديُّ: يف هذا احلديث أنَّ الَفذَّ ال يصل  إىل ُستـْ
 (ابب الصالة بني السََّواري)



تني قبل �يت يف احلج إن شاء هللا تعاىل، والصالة إىل الراحلة تقدم يف الصالة على الفراش، والركع
 املغرب �يت يف التطوع.

 (اَبٌب يـَُردُّ املَُصلِّي َمْن َمرَّ بـَْنيَ َيَدْيِه)
لَكْعَبِة، َوقَاَل: ِإْن َأَىب ِإالَّ َأْن يـَُقاتَِلُه فـََقاتِْلُه. قال أبو حممد اإلشبيلي ا َوَردَّ ابُن ُعَمَر ِيف التََّشهُِّد َوِيف 

 : (َوِيف الَكْعَبِة).كذا وقع» اجلمع بني الصحيحني«يف كتابه 
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: (َوِيف الرَّْكَعِة) بدًال: مَن  َوقاَل ابُن قـُْرُقولك وردَّ ابن عمر يف التشهد ويف الركعة، قال الَقاِبِسيُّ
ْعَبِة) أشبه، وكذا وقع يف بعض األصول: (الرَّْكَعِة)، والظاهر أنه: (َوِيف الَكْعَبِة) وهو الصواب (الكَ 

ِألَِيب نـَُعْيٍم: َحدَّثَنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن اْلَماِجُشوِن عْن صاِحل بِن َكْيَساَن قال: » ةكتاب الصال«ملا يف 
 َيدَُع َأَحًدا َميُرُّ بـََنيَ َيَدْيِه يـَُباِدرُُه، قال: يـَُردُُّه.ُيَصلِّي يف الكعبِة َفَال  رأْيُت ابَن ُعَمرَ 

َفَة، َحدَّثَنا عَ  ثـََنا ِفْطُر بُن َخِليـْ َمَرْرُت اببِن ُعَمَر بـَْعَدَما َجَلَس ِيف آِخِر «ْمرو بُن ديناٍر قاَل: َحدَّ
 ». َصْدريفَع ِمْن مكانِِه، َفَدَفَع يفَصَالتِِه َحىتَّ أَْنُظَر ما َيْصَنُع فارت

ثـََنا ابن ُفَضْيٍل، َعْن ِفْطٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر قَاَل:  َبَة: حدَّ بـَْنيَ َيَدِي ابِن  َمَرْرتُ «وقال ابُن أيب َشيـْ
ِألَِيب نـَُعْيٍم: » ب الصالةكتا«، ويف »ُعَمَر َوُهَو ِيف الصََّالِة، فَاْرتـََفَع ِمْن قـُُعوِدِه، مثَُّ َدَفَع ِيف َصْدِري

تَـَهَرِين بَِتْسِبيِحهِ «  ».فَانـْ
رَّ بني يديه صليُت إىل جنِب ابِن ُعَمَر مبكَة فلم َأَر رجًال أكره أن ميَُ «ويف حديث يزيد الفقري: 

 ».منه
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َأِيب َحدَّثَنا أَبُو َمْعَمٍر، َحدَّثَنا َعْبُد الَواِرِث، َحدَّثَنا يُوُنُس، َعْن ُمحَْيِد ْبِن ِهَالٍل، َعْن  - 509
َأرَاَد َشابٌّ ِمْن َبِين َصاِلٍح، َأنَّ َأاَب َسِعيٍد اخلُْدِريَّ ِيف يـَْوِم ُمجَُعٍة ُيَصلِّي ِإَىل َشْيٍء َيْستـُُرُه ِمَن النَّاِس، فَ 

ْد َمَساًغا ِإالَّ بـَْنيَ َر الشَّابُّ فـََلْم جيَِ َأِيب ُمَعْيٍط َأْن َجيَْتاَز بـَْنيَ َيَدْيِه، َفَدَفَع أَبُوَسِعيٍد ِيف َصْدرِِه، فـََنظَ 
َأِيب َسِعيٍد، مثَُّ َدَخَل َعَلى َمْرَواَن، َيَدْيِه، فـََعاَد لَِيْجَتاَز َفَدفـََعُه أَبُوَسِعيٍد َأَشدَّ ِمَن اُألوَىل، فـََناَل ِمْن 

، فـََقاَل: َماَلَك َوِالبِن َأِخيَك َخْلَفُه َعَلى َمْرَوانَ َفَشَكا ِإلَْيِه َما َلِقَي ِمْن َأِيب َسِعيٍد، َوَدَخَل أَبُو َسِعيٍد 
ْعُت رسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَقُ  ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَىل َشْيٍء «وُل: َ� َأاَب َسِعيٍد؟ فـََقاَل: مسَِ

َا ُهَو َشْيطَانٌ فـَْلَيْدفـَْعُه، فَِإْن  َيْستُـُرُه ِمَن النَّاِس فََأرَاَد َأَحٌد َأْن َجيَْتاَز بـَْنيَ َيَدْيهِ  [خ ». َأَىب فـَْليُـَقاتِْلُه فَِإمنَّ



509[ 
ْلَيْمنَـْعُه، فَِإْن َأَىب ِإَذا َمرَّ بـَْنيَ َيَدْي َأَحدُِكْم َشْيٌء َوهُ «ويف لفظ:  ْلَيْمنَـْعُه، فَِإْن َأَىب فـَ َو ُيَصلِّي فـَ

 ».َما اْسَتطَاعَ  َحنْرِِه، َوْلَيْدرَْأهُ فـَْلَيْدَفْع ِيف «وعند مسلم: ». َفليُـَقاتِْلهُ 
َها، َوَال يَ «وعند ابِن َماَجه:  َرٍة، َوْلَيْدُن ِمنـْ دَْع َأَحًدا َميُرُّ بـَْنيَ َيَدْيِه، ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْلُيَصلِّ ِإَىل ُستـْ

 ».فَِإْن َجاَء َأَحٌد َميُرُّ فـَْليُـَقاتِْلُه، فَِإنَُّه َشْيطَانٌ 
: وعند النَّ  هو داوُد بُن »: التلقيح«قال ابن اجلوزي يف » ِلَمْرواَن أْن َميُرَّ بني يديه فََأرَاَد ابنٌ «َسائيِّ

 ت عثمان بن عفان.مرواَن بِن احلكِم، وأمه: أمُّ َأاَبَن بن
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َها »: «صحيح ابن حبان«ويف  َرةَ -فـَْلَيْدُن ِمنـْ نَـَها -يعين السُّتـْ َنُه َوبـَيـْ  ».فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َميُرُّ بـَيـْ
َا ُهَو َشْيطَانٌ «وعند أيب داود من طريق ُجمَاِلٍد:   »َال يـَْقَطُع الصََّالَة َشْيٌء َواْدَرؤوا َما اْسَتَطْعُتْم فَِإمنَّ

ُن عبد َأْخبَـَرَ� اإلماُم اْلُمْسِنُد عبُد هللا بُن عليِّ بِن عمَر احلِْْمَريِيُّ، َأْخبَـَرَ� اإلماُم أبو عبد هللا حممُد ب
أمحد بن ِعْمَراَن األنصاري قرأه عليه عن اإلمام أيب َجْعَفٍر حممد بن أمحد بن َنْصر الرمحن بِن 

حمموُد بُن إمساعيَل الصرييفُّ قراءة عليه وأ� حاضر، َأْخبَـَرَ� أبو بكر  الصَّْيَدَالين، َأْخبَـَرَ� أبو منصور
مَِّد ْبِن حممد ْبِن فـَْوَرٍك اْلَقبَّاُب، َأْخبَـَرَ� أَبُو َبْكٍر ُد ِهللا ْبُن حمَُ بن شاذان األعرج، َأْخبَـَرَ� أَبُو َبْكٍر َعبْ 

، َأْخبَـَرَ� أَبُو نـَُعْيٍم اْلَفْضُل ْبُن دَُكْنيٍ جبميع َعْبُد ِهللا ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن النـُّْعَماِن بِن ع بِد السَّالم التـَّْيِميُّ
َنَما أَبُو َسِعيٍد «َعاِمٍر َعْن زَْيِد بِن َأْسَلَم قَاَل: َعْبُد ِهللا بُن  أتليفه قال: َحدَّثَنا» كتاب الصالة« بـَيـْ

ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأِيب ُمَعْيٍط فََأرَاَد َأْن َميُرَّ بـَْنيَ َيَدْيِه َفَدرَأُه فََأَىب ِإالَّ  قَائٌِم ُيَصلِّي ِيف اْلَمْسِجِد، فََأقْـَبَل اْلَولِيدُ 
 ».ُه وَلَكَمهُ َيَدْيِه َفَدفـَعَ  َأْن َميُرَّ بـَْنيَ 
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َكاَن أَبُو «البن أيب شيبة: َحدَّثَنا أَبُو ُمَعاِويََة َعْن َعاِصٍم َعِن ابِن ِسريِيَن قَاَل: » املصنف«ويف 
الَّ َأْن يٍد قَائًِما ُيَصلِّي، َفَجاَء َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن اْحلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم َميُرُّ بـَْنيَ َيَدْيِه، َفَمنَـَعُه َوَأَىب إِ َسعِ 

َىب ِإالَّ َأْن : َوِهللا َلْو أَ جيَِيَء، َفَدفـََعُه أَبُو َسِعيٍد َفَطَرَحُه، َفِقيَل َلُه: َتْصَنُع َهَذا ِبَعْبِد الرَّْمحَِن، فـََقالَ 
 ).1» (آُخَذُه ِبَشْعرِِه َألََخْذتُ 

قَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ مجَع البخاريُّ بني احلديثني وذكر لفظ سليمان بن املغرية وليس يف حديث يونس 
 ذكر السرتة.



 وفيه اإلطالق للدافع إذا مر يف غري سرتة بسرتة.
 هذا َجتُوٌُّز، قال: واتبع يونس سليمان بن صلي إىل سرتة، ويفويف حديث سليمان دفعه إذا كان امل

 حيَّان عن ُمحَْيٍد يف مسند منه
 وأرسله خالد الواسطي عن يونس عن محيد عن أيب سعيد مل يذكْر أاب صاحل.

 وعند ابن التني: قال أبو سعيد ملروان قد كنت �يته فأىب أن ينتهي.
َرِة، فإْن مرَّ ملصلي إذا مل يستقذكر أبو زكر� عن بعض الشافعية أن ا بل شيًئا أو تباعد عن السُّتـْ

أحٌد وراء موضع السجود مل يُْكَره، وإن أراد املرور يف موضع السجود ُكرَِه وليس للمصلي أن 
َرِة.  يقاتله؛ ألنَّه َقصََّر حيث مل َيْسُرت أو يـَْقُرب من السُّتـْ

 رَّ بني يديه.وقيل: له إذا صلى إىل غري سرتة أن يدفع من مَ 
)، قَاَل ابُن التِّْنيِ: ِفإن مل جيد مساًغا إال مروره بني يديه وَيُشقُّ 2ل مالك: ال يردُُّه وهو ساجد (وقا

الصُرب إىل فراغه، واملصلي جيد َمْنُدوَحًة عن ذلك املوضع فإْن صلى إىل غري ُسرتة وللمارِّ مندوحة 
واملصلي عرض نفسه لذلك وهي مسألة  رَّ ارتكب حمظورًاأمث املار، وقيل: �مثان مجيًعا؛ ألنَّ املا

 عقلية.
__________ 

 )2930) أخرجه ابن أيب شيبة (1(
 )164/ 6)،واإلستذكار (489/ 4) التمهيد (2(
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وقال الدَّاروين يف قوله: (َلَكاَن َأْن يَِقَف َأْربَِعَني) يريد األمر عدًدا، وهذا يف اإلمام والفذِّ يدل على 
 حديث ابن عباس وغريه.ذلك 

 وزعم ابن العريب أن الناس اختلفوا يف وجوب وضع السرتة بني يدي املصلي على ثالثة أقوال:
األول: أنه واجب فإن مل جيد وضع خطًا، وبه قال أمحد كأنه اعتمد حديث ابن عمر الذي 

َرٍة، َوَال َتدَْع َأَحدً «صححه احلاكم:   ».رُّ بـَْنيَ َيَدْيكَ ا ميَُ َالُتَصلُّوا ِإالَّ ِإَىل ُستـْ
َحدَّثَنا سليمان أظنه عن محيد بن هالل قال عمر بن »: كتاب الصالة«وعند أيب نعيم يف 

ُقُص مْن َصَالتِه َما َصلَّى ِإالَّ ِإىل َشيٍء َيْستُـُرُه مَن النَّاسِ «اخلطاب:   ».لو يعلُم اْلُمَصلِّي ما يـَنـْ
 ».لَيَـْقَطُع ِنْصَف َصَالِة اْلَمْرِء ُمُروُر اْلَمْرِء بـَْنيَ َيَدْيهِ  هُ ِإنَّ «وعند ابن أيب شيبة عن ابن مسعود: 

ِن وحديُث َأِيب َعْمِرو ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمرِو بِن ُحَرْيٍث، َعْن َجدِِّه ُحَرْيِث ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، عَ 
ًئا، فَِإْن َملْ جيَِْد إِ : «النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنَُّه قَالَ  َذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْلَيْجَعْل تِْلَقاَء َوْجِهِه َشيـْ



َخرَّجه ابن ِحبَّان يف » فـَْليَـْنِصْب َعًصا، فَِإْن َملْ جيَِْد فـَْلَيُخطَّ َخطًّا، مثَُّ َال َيُضرُُّه َما َمرَّ بـَْنيَ َيَدْيهِ 
 د بن حنبل صححاه.وأمح وذكر عبُد احلق: أنَّ ابن املديين» صحيحه«

قال أمحد: اخلط ضعيف، وإمنا أرى أن من صلى يف فضاء أجزأه، قيل له: » علل اخلالل«ويف 
أبي حديث؟ قال: حبديث ليس بذاك شعبة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن صهيب رجل من 

َرةٌ  ضاءٍ أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صلَّى يف ف«أهل البصرة عن ابن عباس:  » ليَس بَني َيَدْيِه ُستـْ
ًبا، وقال أبو حامت الرازي يف  هذا زاد »: العلل«ورواه احلكم عن حيىي عن ابن عباس مل يذكر ُصَهيـْ

 رجًال وهذا نقص رجًال وكالمها صحيح.
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 جيد وقَاَل الدَّارَُقْطين حديث أيب هريرة روي عنه من طرق وال يصح وال يثبت، قال ابن عيينة: مل
 ديث ومل جيئ إال من هذا الوجه، وكان إمساعيل بن أمية إذا حدَّث به قال:شيًئا يشد به هذا احل

وال خيطُّ »: ُسَنِن حرملة«عندكم شيء َتُشدُّونه به، وَأَشاَر الشَّاِفِعيُّ أيًضا ِإىل َضْعِفِه بقوله يف 
 َبُع.املصلي بني يديه خطًّا إال أن يكون ذلك يف حديٍث اثبٍت يـُتـَّ 

َهِقيُّ:  يف مثل هذا احلكم. -يعين ابحلديث-وال أبَس به  قَاَل البَـيـْ
َر َمرٍَّة فـََقاَل: َهَكَذا َعْرًضا ِمثْ  َبٍل ُسِئَل َعْن َوْصِف اْخلَطِّ َغيـْ ْعُت َأْمحََد ْبَن َحنـْ َل وقَاَل أَبُو َداُوَد: مسَِ

 اهلَِْالِل.
 طُّ اِبلطُّوِل.قَاَل ابُن َداُوَد: اخلَْ  قَاَل أَبُو َداُوَد: مسعُت ُمَسدًَّدا يقول:

َنَة: رأيت شريًكا صلى بنا يف جنازة العصر فوضع قلنسوته بَني يديه يعين يف فريضة  قال ابُن ُعيَـيـْ
 حضرت.

 قال ابن العريب: قال بعضهم يكون منصواًب كهيئة ُحمَارِبِينا، ومنهم من قال: يكون طوًال.
منهم من قال من الشمال إىل  من املشرق إىل املغرب، و واختلفوا فمنهم من قال يكون طوًال 

 اجلنوب وهذا احلديث لو صحَّ قلنا به إال أنَّه معلوٌل فال معىن للنصب فيه.
وقال يل أبو الوفاء بُن َعِقْيل وأبو سعيد البَـْرَداين شيخنا مذهب أمحد، كان أمحد يرى أن ضعيف 

 األثر خري من قوي النظر.
الك والليث اخلط ليس شيًئا وهو ابطٌل، وكان قال أبو حنيفة وم»: التمهيد«وقال أبو عمر يف 

 الشافعي يقول به ابلعراق وأي ذلك مبصر.
 قال ابن العريب: واستحبَّ السرتة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وعن مالك جواز تركها. انتهى.



بسند صحيح عن مالك » مسنده«فإن مل جيد املصلي ما يسرت به يفعل مبا حكى ابن أيب شيبة يف 
 ».َكاَن ابُن ُعَمَر، ِإَذا َملْ جيَِْد َسِبيًال ِإَىل َسارِيٍَة ِمْن َسَواِري اْلَمْسِجِد، قَاَل ِيل: َولِّ َظْهَركَ «قال: 

)1/13( 

 

وأخرب� براهيم، وَعْن قـََتاَدَة قَاَل: َيْستُـُر الرَُّجُل الرَُّجَل ِإَذا َكاَن َجاِلًسا َوُهَو ُيَصلِّي، وقاله احلسن وإ
ابن سريين: فإذا كانت لديه سرتة كيف يكون قيامه خلفها، روى أبو داود من حديث أيب ُعبَـْيَدَة 

َما رَأَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «الوليِد بن كامل وفيه ضعٌف: أنَّ اْلِمْقَداَد بَن األسوِد قال: 
َشَجَرٍة ِإالَّ َجَعَلُه َعَلى َحاِجِبِه اْألَْميَِن َأِو اْألَْيَسِر َوَال َيْصُمُد َلُه َوَال  وَسلََّم ُيَصلِّي ِإَىل ُعوٍد َوَال َعُمودٍ 

 ».َصْمًدا
 قوله: (فـَْلَيْدفـَْعُه) قال أبو زكر�: هذا أمٌر َنْدٌب متأكٌد، وال أعلم أحدا من الفقهاء أوجبه.

 هالكه، فإن دفعه مبا جيوز يؤدي إىل وقال عياض: وأمجعوا أنه ال يلزمه مقاتلته ابلسالح وال ما
فـََهَلَك من ذلك فال قود عليه ابتفاق العلماء، وهل جتب ديته أم يكون َهْدرًا؟ فيه مذهبان 

للعلماء، ومها قوالن يف مذهب مالك، قال ابن شعبان: عليه الدية يف ماله كاملة، وقيل: هي 
 على عاقلته، وقيل: َهْدٌر، ذكره ابن التني.

ا على أنه ال جيوز له املشي إليه من موضعه لريدَّه وإمنا يَُداِفُعُه ويردُّه من : واتفقو قال عياضٌ 
موقفه؛ ألن مفسدة املشي يف صالته أعظم من مروره بني يديه، وإمنا أُبِْيَح له َقْدُر ما يناله من 

 يردُّه لئال يصري َمرَّ ال موقفه، وإمنا يردُّه إذا كان بعيًدا منه ابإلشارة والتسبيح، واتفقوا على أنه إذا
 مرورًا اثنًيا إال شيًئا رُِوَي عن بعض السلف أنه يرده واختلفوا إذا جاء بني يديه وأدركه

 هل يرده أم ال؟.
 فقال ابن مسعود: يردُّه وُرِوَي ذلك عن احلسن وسامل.

دَّه مل تفسد إليه ور  وقال َأْشَهُب: يردُّه إبشارة وال ميشي إليه؛ ألنَّ مشيه أشد من مروره، فإن مشى
 صالته.

] 10وقال بعضهم يف قوله: (فـَْليُـَقاتِْلُه) أي: فـَْليَـْلَعْنُه، قال تعاىل: {قُِتَل اْخلَرَّاُصوَن} [الذار�ت: 
 أي: لُِعُنوا، وأنكر بعضهم.
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ث ابن عمر من قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وحيتمل أن يكون معناه احلامل له على ذلك الشيطان، يـَُؤيُِّدُه حدي
، وعند ابن ماجه: »يَدَْع َأَحًدا َميُرُّ بـَْنيَ َيَدْيِه، فَِإْن َأَىب فـَْليُـَقاتِْلُه، فَِإنَّ َمَعُه اْلَقرِينَ َال «عند مسلم: 

اِبَعَة فـَُردَُّه، فَِإْن َعاَد فـَُردَُّه، فَِإْن َعاَد فـَُردَُّه، فَِإْن َعاَد الرَّ »: «األوسط«، ويف »فإنَّ َمَعَه الُعدي«
، وقيل: ِفعُل الشيطان لشغل قلب املصلي كما خيطر الشيطان بني »ا ُهَو الشَّْيطَانُ فـََقاتِْلُه، فَِإمنََّ 

 املرء ونفسه.
بَـُؤوَ� عن الشيخ أيب حممد بن أيب محزة أنه قال: قال النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َا ُهَو «وأَنـْ ِإمنَّ

والرقية وشبهها، إذ العمل اليسري من ابألفعال اليسرية كاالستعاذة ومقاتلة الشيطان » َشْيطَانٌ 
أجل الضرورة جائز يف الصالِة، فإذا قاتله قتاًال شديًدا أخرجه عن حدِّ الصالة، فقد رجع املصلي 

شيطاً� آخر بل أشد منه، وهل املقاتلة خللل يقع يف صالة املصلي أو هو من أجل املارِّ؟ قال: 
احلديث من أين، لكن من خارج وهو قوله عن  أجل املارِّ، وإن كان ليس يف والظاهر أنه من

ٌر لَُه ِمْن أْن ميرَّ بـَْنيَ َيَدْيِه) وقال يف حق املصلي: (ِإنَّ الصََّالَة َال  املار: (َألَْن يَِقَف َأْربَِعَني َخيـْ
 يـَْقَطُعَها َشْيٌء). انتهى كالمه.

 أسلفناه من نقص صالة املصلي. وحيدثنا فيه قول عمر وابن مسعود الذي
وأمجعوا أنه ال جيوز للمصلي أن يَرى نفًسا تذهب وهو قادر على سالمتها يرتكها ويصلي، فإن 
فعل فهو آمثٌ، وُأِمَر املصلي أوال ابلدفع الحتمال أن يكون ساهًيا أو مل يَر املصلي أو مل يتبني له 

 إن مل يرجع ُقوِتل.أنه يصلي أو فعله عامًدا فإن رجع حصل املقصود، ف
 َفاُقسيُّ عن أيب حنيفة بطالن الصالة ابلدفع وهو قول الشافعي يف القدمي.وحكى السَّ 

 وقال ابن املنذر: يدفع يف حنره أول مرة، ويقاتله يف الثانية وهي املدافعة. انتهى.
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بعد إمتام الصالة، قد ذكر� قبل أن املقاتلة إمنا تكون بعد الثالثة، وقيل: يؤاخذه على ذلك 
 ويـَُؤنُِّبُه.

 دفًعا أشد من الردِّ ُمْنِكًرا عليه. وقيل: يدفعه
العمُل القليُل يف الصالِة جائٌز، حنو قتل اْلبُـْرُغوِث، وحكِّ اجلسد، وقتل العقرِب »: التمهيد«ويف 

َك َقرِيًبا َوَدْرِء اْلَمارِّ مبا خفَّ من الضرب ما مل تكن املتابعة والطول واملشي إىل اْلُفَرِج ِإَذا َكاَن َذلِ 
 ِي اْلُمَصلِّي َوَهَذا ُكلُُّه َما َملْ َيْكثـُْر فَِإْن َكثـَُر َأْفَسَد.بـَْنيَ َيدَ 

 وَضمََّن عمر بن عبد العزيز رجًال دفع آخر وهو يصلي فكسر أنفه دية ما جىن على أنفه.
ه من الوجوه ولو كان خنزيًرا، والصحيح عند� أن الصالة ال يقطعها ما مير بني يدي املصلي بوج



ا يفسدها من احلدث وغريه مما جاءت به الشريعة، قال الثوري: مير الرجل بني وإمنا يقطعها م
 يديَّ يتبخرت فأمنعه ومير

 الضعيف فأتركه.
قال ابن العريب: قال بعض الناس وغلط إذا صلى إىل غري سرتة فال يدع أحًدا مير بني يديه مبقدار 

املطاعنة، وقيل: مبقدار املضاربة يل: رمية حجر، وقيل: رمية رمح، وقيل: مبقدار رمية سهم، وق
 ابلسيف.

قال أبو بكر: وحرمي املصلي سواء وضع بني يديه سرتة أو مل يضعها هي مبقدار ما يستقلُّ قائًما 
 وساجًدا وراكًعا، ال يستحق من األرض كلها سواها، وسوى َذلك لغريه.

 بـَْنيَ يََدِي املَُصلِّي) (اَبُب ِإمثِْ املَارِّ 
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نَّ زَْيَد ْبَن َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َأِيب النَّْضِر َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد، أَ  - 510
َع ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّ  ى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف املَارِّ بـَْنيَ يََدِي َخاِلٍد، َأْرَسَلُه ِإَىل َأِيب ُجَهْيٍم َيْسأَلُُه: َماَذا مسَِ

املَارُّ بـَْنيَ َيَدِي املَُصلِّي  َلْو يـَْعَلمُ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  املَُصلِّي، فـََقاَل أَبُو ُجَهْيٍم: قَاَل َرُسوُل هللاِ 
ًرا لَ  قَاَل أَبُو النَّْضِر: الَ » ُه ِمْن َأْن َميُرَّ بـَْنيَ َيَدْيهِ َماَذا َعَلْيِه مَن اإلِمث، َلَكاَن َأْن يَِقَف َأْربَِعَني َخيـْ

 ]510َشْهًرا، َأْو َسَنًة. [خ  َأْدِري، قَاَل: َأْربَِعَني يـَْوًما، َأوْ 
َنَة، َعْن َأِيب هذا خرََّجه ا ثـََنا ابن ُعيَـيـْ لستة يف كتبهم، وعند ابن ماجْه: َحدَّثَنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، حدَّ

ْلُمَصلِّي، فََأْخبَـَرِين ْضِر، َعْن ُبْسٍر قَاَل: َأْرَسُلوِين ِإَىل زَْيِد ْبِن َخاِلٍد َأْسأَلُُه َعِن اْلُمُروِر بـَْنيَ يََدِي االنَّ 
ٌر لَُه ِمْن َأْن َميُرَّ بـَْنيَ َيَدْيهِ «لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: َعِن النَِّيبِّ صَ  قَاَل » َألَْن يـَُقوَم َأْربَِعَني، َخيـْ

 ُسْفَياُن: َفَال َأْدِري َأْربَِعَني َسَنًة، َأْو َشْهًرا، َأْو َصَباًحا، َأْو َساَعًة.
َحدَّثَنا ُسْفَياُن به وفيه: َأْرَسَلِين أَبُو ُجَهْيٍم ِإَىل زَْيِد ْبِن َحدَّثَنا َأْمحَُد ْبُن َعْبَدَة، »: البزار مسند«ويف 

ٌر لَُه ِمْن َأْن َميُرَّ بـَْنيَ َيَدْيهِ  َألَْن يـَُقومَ «َخاِلٍد فـََقاَل:   ».َأْربَِعَني َخرِيًفا َخيـْ
 ه.يينة مقلواًب، والقول عند� قول مالك ومن اتبعرواه ابن ع»: التمهيد«قال أبو عمر يف 
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وقال ابن القطان: إن يف حديث البزار ُخطِّئ فيه ابن عيينة وليس خطؤه مبتعني الحتمال أن 
ا إىل زيد، وزيد بعثه إىل أيب ُجَهْيم َيْستَـْثِبُت كل واحد ما عند اآلخر، َهْيٍم بعث ُبْسرً يكون أبو جُ 



 فأخرب كل منهما حمفوظه فشك أحدمها وجزم اآلخر، واجتمع ذلك كله عند أيب النضر.
ْعَلُم َلْو يَـ «ويف صحيح أيب حامت ابن حبان عن أيب هريرة قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َما َلُه ِيف َأْن َميرَّ بـَْنيَ يََدْي َأِخيِه ُمْعَرتًِضا يف الصالِة، كاَن َألْن يقيَم ِمَئَة َعاٍم خٌري لُه ِمَن َأَحدُُكْم 
 ».اْخلُْطَوِة الَِّيت َخطَا

قال الطحاويُّ: وهذا عند� متأخر عن حديث أيب جهيم وأوىل األشياء بنا أن نظنه ابهلل تعاىل 
 ملار بني يدي املصلي ال التخفيف.يف الوعيد للعاصي االز�دة 

إنَّ الذي ميرُّ بَني يدي اْلُمَصلِّي «عن عبد هللا بن عمرو مرفوًعا: » األوسط«وعند أيب القاسم يف 
 ».عمًدا يـََتَمىنَّ يوم القيامة أنه شجرٌة �بسة

لو يعلُم «  عليِه وَسلََّم:عن عبد احلميد عامل عمر بن عبد العزيز قال َصلَّى هللاُ » املصنف«ويف 
 ».املارُّ بَني َيَدي اْلُمَصلِّي ما عليه ألحبَّ أْن تنكسَر فخذه، وال ميرَّ بني يديه

 وقال ابن مسعود: املارُّ بني
 يدي املصلي أنقص من املمر عليه، وكان إذا مرَّ أحٌد بني يديه التزمه حىت يردَّه.

 روره.حوًال خٌري له من موعند ابن َبطَّاٍل قال عمر: لكان يقوم 
 وقال كعُب اَألْحَباُر: لكان أن ُخيَْسَف به خٌري له من أن ميرَّ بني يديه.

ًرا له) على أنه اخلرب، وابلضم على أنه اسم كان.  قال القاضي ابن العريب: روي (َخيـْ
َرُه ِيف َصالَتِِه َوُهَو ُيَصلِّ   ي)(اَبُب اْسِتْقَباِل الرَُّجِل َصاِحَبُه َأْو َغيـْ
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َا َهَذا ِإَذا اْشتَـَغَل ِبِه، فََأمَّا  ِإَذا َملْ َيْشَتِغْل فـََقْد قَاَل وََكرَِه ُعْثَماُن َأْن ُيْستَـْقَبَل الرَُّجُل َوُهَو ُيَصلِّي، َوِإمنَّ
ا َهَذا ِإَذا اْشتَـَغَل ِبِه) هو من  زَْيُد ْبُن اَثِبٍت: َما اَبلَْيُت ِإنَّ الرَُّجَل َال يـَْقَطُع َصَالَة الرَُّجِل. قوله: (َوِإمنََّ 

.  كالم البخاريِّ
ال: أراين أول من مسعه من القاسم قال: ِألَِيب نـَُعْيٍم الدَُّكْيِينِّ َحدَّثَنا ِمْسَعٌر ق» كتاب الصالة«ويف 

 ضرب عمر رجلني أحدمها مستقبل واآلخر يصلي.
 : أنه كره أن يصلي وبني يديه ُخمَنٌَّث ُحمِْدٌث.وَحدَّثـََنا سفيان، َحدَّثَنا رجٌل عن سعيِد بن ُجبَـْريٍ 

كانوا يذكرون هللا تعاىل فال   وَحدَّثـََنا سفياُن، عن َأْشَعَث بن أيب الشَّْعثَاِء عن ابن ُجبَـْريٍ قال: إذا
 أبس.

قَاَل ابُن َبطَّاٍل: أجاز الكوفيون والثوري واألوزاعي ابلصالة خلف املتحدثني، وكرهه ابن مسعود، 
 ن ابن عمر ال يستقبل من يتكلم إال بعد اجلمعة.وكا



ذلك،  وعن مالك: ال أبس أن يصلي إىل ظهر الرجل، وأما إىل جنبه فال، وُرِوَي عنه التخفيف يف
قال: ال ُيَصلِّ إىل املتحلقني؛ ألن بعضهم يستقبله، قال: وأرجو أن يكون واسًعا، وحديث عائشة 

 تقدم ذكره يف الصالة على الفراش.
َراِهيَم، َعِن اَألْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة َحنَْوُه) َخرََّجه ُمْسَنًدا بعُد عن وقو  له هنا: (َوَعِن اَألْعَمِش َعْن ِإبـْ

ٍص عن أبيه عن األعمش، ووجه مطابقته هبذا الباب فيما ذكره ابن املنار قال: ألنه عمَر بن َحفْ 
كانت مستقبلته فلعلها كانت منحرفة يدل على املقصود بطريق األوىل وإن مل يكن تصريح أب�ا  

 أو مستديرة. انتهى.
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احلديث فيه كاعِرتَاِض اجلَنازَِة، واجلنازة إذا كانت معرتضة تكون َعَلى قفاها، وقد ورد أن املصلي 
ده، فإذا كان كذلك فهو �ظر إىل وجهها السيما على قول من قال: كا� ينظر إىل موضع سجو 
ِإّينِ ُ�ِْيُت َأْن ُأَصلَِّي إىل «قال صلى عليه وسلم: » مسند ابن َسْنجر«د يف على السرير، وقد ور 

لََّم أْن �ى رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ «وهو عند ابن ماجه بسند ضعيف: » َياِم واْلُمَتَحدِّثنيالنِّ 
 ».ُتَصلَِّي خلَف اْلُمَتَحدِِّث والنَّائِمِ 

ائم إال أن يكون دونه سرتة، وأجازه غريه للحديث وهو الصحيح، وََكرَِه مالٌك الصالة إىل الن
 ُد تقدمت يف الصالة على الفراش.واألبواب الثالثة اليت بـَعْ 
احرتز هبذا من أن احلديث الذي ذكره  وكأنه» َال يـَْقَطُع الصََّالَة َشيءٌ «وقوله يف ابب من قال: 

يـَْقَطُعَها َشْيٌء) فلهذا قال: (من قال) أي يعين ليس فيه ما بـَوََّب له إمنا فيه قول الزهري: (َال 
 / أ].7أو اعتمد ما ذكر�ه بعُد من عند الدَّارَُقْطين وغريه [األمة ال أنه يف تغري احلديث لفظًا، 

َحدَّثَنا يعقوُب بُن إبراهيَم بِن سعد، قَاَل أَبُو نـَُعْيٍم احلافظ: إسحاق قال البخاري: َحدَّثَنا إسحاق، 
 َكْوَسُج. انتهى.هذا هو ال

 ورأيت يف بعض األصول: <َحدَّثـََنا إسحاُق بُن إبراهيَم> فـَيـُْنَظُر:
وحذيفة  ذهب مجهور العلماء إىل أنَّ الصَّالَة َال يـَْقَطُع الصََّالَة َشيٌء، ُروي ذلك عن عثمان وعلي

 غريهم.وابن عمر والشعيب وُعروة وهو قول مالك والثوري وأيب حنيفة والشافعي وأيب ثور و 
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وعن أمحد ال يقطُع الصالة إال الكلَب األسود، قال: ويف قليب من املرأة واحلمار شيٌء، كأنه 
ِإَذا َملْ َيُكْن بـَْنيَ َيَدْي «عبِد هللا بِن الصَّامِت عن أيب َذرٍّ يرفعه:  اعتمد ما يف مسلم من حديثِ 

َصَالَتُه اْلَمْرَأُة واِحلَماُر َواْلَكْلُب اْألَْسَوُد قـُْلُت: َفَما اَبُل  أحدكم ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل، فَِإنَُّه يـَْقَطعُ 
وَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكَما َسأَْلَتِين فـََقاَل: اْلَكلُب اْألَْسَوِد ِمَن اْألَْمحَِر؟ قَاَل: َسأَْلُت َرسُ 

 ».اْألَْسَوُد َشْيطَانٌ 
 ».ُع الصََّالَة اْلَمْرَأُة َواحلَِْماُر َواْلَكْلبُ يـَْقطَ «وعن أيب هريرة مرفوًعا: 

ُب اْألَْسَوُد َواْلَمْرَأُة يـَْقَطُع الصََّالَة اْلَكلْ «وعند أيب داود بسنٍد صحيٍح عن ابن عباس مرفوًعا: 
 قال: رَفـََعُه ُشْعَبُة ووقـََفُه سعيد وهشام ومهام على ابن عباس. انتهى كالمه.» احلَاِئضُ 

 ذكره ابُن َحْزٍم. وفيه نظر ملا
وروينا من طريق حيىي بن سعيد القطان قال: شعبة عن قتادة مسع جابًرا عن ابن عباس فذكره 

 موقوفًا.
منهال: أنبأ� ابن عيينة، عن عبيد هللا بن أيب يزيد مسع ابن عباس به ومن طريق حجاج بن 

 موقوفًا، وقال هذان إسنادان ال يوجد أصح منهما.
أنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي َفَمرَّْت َشاٌة بـَْنيَ َيَدْيِه «خلف:  وعند أيب جابر بن

َلِة  َلةِ َفَساَعاَها ِإَىل اْلِقبـْ  وقال احلاكم: صحيح على شرط البخاري.» َحىتَّ أَْلَصَق َبْطَنُه اِبْلِقبـْ
َفَجَعَل «ويف لفظ: ».  َيَدْيِه َفَجَعَل يـَتَِّقيهِ َفَذَهَب َجْدٌي َميُرُّ بـَْنيَ «وعند أيب شيبة بسند صحيح: 
 ».يـَتَـَقدَُّم َويـََتَأخَُّر َحىتَّ نـََرى اْجلَْديَ 
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ذُِكَر عند ابن عباس ما يقطع الصالة، فذكروا اْلَكْلَب، َواحلَِْماَر، فـََقاَل: َما «وعند ابن ماجه: 
اَن ُيَصلِّي يـَْوًما، َفَذَهَب َجْدٌي َميُرُّ بـَْنيَ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كَ  اْجلَْدِي؟ ِإنَّ َرُسوَل هللاِ تـَُقوُلوَن ِيف 

َلةَ   ».َيَدْيِه، فـََباَدرَُه َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلِقبـْ
ٍس، قَاَل: ِعْكرَِمَة، َعِن ابِن َعبَّا وعند أيب داود من حديث ُمَعاٍذ بن هشاٍم عن أبيه َعْن َحيَْىي، َعنْ 

َرٍة فَِإنَُّه يـَْقَطُع «وِل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم قَاَل: َأْحَسُبُه َعْن َرسُ  ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِإَىل َغْريِ ُستـْ
َلى َذا َمرُّوا بـَْنيَ َيَدْيِه عَ َمْرَأُة، َوُجيِْزُئ َعْنُه إِ َصَالَتُه اْلَكْلُب َواحلَِْماُر َواْخلِْنزِيُر َواْليَـُهوِديُّ َواْلَمُجوِسيُّ َوالْ 

 ».َقْذَفٍة ِحبََجرٍ 
َرُه فـََلْم َأَر َأَحدً  َراِهيَم َوَغيـْ ا َجاَء قَاَل أَبُوَداُوَد: ِيف نـَْفِسي ِمْن َهَذا اْحلَِديِث َشْيٌء، ُكْنُت ُأَذاِكُر ِبِه ِإبـْ

يَنَة، ِه َعْن ِهَشاٍم، َوَأْحَسُب الْ َملْ َأَر َأَحًدا ُحيَدُِّث بِ ِبِه َعْن ِهَشاٍم َوَال نْعرِفُُه، وَ  َوْهَم ِمَن ابِن َأِيب مسَِ



، َوِفيِه َعَلى َقْذَفٍة ِحبََجٍر، َوِذْكُر اْخلِْنزِيِر، َوِفيه َنَكارٌَة، َوَملْ أَ  ْمسَْع َهَذا َواْلُمْنَكُر ِفيِه ِذْكُر اْلَمُجوِسيِّ
يَنَة َوَأْحَسبُ اْحلَِديَث ِإالَّ ِمِن  ثـََنا ِمْن ِحْفِظِه.ُه َوِهَم ِألَنَُّه َكاَن حيَُ ابِن َأِيب مسَِ  دَّ

قال ابن القطان: ليس يف سنده ُمَتَكلٌَّم فيه، غري أن عليه ابديًة وهي الشكُّ يف رفعه، فال جيوز أن 
 حيح.يقال إنه مرفوع، وقد جاء هذا اخلرب بذكر أربعة فقط عن ابن عباس موقوفًا بسند ص
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ثَـ  ، َحدَّثَنا َعبد األعلى، َحدَّثَنا َسِعيد، َعن قـََتاَدَة قَاَل: قـُْلُت ِجلَاِبِر ْبِن َنا ابن ُمثـَىنًّ قال البزاز حدَّ
  زَْيٍد: َما يـَْقَطُع الصَّالَة؟ قَاَل: قَاَل ابُن َعبَّاٍس: اْلَكْلُب اَألْسَوُد َواْلَمْرَأُة اْحلَاِئُض، قَاَل: قـُْلُت: َقدْ 

قـُْلُت: احلَِْماُر، قَاَل: ُرَوْيَدَك احلَِْماُر، قـُْلُت: َقْد َكاَن َيْذُكُر الرَّاِبَع، اَل: َما ُهَو؟ ُكُر الثَّاِلث قَ َكاَن َيذْ 
قَاَل: َما ُهَو؟ قـُْلُت: اْلِعْلُج اْلَكاِفُر. قَاَل: ِإِن اْسَتَطْعَت َأْن ال َميُرَّ بـَْنيَ َيَدْيَك َكاِفٌر، وال ُمْسِلٌم 

 . انتهى كالمه.فَافْـَعلْ 
اللفظني اآلخرين ليسا يف نفس احلديث إمنا قال: اصرب ومل يبني له بعد الصرب  لقائل أن يقول إنو 

 ما األمر؟.
البن أيب حامت ُسِئَل أبو زرعة على حديث رواه ُعبَـْيس بن ميمون عن ابِن َأِيب َكِثٍري » الِعَلل«ويف 

َماُر، َواملَْرَأُة، واليَـُهوِديُّ، الَكْلُب، َواحلِ َطُع الصََّالَة يـَقْ «َعْن َأِيب َسَلمة عن أيب هريرة يرفعه: 
، َواخلِْنزيرُ  يقطُع الصالَة «فقال: هذا حديث منكر، وهو عند مسلم: » والنَّْصراِينُّ، َواملَُجوِسيُّ

 ».املرأُة والكلُب واحلمارُ 
ْن َعْن أَبِيِه، عَ ْبِن ُشَعْيٍب،  وكذا رواه ابن ُمَغفٍَّل عند ابن ماجه بسند صحيح، ومن حديث َعْمِرو

ِه عن أيب داود  أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى ِإَىل ِجَداٍر َفَجاَءْت بـَْهَمٌة َمتُرُّ بـَْنيَ يََدْيِه «َجدِّ
 ».َفَما زَاَل يَُدارِئـَُها َحىتَّ َلَصَق َبْطَنُه اِبجلَِْداِر، َفَمرَّْت ِمْن َورَائِهِ 

الَ يـَْقَطُع الصََّالَة َشْيٌء، َواْدَرؤوا َما «بز�دة: » وسطاأل«يب القاسم يف رواه جابر عند أ وبنحوه
ابدر النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـَْقَذًة َأْن َمتُرَّ بـَْنيَ َيَدْيِه ِيف «وعنده من حديث أنس: ». اْسَتَطْعُتمْ 
 ».الصََّالةِ 
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 ».َكْلُب، َواحلَِْمارُ ْقَطُع الصََّالَة اْلَمْرَأُة، َوالْ يَـ «عنه: » كتاب فوائد الثقفي«وروينا يف 
 ».َال يـَْقَطُع الصََّالَة َشْيٌء ِإالَّ اْحلََدثُ «من حديث علي مرفوًعا:  وعند الطرباينِّ 



بَني  كاَن َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي فََأرَاَدْت شاٌة أْن مترَّ «وعند أيب نـَُعْيِم بِن دَُكْني عن احلكم: 
َلةِ  نَـَها وبَني الِقبـْ  ».َيَدْيِه، َفَحاَل بـَيـْ

 ».َال يـَْقَطُع الصََّالَة َشْيءٌ «سند ضعيف عن أيب ُأمامة مرفوًعا: وعند الدَّارَُقْطين ب
َال «وعنده أيًضا بسنٍد جيٍد عن ابن عمر أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأاب بكر وعمر قالوا: 

 ».ْلُمْسِلِم َشْيٌء، َواْدَرؤوا َما اْسَتَطْعُتمْ يـَْقَطُع َصَالَة ا
 ».َال يـَْقَطُع َصَالَة اْلُمْسِلِم َشْيءٌ «هللا بن عمر أنه قال: كان يقال: وعنده بسنٍد صحيٍح عن عبد 

 اْهلِرَُّة َال تـَْقَطُع الصََّالَة، ِألَنـََّها ِمْن َمَتاعِ «وعند احلاكم على شرط مسلم عن أيب هريرة مرفوًعا: 
 ».اْلبَـْيتِ 

ْن َميُرَّ بـَْنيَ َيَدِي النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأنَّ ِقطًّا َأرَاَد أَ «ويف مراسيل أيب داود بسنٍد فيه َضْعٌف: 
 ».َفَحَبَسُه ِبرِْجِلهِ 

ي ِيف َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّ «وعند ابن ماجه بسند فيه ضعٌف عن أم سلمة قالت: 
 ُحْجَرِة ُأمِّ َسَلَمَة َفَمرَّ بـَْنيَ َيَدْيهِ 

ُعَمُر ْبُن َأِيب َسَلَمَة، فـََقاَل بَِيِدِه، فـََرَجَع، َفَمرَّْت زَيـَْنُب بِْنُت ُأمِّ َسَلَمَة، فـََقاَل: بَِيِدِه َعْبُد ِهللا، َأْو 
 ».ِه وَسلََّم قَاَل: ُهنَّ َأْغَلبُ َهَكَذا، َفَمَضْت، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا علي
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َهِقيُّ: قال الشَّافعيُّ يف اجلواب عن حديث أيب ذرٍّ ال جيوز إذ روى حديَث واحٍد وكان  قَاَل البَـيـْ
اديث، وكان كل واحد منها أثبت منه ومعها ظاهُر القرآن العظيم أن يرتك إن كان خمالًفا هذه األح

ا انتهى حبديثني يف هذا أن أاب هريرة أيًضا رواه وكذا غريه فلم يبق فرًدا اثبًتا إال أبن يكون منسوخً 
 وهللا أعلم.

 : ردَّ أبن يكون غري وحنن ال نعلم املنسوخ حىت نعلم اآلخر، ولسنا نعلم اآلخر أو يقال الشافعيُّ
نه وبني القبلة، حمفوظ وهذا عند� غري حمفوظ؛ ألن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صلَّى وعائشة بي

إىل غري  وصلَّى وهو حامل ُأَمامَة، فلو كان ذلك يقطع الصالة مل يفعل واحًدا من األمرين، وصلَّى
، وقد قال تعاىل: {َوَال َتزُِر َواِزرٌَة ِوْزَر سرتة، وكل واحٍد من هذين احلديثني يردُّ ذاك احلديث

يُبطل عمَل رجٍل عمُل رجٍل غريِه وأن يكون  ] وهللا أعلم يدلُّ على أنه ال164ُأْخَرى} [األنعام: 
ور رجل يقطع صالة غريه، أو هو سعى كلٌّ لنفسه وعليها، فلما كان هذا كذا مل جيز أن يكون مر 

لصالة، والذي يدلُّ على صحة هذا التأويل أنَّ ابن عباس أحُد ليقطع عن الذكر ال أ�ا تفسد ا
 ه محله على الكراهة.رواِة احلديث قطع الصالة بذلك، وروي عنه أن



َهِقيُّ: روى ِمسَاٌك َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل: ِقيَل ِالبِن َعبَّاٍس:  أَيـَْقَطُع الصََّالَة اْلَمْرَأُة، َواْلَكْلُب، قَاَل البَـيـْ
َفَما يـَْقَطُع  ]10ُر؟ فـََقاَل: {ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطِّيُِّب، َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه} [فاطر: َواحلَِْما

 َهَذا، َوَلِكْن ُيْكَرُه.
َهِقيُّ: روينا عن عائشة أ�ا قالت:   انتهى كالمه.». ُع الصََّالَة َشْيءٌ َال يـَْقطَ «قَاَل البَـيـْ

كتاب أيب نـَُعْيٍم الدَُّكْيِينِّ بسند صحيح متصل قال: َحدَّثَنا يونس عن جماهد   وفيه نظر ملا روينا يف
 ».ْقَطُع َصَالَة اْلُمْسِلِم إال اهلرُّ اَألْسوُد والكلُب الَبِهْيمَال يَـ «عن عائشة قالت: 
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َنَة عن ليٍث عن طاوس عن ابن عباس قال:  اْدَرؤوا َما اْسَتَطْعُتْم َعْن «قال وحكى ابن ُعيَـيـْ
َقى عليها الكالبَصَالِتُكْم وأشدُّ ما   ».يـَبـْ

ثـََنا ابن عيينة عن ابن أيب جنَِْيح عن  جماهد قال: الكلب األسود البهيم شيطان وهو يقطع وحدَّ
قال: كان أيب يشدد يف الكالب، وثنا ابن عيينة عن أيوب عن بكر  الصالة. وعن ابن طاوس

 َمرَّ بـَْنيَ َيَدْيِه. املزين: َأنَّ ابَن ُعَمَر َأَعاَد رَْكَعَة الصََّالِة ِمْن ِجْروٍ 
عِضهم ببعٍض ال يقطع الصالة، ُرِوَي ذلك عن النيب وقال الطحاويُّ: أمجعوا أن مرور بين آدَم ب

وَسلََّم من غِري وجه من حديث عائشة وأم سلمة وميمونة: أنه كان يصلي وكلُّ  َصلَّى ُهللا عليهِ 
 واحدة منهن معرتضة بينه وبني القبلة وكلها اثبتة.

مرَّ بني يديه، فدلَّ ذلك على  ُرِوَي عن الرسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ردَّ املصلي َمنْ  وقد
 لََّم أو أنه على وجه الكراهة.ثبوت نسٍخ عنه َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

وعند أيب داود بسند  -يعين املذكور-وأما حديث املطلب ابن أيب وداعة »: املشكل«وقال يف 
 رأيُت النيب صلى هللا فيه جمهول:

ميرون بني يديه، وليس بينه وبني الطواف سرتة، عليه وسلم يصلي مما يلي ابب بين َسْهم والناس 
ن النهي عن املرور بني يدي املصلي، إمنا هو يف الصالة إىل الكعبة فليس خمالًفا ملا روي م

الصالة إىل الكعبة إذا غاب  ومعاينتها، والنهي عن املرور بني يدي املصلي إمنا هو فيمن يتحرى
 عنها وبينهما فرسان.
أتليفه أنه قال: حديث املطلب �سٌخ » كتاب الناسخ واملنسوخ«يف  وروينا عن ابن شاهني

رأيُت النيبَّ َصلَّى هللاُ «بسند منقطع عن العباس: » سننه«النهي، وقد ذكر النسائي يف  حلديث
ًعا َنُه َوبـَْنيَ الطُّوَّاِف ، مثَُّ َصلَّى رَْكَعتَـْنيِ ِحبَِذائِِه ِيف َحاِشَيِة اْلَمَقاِم لَ عليِه وَسلََّم طَاَف اِبْلبَـْيِت َسبـْ ْيَس بـَيـْ



 حديثا الباب تقدَّما.» َأَحدٌ 
 اَبُب ِإَذا َمحََل َجارِيًَة َصِغريًَة َعَلى ُعُنِقِه)(
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ْبِن َعْن َعْمِرو  َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد ِهللا ْبِن الزُّبـَْريِ، - 516
، َعْن َأِيب قـََتاَدَة: ُسَلْيٍم  َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي َوُهَو َحاِمٌل ُأَماَمَة «الزُّرَِقيِّ

َنَب بِْنِت َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوِألَِيب الَعاِص ْبِن رَبِيَعَة ْبنِ   فَِإَذا َسَجدَ  َعْبِد َمشْسٍ  بِْنَت زَيـْ
 ]516[خ ». َوَضَعَها، َوِإَذا قَاَم َمحََلَها

 احلديَث.» رَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُؤمُّ النَّاَس َوُهَو َحاِمٌل ُأَماَمةَ «وعند مسلم: 
َق يف روايِة إسحاَف والقعنيبُّ للدارقطين: قال ابن �فٍع وَعْبُد ِهللا ْبُن يُوسُ » املوطأ«ويف أحاديث 

عنه وإبراهيُم بُن َوْهٍب وابُن بَُكْريٍ وابن القاسم وأيوب بن صاحل عن مالك وأليب العاص بن ربيعة 
 بن عبد مشس، وقال: حممد بن احلسن وأليب العاص بن الربيع مثل قول معن وأيب مصعب.

نِيِث، واتبعه الشافعيُّ َوُمَطرٌِّف َوابُن َهاِء التَّأْ ِن رَبِيَعَة بَـ َرَواُه َحيَْىي َوِألَِيب اْلَعاِصي بْ »: التمهيد«ويف 
َ�ِفٍع، والصواب إن شاء هللا أصلحه ابن وضاح يف رواية حيىي، قال عياض: وقال اَألِصيلي: وهو 

ابن ربيع بن ربيعة، فنسب إىل جده، قال عياض: وهذا غري معروف، ونسبه عند أهل األخبار 
د العزى بن عبد مشس بن عبد مناف، وامسه ن الربيع بن عبهم أبو العاص بواألنساب ابتفاق

هشيم، وقيل لقيط وقيل مقسم، وقال: الزبري عن حممد بن الضحاك عن أبيه امسه القاسم وهو 
 أكثر يف امسه.

قال أبو عمرو: األكثر لقيط ويعرف جبرو البطحاء، وربيعُة َعمُّه وأم أيب العاص َهْدَلة، وقيل: هند 
عنها ألبيها وأمها، قال: وذكر أشهب عن مالك أن ذلك كان  خدجية رضي هللابنت خويلد أخت 

 من رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف صالة النافلة، وأن مثل هذا الفعل غري جائز يف الفريضة.
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قال أبو عمر: وحسبك بتفسري مالك، ومن الدليل على صحة ما قاله مالك يف ذلك: إين ال 
لصالة مكروه، ويف هذا ما يوضح أن احلديث إما أن يكون م خالفًا أن مثل هذا العمل يف اأعل

كان يف النافلة كما روي عن مالك، وإما أن يكون منسوًخا، وقد قال بعض أهل العلم: إن فاعًال 
 لو فعل مثل ذلك مل أر عليه إعادة من أجل هذا احلديث



 وإن كنت ال أحبُّ ألحد فعله.
 األَثـَْرُم: ُسِئَل أمحد َأ�َْخُذ الرجُل ولَده وهو يصلي؟.د بن حنبل جييُز بعض هذا، قال وقد كان أمح

قال: نعم، واحتج حبديث أيب قتادة، قال أبو عمر: لو ثبت أن هذا احلديث غري منسوخ ما جاز 
ما ألحٍد أن يقول إين ال أحبُّ فعل مثل ذلك، ويف كراهة اجلمهور كذلك يف الفريضة دليٌل على 

فع عن مالك أن ذلك جائٌز على حال الضرورة إذا مل جيد من ذكر�، وقد روى أشهب وابن �
يكفيه ذلك، فأما إن وجد من يكفيه ذلك فال أرى ذلك وال أرى ذلك على ُحبِّ الرجل ولده 

 فلم خيص يف هذه الرواية فريضًة من �فلة ومحله على الضرورة.
سدها، وقد ذكر أبو داود ى أن العمل الكثري يف الصالة يفقال أبو عمَر: وقد أمجع العلماء عل

َفَمْن قَِبَل ِزَ�َدَتُه  -الظهر أو العصر-من طريق حممد بن إسحاق أنه كان يف صالة الفريضة 
ْيِه اْلُمَصنُِّفوَن َوتـَْفِسريَُه َجَعَل َحِديثَُه َهَذا َأْصًال ِيف َجَواِز اْلَعَمِل ِيف الصََّالِة، َوَلَعْمِري َلَقْد َعوََّل َعلَ 

 ِث ِيف َهَذا اْلَباِب.ِلْلَحِدي
قال أبو عمر: وَمحُْلُه ُأَماَمَة حمموٌل عند أهل العلم أ�ا كانت عليها ثياب طاهرة وأنه َصلَّى هللاُ 

عليِه وَسلََّم َأِمَن منها ما حيدث للصبيان من البول وغريه، وجائز أن يعلم ما ال يعلمه غريه. 
 انتهى.
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وعند » يـَُؤمُّ النَّاَس َوُأَماَمُة بِْنُت َأِيب اْلَعاِصي«وأسلفنا من ِعْنَد ُمْسِلٍم من غري رواية ابن إسحاق: 
َنا َوُهَو « داود: أيب َتِظُر َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َخَرَج َعَليـْ َنا َحنُْن ِيف اْلَمْسِجِد ُجُلوٌس نـَنـْ بـَيـْ

ُل َة َفَصلَّى َوِهَي َعَلى َعاتِِقِه، َيَضُعَها ِإَذا رََكَع، َويُِعيُدَها ِإَذا قَاَم، َحىتَّ َقَضى َصَالَتُه يـَْفعَ َحاِمٌل ُأَمامَ 
رَأَْيُت النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِللنَّاِس َوُأَماَمُة َعَلى ُعُنِقِه، فَِإَذا «وحديث َخمَْرَمَة: » َذِلَك هِبَا

 َوِألَن اْلَغاِلب ِيف ِإَماَمة َرُسول هللا َكاَنت ِيف اْلَفريضة دون النوافل.» َوَضَعَها َسَجدَ 
  بِن َبكَّاٍر عن َعْمرو بن ُسَلْيم َأن َذِلك َكاَن ِيف َصَالة الصُّْبح ...للزُّبـَْريِ » النسب«ويف كتاب 

روى أشهب وابن �فع قال ابن بطال وغريه: وروى ابن القاسم عن مالك أن ذلك كان يف ... و 
عنه أن هذا كان للضرورة، وروى عنه التنِّيسي أن هذا ... نظر لعدم عرفان التاريخ, وادعى 

أن هذا خمصوص به َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ... وفيه نظر إذا مل �ت بيان ذلك،  بعض املالكية
ه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فلم وزعم اخلطايب أن هذا كان بغري قصد لكنها لتعلقها به لطول إلفها ب

 يدفعها فإذا قام بقيت معه. انتهى ......
َنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى «أيب داود: » ...... ا قَاَم َمحََلَهافَِإَذا َسَجَد َوَضَعَها، َوِإذَ «والصحيح:  َخَرَج َعَليـْ



َحىتَّ ِإَذا «وفيه: » َضُعَها ِإَذا رََكَع، َويُِعيُدَها ِإَذا قَامَ ُهللا عليِه وَسلََّم َحيِْمُل ُأَماَمَة َوِهَي َعَلى َعاتِِقِه، يَ 
 رََكَع َوَسَجَد، َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ ِمْن ُسُجوِدِه، مثَُّ قَاَم، َأَخَذَها فـََردََّها َأرَاَد َأْن يـَرَْكَع، َأَخَذَها فـََوَضَعَها، مثَُّ 
 ».ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة َحىتَّ فـَرََغ ِمْن َصَالتِهِ  ِيف َمَكاِ�َا، َفَما زَاَل َيْصَنُع هِبَا َذِلكَ 
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الصحيح إن شاء هللا تعاىل أن هذه األفعال وإن تعددت فهي غري متوالية يف ... ركن من أركان 
 يان التشريع واجلواز يف محل احليوانالصالة وحيمل منه ذلك على ب

جناستها، وأن دخوهلم املساجد جائز،  الطاهر، وأن ثياب األطفال وأجسادهم طاهرة حىت يتحقق
بيناه قبل، واْسُتِدلَّ هبذا أيًضا على أن  وأن احلديث الوارد يف النهي عن ذلك غري صحيح على ما

 ال ُيْشتَـَهى منهن خبالف حكم من ُيْشتَـَهى.صغار النساء حيدث، قَاَل الُقْرُطِيبُّ: حكم من 
حلديث هنا ليدل أن محل املصلي اجلارية على العنق ال يضر قَاَل ابُن َبطَّاٍل: أدخَل البخاريُّ هذا ا

 بني يديه فلما مل يضر محلها كذلك ال يضر مرورها. صالته؛ ألن محلها أشد من مرورها
 (ابُب الصََّالِة َعَلى ِفَراِش َحاِئٍض)

517 –  ، َباِينِّ َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َشدَّاِد ْبِن اهلَاِد، َحدَّثَنا َعْمُرو ْبُن زُرَارََة، َأْخبَـَرَ� ُهَشْيٌم، َعِن الشَّيـْ
ا َوَقَع َكاَن ِفَراِشي ِحَياَل ُمَصلَّى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـَُرمبََّ «َلْت: َأْخبَـَرْتِين َخاَلِيت َمْيُمونَُة قَا

َصلِّي َوَأَ� ِإَىل َجْنِبِه َ�ئَِمٌة، فَِإَذا َسَجَد يُ «َوَأَ� َحاِئٌض، وعنده يف لفظ: » ثـَْوبُُه َعَليَّ َوَأَ� َعَلى ِفَراِشي
 ]517زَاَد ُمَسدٌَّد وكان يصلي على اخلمرة. [خ قال: وَ » َأَصاَبِين ثـَْوبُهُ 

 ب إذا أصاب ثوب املصلي امرأته إذا سجد.حديث ُمَسدٌَّد ذكره البخاريُّ مسنًدا يف اب
ديث اليت فيها اعرتاض املرأة بني املصلي وقبلته قَاَل ابُن َبطَّاٍل: هذا احلديث وشبهه من األحا

ور ال عن القعود للمصلي بني يدي املصلي، واستدل فيها دليل على أن النهي إمنا هو عن املر 
 قعود.العلماء على أن املرور ال يضر بدليل جواز ال

وهلا: (َوَأَ� وقوهلا: (ِحَياَل) يعين ِحَذاء، وقد صرح به يف ابب إذا أصاب ثوب املصلى امرأته بق
 ِحَذاُه) وكذا جتاه ووجاه وكله مبعىن املقابلة واملوازنة.
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 قال اجلوهري: قعد ِحبَِياِله، وِحَياَله: ابلكسر أي إبزائه وأصله الواو.
 )(اَبٌب َهْل يـَْغِمُز الرَُّجُل اْمَرأََتهُ 



ًئا ِمَن اَألَذى تقدم يف تقدم يف ابب الصالة على الفراش، واَبب هْل َتْطَرُح املَْرَأُة عَ  ِن اْلُمَصلِّي َشيـْ
أُلقي على ظهر املصلي قذٌر أو جيفة وقال ابن بطال ذكر هذا الباب هنا الطهارة يف ابب إذا 

ح على ظهر املصلي من يقرب معناه من األبواب املتقدمة وذلك أن املرأة إذا تناولت ما طر 
 كما تقصد إىل أخذه من ورائه إمنا تتناوله من األذى فإ�ا ال تقصد إىل أخذ ذلك من ورائه، إال

اوله وسهل عليها طرحه، فإن مل يكن هذا املعىن أشد من مرورها فليس أي اجلهات أمكنها تن
 بدونه.

 (اَبُب َمَواِقيِت الصََّالِة َوَفْضِلَها)
 ] ُمَوقـًَّتا: َوقـََّتُه َعَلْيِهْم.103اًت} [النساء: : {ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى املُْؤِمِنَني ِكَتااًب َمْوُقو َوقـَْولُُه تعاىل

عند ذكر هذه اآلية الكرمية من طريق ُمحَْراَن عن »: أحكام القرآن العظيم«يف كتابه  روى إمساعيل
قيًنا َمْن َعِلَم َأنَّ الصََّالَة َعَلْيِه َحقًّا ي«ِه وَسلََّم قال: ُعْثَماَن رضي هللا عنه عن النيب َصلَّى ُهللا علي

 {ِكَتااب َمْوُقواًت}: موجًبا، وكذلكوعن عكرمة عن ابن عباس: » َواِجًبا َمْكُتواًب دخَل اجلنَّةَ 
رواه من طريق أيب رجاء عن احلسن بن أيب احلسن، ومن طريق ليث عن جماهد، ومن طريق معمر 

 ر: َوقـََّتُه عليهم.عن أيب جعف
تشديد وهو يف اللغة ابلتخفيف، ويدلُّ على صحته قَاَل السََّفاُقسيُّ: ُرويناه عن البخاري ابل

كان مشدًدا لكان (ُمَوقـًَّتا) تقول: وقَّته فهو َمْوُقوٌت إذا بنيَّ للفعل وقًتا يفعل فيه، (َمْوُقواًت) إذ لو  
 ضروب للفعل واملوضع. انتهى.فقال: واملواقيت مجع ميقاٍت، وهو الوقت امل
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حني وغاية فهو ُمَوقٌَّت، ووقـََّته ليوِم كذا  كلُّ ما ُجِعَل له»: املنتهىالكتاب «قال أبو املعاين يف 
َحاحِ «َوِيف  أي: َأجََّله، ] َو: {ُوقَِّتْت} 11قال هللا تعاىل: {َوِإَذا الرُُّسُل ُأقَِّتْت} [املرسالت: »: الصِّ
ر أيب علي هارون بن وقٌت ُمْوقوٌت، وَمْوُقوٌت حمدوٌد، ويف نواد»: احملكم«و » اجلامع«خمففة ويف 

 زكر� اهلََجري: قال الَقْرديُّ: أيقتوا موقًتا آتيكم فيه.
َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة، قَاَل: قـََرْأُت َعَلى َماِلٍك، َعِن ابِن ِشَهاٍب َأنَّ ُعَمَر  - 522 - 521

ُعْرَوُة، فََأْخبَـَرُه َأنَّ املُِغريََة ْبَن ُشْعَبَة َأخََّر الصََّالَة يـَْوًما  ْبَن َعْبِد الَعزِيِز َأخََّر الصََّالَة يـَْوًما َفَدَخَل َعَلْيهِ 
نَّ ُهَو اِبلِعَراِق، َفَدَخَل َعَلْيِه أَبُو َمْسُعوٍد األَْنَصاِريُّ، فـََقاَل: َما َهَذا َ� ُمِغريَُة أَلَْيَس َقْد َعِلْمَت أَ وَ 

 ُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مثَُّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ ِجْربِيَل نـََزَل َفَصلَّى، َفَصلَّى َرُسو 
 عليِه وَسلََّم، مثَُّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مثَُّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُسوُل ِهللا َصلَّى

 فـََقالَ ». هِبََذا ُأِمْرتُ «ى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مثَُّ قَاَل: ُهللا عليِه وَسلََّم، مثَُّ َصلَّى، َفَصلَّ 



َوُقوَت ُعَمُر ِلُعْرَوَة: اْعَلْم َما ُحتَدُِّث ِبِه، َأَو َأنَّ ِجْربِيَل ُهَو َأقَاَم ِلَرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
 ]522 - 521َكاَن َبِشُري ْبُن َأِيب َمْسُعوٍد ُحيَدُِّث، َعْن أَبِيِه. [خ   الصََّالِة؟ قَاَل ُعْرَوُة: َكَذِلكَ 
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الَعْصَر، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي «قَاَل ُعْرَوُة: َوَلَقْد َحدَّثـَْتِين َعاِئَشُة 
: ، ويف لفظ»َملْ َيْظَهِر الَفْيُء ِمْن ُحْجَرهِتَا«ويف لفظ:  ،»َوالشَّْمُس ِيف ُحْجَرهِتَا قـَْبَل َأْن َتْظَهرَ 

َأخََّر املُِغريَُة الَعْصَر، َوُهَو َأِمُري «وذكره يف َعْزَوِه إىل عروة بلفظ: » َوالشَّْمُس طَاِلَعٌة ِيف ُحْجَرِيت «
يُّ، َجدُّ زَْيِد ْبِن َحَسٍن، وََكاَن َشِهَد بَْدرًا، َل َعَلْيِه أَبُو َمْسُعوٍد ُعْقَبُة ْبُن َعْمٍرو األَْنَصارِ الُكوَفِة، َفَدخَ 

اَل: َلَقْد َعِلْمَت: نـََزَل ِجْربِيُل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم احلديَث، ويف كتاب بدء اخللق، يف ابب فـَقَ 
ْعُت َبِشَري فـََقاَل َلُه ُعَمُر: اْعَلْم َما تـَُقوُل َ� ُعْرَوُة فـََقا ذكر املالئكة عليهم الصالة والسالم َل: مسَِ

ْعُت  ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: ْبَن َأِيب َمْسُعوٍد يـَُقوُل: مسَِ َأاَب َمْسُعوٍد يـَُقوُل: مسَِ
 َحيُْسُب أبََِصاِبِعِه َمخَْس َصَلَواٍت.» لَّْيُت َمَعهُ نـََزَل ِجْربِيُل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َفصَ «
واقيت الصالة اخلمس وأدرجه يف َل الدَّارَُقْطين: رواه أسامة بن زيد عن الزُّْهري فذكر فيه مقَا

حديث أيب مسعود، وخالفه فيه أنس وابن أخي الزهري فـََرَوَ�ه عن الزهري قال: بلغنا أن رسول 
لصواب لفصلهما يِه وَسلََّم ذكر مواقيت الصالة بغريِ  إسناد، وحديثهما أوىل ابهللا َصلَّى ُهللا عل

ة عْن هشام عن أبيه عن رجل من األنصار مل بني حديث أيب مسعود وغريه، ورواه محاد وأبو ضمر 
يسمَّ وقال أبو بكر بن حزم عن عروة حدثين أبو مسعود أو بشري بن أيب مسعود وكالمها قد 

 لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.َصِحَب النيب صَ 
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َر َصَالَة لزُّْهِريِّ قَاَل: ُكنَّا َمَع ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز فََأخَّ ق َعْن َمْعَمٍر، َعِن اويف ُمَصنَِّف عبد الرزا
: َفَما زَاَل اْلَعْصِر َمرًَّة، فـََقاَل لَُه ُعْرَوُة: َحدََّثِين َبِشُري ْبُن َأِيب َمْسُعوٍد اْألَْنَصاِريُّ، َأنَّ اْلُمِغريََة ح. وفيه

َيا. وفيه: نـََزَل ِجْربِيُل َفَصلَّى،عمُر يـَُعلُِّم  نـْ َفَصلَّى َرُسوُل ِهللا  َوْقَت الصََّالِة ِبَعَالَمٍة َحىتَّ فَاَرَق الدُّ
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوَصلَّى النَّاُس َمَعُه، َحىتَّ َعدَّ َمخَْس َصَلَواٍت.

عليِه وَسلََّم هبط صبيحة اإلسراء عند  قال أبو عمر بن عبد الرب: مل خيتلفوا أن جربيل َصلَّى هللاُ 
 الة ومواقيتها وهيئتها. انتهى.الزوال فعلَّم النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم الص

قد أسلفنا اخلالف عن القزَّاز فـَيُـْنَظر، قال أبو عمَر: وعِن احلسِن أَنَُّه ذََكَر َلُه أَنَُّه َلمَّا َكاَن ِعْنَد 



 عليِه وَسلََّم َي َأنَّ الصََّالَة َجاِمَعٌة فـََفزَِع النَّاُس فَاْجَتَمُعوا ِإَىل نَِبيِِّهْم َصلَّى هللاُ َصَالِة الظُّْهِر نُودِ 
َصلَّى ُهللا عليِه َفَصلَّى هِبُِم الظَّْهَر َأْرَبَع رََكَعاٍت يـَُؤمُّ ِجْربِيُل ُحمَمًَّدا، َويـَُؤمُّ ُحمَمٌَّد النَّاَس، يـَْقَتِدي ُحمَمٌَّد 

عليِه وَسلََّم َال ُيْسِمُعُهنَّ ِفيِهنَّ َم ِجبْربيَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ويـَْقَتِدي النَّاُس ِمبَُحمٍَّد َصلَّى ُهللا وَسلَّ 
 ِقَراَءًة مثَُّ َسلََّم ِجْربِيُل َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَسلََّم ُحمَمٌَّد َعَلى النَّاِس احلديَث فذكر الصلوات كلها اتمة.

أن جربيل  عمر: َوُهَو َوِإْن َكاَن ُمْرَسًال فَِإنَُّه َحِديٌث َحَسٌن ُمَهذٌَّب، وبه احتجَّ من زعم قال أبو
صلَّى يف اليوم الذي يلي ليلة اإلسراء مرة واحدة الصلوات كلها على ظاهر حديث مالك يف 

 ذلك وروى حنوه عن �فع بن ُجبَـْري وغريه.
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لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صلَّى ابلنيب َصلَّى حة املتصلة تبني أن جربيل صَ قال أبو عمر: واآلاثر الصحي
َسلََّم وقتني وهي ز�دة جيب قبوهلا والعمل هبا لنقل العدول هلا وليس تقصري من قصر ُهللا عليِه و 

تْـَياِن ِبِه حبجٍة، وإمنا احلُجَُّة يف شهادِة مْن َشِهَد ال  يف قول من َقصََّر عن حفظ ذلك َوِإتْـَقانِِه َواْإلِ
أنَّ الصالَة ُفِرَضْت ِيف عن حفظ ذلك وهذه اآلاثر منقطعٌة وإمنا ذكر�ها ملا وصفنا؛ وألن فيها 

 احلََْضِر َأْربـًَعا َال رَْكَعتَـْنيِ كما قالت عائشة.
وقال بذلك مجاعة وردُّوا حديث عائشة، وإن كان إسناده صحيًحا بضروب من االعتالل، لو 

سن ملا كان بينه وبني الصالة يف الوقتني خالٌف؛ ألنه مل يقل مث مل ُيَصلِّ بعد ذلك، صح مرسل احل
 هم ذكر كيفية الصالة يف وقت من األوقات وهللا تعاىل أعلم.فأعلم

 وأما أتخري عمر فـَُيْحَمُل على أنه خرج الوقت املستحق املرغوب فيه.
رضي هللا عنه كما كانت ملوك بين أمية تفعل  وقوله: (يوًما) يريد يوًما ما، ال أن ذلك كان سجيته

يف زمن عثمان رضي هللا عنه، وكان ابن مسعود  ال سيما العصر، فقد كان الوليد بن عقبة يؤخرها
 رضي هللا عنه ينكر ذلك عليه.

 وقال عطاٌء: َأخََّر الوليد مرة اجلمعة حىت أمسى، وكذلك كان احلجاج يفعل.
الة ال يسُع أحًدا فكيف جاز ذلك على عمر مع علمه وصحبته فإن قيل إن اجلهل مبواقيت الص

 العلماء؟.
 لسبب املوجبقيل له: ليس يف جهله اب

لعلم املواقيت ما يدل على جهله ابملواقيت وقد يكون ذلك عنده عمًال وإتقاً� وأخًذا عْن علماء 
 عصره وال يعرف أصل ذلك.

ضها وأ�ا ال جتزي قبل وقتها وهذا ال ويف هذا احلديث دليل على أن وقت الصالة من فرائ



األشعري وعن بعض التابعني، أمجع العلماء خالف فيه بني العلماء إال شيًئا ُرِوَي عن أيب موسى 
على خالفه فلم أَر لذكره وجًها؛ ألنه ال يصح عنهم، وصحَّ عن أيب موسى خالفه مما وافق 

 اجلماعة فصار اتفاقًا صحيًحا.
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ن ابن شهاب مسع عروة حيدث عمر عن أيب مسعود فذكر الصالة مع ن أيب ذيب عويف موطأ اب
ن حزم رواها من جهة علي بن عبد العزيز، َحدَّثَنا أمحد بن جربيل مرتني، وكذا رواية أيب بكر ب

َبَة عنه عن عروة فذكر جميء جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يومني، وزع م يونس، َحدَّثَنا أيوب عن ُعتـْ
ابُن التِِّني أنَّ اَألِصيلي قال مل يصح عند مالك حديث الوقتني، وإمنا قال الوقتني بعمل أهل 

 املدينة.
وذُِكَر عن الشيخ أيب احلسن أنه قال: حديث الوقتني مل خيرجه البخاريُّ، وسأله الرتمذي ِملَ َملْ 

َبُة، قال أبو احلسن: أراد البخاري خيرجه، وقد رواه قتيبة عن الليث فقال البخاريُّ: انفرد به قـُتَـيْـ 
قعد ابلليث وأعلم أن قتيبة غريب رحَّال، وذكر عن الليث شيًئا مل يذكره غريه، وأهل مصر أ

 حبديثه ومل يوجد عندهم فاسترتا به ال أنه قد خرج فيه لثقة قتيبة عنده.
األدب: كذا الرواية وهي قوله: (أَلَْيَس َقْد َعِلْمَت) قال احلافظ الُقَشْرييُّ: قال بعض فضالء 

 جائزة إال أن املشهور يف االستعمال ألست.
ء هنا مبعىن الواو؛ ألنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إذا مل �مت قوله: (َفَصلَّى) ذهب بعضهم إىل أن الفا

قتها جبربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم جيب أن يكون ُمَصلًِّيا معه بعده، وإذا محلت الفاء على حقي
وجب أن يكون ُمَصلًِّيا معه وهذا ضعيف، والفاء على أ�ا يف التعقيب تكون مبعىن أن جربيل  

ًءا من الصالة فعله النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهو أوىل من أن يكون مبعىن الواو، كلما فعل جز 
بيان أوقات الصالة، وُجيَاب: أبن  ويف رواية: <نـََزَل ِجْربِيُل فََأمَِّين، َفَصلَّْيُت َمَعُه> وليس فيه

 ذلك معلوم عند املخاطب فأهبمه يف هذه الرواية.
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: نزل جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  وقوله: (هِبََذا ُأِمْرُت) يـُْرَوى بفتح التاء وضمها، قال ابن العريبِّ
يم النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ال أبصل الصالة، النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مأمورًا ُمَكلًَّفا بتعلإىل 
ى الروايتني بفتح التاء، يعين: أن الذي ُأِمْرُت به من الصالة البارحة جممًال هذا تفسريه اليوم وأقو 



ربيل ابلنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم جواز صالة ُمَفصًَّال، وهبذا يتبني بطالن من يقول إن يف صالة ج
 م ابملتعلم واملفرتض خلف اْلُمَتنفِِّل.اْلُمعلِّ 

ُعَمُر: اْعَلْم َما ُحتَدُِّث ِبِه) قَاَل الُقْرُطِيبُّ: ظاهرة اإلنكار؛ ألنه مل يكن عنده خرب من وقوله: (فـََقاَل 
يه، واألوىل عندي أن ُحجََّة عروة عليه إمنا هي فيما إمامة جربيل، إما ألنه مل يـَْبلْغُه أو بلغه فنس

ًئا له وُمَعلًِّما أبن رواه ع األوقات إمنا ثبت أبصلها ابتفاق ن عائشة وذكر له حديث جربيل ُمَوطِّ
 جربيل للنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عليها انتهى كالمه.
 مة مسندة.وفيه نظٌر، من حيث إن عروة قد بـَيـَّنَّا استدالله إبما

 وَسلََّم) قَاَل السََّفاُقسيُّ: هي ألف االستفهام دخلت علىوقوله: (َأَوَأنَّ ِجْربِيَل َصلَّى هللاُ عليِه 
 الواو فكان ذلك تقريًرا.

أظهر ألنه »: االقتضاب«قال أبو زكر�: الواو مفتوحة، وأن هنا تفتح وتكسر، قال صاحب 
ْثُت أن جربيل نزل، استفهام مستأنف إال أنه ورد ابلواو وال فتح على تقدير: َأَوعلمَت، أو ُحدِّ

 ث عائشة رضي هللا عنه خرجه الستة يف كتبهم.وحدي
َيْت بذلك ملنعها املال واحلجارة قوهلا: (ِيف ُحجْ  َريت) قال ابن سيده: احلُْجَرُة من البيوت معروفٌة مسُِّ

واحلجرة »: الصحاح«و » املنتهى«ويف حائطها، واْسَتْحَجَر القوُم واْحَتَجُروا: اختذوا حجرة، 
غرفة  الدار، تقول احتجرُت حجرًة أي: اختذهتا، واجلمع ُحَجر، مثلَ  حظرية لإلبل، ومنها حجرة

 وُغَرف، وُحُجَرات بضم اجليم.
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يقال ظهر فالٌن السطَح إذا عاله، وعن »: اْلُموِعبِ «وقوهلا: (قـَْبَل َأْن َتْظَهَر) ذكر أبو غالب يف 
يه ] أي ما قدروا أن يعملوا عل97وُه} [الكهف: قوله تعاىل: {َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهرُ الزَّجَّاِج يف 

ظهرُت البيَت َعَلْوتُُه، وأظهرُت بفالن َأْعَلْيُت به، ويف كتاب »: املنتهى«الرتفاعه وامنالسه، ويف 
ألنه إذا عال  ابن التني وغريه: ظهر الرجل فوق السطح إذا عال فوقه، قيل: وإمنا قيل له ذلك

فيذهب، وكلُّ شيء ، وقيل: معناه أن خيرج الظل من قاعة حجرهتا فوقه ظهَر َشْخُصُه ملن أتمله
 خرج فقد ظهر؛ قال أبو ذؤيب:

 وعريين الواشون أين أحبها وتلك شكاة ظاهٌر عنك عارها
ع إىل والتفسري األول أقرب وأليق بظاهر احلديث؛ ألن الضمري يف قوله (تظهر) إمنا هو راج

 وهللا تعاىل أعلم.الشمس، ومل يتقدم للظل ذكر يف احلديث 
 ])31ْيِه َواتـَُّقوُه َوَأِقيُموا الصََّالَة َوَال َتُكونُوا ِمَن املُْشرِِكَني} [الروم: (اَبٌب: {ُمِنيِبَني ِإلَ 



َصلَّى ُهللا  اْلُمِنْيُب: التائب، ومفهوم اآلية الكرمية أنه من مل يفهم الصالة فهو مشرك يوضحه قوله
ًدا َحِبَط َعَمُلُه «قوله: و » ْبِد وبـَْنيَ الُكْفِر تـَْرُك الصََّالةِ بـَْنيَ العَ «عليِه وَسلََّم:  َمْن تـََرَك صالًة ُمتَـَعمِّ

 إىل غري ذلك من األحاديث.» َوبَرَِئْت ِمْنُه ِذمَُّة ِهللا َحىتَّ يـَُراَجع
 ».الم ملن ترك الصالةَال َحظَّ يف اإلس«وقد قال عمر رضي هللا عنه: 

 ا فأطفئوها.الصالة قال: قوموا إىل �ركم اليت أوقدمتوه وكان الصديُق إذا حضرت
أوُل ما ينظُر فيه مْن َعَمِل املرِء الصالة، فإْن قُِبَلْت منه نُِظَر فيما بقي من عمله، »: املوطأ«ويف 

 وإْن مل تـُْقَبْل منه مل يـُْنَظْر يف شيٍء من عمله.
 ]523ن اإلميان. [خ ث وفد عبد القيس تقدَّم يف ابب أداء اخلمس محدي - 523
 تقدم يف الدين النصيحة. وحديث مبايعة جرير - 524

 (اَبٌب الصََّالُة َكفَّارٌَة)
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ْعُت ُحَذيـَْفةَ  – 525 قَاَل: ُكنَّا  َحدَّثَنا ُمَسدٌَّد قَاَل: َحدَّثَنا َحيَْىي َعِن اَألْعَمِش قَاَل: َحدََّثِين َشِقيٌق مسَِ
َنِة؟ قـُْلُت َأَ�  فـََقاَل: أَيُُّكْم َحيَْفُظ قـَْوَل َرسُ ُجُلوًسا ِعْنَد ُعَمَر،  وِل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِيف الِفتـْ

َها-َكَما قَاَلُه، قَاَل: ِإنََّك َعَلْيِه  َنُة الرَُّجِل ِيف َأْهِلِه َومَ «َجلَِريٌء، قـُْلُت:  -َأْو َعَليـْ اِلِه َوَوَلِدِه َوَجارِِه ِفتـْ
 ]525[خ ». َواَألْمُر َوالنـَّْهيُ  ا الصََّالُة َوالصَّْوُم َوالصََّدَقُة،ُتَكفُِّرهَ 

َها أبَْسٌ  َنَة الَِّيت َمتُوُج َكَما َميُوُج الَبْحُر، قَاَل: لَْيَس َعَلْيَك ِمنـْ  َ� َأِمَري قَاَل: لَْيَس َهَذا ُأرِيُد، َوَلِكِن الِفتـْ
نَـَها لَ املُؤْ  َنَك َوبـَيـْ يُْكَسُر؟ قَاَل: ُيْكَسُر، قَاَل: ِإًذا ال يـُْغَلَق  َبااًب ُمْغَلًقا، قَاَل: أَيـُْفَتُح َأمْ ِمِنَني، ِإنَّ بـَيـْ

ُتُه ِحبَ  ثـْ َلَة، ِإّينِ َحدَّ ِديٍث لَْيَس أََبًدا، قـُْلَنا: َأَكاَن ُعَمُر يـَْعَلُم الَباَب؟ قَاَل: نـََعْم، َكَما َأنَّ ُدوَن الَغِد اللَّيـْ
َنا  َمْسُروقًا َفَسأََلُه، فـََقاَل: الَباُب ُعَمُر.َأْن َنْسَأَل ُحَذيـَْفَة، فََأَمْرَ�  اِبَألَغالِيِط َفهبـْ

مل يـُْغَلْق «وفيه ملا قال عمر: ». واَألْمُر اِبْلَمْعُروِف والنـَّْهُي عِن اْلَمْنَكرِ «وذكره يف الزكاة بلفظ: 
ِم َك َأْجَدُر َأْن ال يـُْغَلَق ِإَىل يـَوْ قاَل ُعَمُر: ذلِ «ويف كتاب الصوم: ». َجلْ أبًدا قاَل: قـُْلُت: أَ 

 ».الِقَياَمةِ 
ًنا وفـُُتوً�، وَأفْـتَـَنه وأابها األصمعيُّ فأنشد بيت  الفتنة: اخلربة واإلعجاب ابلشيء، فـَتَـَنُه يفِتنُه فـَتـْ

 رؤبة:
 يُعرضن إعراًضا لدين اْلُمْفَنت 

يه فتنًة، وأفتنه أوصل الفتنَة إليه،  يف األرجوزة، وقال سيبويه: فتنُه جعل ففلم يعرف البيت إال



ُتُه فلم يتعرض لفنت، وحكى أبو زيد ُأْفِنتَ قال : إذا قال أفتنه فقد تعرََّض لفنت، وإذا قال فـَتَـنـْ
 الرجل بصيغة ما مل يسم فاعله أي ُفِنتَ.
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ُدوا لَيَـْفِتُنوَنَك َعِن والفتنة: الضالُل واإلمث، وفنت الرجل أزاله عما كان عليه قال تعاىل: {َوِإْن َكا
َنا ِإلَْيَك} [اإلسراء: الَِّذي أَ   ].73ْوَحيـْ

َنٌة} [البقرة:   ].193والفتنُة: الكفر قال تعاىل: {َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ
د والفتنُة: الفضيحة، والفتنُة: العذاب، والِفَنتُ: ما يقع بني الناس يف القتال ذكره ابُن ِسيَدْه، وأنش

 ابن عبد الرب لسعيد بن املسيب:
 مْت ُترائي بني َمجٍْع فَأفْـتَـَنْت برؤيتها مْن راح مْن عرفاتوقا

ومن شعر أعشى مهدان وامسه عبد هللا قتله احلجاج، قال الَقزَّاُز: ملا أنشد األصمعي قال: هذا 
 ُأِخَذ عن ُخمَنٍَّث.

 يًدا فأمسى قد قـََلى كلُّ ُمْسِلِم.لَِئْن فـَتَـنَـْتِين َهلَْي ابألمِس َأفْـتَـَنْت ... سع
قال: وقيل الفتنة العذاب، وقيل البلية، وأصُل ذلك كلِّه من االختبار رواية ِمْن فـَتَـْنُت الذهَب يف 

الفتنة الُغُلوُّ يف التأويل املظلم، وقال ابن طريف: فتنُته وأفتنته، »: الَغرِيبَـْنيِ «النار إذا اختربته، ويف 
َنتَ ِإَىل النِّساء وُفِنتَ فيهن أراد الفجور هبن، فـُُتوً�: حتول من حسن إىل قبيح، وفَـ وَفِنت بكسر التاء 

َحاحِ «فـَتَـْنُت الرجَل َأْفِتُنه فتًنا، وأفتنته إفتاً�، َوِيف »: اجلمهرة«ويف   »الصِّ
َأفْـتَـْنُت، وزعم  قال الفراء: أهل احلجاز يقولون: ما أنتم عليه ِبَفاتِنني وأهل جند: يقولون ِمبُْفَتنَني من

ء واالمتحان، قال: وقد صارت يف عرف الكالم لكل أمر كشفه االختيار عن عياض أ�ا االبتال
َنًة} [األنبياء:  ُلوُكْم اِبلشَّرِّ َواْخلَْريِ ِفتـْ  ].35سوء ويكون يف اخلري والشر قال تعاىل: {َونـَبـْ

ا مع نة اليت أتيت بـَْعَده خوفًا أن يدركهقالوا: َلمَّا رأى عمر أن األمر كاد أن يتغري سأل عن الفت
 علمه أبنه الباب، لكنه من شدة خوفه خشي أن يكون نسَي فسأل من يُذَِّكره.
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وروينا عن الشيخ أيب حممد بن أيب محزة رمحه هللا تعاىل أنه قال: أما فتنة األهل فعلى وجوٍه، هل 
لواجب فليس هذا مما عن رعايته؟ فإن مل �ِت ابعليه؟ أم ألنه راع ومسؤول يؤدي حقَّهم الواجَب 

يكفيه فعُل الطاعات؛ ألنه ال يكفِّرها إال إذا ما وجب عليه كالدين، فإن كان الذي ترك من 



حقوقهم مندواًب فليس آبمث فيحتاج إىل تكفري، ويبقى وجه آخر وهو تعلق القلب هبم إن كان 
ت، بل يدخل حتت ًال حتت ما يكفَّر ابلطاعان حقٍّ من احلقوق فليس داخمفرطًا حبيث يشغله ع

َناؤُُكْم} اآلية [التوبة:  ]، وإن كان مل يشغله عن 24وعيد قوله تعاىل: {ُقْل ِإْن َكاَن آاَبؤُُكْم َوَأبـْ
تـَْوِفَيِة حقٍّ من حقوق هللا تعاىل فهذا وهللا أعلم هو الذي تكفِّره الطاعات، وهل هذا خاص 

ُهنَّ َشَقاِئُق «د قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ابب ِذْكر األعلى؟ وإال فقلرجال دون النساء؟ أو من اب
 يعين يف لزوم األحكام.» الّرَِجالِ 

وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: فتنة الرجل يف أهله أن �يت من أجلهم ما ال حيَِلُّ له من القول والعمل ما مل يبلغ  
 كبرية.

 وشبهه. له معهن من َشرٍّ أو حزن َهلَُّب: يريد ما يـُْعَرضُ وقَاَل اْلمُ 
وقال ابن العريبُّ: الفتنة اليت تدخل على الرجال من هذه اجلهات إن كانت صغرية ُكفَِّرْت، وإن  

ِإنَّ  كانت كبرية فال تقوم احلسنات هبا قال تعاىل: {َوَأِقِم الصََّالَة َطَريفَِ النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيلِ 
 ].114: ْنبَ السَّيَِّئاِت} [هوداحلََْسَناِت يُْذهِ 

قال الشيخ أبو حممد: وفتنة الولد فرُط حمبتهم وُشْغُله هبم عن كثري من اخلري أو التفريط مبا يلزمه 
من القيام حبقوقهم، فهذه الفتنة تقتضي احملاسبة، وكذا فتنة املال، وأما اجلَاُر فهو أن يتمىن أن 

َنًة} [الفرقان: ل تعاىل: {َوَجَعْلَنا بـَعْ مثل حاله إن كان متسًعا قايكون حاله   ].20َضُكْم لِبَـْعٍض ِفتـْ
 وقوله: (َمتُْوُج َكَمْوِج الَبْحِر) أي: تضطرب ويدفع بعضها بعًضا ِلِعَظِمَها.

)1/41( 

 

أغلقُت الباب فهو مغَلق، وقال أبو األسود الدِّيلي »: الفصيح«وقوله: (ُمْغَلًقا) قال ثعلب يف 
 صاحة:يصف نفسه ابلف

  َأُقوُل ِلِقْدِر الَقْوِم َقْد َغِلَيْت ... َوَال َأُقوُل لَِباِب الدَّاِر َمْغُلوُق.َوالَ 
يـََنوري يف ابب ما  قال ابن ُدُرْستُـَوْيه: والعامة تقول غلقت بغري ألف وهو خطأ، وذكره أبو علي الدِّ

 حيذف منه العامة األلف.
 واجلوهري» العويص«قال ابُن ِسيَده يف 

حَ « ِيف   فأغلقت، قَاَل اْجلَْوَهِري: َوِهي لَُغة َرِديَئة مرتوكة.» احالصِّ
قوله: (ِبِدَمْشق) فهي بكسر الدال املهملة وفتح امليم بعدها شني معجمة ساكنة، وزعم  - 530

أتليفه أ�ا مسيت بذلك؛ ألنه بناها » أمساء البلدان«هشام بن حممد بن السائب الكليب يف كتاب 
 ]530لك بن أْرَفْخَشد بن سام بن نوح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. [خ قاين بن مَدَماشق بن 



قال أهل اللغة: اشتقاق دمشق من قوهلم: �قٌة »: خمتصر الزاهر«وقال أبو إسحاق الزَّجَّاجيُّ يف 
 َدْمَشُق اللحم إذا كانت خفيفة اللحم، والدَّْمَشَقُة: اخلفة.

رود بن كنعان وهو الذي بناها وكان مع إبراهيم َصلَّى هللاُ ِشق بن منوقال أهل األثر: مسيت ِبَدَما
 عليِه وَسلََّم، كان دفعه منرود إليه بعد أن جنَّى هللا تعاىل إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من النار.

محد وقال أبو ُعبَـْيٍد البكريُّ: امسه َدَماَشاق بن منرود، وقال يف موضع آخر: عن احلسن بن أ
ُرون بن سعد بن عاد دمشق وبىن مدينتها فسميت ابمسه َجْريون.اهلمد  اين نزل َجيـْ

 قال: وهي إرم ذات العماد، ويقال: إن هبا أربع مئة ألف عمود من حجارة.
 وروى أبو ذئب عن اْلَمْقُربيِّ أن ِإرََم هي دمشق.

ع على وجه ل حائط وضللحافظ أيب القاسم بن عساكر عن كعٍب: أو » اتريخ دمشق«وروينا يف 
 األرض بعد الطوفان حائط َحرَّان ودمشق.

ُرون، وكان من بناء سليمان َصلَّى هللاُ  وعن إسحاق بن أيوب: الشيطان الذي بناه كان امسه َجيـْ
 عليِه وَسلََّم.
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ون هو بن سعد بن قال ابُن َعَساكر: وقيل إن نوًحا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْخَتطََّها، وقيل: إن جري 
د، وقيل: بناها العار وامسه دمشق غالم إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وكان حبشًيا، لقمان بن عا

 وهبه له منرود، وقيل: إن الذي بناها بيوراسب.
 ]531حديث املصلي يناجي ربه تقدم يف البزاق يف املسجد. [خ  - 531

َراِد اِبلظُّْهِر ِيف شِ   دَِّة احلَرِّ)(اَبُب اِإلبـْ
نا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّثَنا أَبُو َبْكٍر، َعْن ُسَلْيَماَن، عْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن، َحدَّثَنا َحدَّثَ  - 533

ُرُه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َوَ�ِفٌع َمْوَىل َعْبِد ِهللا، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ُعَمَر: أَنـَُّهمَ  ا َحدَّاَثُه َعْن اَألْعَرُج َوَغيـْ
ِإَذا اْشَتدَّ احلَرُّ فَأَْبرُِدوا اِبلصََّالِة، فَِإنَّ ِشدََّة احلَرِّ ِمْن « َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أَنَُّه قَاَل: َرُسوِل هللاِ 

 ]533[خ ». فـَْيِح َجَهنَّمَ 
َا فـََقاَلْت: رَ «ويف لفظ يف حديث أيب هريرة:  ، فََأِذَن َهلَا بِّ َأَكَل بـَْعِضي بـَْعًضااْشَتَكِت النَّاُر ِإَىل َرهبِّ

َتاِء َونـََفٍس ِيف الصَّْيِف، فـَُهَو َأَشدُّ َما جتَُِدوَن ِمَن احلَرِّ، َوَأَشدُّ َما جتَُِدونَ   ِمَن بِنَـَفَسْنيِ: نـََفٍس ِيف الشِّ
 ».الزَّْمَهرِيرِ 

ند ابن ماجه ابلظهر، ويف وهو حديٌث ُخمَرٌَّج يف الكتب الستة، بـَنيَّ ذلك أحاديث األطراف ع
َعَة: » األوسط« لفظ نـََهى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعِن «للطرباين من حديث ابن َهلِيـْ



 ».أَْبرُِدوا اِبلظُّْهرِ «ولفظ ابن ماجه يف حديث ابن عمر: » الصََّالِة ِنْصَف النـََّهارِ 
َع زَْيَد ْبَن ثَنا ُغْنَدٌر، َحدَّثَنا شُ َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّ  - 535 ْعَبُة، َعِن املَُهاِجِر َأِيب احلََسِن، مسَِ

 َوْهٍب، َعْن َأِيب َذرٍّ: َأذََّن ُمَؤذُِّن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلَّم
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َتِظرْ «َأْو قَاَل: -» أَْبرِْد أَْبرِدْ «فـََقاَل:  َتِظِر انـْ ، فَِإَذا اْشَتدَّ ُة احلَرِّ ِمْن فـَْيِح َجَهنَّمَ ِشدَّ «َوقَاَل:  -» انـْ
َنا َيفَْء التـُُّلوِل. [خ » احلَرُّ فَأَْبرُِدوا َعِن الصََّالةِ   ]535َحىتَّ رَأَيـْ

َراِد اِبلظُّْهِر ِيف السََّفِر: ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، فََأرَاَد املَُؤذِّ  ُن َأْن يـَُؤذَِّن وقال يف ابِب اِإلبـْ
 ح، وفيه: َحىتَّ يساوي الَفْيُء التـُُّلول.» أَْبرِدْ «مثَُّ َأرَاَد َأْن يـَُؤذَِّن، فـََقاَل: » أَْبرِدْ «َقاَل: ِللظُّْهِر، فَـ 

َهِقيُّ كذا قال مجاعة:  يف رواية غندر: < َوَأذََّن> قال: ويف هذا الداللة » َأرَاَد َأْن يـَُؤذِّنَ «قَاَل البَـيـْ
 ن.ن األمر ابإلبراد كان بعد التأذيعلى أ
مثَُّ »: «َيفَْء التـُُّلولِ «وفيه: بعد قوله: » فََأرَاَد ِبَالٌل َأْن يـَُؤذَِّن اِبلظُّْهرِ »: «صحيح أيب َعوانة«ويف 

لتأخري كان فهذا صريح أن ا» فََأرَاَد َأْن يـَُؤذَِّن فـََقاَل: َمْه َ� ِبَاللُ «ح ويف لفظ: » َأَمَرُه فََأذََّن َوَأقَامَ 
 قبل التأذين.

دَّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص، َحدَّثَنا َأِيب، َحدَّثَنا اَألْعَمُش، َحدَّثَنا أَبُو َصاِلٍح، َعْن َأِيب َسِعيٍد، حَ  - 538
اَتبـََعُه » ْيِح َجَهنَّمَ أَْبرُِدوا اِبلظُّْهِر، فَِإنَّ ِشدََّة احلَرِّ ِمْن فَـ «قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: 

 ]538، َوأَبُو َعَوانََة، َعِن اَألْعَمِش. [خ َحيَْىي 
أما حديث سفيان َفَخرََّجه البخاريُّ يف صفة الصالة عن الفر�يب عن سفيان بن سعيد، وحديث 

د، َحدَّثَنا بـُْنَداُر عن حيىي بن سعيد ولفظه:  فـَْوِح «حيىي بن سعيد َخرَّجه اإلمساعيلي عن ابن َخالَّ
 ».َجَهنَّمَ 

حنبل: ما أعرف أحًدا قال (فـَْوِح) غري األعمش، ورواه أيًضا أبو َخْلَدَة وهو يف   قال أمحد بن
 كتايب أيب نعيم واإلمساعيلي وأبو معاوية حممد بن خازم، ورواه ابن ماجه عن أيب ُكَرْيٍب عنه.
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ى ُهللا عليِه وَسلََّم منهم قيس عن املغرية بن وقد روى هذا اللفظ مجاعة من الصحابة عن النيب َصلَّ 
لِّي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َصَالَة الظُّْهِر اِبْهلَاِجَرِة فـََقاَل لََنا: أَْبرُِدوا ُكنَّا ُنصَ «ة: شعب

 ح.» اِبلصََّالِة، فَِإنَّ ِشدََّة اْحلَرِّ 



عن شريك عن بنان عن قيس بن أيب حازم عنه، قال أبو عيسى ورواه من حديث إسحاق األزرق 
ا احلديث فـََعدَّه حمفوظًا، وقال امليموين: ذاكروا أاب عبد هللا عن هذا سألت أاب عبد هللا عن هذ

احلديث أبسانيد حديث املغرية فقال: أسانيُد جياٌد، مث قال: َخبَّاٌب يقول: (فـََلْم ُيْشِكَنا) واملغرية  
ُل يف كما ترى يروي القصتني مجي هللاُ عليِه وكان آخر األمرين من النيب َصلَّى »: علله«ًعا زاد اَخلالَّ

قال: تفرََّد به إسحاق بن يوسف األزرق، وملا » صحيحه«وَسلََّم اإلبراد، وِلَما َخرََّجه ابن حبان يف 
مر َسَأَل ابُن أيب حامت عن هذا احلديث أابه قال رواه أبو عوانة عن طارق عن قيس قال مسعت ع

 بن اخلطاب.
 كون هذا احلديث يدفع ذاك.قوله: (أَْبرُِدوا اِبلصََّالِة) قال إين أخاف أن ي

قلت: فأيهما أثبت؟ قال: كأنه هذا يعين: حديث عمر، قال: ولو كان عند قيس عن املغرية 
 مرفوًعا مل حيتج أن يـَْفَتقر إىل أن حيدث عن عمر موقوفًا. انتهى.

 فقهاء حيتمل أن يكون قيس روى املسندلقائل أن يقول على طريق ال
وع بعد رواية املوقوف يعضده ما ذكره ابنه يف موضع آخر: مسعت املوقوف مجيًعا أو يذكر املرف

أيب سألت حيىي بن معني فقلت له: َحدَّثَنا أمحد بن حنبل حبديث إسحاق األزرق، فذكرت حديث 
ثـََنا به، وحَ  ثـََنا أيًضا عن إسحاق عن شريك عن عمارة بن املغرية وذكرتُُه للحسن بن شاذان فَحدَّ دَّ

عة عن أيب هريرة مبثله مرفوًعا، فقال حيىي: ليس له أصل أ� نظرت يف كتاب القعقاع عن أيب زُر 
 إسحاق فلم أر فيه هذا، قلت أليب: فما قولك يف حديث عمارة الذي أنكرُه حيىي؟.
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 حلديثني مجيًعا عن األزرق.قال: هو عندي صحيح، وروينا أمحد بن حنبل اب
 .حيىي نظر يف كتاب إسحاق فلم جيده؟قلت: فما ابل 

 قال: كيف نظر يف كتبه كلها؟ إمنا نظر يف بعض ورمبا كان يف موضع آخر.
 وأنس سيأيت إن شاء هللا تعاىل يف كتاب البخاري حديثه.

َبَسَة ذكره الطرباين يف  بادة عن أيب أوىف عنه، ورجٌل من حديث ع» معجمه الكبري«وَعْمرو بُن َعنـْ
ه َغَلٌط من ُغْنَدر إذ رواه عن شعبة عن من الصحابة ذكره امليموين عن أمحد، وقال: أحسب

احلَجَّاِج بِن احلَجَّاِج عنه، ورواه مجاعة عن شعبة عن احلجاج عن أبيه عن رجٍل، وصرح الدَّارَُقْطين 
 بغلطه، وقال: الرجل يراه ابن مسعود.

كتاب «بسند صحيح ولفظه يف » مسنده«فوان عن أبيه رواه ابن أيب شيبة يف والقاسم بن ص
 ».ِمْن فـَْوِر َجَهنَّم«ِألَِيب نـَُعْيٍم: » ةالصال



ِْمِذيُّ: ال يصح يعين مرفوًعا، وأبو موسى رواه أبو  وعمر بن اخلطاب، قال احلافظان الطُّوسي والرتِّ
 عبد الرمحن بسند صحيح.

لثقفي ذكره أبو نعيم بسنٍد جيِد الظاهر، وحديث عائشة رواه ابُن ُخَزْميََة وعبد الرمحن بن علقمة ا
 ».صحيحه«يف 

) يعين افتعل من الشدة والقوة، أي إذا قوي احلر، وأصل اشتدَّ اْشَتَدَد  قوله: (ِإَذا اْشَتدَّ احلَرُّ
 َفُسكَِّنت الدال وأدغمت يف الثانية.
الربد وهو الزمان الذي يتبني فيه شدة انكسار احلر؛ ألنَّ  قوله: (َوأَْبرُِدوا) أي افعلوها يف وقت

ُب اخلشوَع، قَاَل السََّفاُقسيُّ: أبردوا أي ادخلوا يف وقت اإلبراد، مثل أظلم دخل شدَة احلر يُْذهِ 
تقرأ » احلُمَّى مْن فـَْيِح جهنََّم فَاْبرُدوَها َعْنُكمْ «يف الظالم، وأمسى دخل يف املساء وهذا خبالف 

 األلف؛ ألنه ثالثي من برَد املاُء حرارَة جويف.بوصل 
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و (َعِن الصَّالِة) قيل: عن مبعىن يف، وعن أتيت مبعىن الباء، يقال: رميُت عن القوس وابلقوس، وقد 
رُِدوا اِبلصََّالِة) وقيل: عن هنا زائدة، أي أبردوا الصالة، يقال: أبرد الرجل كذا تقدم يف طرقه (فَأَبْ 

 ».القبس شرح املوطأ ملالك بن أنس«يف برد النهار، وهو اختيار ابن العريب يف  إذا فعله
 يفية اإلبراد:واْخُتِلَف يف ك

أهل املسجد يف شدة  فقال أشهب: ال تؤخر الظهر إىل آخر وقتها، وقال ابن عبد احلكم: يؤخر
بَزِيَزَة كره أن نصلي احلر حىت يربدوا، وأجاز التأخري إىل آخر الوقت، وعن مالك فيما ذكره ابُن 
فرج عن مالك: أول الظهر أول وقت، وكان يقول: هي صالة اخلوارج وأهل األهواء، وقال أبو ال

 الوقت أفضل يف كل صالة إال الظهر يف شدة احلر.
 صحابه وأمحد وإسحاق: يؤخرها حىت يربد هبا.وعن أيب حنيفة وأ

 وعن الشافعي هل اإلبراُد سنٌة أو رُْخَصٌة؟.
يستحب »: اهلداية«بُن بَزِيَزَة: وقال قوم من العلماء بوجوبه واجلمهور على استحبابه، ويف قال ا

ِد ْبِن ِديَناٍر براد هبا يف الصيف وتقدميها يف الشتاء، كأنه يشري ملا رواه النسائي من حديث َخالِ اإل
رُّ أَبـَْرَد اِبلصََّالِة، َوِإَذا َكاَن اْلبَـْرُد َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َكاَن احلَْ «عن أنٍس: 

 ».َعجَّلَ 
لإلبراد عند الشافعي » شرح املهذب«ب آخر وقت الظهر، ويف املستح»: شرح اهلداية«ويف 

ًدا، والبالُد حارٌة، وأن يصلي يف مجاعة، وأن يقصدها من بـُْعٍد، وأن شروط: أن يكون احلرُّ شدي



 ال جيد َكنًّا.
 احلرُّ يف العصر هل يربد هبا أم ال؟. وإذا حصل

 شهب إببراده.قال ابُن بَزِيَزَة: املشهور نفي اإلبراد هبا، وتفرد أ
 وهل يربد الفذُّ أم ال؟ والظاهر أن اإلبراد خمصوص ابجلماعة.

 د من يف زمن الشتاء أم ال؟ فيه قوالن: قال ابُن بَزِيَزَة الظاهُر نفيه.وهل يرب 
 ال؟ واملشهور نفيه. وهل يربد ابجلمعة أم

 ْشِكَنا).واختلف العلماء يف اجلمع بني هذه األحاديث وبني حديث َخبَّاب: (فَلْم يُ 
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فقال بعضهم: اإلبراد رخصٌة، والتقدمي أفضل، وقال بعضهم: حديُث َخبَّاب منسوٌخ ابإلبراد، 
جعفر الطحاويُّ، قال أبو جعفر: وأبو » الناسخ واملنسوخ«وإىل هذا مال أبو بكر األَثـَْرم يف كتابه 

 وجد� ذلك يف حديثني:
فـَبَـنيََّ هذا » أَْبرُِدوا«لنا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: أحدمها حديث املغرية: ُكنَّا ُنَصلِّي اِبهلَاِجَرِة، فقال 

 أن اإلبراد كان بعد التهجري.
 ».رُّ أَبـَْردَ ِإَذا َكاَن اْلبَـْرُد َبكََّر، َوِإَذا َكاَن احلَْ «وحديث أنس: 

 ومحل بعضهم حديث خبَّاب على أ�م طلبوا أتخريًا زائًدا على قدر اإلبراد.
 باب: (فَلْم ُيْشِكَنا) يعين مل حيوجنا إىل الشكوى، وقيل: مل يُِزْل شكوا�.قال أبو عمر: يف قول خ

ابن مسعود يعين  وقال ابن العريبُّ: ليس لإلبراد حتديد يف الشريعة الشريفة إال ما ورد يف حديث
املذكور عند النسائي بسند صحيح، وإن كان عند إسحاق َأَعلَّه فغري جيد، بـَيـَّنَّا ذلك يف كتابنا 

كاَن ُيَصلِّي الظُّْهَر ِيف الصَّْيِف يف الثَّالثَِة اَألْقَداِم إىل «بسننه عليه الصالة والسالم: » اإلعالم«
وذلك بعد طرح ظل الزوال، أما إنه » َسِة َأْقَداٍم إىل ِستَِّة َأْقَدامٍ اَألْربـََعِة اَألْقَداِم، ويف الشتاء يف مخَْ 

فلعلَّ اإلبراد كان ريثما » َصلِّي اجلُُمَعَة َولَْيَس ِلْلِحيطَاِن ِظلٌّ ُكنَّا نُ «وردت فيه إشارة واحدة وهي: 
 يكون للجدار ظلٌّ �وي إليه اجملتاز.

 قال ابن ِسْيَده: فاح احلرُّ 
 ا: َسَطَع وهاَج، وكذا فـَْوَحُه.يفيح فـَْيحً 

 يكون ابلعشي كما أن الظلَّ يكون ابلغداة.» الفصيح«والَفيُء: فيما ذكره ثعلب يف 
 وأنشد:

ُعُه وال الَفْيُء مْن بـَْرِد الَعِشي َيُذوقُ   فال الظلُّ مْن بـَْرِد الضَُّحى َنْسَتِطيـْ



كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو َيفٌء وظلٌّ،   قال وقال أبو ُعبَـْيَدُة: قاَل ُرْؤبَُة بُن الَعجَّاِج:
 وما مل يكن عليه مشس فهو ظلٌّ.
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ًئا: َحتَوََّل، وهو ما كان مشًسا فنسخه »: املخصص«ويف  واجلمع أفياٌء وفيوٌء، وقد فاَء الفيُء فـَيـْ
 وضع الفيء جاءت على األصل.الظلُّ، والفيوء م

لب يف بيت ُمحيد بن ثور الذي أنشده؛ ألن الشاعر إمنا وقال ابن هشام يف شرحه: ال حجة لثع
اختالف اللفظ ومل يرد اختالف اللفظ واملعىن؛ ألنه ملا تقدم الظل كره تكرار اللفظ قصد إىل 

على استعمال الظل ابلعشي  فقال: الفيء، ومل يرد أن لفظ الظلِّ ال يستعمل ابلعشي، والدليل
 قول امرئ القيس بن ِحْجٍر الِكْندي:

َها الظِّلُّ َعْرَمُضَها طَاِمي  يَِفيُء َعَليـْ
املرزوقي: ُحِكَي عن ابن األعرايب: الظلُّ ما نسخته الشمس، والفيء ما نسَخ  وقال أبو علي

 الشمَس.
 املغرب.وقال الَقزَّاُز: الفيء رجوع الظل من جانب املشرق إىل جانب 

، قال ابن ِسْيَده: من الرتاب معروف، والتل من الرمل كومة منه وكالمها من  و (التـُُّلْول) مجع تلٍّ
للقزَّاِز: التلُّ من الرتاب وهو » اجلامع«اء كل ذي جثة، والتلُّ الرابية، ويف التل الذي هو إلق

 الرابية منه يكون مكدوًسا وليس ِخبلقة.
 ُر) حيتمل وجهني أن يكون شكت بلسان احلال كما قال عنرتة:وقوله: (اْشَتَكِت النَّا

َرٍة َوَحتَْمُحمِ َوشَ   َكا ِإَيلَّ ِبَعبـْ
 وقال اآلخر:
تَـَلىيشكي إيلَّ   محلي طول السُّرى َمْهًال َفِكَالَ� يـُبـْ

ويكون بلسان املقال حقيقة يدل عليه ما جاء أ�ا يف املوقف تقاد بسبعني ألف زمام، وأ�ا 
هلا: ُجْز � مؤمن فـََقْد َأْطَفَأ نُوُرَك د� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وختاطب املؤمن بقو ختاطب سي

 َهلَِيب.
دَّاوِديُّ: وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل، وقد جاء أنه ليس شيء أمسع من اجلنة قَاَل ال

 ذلك النار.والنار، فإن العبد إذا سأل اجلنة َأمََّنت اجلنة على دعائه وك
والربد يف النار؟ فاجلواب: أن النار عبارة عن جهنم  قَاَل ابُن التِّْنيِ: فإن قيل كيف جيمع بني احلَرِّ 



 وا�وفيها ز 
 فيها �ر، وزوا� فيها الزمهرير، وليس حمًال واحًدا يستحيل أن جيتمعا فيه. انتهى.
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لقائل أن يقول الذي خلق امللك من ثلج و�ر قادر مجع الضدين يف حمل واحد، وأيًضا فالنار من 
 قاس على أمر الدنيا، وهللا تعاىل أعلم.خرة ال تأمور اآلخرة، واآل

] أي: ال مشًسا، وال قمًرا؛ 13وقيل يف قوله تعاىل: {َال يـََرْوَن ِفيَها َمشًْسا َوَال زَْمَهرِيًرا} [اإلنسان: 
 أل�ما ُعِبَدا من دون هللا تعاىل.

يب مسعود ألطراف ألويف احلديث: أ�ما ُيَكوَّراِن يف النار يوم القيامة، وقع يف بعض نسخ ا
الدمشقي أن هذا احلديث يف الصحيح وكأنَُّه غري جيد؛ ألن مجاعة نصُّوا على ضعفه، ومل يذكره 

 َخَلف وال ابن طاهر فَمن بعَدمها يف كتب األطراف.
و (َجَهنَّم) نعوذ ابهلل منها قال أبو حامت: هي مؤنثة، وقال غريه: بئٌر ِجْهَنام بعيدة القعر، وبه 

ْطُرب: زعم يونس أنه اسم أعجمي، وقال أبو عمر: وِجْهَنام اسم وهو م وقال قُ مسيت جهن
 يف الرابعي.» اْلُموِعبِ «الغليظ، ويقال: البعيد القعر ذكره يف 

َيْت جنهم لبعد قعرها ومل يقولوا فيها جهنام، ويف » اْلُمْحَكمِ «ويف  البن األنباري: قال » الزاهر«مسُِّ
للتعريف والعجمة، وقيل: إنه عريب ومل جير للتأنيث ال جتري أكثر النحويني هي أعجمية 

 والتعريف.
َحاحِ «َوِيف  ملا ذكره يف الرابعي قال: هو ملحق ابخلماسي لتشديد احلرف الثالث، ويف »: الصِّ

 أليب موسى املديين: هي تعريب كهنام ابلعربانية.» الكتاب املغيث«
اجلحيم وجهنم واهلاوية واحلطمة وهذه ال يدخلها ى وسقر و قَاَل الدَّاوِديُّ: من أمسائها السعري ولظ

] وقال: {َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر} 11إال من كفر قال تعاىل: {َفُسْحًقا ِألَْصَحاِب السَِّعِري} [امللك: 
َمُة} ] وقال: {َوَما َأْدرَاَك َما اْحلُطَ 14] وقال: {فَأَْنَذْرُتُكْم َ�رًا تـََلظَّى} [الليل: 42[املدثر: 

 ].5هلمزة: [ا
 (اَبٌب َوْقُت الظُّْهِر ِعْنَد الزََّواِل)

 ».َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي اِبهلَاِجَرةِ «َوقَاَل َجاِبٌر: 
 هذا التعليق ذكره البخاريُّ ُمْسَنًدا يف ابب وقت املغرب.
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، َأْخبَـرَ َحدَّثَنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـرَ  - 540 َصلَّى هللاُ  ِين أََنٌس َأنَّ َرُسوَل هللاِ َ� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ
َربِ، َفذََكَر السَّاَعَة، َفذََكَر فِ  يَها عليِه وَسلََّم َخَرَج ِحَني زَاَغِت الشَّْمُس، َفَصلَّى الظُّْهَر، فـََقاَم َعَلى اِملنـْ

ْيٍء ِإالَّ بَّ َأْن َيْسَأَل َعْن َشْيٍء فـَْلَيْسَأْل، َفَال َتْسأَُلوِين َعْن شَ َمْن َأحَ «ُأُمورًا ِعظَاًما، مثَُّ قَاَل: 
فـََقاَم َعْبُد ِهللا » َسُلوِين «فََأْكثـََر النَّاُس ِيف الُبَكاِء، َوَأْكثـََر َأْن يـَُقوَل: » َأْخبَـْرُتُكْم َما ُدْمُت ِيف َمَقاِمي

، فـََقاَل: َمنْ  فـَبَـَرَك » ِين َسُلو «مثَُّ َأْكثـََر َأْن يـَُقوَل: » أَبُوَك ُحَذاَفةُ «َأِيب؟ قَاَل:  ْبُن ُحَذاَفَة السَّْهِميُّ
 ُعَمُر َعَلى رُْكبَـتَـْيِه، َوقَاَل:

، َواِبِإلْسَالِم ِديًنا، َوِمبَُحمٍَّد نَِبيًّا، َفَسَكَت، مثَُّ قَاَل:  آنًِفا ُعِرَضْت َعَليَّ اجلَنَُّة َوالنَّاُر «َرِضيَنا اِبهلِل َرابًّ
 ]540[خ ». ِيف ُعْرِض َهَذا احلَاِئِط، فـََلْم َأَر َكاَخلْريِ َوالشَّرِّ 

 ورواه عن حممد عن عبد هللا وبـَيـََّنه بـَْعُد فقال: حممد بن مقاتل، وعبد هللا هو ابن املبارك.
َنا اِبلظََّهائِِر، َفَسَجْدَ� َعَلى ثَِيابَِنا اتِّ «ويف لفظ:  - 542  ».َقاَء احلَرِّ ُكنَّا ِإَذا َصلَّيـْ

َهَتُه ِمَن اَألْرِض َبَسَط ثـَْوبَهُ  ِيف ِشدَِّة احلَرِّ، فَِإَذا َملْ َيْسَتِطعْ «ويف لفظ:  وقد » َأَحُدَ� َأْن ُميَكَِّن َجبـْ
 ]542تقدم. [خ 

 ».ِحْنيَ زَاَلِت الشَّْمسُ «وعند الرتمذي: 
: » السنن الكبري«روينا يف كتاب يف  يِّ َتاِء َوَما نَْدِري َما َمَضى َكاَن ُيصَ «ِلْلَكشِّ لِّي الظُّْهَر يف الشِّ

 ».ْكثـَُر َأْم َما بَِقيَ مَن النـََّهاِر أَ 
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قال أبو عمر: موسى بن العالء راويه عن أنس كأنه يصلي عند الزوال، والزوال يف الصيف إذا 
زوال، والشمس املغرب وصار الظل حنو املشرق فهو أول ال مالت الشمس عن كبد السماء حنو

لنهار فانتهى أو قارب ذلك على تسعة أقدام إذا طال النهار مث ترجع تقف يف الشتاء إذا َقُصَر ا
 ويرجع الظل حنو املشرق فإذا كان ذلك فهو أول الزوال يف الشتاء.

الرَّْمَضاِء، فـََلْم  يبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َحرَّ َشَكْوَ� ِإَىل النَّ «وِعْنَد ُمْسِلٍم من حديث َخبَّاب: 
 ».ُيْشِكَنا
 زهري: قلت أليب إسحاق أيف الظهر؟ قال: نعم، قلت: أيف تعجيلها؟ قال: نعم.قال 
 ».ِإَذا زَاَلِت الشَّْمُس َفَصلُّوا«أليب منصور الَباَوْرِدي ز�دة وقال: » معرفة الصحابة«ويف 

: ويف كتاب اْلَكجِّ   ».ِجْريِ َشَكْوَ� الرَّْمَضاَء يف اهلََ «يِّ
 ».َكاَن ُيَصلِّي الظُّْهَر ِإَذا َدَحَضِت الشَّْمسُ «اِبِر ْبِن َمسَُرَة: وِعْنَد ُمْسِلٍم أيًضا َعْن جَ 

َشَكْوَ� ِإَىل النَّيبِّ َصلَّى هللاُ «وعند الرتمذي من حديث حشف بن مالك عن أبيه عن ابن مسعود: 



عن ابن مسعود وقال سألت حممًدا عنه: فقال الصحيح » َنالََّم َحرَّ الرَّْمَضاِء، فـََلْم ُيْشكِ عليِه وسَ 
 موقوف وكذا قاله الدَّارَُقْطين.

 ».َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأَشدَّ تـَْعِجيًال ِللظُّْهِر ِمْنُكمْ «وعنده أيًضا َعْن ُأمِّ َسَلَمَة: 
ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوَال دَّ تـَْعِجيًال ِللظُّْهِر ِمْن َرُسوِل َما رَأَْيُت َأَحًدا َكاَن َأشَ «َشَة: وَعْن َعائِ 

 ».ِمْن َأِيب َبْكٍر، َوَال ِمْن ُعَمرَ 
 وهو حديث فيه اضطراب.»: العلل«قال فيه حسن، وزاد يف كتاب 

ليِه وَسلََّم ُيَصلِّي كاَن النَّيبُّ َصلَّى ُهللا ع«بن اثبت: عن زيد » املعجم الكبري«وعند الطرباّينِ يف 
 ».اِجرِِة َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ الظُّْهَر اِبهلَ 
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أخرب� املسند املعمر أبو علي احلسن بن عمر الكردي قراءة عليها من لفظه، أخرب� أبو املَُنجَّا 
د هللا احلسني يد، أخرب� أبو املعايل حممد بن حممد بن حممد، أخرب� أبو عبعبد هللا بن عمر بن ز 

أخرب� أبو عمرو وعثمان بن أمحد الدقاق،  بن حممد السراج، أخرب� ابن شاذان قراءة عليه،
أخرب� حيىي بن جعفر، َحدَّثَنا محاد بن مسعدة، َحدَّثَنا حبيب بن شهاب العنربي عن أبيه قال: 

كان الفيء إذا زالت الشمس نصف النهار و «ريرة عن وقت صالة الظهر، فقال: سألت أاب ه
 ».شراًكا فقد قامت الصالة للظهر

 أليب بكر الشريازي مرفوًعا» األلقابكتاب «ورويناه يف 
من حديث حممد بن فضيل عن األعمش عن أيب صاحل عنه قال ابن املنذر: أمجع العلماء على 

وذكره ابن بطال عن الَكْرخي عن أيب حنيفة أن الصالة يف أول أن وقت الظهر زوال الشمس، 
 لوقت تقع نقًال، قال: والفقهاء أبسرهم على خالف قوله.ا

هذا قول ضعيف نُِقَل عن بعض أصحابنا وليس منقوًال عن أيب حنيفة، » شرح اهلداية« وقال يف
القاضي عبد الوهاب يف والصحيح عند� أن الصالة جتب أبول الوقت وجواًب ُموسًَّعا، وذكر 

 ريه عن بعض الناس جيوز أن يفتتح الظهر قبل الزوال.فيما ذكره ابن بطال وغ» الكتاب الفاخر«
ال خالف أن أول وقت الظهر يدخل بزوال الشمس إال شيًئا »: املبسوط«األئمة يف وقال مشس 

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  نُِقَل عن بعض الناس أنه يدخل إذا صار الفيء بقدر الشراك، وصالة النيب
 لك من وقتها.حني زاغت الشمس دليٌل على أن ذ

ألنه بلغه أن » َسُلوِين « عليِه وَسلََّم بعد الصالة، وقال: وقَاَل اْلُمَهلَُّب: إمنا خطب النيب َصلَّى هللاُ 
ُزونَه عن بعض ما يسألونه فـَتَـَغيََّظ وقال َال َتْسأَُلوِين َعن : «قوًما من املنافقني يسألون منه ويـَُعجِّ



َبْأُتُكم ِبهِ  عند  كاء الناس خوفًا من نزول عذاٍب لغضبه كما كان ينزل على األمموب» َشْيء إالَّ أَنـْ
 َردِّهم على أنبيائهم صلوات هللا عليهم وسالمه.
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وزعم الَواِقِديُّ أنَّ عبَد هللا بَن ُحَذافَة كان يُْطَعُن يف َنَسِبِه فأراد أن يبني له ذلك، فقالت له أُمُُّه: 
ت فاضحي عند رسول هللا َصلَّى ض ما كان تصنع اجلاهلية أكنما خشيَت أن تكون فارقَت بعأ

 ُهللا عليِه وَسلََّم؟ فقال: وهللا لو أحلقين بعبٍد لَلِحْقُت به.
َهاِل، َعْن َأِيب بـَْرزََة قَاَل:  - 541 النَِّيبُّ  َكانَ «َحدَّثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، عْن َأيب اِملنـْ

تَِّني ِإَىل املَِئِة، ليِه وَسلََّم ُيَصلِّي الصُّ َصلَّى ُهللا ع ْبَح َوَأَحُدَ� يـَْعِرُف َجِليَسُه، َويـَْقَرُأ ِفيَها َما بـَْنيَ السِّ
يـَْرِجُع َوالشَّْمُس  َوُيَصلِّي الظُّْهَر ِإَذا زَاَلِت الشَّْمُس، َوالَعْصَر َوَأَحُدَ� َيْذَهُب ِإَىل َأْقَصى املَِديَنِة، مثَُّ 

َوَال يـَُباِيل يف أَتِْخِري الِعَشاِء ِإَىل ثـُُلِث اللَّْيِل، قَاَل: أو ِإَىل َشْطِر  -ِيف املَْغِربِ  َوَنِسيُت َما قَالَ  -يٌَّة حَ 
َلها واحلديَث بـَْعَدَها َأْو ِقيُتُه َمرًَّة، فـََقاَل: َوقَاَل ُمَعاٌذ: قَاَل ُشْعَبُة: لَ » اللَّْيِل، وََكاَن َيْكَرُه النـَّْوَم قبـْ

 ]541ثـُُلِث اللَّْيِل. [خ 
َفِتُل ِمْن «ويف لفٍظ ِعْنَد ُمْسِلٍم:  َكاَن ُيَصلِّي اهلَِجَري الَِّيت َتْدُعونـََها اُألوَىل، ِحَني َتْدَحُض الشَّْمُس ويـَنـْ

تِّ   ».َني ِإَىل املَِئةِ َصَالِة الَغَداِة ِحَني يـَْعِرُف الرَُّجُل َجِليَسُه، َويـَْقَرأُ اِبلسِّ
َهاِل:  َلمَّا َكانَ «اإلمساعيلي:  وعند زََمُن ُأْخرَِج ابُن ِزَ�ٍد َوَوَثَب ابُن َمْرَواَن اِبلشَّاِم، قَاَل أَبُو اْلِمنـْ

ِيف يـَْوٍم َشِديِد  اْنَطِلْق بَِنا ِإَىل َأِيب بـَْرزََة، واْنَطَلْقُت َمَعُه فَِإَذا ُهَو قَاِعٌد ِيف ِظلِّ ُعُلٍو لَُه ِمْن َقَصبٍ 
 فذكر احلديث.» اْحلَرِّ 

 ُألْوَىل) مسيت بذلك أل�ا أول صالة صالها جربيل ابلنيب عليهماوقوله: (ا
 الصالة والسالم وظاهره يقتضي وقوع صالته للظهر عند الزوال، والبد من أتويله.

)1/54( 

 

زَاَغ هللاُ وقوله: (زَاَغْت) أي َماَلْت، وكل شيء مال واحنرف فقد زاغ قال تعاىل: {فـََلمَّا زَاُغوا أَ 
 ].5[الصف: قـُُلوبـَُهْم} 

قوله: (َوقَاَل ُمَعاُذ ... ) إىل آخره وهو ُمْسنٌد يف مسلٍم، قال: َحدَّثَنا عبيد هللا بن معاذ عن أبيه 
عن شعبة فذكره يف ابب أتخري الظهر إىل العصر �يت إن شاء هللا حديثه فمن ابب اجلمع يف 

 السفر.



 (اَبُب َوْقِت الَعْصِر)
قـَْعِر ُحْجَرهِتَا) هذا التعليق أسنده اإلمساعيليُّ عن ابن �جية أبو أسامة عن هشام: (ِمْن  وقال

َكاَن «وغريه عن أيب عبد الرمحن قال: َحدَّثَنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: 
طرٌف منه يف  وقد تقدَّمَ » ْعِر ُحْجَرِيت َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي اْلَعْصَر َوالشَّْمُس ِيف قَـ 

 ابب مواقيت الصالة وكذا احلديث الذي بعد.
ُكنَّا ُنَصلِّي الَعْصَر «َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن ِإْسَحاَق َعْن أََنٍس قَاَل:  – 548

 ]548[خ ». الَعْصرَ  ٍف، فـََنِجُدُهْم ُيَصلُّونَ مثَُّ َخيُْرُج اِإلْنَساُن ِإَىل َبِين َعْمِرو ْبِن َعوْ 
قَاَل ابُن َعْبِد البَـرِّ: هذا يدخل يف املسند، وقد رواه عبد هللا بن املبارك عن مالك عن إسحاق 

ُكنَّا ُنَصلِّي الَعْصَر َمَع النَِّيبِّ َصلَّى «وَعِتْيق بن يعقوب مجيًعا عن مالك عن إسحاق عن أنٍس قال: 
للدارقطين من حديث ابن املبارك عن مالك » غرائب مالك« فذكره مستنًدا ويف» وَسلَّمَ ُهللا عليِه 

َأنَّ َرُسْوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي الَعْصَر مثَُّ َيْذَهُب الذَّاِهُب «عن إسحاق والزهري: 
َيْأتِيِهْم َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ  ق غري ابن املبارك وهو مل يسنده عن مالك غري إسحا وقال:» ِإَىل قـَُباٍء، فـَ

ُكنَّا ُنَصلِّي الَعْصَر، فـََيْذَهُب الذَّاِهُب ِمنَّا ِإَىل «عن إسحاق: » صحيح البخاري«و » املوطأ«يف 
 ح قال أبو عمر: قول مالك قباء وهٌم ال شك فيه ومل يتابعه أحد فيه عن ابن شهاب.» قـَُباءٍ 
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الك على قوله: (قباء) واملعروف: (الَعَواِيل) وكذا قاله الدَّارَُقْطين يف : مل يتابع موقال النسائيُّ 
َخرََّجُه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث »  الَعَواِيل َوِإَىل «آخرين: 
 الزهري.

 ».َأْو َحنَْوه َوبـَْعُض اْلَعَواِيل ِمن اْلَمِديَنِة َعَلى َأْربـََعِة َأْمَيالٍ «ويف لفظ: 
َلمَّا اْنَصَرَف َأاَتُه رَُجٌل ِمْن َبِين َصلَّى بَِنا النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلَعْصَر، فَـ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 

اْنَطَلَق َواْنَطَلْقَنا َسَلَمَة، فـََقاَل: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإ�َّ نُرِيُد َأْن نـَْنَحَر َجُزورًا لََنا، َوحنُِبُّ َأْن َحتُْضَرَها، فَ 
َها، مثَُّ َأَكْلَنا قـَْبَل َأْن تَِغيَب  َمَعُه، فـََوَجْدَ� اْجلَُزوَر َملْ تـُْنَحْر، فـَُنِحَرْت، مثَُّ ُقطَِّعْت، مثَُّ طُِبَخ ِمنـْ

 ».الشَّْمسُ 
 ».ُكنَّا ُنَصلِّي اْلَعْصَر َوالشَّْمُس بـَْيَضاُء ُحمَلَِّقةٌ «وعند أمحد: 

 قـَْرينَِ ِإنَّ َصَالَة اْلُمَناِفِقَنيْ تنظر َحىتَّ ِإَذا اْصَفرَِّت الشَّْمُس، وََكاَنْت بـَْنيَ «ُخَزْميََة:  ويف صحيح ابنِ 
 نـََقَرَها َأْربـًَعا). -َأْو ِيف قـَْرَينْ َشْيطَانٍ  -َأْو َعَلى قـَْرينَِ َشْيطَاٍن –َشْيطَاٍن 

َرِيت َوُهْم ُجُلْوٌس فََأقُـ «ويف لفظ:  ْوُل: َما ُجيِْلُسُكْم، َصلُّوا فـََقْد َصلَّى َرُسْوُل هللا َصلَّى ُهللا فَآِيت َعِشيـْ



 ».عليِه وَسلَّمَ 
ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلَعْصَر فـََيِسُري الرَّاِكُب ِستََّة َأْمَياٍل «ارَُقْطين: وعند الدَّ 

 ».َوُهْم يف َ�ِحيِة اْلَمِدينِة َما َصلَّوا«لفٍظ:  ويف» قـَْبَل َأْن َتِغيَب الشَّْمسُ 
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َكاَن أَبـَْعُد رَُجَلْنيِ ِمَن األَنَصاِر من َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى »: «املستدرك«ويف لفٍظ عند احلاكم يف 
، َفَكاَ� ُيَصلَِّياِن َمَع النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ  عليِه وَسلََّم أَبُو لَُبابََة، َوأَبُو َعْبِس َوَمْسَكُنُه ِيف َبِين َحارِثَةَ هللاُ 

 ».�َْتَِياِن قـَْوَمُهَما َوَماَصلَّْوا لِتَـْعِجيِلِه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  عليِه وَسلََّم اْلَعْصَر، مثَُّ 
ُر الرَّاِكُب ِإَىل ِقَباءٍ «بسند صحيح: » مسنده«سراج يف وعند ال  ».َيَسيـْ

ُتْم ُتَصلُّوَن اْلَعْصَر َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا »: األوسط«ويف لفظ  عليِه وَسلََّم؟ فـََقاَل: ِقْيَل ِألََنٍس: َمَىت ُكنـْ
 ».َوالشَّْمُس بـَْيَضاُء نَِقيَّةٌ «

ِإَذا َصلَّْيَت الَعْصَر مثَّ ِسْرَت ِستََّة َأْمَياٍل إىل ُغُرْوِب «ٍم موقوفًا: ِألَِيب نـَُعيْ » كتاب الصالة«ويف 
 ».لشَّْمِس َفَذِلَك َوقْـُتهاا

وقُت العصِر َما ملْ تـَْغرب «يح: ولفظ عبد هللا بن عمرو عند أيب الوليد الطيالسي بسند صح
 ».الشَّْمسُ 

 .»َما َملْ َتْصَفرَّ الشَّْمسُ »: «املصنف«ويف لفظ 
ُت ُأَصلِّي مَع النَِّيبِّ َصلَّى ُكنْ «وعنَد أيب أمحَد العسكريِّ مْن حديِث َأِيب َأْرَوى الدَّْوِسيِّ بسنٍد جيٍد: 

َفِة فَآتِْيِهم قبَل أْن َتغيَب الشَّْمسُ ُهللا عليِه وَسلََّم العصَر ابملدينِة مثَّ َأْمش  ».ي ِإَىل ِذي احلَُليـْ
حديث أيب مسعود وحديث بـَُرْيَدَة » األوسطِ «حديث جابر، ويف  »الكبريِ «وعند الطرباّينِ يف 

  َقدََّر ذلك وشاءه.ورافع �يت ذكرمها إِن هللاُ 
وأمحد والشافعي وإسحاق  قال ابن املنذر: اختلفوا يف أول وقت العصر، فكان مالك والثوري

 وأبو ثور يقولون: أول وقته إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثله، مث اختلفوا بعد:
فقال بعضهم: آخر وقت الظهر أول وقت العصر، فلو أن رجلني صلى أحدمها الظهر واآلخر 

عن ابن  صر حني صار ظلُّ كلِّ شيء مثله لكا� ُمَصلِّيَـْنيِ يف وقتهما، قائل هذا إسحاق وذُِكرَ الع
 املبارك.

)1/57( 

 



وأما الشافعيُّ فكان يقول: أول وقت العصر إذا جاوز ظلُّ كلِّ شيء ِمْثله مىت ما كان وذلك حني 
 .ينفصل من آخر وقت الظهر

 لت الشمس.أن وقت الظهر يف السفر واحلضر إذا زاوقد ُحِكَي عن ربيعة قول اثلث وهو 
وفيه قول رابع وهو أنَّ وقت العصر أن يصري الظل قامتني بعد الزوال، ومن صلى قبل ذلك مل 

 جيزِه وهو قول النعمان ويف ذلك أخبار اثبتة عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. انتهى.
د هللا بن ا عن أمحد مستدلني فيما أرى حبديث عبلذي حكاه عن أيب حنيفة حمكي ذلك أيضً ا

رافع عن أبيه رافِع بن َخِديج أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان �مر بتأخري هذه الصالة 
 يعين العصر.

رافع؛ ألنه مل يرو عن ابن قَاَل الدَّارَُقْطين: هذا حديٌث ضعيُف اإلسناد من جهة عبد الواحد بن 
 رافع غريه

عبد هللا, وقيل: عبد الرمحن، قال: وال يصح عن رافع وغريه  وقد اْخُتِلَف يف اسم ابن رافع فقيل:
 ِضدُّ هذا وهو التعجيل بصالة العصر والتبكري هبا.

 وال يصح.وقال الرتمذيُّ: ويروى عن رافع عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف أتخري العصر 
زَقَاِينُّ: هذا حديث منكر ضعيُف ُته اجلهل حبال ابن رافع، وقال اجلَوْ وقال ابُن الَقطَّاِن: علَّ 

 اإلسناد، أما قول الدَّارَُقْطين ففيه نظر يف مواضيع:
كتاب «األول قوله: (مل يـَْرو عن عبد هللا بن رافع غُري عبد الواحد) مردوٌد مبا ذكره ابن حبان يف 

س ومات سنة إحدى عشرة ومئة، وهو ابن مخروى عنه عبد العزيز بن عقبة بن مسلم » الثقات
ومثانني سنة، وقال أبو سليمان بن زيد: تويف سنة إحدى ومئة، زاد ابن قانع: ويقال سنة اثنتني، 
وكنيته أبو الفضل، وإن كان ابن رافع جمتهًدا به؛ ألنه أيًضا من الثقات فال يضر� إن كان هو أو 

 .أخوه
 ».كتاب ابن حبان«يف الثاين: عبد الواحد ذكره ابن حبان 
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من » مستدركه«الثالث قوله: (وال يصح عن أحد من الصحابة) مردوٌد مبا ذكره أبو عبد هللا يف 
، قَاَل: حديث اْلَعبَّاِس ْبِن َذرِ  ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َعِليٍّ بِن َأِيب «يٍح َعْن زَِ�ِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن النََّخِعيِّ

َمْسِجِد اْألَْعَظِم، َفَجاَء اْلُمَؤذُِّن، فـََقاَل: الصََّالُة َ� َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني لِْلَعْصِر، فـََقاَل: طالٍب ِيف الْ 
فـََقاَل َذِلَك، فـََقاَل َعِليٌّ: َهَذا اْلَكْلُب يـَُعلُِّمَنا اِبلسُّنَِّة، َفَصلَّى بَِنا اْلَعْصَر،  ِلْس، َفَجَلَس، مثَُّ َعادَ اجْ 

ِب َرفْـَنا فـََرَجْعَنا ِإَىل اْلَمَكاِن الَِّذي ُكنَّا بِه ُجُلوًسا، َفَجثـَْوَ� لِلرَُّكِب لِنُـُزوِل الشَّْمُس ابملغر مثَُّ اْنصَ 



 ا حديث صحيح اإلسناد.وقال: هذ» نـَتَـَراَءاَها
ُر العصَر َحىتَّ تـَْرَتِفَع الشَّْمُس على احليطانِ «وعند ابن أيب شيبة:   ».كاَن يـَُؤخِّ

صلَّى بَِنا رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الَعْصَر حَني «ا بسند ال أبس به عن جابٍر: وعنده أيضً 
َفِة اْلَعَنقَ ٍء ِمْثلْيِه َقْدَر َما يَ صاَر ِظلُّ ُكلِّ َشيْ   ».ِسُري الرَّاكُب ِإَىل ِذي اْحلَُليـْ

ُتْم َأَشدُّ «وعند أيب علي الطُّوسي صحيًحا عن أمِّ َسَلَمَة:  تـَْعِجْيًال ِلْلَعْصِر مَن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ  أَنـْ
 ».عليِه وَسلَّمَ 

َكٌة اِبلنـََّهاِر، َوَجيَْتِمُعوَن ِيف َصالَِة الَفْجِر َكٌة اِبللَّْيِل َوَمالَئِ يـَتَـَعاقـَُبوَن ِفيُكْم َمالَئِ «ويف الصحيحني: 
َناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ فـَيَـُقولُوَن: تـَرَْكَناُهْم َوهُ «وفيه: » َوَصَالِة الَعْصرِ  وهو يدلُّ على » ْم ُيَصلُّوَن، َوأَتـَيـْ

كُِّروا بَ «فهوم حديث بـَُرْيَدَة: فعل العصر آخر الوقت حىت تعرج املالئكة وهم يصلون، ومب
.» اِبلصَّالِة يف يـَْوِم الَغْيمِ   وهو عدم التبكري يف الصَّْحو، وهذا املفهوم حجٌة عند الشافعيِّ
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َصلُّوا «الرزاق: فإنَّ سليمان بن موسى أثبت أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال:  عبد وعند
َفِة ِستََّة َأْمَيالٍ َصَالَة الَعصْ  ُر الرَّاِكُب ِإَىل ِذي احلَُليـْ عن » صحيح مسلم«ومبا يف ». ِر ِبَقْدِر َما َيِسيـْ

 ».لَّى قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُروهِبَا يـَْعِين اْلَفْجَر َواْلَعْصرَ َلْن يَِلَج النَّاَر َأَحٌد صَ «ُعمارة مرفوًعا: 
وهو يف سنده، ومبا روى ابن حزم أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  ومبا سلف من حديث ابن عمرو

ُروا الَعْصَر ِإَىل اْشِتَبا«قال:   ».ِك النُُّجومِ َال تـََزاُل ُأمَِّيت ِخبَْريٍ َما َملْ يـَُؤخِّ
ن َمعني قال أبو حممد: ال ُيْسَنُد إال من طريق الصَّْلِت بن هِبْرام يعين اْلُموثَُّق عند ابن سعيد واب

َنَة والبخاريُّ وأبو حامت: صدوق، وقال البـَّزَّاُر: مشهور، وذكر أيًضا  وابن ِحبَّان، وقال ابن ُعيَـيـْ
 نُوا ُميُْسوَن اِبْلَعْصِر.صحيًحا عن احلسن وحممد وأيب ِقالبة أ�م َكا

ُرَمة قال: قال حممد بن احلنفية: إمنا مسيت العصر لتعصر،  وقاله ومن حديث عبد هللا بن ُشبـْ
 طاوس.

ومن حديث وكيع، َحدَّثَنا إسرائيل وعلي بن صاحل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال: 
ُر اْلَعْصرَ « َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى «صحيًحا عن ابن أيب ُمَلْيَكة:  »املصنف«ويف » َكاَن عبُد هللا يـَُؤخِّ

 ».َج َماًال يـَْقِسُمُه يـَُباِدُر ِبِه اللَّْيلَ ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى اْلَعْصَر، مثَُّ َأْخرَ 
ُر العصَر َحىتَّ أقوَل قِد اْصَفرَِّت الشَّْمسُ   .وقاَل َسوَّاُر ْبُن َشِبيٍب: كاَن أبو هريرَة يـَُؤخِّ

ُعَنا  ُل العصَر، فقال له األسوُد: لَُتِطيـْ وعن إبراهيم قال: كان ابن أخي األسود مؤذ�م فكان يـَُعجِّ



 َنا أو لَنَـْعَتزَِلنَّ يف أَذانَِنا.يف أَذانِ 
 وعن إبراهيم قال: كان من قبلكم أشدَّ أتخريًا للعصر منكم.
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ر العصَر ح ىت ال تسمَع حولك مؤذً�، وعنه قال: ُيَصلَّى قال وكيع: قال يل إبراهيم: ال تـَُقصِّ
 واحًدا وعشرين قدما يف الشتاء والصيف.عصُر إذا كان الظلُّ ال

ُر فرسًخا إىل غروب الشمس.  وكان أبو اهلَُذْيل يصلي العصر َقْدَر ما تسري الِعيـْ
 قال أبو جعفر الطحاويُّ: وقد أ مجعت الصحابة على ذلك رضي هللا عنهم أمجعني.

،  د أيب داود: عْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن عْن ِإبـَْراِهيمَ وعن ْبِن َأِيب اْلَوزِيِر عْن ُحمَمَِّد ْبِن يَزِيَد اْلَيَماِميِّ
َباَن قَاَل:  ِه َعِليِّ ْبِن َشيـْ َباَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ اَن كَ «عْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َشيـْ

ُر اْلَعْصَر   ».َما َداَمِت الشَّْمُس بـَْيَضاَء نَِقيَّةً َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُؤخِّ
روى احلسن عن أبيه حنيفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، » اهلداية«ويف شرح 

سد بن عمرو عن أيب وهو قول أيب يوسف وحممد وزفر واختاره أبو جعفر الطحاوي، ويف رواية أ
يدخل وقت العصر حىت يصَري ظلُّ   حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر، وال

 كلِّ شيء ِمثْـَلْيه سوى يف الزوال.
وروى اْلُمَعلَّى عن أيب يوسف عن أيب حنيفة إذا صار الظل أقل من قامتني خيرج وقت الظهر، وال 

ه أبو احلسن الكرخي، ويف رواية احلسن أيًضا إذا يدخل وقت العصر حىت يصري قامتني، وصحح
 خرج وقت الظهر، وال يدخل وقت العصر حىت يصري قامتني وبينهماصار ظل كل شيء قامًة 

عن »: املغين«وقت مهمل وهو الذي يسميه الناس الصالة بني الصالتني، وحكى ابن قدامة يف 
وطاوس: إذا صار ظل كل شيء  ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس، وعن عطاء

 االشرتاك حىت تغرب الشمس. مثله دخل وقت، وما بعده وقت هلما على سبيل
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وقال ابُن رَاَهَوْيه وأبو ثَور واْلُمَزِينُّ والطََّربِيُّ: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، 
للعصر وبه قال مالك، ويف  ر قدر ما ُيَصلَّى أربع ركعات مث يتمحص الوقتويبقى وقت الظه

ري العصر إىل وقت اصفرار الشمس واملغرب إىل اشتباك النجوم يكره كراهية أتخ»: قنية املنية«
 حترمي.



 وأما آخر وقت العصر:
 فقال أكثر العلماء: غروب الشمس.

كاه عنه مشس األئمة، وقال: والعربة لتغيري وقال احلسن بن ز�د: يغري الشمس إىل الصفرة، ح
 فرض عند� وهو قول الشعيب.ال

 : لتغيري الوضوء.وقال النََّخِعيُّ 
وقال اإلْصَطْخِريُّ: إذا صار ظل كل شيء مثليه و�مث ابلتأخري ويكون قضاء وال يدخل وقت 

 املغرب إال ابلغروب وما بينهما وقت مهمل.
 ذر.أوقات: فضيلة واختيار وجواز بال كراهة ووقت عللعصر مخسة »: شرح املهذب«ويف 
لفرض مكروه والفعل فيه ليس مبكروه، واختلف والتأخري إىل تغيري ا»: شرح اهلداية«ويف 

 أصحابنا يف تغيري الشمس:
قيل: يتغري الشعاع على احليطان، وقيل: يوضع طست يف أرض مستوية فإن ارتفعت الشمس 

قدار رمح مل عت يف جوفه مل يتغري، وقيل: إذا كانت الشمس معلى جوانبه فقد تغريت، وإن وق
ميكن النظر إىل القرص من غري ُكْلَفٍة ومشقٍة فقد تغريت،  يتغري ودونه تغريت، وقيل: إن كان

 والصحيح تغيري القرص وهللا تعاىل أعلم.
يصلي العصر، وقول أيب ُأَمامة: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر مث دخلنا على أنس فوجد�ه 

عمَر هذا كان على  ابًة؛ ألن أنًسا تويف قبل خالفة عمر، وِفْعلُ هذا كان يف والية عمر املدينة ني
جاري عادة األمراء يف التأخري، فلما بلغه التقدمي رجع إليه وعمل به، والباب الذي بعد تقدم ما 

 فيه قريًبا.
 (اَبُب ِإمثِْ َمْن فَاتـَْتُه الَعْصُر)
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َرُسوَل ِهللا  ِهللا ْبِن ُعَمَر، َأنَّ ْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعْن َعْبِد َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، أَ  - 552
َا ُوتَِر َأْهَلُه َوَماَلهُ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل:   ]552[خ ». الَِّذي تـَُفوتُُه َصالَُة الَعْصِر، َكَأمنَّ

أيب عبد هللا حممد بن حيىي بن  قال مالك: تفسريها ذهاب الوقت، وعند» موطأ ابن وهب«ويف 
وتر صالة الوسطى يف مجاعة وهي صالة العصر، ويف  منده األصبهاين: املوتر أهله وماله َمنْ 

عن سامل أن أابه كان يرى لصالة العصر فضيلة للذي قاله النيب َصلَّى ُهللا عليِه » تفسري الطربي«
 وَسلََّم فيها
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ا الصالة الوسطى  ».ُوتَِر َأْهَلُه، َوَماَلُه، َوُهَو قَاِعدٌ «، ويف مسند الكجي: ويرى أ�َّ
َا  -َوفـََواتـَُها َأْن َتْدُخَل الشَّْمَس ُصْفَرةٌ  -َمْن فَاتـَْتُه َصَالُة اْلَعْصِر »: «علل ابن أيب حامت« ويف َفَكَأمنَّ

 قال أبو حامت: التفسري من قبل �فع.» ُوتَِر َأْهَلُه، َوَماَلهُ 
أن »: سطاألو «النسائي عن نوفل بن معاوية كراوية ابن عمر، وزعم أبو القاسم يف  وكذا رواه

ٌر لَُه َمْن َأْن تـَُفْوتَُه َصَالُة «نوفًال رواه عن أبيه معاوية بلفظ:  َألَْن يُوتَِر َأَحدُُكم َأْهَلُه وَماَلُه َخيـْ
 ُوتَِر أي: نقص فكأنه جعله ِوتْـًرا بعد أن كان كثريًا.» الَعْصرِ 

وال ماٍل، فليحذر من تفويتها   قَاَل اخلَطَّاِيبُّ وغريه: نقص هو أهله وماله وُسِلَبهم فبقي بال أهلٍ 
 كحذره من ذهاب أهله وماله.

وقال أبو عمر: معناه كالذي ُيصاب أبهله وماله إصابًة يطلب هبا وتًرا، وهي اجلناية اليت يُْطَلُب 
 يبة، ومقاساة طلب الثأر.أَثْرُها فيجتمع عليه َغمَّان: َغمُّ املص
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وقَاَل الدَّاوِديُّ: يـَتَـَوجَُّه عليه من االسرتجاع ما يـَتَـَوجَّه على من فقد أهله وماله، فيتوجه عليه الندم 
لتفويته الصالة، وقيل: معناه فاته من الثواب ما يلحقه من األسف كما يلحق من ذهب  واألسف

ة النصب وهو الصحيح املشهور على أنه مفعول اثين لوتر، أهله وماله وهذا كله ميشي على رواي
 الة.وأضمر فيه مفعوٌل مل ُيَسمَّ فاعله عائًدا إىل الذي فاتته الص

َر يف أهله فلما ُحِذَف اخلافض انتصب، ومن روامها ابلرفع فعلى مامل قال أبو زكر�: وقيل معناه ُوتِ 
، أو بدل بعٍض، ومعناه: انتزع منه أهله وماله يسمَّ فاعله، وقال بعضهم: على أنَّه بدل اشتمال

يث، فقال ابن وهب وذهب هبم وهو تفسري مالك، واختلفوا يف املراد بفوات العصر يف هذا احلد
 يصلِّها يف وقتها املختار. وغريه: هو فيمن مل

رَّ الشمس وقد وقال اَألِصيلي وُسْحُنون: هو َمن تفوته بغروب الشمس، وقيل: يـَُفوِّهُتا إىل أْن َتْصفَ 
 ورد مفسًرا من رواية األوزاعي يف هذا احلديث، قال: وفواهتا أن تدخل الشمس مصفرة.

 ا.أبيه أنه قال: هذا فيمن فاتته �سيً وُرِوَي عن سامل عن 
َمْن تـََرَك َصَالَة اْلَعْصِر »: «صحيح البخاري«وقَاَل الدَّاوِديُّ: هو يف العامد، وكأنه أظهر ملا يف 

 وهذا ظاهر يف الَعْمد.» َمُلهُ َحِبَط عَ 
نهارية، ولو كان فواهتا وقَاَل اْلُمَهلَُّب: هو فواهتا يف اجلماعة ملا يفوته من شهود املالئكة الليلية وال

 اصفرار لبطل االختصاص؛ ألن ذهاب الوقت كله موجود يف كل صالة وهللا أعلم. بغيبوبٍة أو
جوااًب لسائٍل سأل عن ذلك، وعلى هذا يكون قال أبو عمر: حيتمل ختصيصه العصر أن يكون 



 حكم
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لعصر لفضلها ولكو�ا من فاته الصبح بطلوع الشمس والعشاء بطلوع الفجر، وُخصَّت ا
ُخصَّْت بذلك أتكيًدا وحضًّا على املثابرة عليها؛ أل�ا أتيت يف وقت اشتغال مشهودة، وقيل: 

على الصحيح أ�ا الصالة الوسطى وهبا ختم الصلوات. الناس، وحيتمل أ�ا ُخصَّْت بذلك أل�ا 
 انتهى.

 قد بينا ذلك يف حديث ابن عمر قبُل.

)1/64( 

 

 (اَبُب َمْن تـََرَك الَعْصَر)
َراِهيَم، َحدَّثَنا ِهَشاٌم، َحدَّثَنا َحيَْىي عَ  - 553 :  ْن َأِيب ِقالَبََة، َعْن َأِيب املَِليِح، قَالَ َحدَّثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـْ

ِم َغْيٍم، فـََقاَل: َبكُِّروا ِبَصَالِة الَعْصِر، فَِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُكنَّا َمَع بـَُرْيَدَة ِيف َغْزَوٍة ِيف يـَوْ 
 ]553[خ ». َمْن تـََرَك َصَالَة الَعْصِر َحِبَط َعَمُلهُ «قَاَل: 

عيلي والنسائي وأبو املَِليِح قال: ُكنَّا َمَع بـَُرْيَدَة، واإلمسااه ابُن ُخَزْميََة كما روى البخاري َعْن َأِيب ورو 
يُّ وأمحد بن حنبل يف آخرين، وأما ابن ماجه وابن حبان فخرجاه من جهة اإلمساعيلي  ُمْسلم الَكجِّ

ُمَهلَُّب عمُّ أيب قالبة وامسه عمرو: أخرب� يف تصحيفه عن حيىي فقال: عن أيب اْلُمَهاجر، وإمنا هو الْ 
دَّثَنا حممد بن ِمحَْري، َحدَّثَنا األوزاعي عن ذلك حيىي بن عمرو، وأخرب� إسحاق بن إبراهيم، حَ ب

 حيىي عن أيب قالبة عن عمه عنه على الصواب.
لصواب أبو البن حبان: ا» علل األقسام واألنواع«وقال حممد بن عبد الواحد املقدسي يف كتابه 

 اْلَمِليح عن بـَُرْيَدة.
ٍع ُمتَـَهاوٍن بفضل وقتها مع قدرته على أدائها لَُّب: معىن هذا َمْن فَاتـَْتُه فـََواَت ُمَضيِّ قَاَل اْلُمهَ 

فحبط عمله يف الصالة خاصة أي: ال حيصل له أجر املصلي يف وقتها، وال يكون له عمٌل ترفعه 
حبط وقال غريه: تركها جاحًدا فإذا فعل ذلك فقد كفر و املالئكة صلوات هللا عليهم وسالمه، 

فال مزية إًذا يدل عليه ما ذكره أبو القاسم اجلوزي  عمله، َورُدَّ أبن ذلك مقول يف سائر الصلوات
من حديث أيب ُطَوالََة األنصاري عن سامل عن أبيه عن عمر قال » الرتغيب والرتهيب«يف كتابه 

ًدا أَ «وَسلََّم:  رسول هللا َصلَّى ُهللا عليهِ  ُة هللا ْحَبَط ُهللا َعَمَلُه َوبَرَِئْت ِمْنُه ِذمَّ َمْن تـََرَك َصَالًة ُمتَـَعمِّ
 ».تعاىل َحىتَّ يـَُراِجَع هللا توبةً 

 وقال ابُن بَزِيَزَة: هذا على وجه التغليظ.
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البن العريب: يوقف عنه عمله ُمدًَّة يكون فيها » القبس«وقَاَل ابُن التِّْنيِ: معناه كاد أن حيبط، ويف 
تيه من فضل هللا ما يدرك به ثواب عمله، الثاين: أن حيبط عمله عند املوازنة  �حىت مبنزلة احملبط

أبنه إذا وضعت احلسنات والسيئات فقد بطلت حينئذ وصار صاحبها يف قسم العذاب وبقي أمر 
هللا فإذا جاء ابلفضل بعد االقتصاص من الزائد أو إسقاطه أو زلَّ ثواب عمله، وحيتمل أن 

 اوً� بغري نسيان.متهها يؤخرها عن وقت
 وقد أمجعوا على أن من تركها متهاوً� فلم ُيَصلَِّها أو َأخََّرها

 %37ص  1%ج 
عن أوقاهتا أ�ا ال تـُْؤَمُر إبعادة فروضه املتقدمة وقالوا إال احلسن، والتـَّْرُك املشار إليه حممول على 

 أعلم. وهللالتأخري، وجيوز أن يراد به ال يصليها مطلًقا متهاوً� هبا 
 واختاَر مجاعٌة من العلماء يف يوم الغيم أتخري الظهر وتعجيل العصر.

 (اَبُب َفْضِل َصَالِة الَعْصِر)
َحدَّثَنا احلَُمْيِديُّ، َحدَّثَنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة، َحدَّثَنا ِإْمسَاِعيُل، َعْن قـَْيٍس، َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد  – 554

َلًة فـََقاَل: ا عِ نَّ ِهللا، قَاَل: كُ  ِإنَُّكْم َستَـَرْوَن رَبَُّكْم،  «ْنَد النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََنَظَر ِإَىل الَقَمِر لَيـْ
ِع ُلو َكَما تـََرْوَن َهَذا الَقَمَر، َال ُتَضاُموَن ِيف ُرْؤيَِتِه، فَِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َال تـُْغَلُبوا َعَلى َصالٍَة قـَْبَل طُ 

مثَُّ قـََرَأ: {َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل الُغُروِب} » ْمِس َوقـَْبَل ُغُروهِبَا فَافْـَعُلواالشَّ 
 ]554]، قَاَل ِإْمسَاِعيُل: افْـَعُلوا َال يـَُفوتـَنَُّكْم. [خ 39[ق: 

َلَة الَبْدِر «ويف لفظ:  : َأَما ِإنَُّكْم َستَـَرْوَن رَبَُّكْم َكَما تـََرْوَن َهَذا ال ُتَضاُموَن الَ فـَقَ ِإَذا َنَظَر ِإَىل الَقَمِر لَيـْ
 ِيف ُرْؤيَِتِه.
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َلَة َأرْ «، ويف التفسري: »ِإنَُّكْم َستَـَرْوَن رَبَُّكْم َعَيا�ً «ويف كتاب التوحيد:  َبَع فـََنَظَر ِإَىل الَقَمِر لَيـْ
 ».َعْشَرةَ 

َلَكاِئيِّ عن  : وعند الالَّ  ».ربُِّكْم َوتـََرْونَُه َكَما تـََرْوَن َهَذا الَقَمرَ  ِإنَُّكْم َستُـْعَرُضوَن َعَلى«البخاريِّ
 وِعْنَد ُمْسِلٍم: مث قرأ جرير {َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك} اآلية.

 ».ِإَىل َهَذا الَقَمرِ  فـَيَـْنُظُروَن ِإلَْيِه َكَما يـَْنُظُرونَ «وعند الدَّارَُقْطين: وقال زيُد بُن َأِيب أُنـَْيَسَة: 
َهْل ُتَضارُّوَن ِيف ُرْؤيَِة «ايُنوَن، وسيأيت عند البخاري عن أيب هريرة وأيب سعيد: وقال وكيع: َستُـعَ 



َلَة الَبْدِر الشَّْمِس يف الظَِّهريَِة لَْيَسْت ِيف َسَحابٍة، قَاُلوا: الَ، قَاَل: َهْل ُتَضارُّوَن ِيف  ُرْؤيَِة الَقَمِر لَيـْ
 ». ُتَضارُّوَن ِيف ُرْؤيَِتِه، ِإالَّ َكَما ُتَضارُّوَن ِيف ُرْؤيَِة َأَحِدِمهَاال» ِفيَها َسَحابٌة قَاُلوا: الَ، قَاَل: لَْيسَ 

: قـُْلُت َ� َرُسوَل ِهللا، َأكُ  لَُّنا يـََرى رَبَُّه؟ ُخمِْلًيا وعن أيب موسى عنده بنحوه، وعن أيب َأِيب َرزِيٍن اْلُعَقْيِليِّ
َ� َأاَب َرزِيٍن، أَلَْيَس ُكلُُّكْم يـََرى «ا آيَُة َذِلَك ِيف َخْلِقِه؟ قَاَل: قال: َومَ ». نعم«َم اْلِقَياَمِة، قَاَل: ِبِه يـَوْ 

َلَة اْلَبْدِر ُخمِْلًيا ِبهِ   ».ِيف َخْلِقهِ قَاَل: فَاهلُل َأْعَظُم وَأَجلُّ وّذِلَك آيُتُه » اْلَقَمَر لَيـْ
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َنا أَ «جابر: وعند ابن ماجه عن  ْم، فَِإَذا ْهُل اْجلَنَِّة ِيف نَِعيِمِهْم، ِإْذ َسَطَع َهلُْم نُوٌر، فـََرفـَُعوا رُؤوَسهُ بـَيـْ
ح وعن ُصَهْيٍب ِعْنَد ُمْسِلٍم فذكر حديثًا » الرَّبُّ َقْد َأْشَرَف َعَلْيِهْم فـَيَـْنُظُر ِإلَْيِهْم، َويـَْنُظُروَن ِإلَْيهِ 

ًئا َأَحبَّ ِإلَْيِهمْ فـََيْكِشُف احلَِْجا«فيه:  ِمَن النََّظِر  َب، فـَيَـْنظُُروَن ِإلَْيِه، فـََوِهللا َما َأَعطَاُهُم ُهللا تـََعاَىل َشيـْ
َلَكاِئيِّ عن أنٍس وُأيبَِّ بِن كعب وَكْعِب بِن ُعْجَرَة ُسِئَل رسول هللا َصلَّى ُهللا ». ِإلَْيه ويف سنن الالَّ

 هللا تعاىلعليِه وَسلََّم عن الز�دة يف كتاب 
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 ».النََّظُر ِإَىل َوْجِههِ «قال: 

 ».ِة َمْن يـَْنُظُر ِإَىل َوْجِهِه تـََعاَىل َغْدَوًة َوَعِشيَّةً ِمْن َأْهِل اجلَنَّ «وعن ابن عمر وحذيفة: 
ح. قال أبو القاسم: روى » فـَيَـَتَجلَّى َهلُْم رَبـُُّهمْ «ومن حديث أيب عبيدة عن أبيه وذكر املوقف: 

ية املؤمن لرهبم جلَّ وعزَّ يف القيامة أبو بكر وعليُّ بن أيب طالب ومعاُذ بن جبل وابن مسعود رؤ 
موسى وابن عباس وابن عمر وحذيفة وأبو أمامة وأبو هريرة وجابر وأنس وعمار بن �سر وأبو 

بُن ُعبَـْيٍد  وزيد بن اثبت وعبادة بن الصامت وبـَُرْيَدَة بن َحِصيب وُجَنادة ابن أيب أمية وُفَضالةُ 
 جيٌد.ورجل له صحبة من النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مث ذكر أحاديثهم أبسانيد غالبها 
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ِألَِيب نـَُعْيٍم احلافظ ز�دة ذكر أيب سعيد اخلدري وحذيفة وُعَمارََة » تثبيت النظر«وروينا يف كتاب 
َبَة  وأبو حممد عبد هللا بن » عةكتاب الشري«زة، زاد اآلُجرِّيُّ يف وأيب َرزِْيٍن الُعَقْيليِّ وأيب بر بِن ُرَويـْ

أتليفهما عدي بن حامت الطائي بسند » كتاب السنة الواضحة«حممد املعروف أبيب الشيخ يف 
كر عنده هذه جيد، زاد حممد بن احلسني اآلجري عند الدُّوريِّ قال: مسعت أاب ُعبَـْيِد بن َسَالم وذ 

م من بعض وكذا قاله ابن عيينة، ل: هذه عند� حقٌّ نقلها الناس بعضهاألحاديث يف الرؤية فقا



 زاد كذا مسعناه ممن يثق به.
 قال اآلُجرِّيُّ: وأ� أذكر السنن الثابتة يف النظر، فذكر اثنا عشر حديثًا.

عدهم على إثبات رؤية هللا تعاىل قال أبو زكر�: تظاهرت األخبار والقرآن وإمجاع الصحابة فمن ب
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حنو من عشرين صحابًيا، وهي اآلخرة للمؤمنني، رواها عن رسول هللايف 

خمتصٌة ابملؤمنني ممنوعٌة عن الكفار وقيل: يراه منافقو هذه األمة وهذا ضعيٌف، والصحيح أن 
ء على أن املعتزلة واخلوارج وبعض املرجئة بنااملنافقني كالكفار ابتفاق العلماء، ومنع من ذلك 

اعتقدوها، وأهل السنة ال يشرتطون شيًئا من ذلك، واجلواب مذكور الرؤية يلزمها شروط عقلية 
 يف كتب املتكلمني من أهل السنة.

 وزعم ابن التني أ�م جتاوزوا العشرين صحابيًّا.
كثر الرواة، فيف امليم، قال ابن اجلوزي: وعليه أقوله: (َال ُتَضاُموَن) بضم التاء املثناة من فوق وخت

ٌم، والضَّْيُم أصله الظلم، وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهني: أحدمها من واملعىن: ال ينالكم َضيْ 
مزامحة الناظرين له أي: ال تزدمحون يف رؤيته فرياه بعضكم دون بعض وال يظلم بعضكم بعًضا، 

ية هللا عز وجل يستوي فيها احملقق وكأنَّ املتقدمني ضاموه، ورؤ الثاين: من أتخره عن مقام الناظر 
 ال َضْيٍم وال ضرر وال مشقة.الكلُّ ب

 َال ُتَضاُمونَ «ويف رواية: 
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على الشك يعين: ال يشتبه عليكم وتراتبون فيعارض بعضكم بعًضا يف رؤيته، » أوَال ُتَضاُهون
 يته بغريه من املرئيات.وقيل: ال ُيَشبُِّهونه يف رؤ 

روي بفتح التاء وتشديد امليم، قال أبو الفرج: بضم التاء وتشديد امليم، و » امُّونَ ُتضَ «وُروَي: 
حكامها الزجاج وقال املعىن فيهما: ال ُتَضاَممُون؛ أي: ال ينضم بعضكم إىل بعض يف وقت النظر 

 إلشكاله وخفائه كما تفعلون عند النظر إىل اهلالل.
ا ال تتضارون أي: مضمومة ومفتوحة، قال الزجاُج: معنامه ابلراء املشددة والتاء» تَضارُّونَ « وُرويَ 

ال يضار بعضكم بعًضا ابملخالفة، وقال ابن األنباري: هو يتفاعلون من الضرار، أي: ال تتنازعون 
 وختتلفون.

ٌر ما ابملخالفة بضم التاء وختفيف الراء، أي: ال يقع للمرء يف رؤي» ُتَضاُرونَ «وُرِوَي:  ته َضيـْ
 اخلفاء. واملنازعة أو



.براء خم» ُمتَاُرونَ «وروي:   ففة يعين: جتادلون، أي: ال يدخلكم شكٌّ
ووجه املناسبة بني الصالتني والرؤية: أن الصالتني من أفضل القرب فكأنه قال: دوموا على 

 أفضل القرب تنالوا أفضل العطاء وهو الرؤية.
 ريد صلِّ يف هذين الوقتني.وقوله: ({َفَسبِّْح}) ي

افظتم على هاتني الصالتني كنتم ُجَدرَاَء أبن تروا القاسم اجلوزي فيما رويناه عنه: إن حوقال أبو 
 ربكم لتحقق إميانكم.

ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َأِيب الزَِّ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـْرَ  َة: َأنَّ َرُسوَل َحدَّ
ُبوَن ِفيُكْم َمالَِئَكٌة اِبللَّْيِل َوَمالَِئَكٌة اِبلنـََّهاِر، َوَجيَْتِمُعوَن ِيف يـَتَـَعاقَـ « عليِه وَسلََّم قَاَل: ِهللا َصلَّى هللاُ 

 َأْعَلُم هِبِْم: َكْيَف تـَرَْكُتمْ  َصَالِة الَفْجِر َوَصَالِة الَعْصِر، مثَُّ يـَْعُرُج الَِّذيَن اَبُتوا ِفيُكْم، فـََيْسَأُهلُْم َوُهوَ 
َناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ ِعَباِدي؟ فـَيَـُقوُلوَن: تـَرَْكَناهُ   ».ْم َوُهْم ُيَصلُّوَن، َوأَتـَيـْ
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أخرب� اإلمام املسند أبو البقاء صاحل بن خمتار بن صاحل قراءًة عليه وأ� أمسع، أخرب� أبو العباس 
مام احلافظ قوام السنة أبو القاسم بن م بن نعمة، أخرب� حيىي الثقفي، أخرب� اإلأمحد بن عبد الدائ

بن الفضل اجلوزي، أخرب� احلسن بن أمحد السمرقندي، أخرب� عبد الصمد العاصمي، حممد 
َحدَّثَنا أبو العباس البحرتي، َحدَّثَنا أبو حفص البحرتي، َحدَّثَنا يوسف بن موسى، َحدَّثَنا جرير 

فَاْغِفْر َفَحِسْبُت أَنـَُّهم يقولوَن: «آخره قال:  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة فذكره ويفعن 
 ».َهلُْم يوَم الدِّينِ 

قوله: (يـَتَـَعاقـَُبوَن) فيه دليل ملن قال جبواز إظهار ضمري اجلمع والتثنية يف الفعل إذا تقدم، وهي 
ث وعليه محل األخفش ومن اتبعه قوله تعاىل: لغة بين احلارث وقالوا: هو كقوله أكلوين الرباغي

 ] قال سيبويه يف آخرين: ال جيوز إظهار الضمري3ا} [األنبياء: {َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُمو 
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مع تقدم الفعل ويتأولون هذا كله وجيعلون االسم بعده بدًال من الضمري وال يرفعونه ابلفعل، كأنه 
ا وكذا يتعاقبون ونظائره، ومعناه وا النجوى، قيل: من هم؟ قال: هم الذين ظلمو ملا قيل: وأسر 

ة بعد طائفة، ومنه: تعقيب اجليوش وهو أن يذهب قوم وجييء آخرون، وأما اجتماعهم أتيت طائف
يف هاتني الصالتني فهو من لطف هللا تعاىل بعباده املؤمنني أن جعل اجتماع املالئكة عندهم 

فتكون شهادهتم هلم مبا شاهدوه من يف أوقات عبادهتم واجتماعهم على طاعة رهبم ومفارقتهم هلم 
 اخلري.



فيه بيان أن مالئكة الليل إمنا تنزل والناس يف صالة العصر، »: صحيحه«ل ابن حبان يف قا
وحينئذ تصعد مالئكة النهار ضد قول من زعم أن مالئكة الليل تنزل بعد غروب الشمس. 

 انتهى.
هلم إمنا هو سؤال عما أمرهم به من العلماء أن هذه املالئكة هم احلفظة فسؤاله وعند أكثر 
 عماهلم وكتبهم إ�هم عليهم.حفظهم أل
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قال عياض: وقيل حيتمل أن يكونوا غري احلفظة فسؤاله هلم إمنا هو على جهة التوبيخ ملن قال: 
ّينِ َأْعَلُم ] وأنه أظهر هلم ما سبق يف علمه بقوله: {إِ 30ْفِسُد ِفيَها} [البقرة: {َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يُـ 

تماعهم يف هاتني الصالتني، أو يكون سؤاله هلم َماَال تـَْعَلُموَن} قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وهذه حكمة اج
َناُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن، َوتـَرَْكنَ «استدعاء لشهادهتم هلم، ولذلك قالوا:  وهذا من » اُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ أَتـَيـْ

ُهم إال على حال عبادهتم، ومل يطلعهم على حالة شهواهتم وما خفي لطفه ومجيل سرته إذ مل يُْطِلعْ 
 نتهى.يشبهها. ا

هذا الذي قاله يعطي أ�م غري احلفظة؛ ألن احلفظة َيطَِّلعون على أحواهلم كلها اللَّهمَّ إال أن تكون 
ِإَذا : «فـَيَـتَِّجَه ما قاله، والظاهر أ�م غريمها؛ ألنه جاء يف بعض األحاديث احلفظة غري الكاتبني

يوضحه ما روى » َراِن لُه وُيَصلَِّياِن َعَلْيِه ِإَىل يوِم الِقَياَمةِ َماَت الَعْبُد َجَلَس َكاتَِباُه ِعْنَد قـَْربِِه َيْستَـْغفِ 
ن أبيه أنه كان يقول: يتداوُل احلَارسان من ابن املنذر بسنٍد له عن أيب ُعبَـْيَدَة بن عبد هللا ع

 الليل وحارُس النهار عند طلوع الفجر.مالئكة هللا تعاىل، حارُس 
ثـََنا ابن املقَّري، َحدَّثَنا مروان، َحدَّثَنا ُجَوْيِربُ عن الضحاك يف قوله وَحدَّثـََنا علي بن عبد العزيز،  حدَّ

قال: تشهده مالئكة الليل ومالئكة النهار يشهدون ] 78تعاىل: {َوقـُْرآَن الَفْجِر} [اإلسراء: 
 تشهده املالئكة واجلن.»: فسري ابن أيب حامتت«أعمال بين آدم، ويف 

 َعًة ِمَن الَعْصِر قـَْبَل الُغُروِب)(اَبُب َمْن َأْدَرَك رَكْ 
َباُن، َعْن َحيَْىي، َعْن َأِيب َسَلَمةَ  – 556 َرَة، قَاَل َرُسوُل ِهللا َحدَّثَنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّثَنا َشيـْ ، َعْن َأِيب ُهَريـْ

 لََّم:َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
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ْلُيِتمَّ َصالََتُه، َوِإَذا َأدْ « َرَك ِإَذا َأْدَرَك َأَحدُُكْم َسْجَدًة ِمْن َصَالِة الَعْصِر، قـَْبَل َأْن تـَْغُرَب الشَّْمُس، فـَ
ْلُيِتمَّ َصالََتهُ  ي عن عمرو بن رواه النسائ» َسْجَدًة ِمْن َصالَِة الصُّْبِح قـَْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس فـَ

احلافظ عن عبد هللا بن حممد بن حممد عن عبد هللا بن حممد بن النعمان كالمها  منصور وأبو نعيم
ِإَذا َأْدَرَك َأَحدُُكْم َأوََّل السَّْجَدِة ِمْن َصَالِة «عن أيب نعيم الفضل بن دَُكْني شيخ البخاري بلفظ: 

عن أيب » صحيحه«ابن حبان يف وكذا أخرجه » ِتمَّ َصَالَتهُ اْلَعْصِر قـَْبَل َأْن تـَْغُرَب الشَّْمُس فـَْليُ 
َباَن، َعْن َحيَْىي،  َثَمَة، َحدَّثَنا ُحَسْنيُ ْبُن ُحمَمٍَّد، عن َشيـْ يـَْعَلى أمحد بن علي بن املثىن، َحدَّثَنا أَبُو َخيـْ

ٍة مْن صالِة اْلَعْصِر َمْن َأْدَرَك ِمْنُكْم أوَل رْكعَ «ورواه أمحُد بن َمِنْيع عن حسني بن حممد ولفظه: 
َل َأْن تـَْغُرَب الشَّْمُس فـَْلُيِتمَّ َصَالَتُه، وَمْن َأْدَرَك ركعًة ِمَن الصُّْبِح قـَْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس فقد قـَبْ 

 ]556[خ ». أدركَ 
 ».ِإَذا َأْدَرَك َأَحدُُكْم َأوََّل َسْجَدٍة ِمْن َصَالِة اْلَعْصرِ «وعند أيب داود: 
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َمْن َصلَّى ِبَسْجَدٍة واحدٍة مَن العصِر قـَْبَل غروِب الشَّْمِس مثَُّ َصلَّى َما بَِقَي بعَد «وعند السَّرَّاِج: 
غروِب الشَّْمِس فـََلْم يـَُفْتُه الَعْصَر، وَمْن َصلَّى سجدًة واحدًة مَن الصبِح قـَْبَل طلوِع الشمِس مثَّ 

َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن اْلَفْجِر قـَْبَل َأْن َتْطُلَع «ويف لفظ: » ْم يـَُفْتُه الصبحَصلَّى َما بَِقَي بعَد طُُلوِعَها فـَلَ 
َمْن َصلَّى رَْكَعًة ِمْن َصَالِة الصُّْبِح مثَُّ «ويف لفظ: » َما َتْطُلُع الشَّْمُس فـََقْد َأْدَركَ الشَّْمُس َورَْكَعًة بـَْعدَ 

ْلُيِتمَّ َصَالَته ويف » َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن اجلُُمَعِة فـَْلُيَصلِّ إليها ُأْخَرى«ويف لفظ:  ،»َطَلَعِت الشَّْمُس فـَ
ًة ِمَن اْلَعْصِر قـَْبَل ُغُروِب الشَّْمِس مثَُّ َصلَّى َما بَِقَي بـَْعَد الغروِب، َمْن َصلَّى َسْجَدًة َواِحدَ «لفظ: 

طُُلوِع الشَّْمِس َسْجَدًة فـََقْد َأْدَرَك الصَّالَة، َوَمْن َمْن َأْدَرَك قـَْبَل «ويف لفظ: » فـََلْم يـَُفْتُه اْلَعْصرُ 
َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة َأْو رَْكَعتَـْنيِ ِمْن «ويف لفظ: » َرَك الصَّالةَ َأْدَرَك قـَْبَل ُغُروِب الشَّْمِس َسْجَدًة فـََقْد َأدْ 

عند ابِن ُخَزْميََة كذلك مرفوع من غري تردد غري أنه موقوف، و » رْكَعتَـْنيِ «ويف لفظ: » َصالِة اْلَعْصرِ 
 ».أو رََكْعٍة مْن َصَالِة الصبحِ «بز�دة: 

 ».رَْكَعًة فـََقْد َأْدرََكَهاَمْن َأْدَرَك ِمْن َصالٍة «وعند النسائي: 
 ».قـَْبَل أْن يُِقْيَم اإلماُم ُصْلَبُه فـََقْد َأْدرََكَها«وعنَد الدَّارَُقْطين: 

فقْد أدرَك «محيد املصري وال أعرف له غريه، وعنده أيًضا: وعند ابن عدي هذه زادها حيىي بن 
 ْجَدًة فقْد أدرَك الركعَة.وضعفه، وعن ابن املسيب: َمْن أدرَك سَ » الفضيلَة، ويتم ما بقي

 وعن الزهري: من أدرَك اإلماَم جالًسا قبَل أْن يسلَم فقْد أدرَك الصالَة وَفْضَلها.
يِّ «ويف   ».مْن صالٍة ركعًة فقْد أدركهاَمْن أدرَك »: «سنن الَكجِّ
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مْن أدرَك رَْكَعتَـْنيِ قبَل أْن تغرَب الشمُس، ورْكَعتَـْنيِ بـَْعَدَما َغاَبِت «ِألَِيب نـَُعْيٍم: » الصالة«ويف 
 ».ْمُس فـََلْم يـَُفْتُه العصرالشَّ 

 مْن َأْدَرَك ركعًة منَ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
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 ».إلماِم فـََقْد أدرَك الصََّالةَ ِمَن الصََّالِة مَع ا
 ».فـََقْد أدرَك الصََّالةَ «ويف لفظ: 

َك الصََّالَة ُكلََّها ِإالَّ أَنَُّه يـَْقِضي ْدَرَك رَْكَعًة ِمَن الصََّالِة فـََقْد َأْدرَ َمْن أَ «ورواه النسائيُّ بسنٍد صحيٍح: 
 ».َما فَاَتهُ 

َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن الصََّالِة «سلمة عنه: وروى أبو علي احلنفي عن مالك عن الزهري عن أيب 
 رويه عن مالك غريه.قال أبو عمر: ال أعلم أحًدا ي» فـََقْد َأْدرََكها وليصلِّ 

 ».فـََقْد َأْدَرَك الصََّالَة ِإالَّ أَنَُّه يـَْقِضي َما فَاَتهُ «رسًال: وعند النسائي من حديث سامل م
 للنسائي أيًضا فينظر.» السنن«فع عن ابن عمر يف ر » املسند«وقال ابن األثري يف شرح 

 ».صََّالَة َوَوقْـَتهافـََقْد َأْدَرَك ال«ويف رواية عمار بن مطر عن مالك وتفرد به: 
أهل احلجاز يسمون الركعَة سجدًة فهما عند اجلمهور عبارة عن معىن قال أبو العباس القرطيب: 

ركعة وذكر للسجدة، وقالت عائشة رضي هللا عنها واحد وكان هذا هو مراد البخاري إذ بـَوََّب لل
َا هي الركعةُ «يف مسلٍم:  أحد قولَْيه وأبو حنيفة السجدة هنا وقال الشافعي يف » والسَّْجَدُة ِإمنَّ

وإمنا هي على ابهبا ِمْن َوْضِع الوجه ابألرض واْحَتجَّا بذلك على قوهلما أنه يكون  ليست ابلركعة
 مدرًكا بتكبرية اإلحرام.

قَاَل الُقْرُطِيبُّ: ووجه احتجاجهم أنه ملا ذكر مرة ركعة ومرة سجدة َسبَـْرَ� أوصافهما فوجد�مها يف 
 لك.والفرضية وأول الفرض تكبرية اإلحرام فقد رآه بذ الركنية

 وقال ابن اجلوزي: املراد ابلسجدة الركعة بركوعها وسجودها وكذا ذكره اخلطايب وغريه.
 مواله: إذا فَاتـَْتَك الركعُة فقد فَاتـَْتَك السجدُة.وروى مالك عن �فع عن 
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 َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن الصََّالِة فـََقْد َأْدَرَك الصََّالَة َوَفْضَلَها.»: املشكل«وعند الطحاوي يف 
 كثر الرواة ال يذكرون: (َوَفْضَلَها) قال: وهو األظهر؛ ألن معىن قوله: (فـََقْد َأْدَركَ قال: وأ



قد جعل الصََّالَة) أي أدرك فضلها ولو أدركها إبدراك ركعة منها ملا وجب عليه قضاء بقيتها، و 
ر يسلم بعض العلماء هذا املقدار مدرًكا هلا يف اجلمعة، واملغمى عليه يفيق واحلائض تطهر والكاف

 فهم ال يدركون الوجوب.
 وقال ابُن بَزِيَزَة: هذه الز�دة متفرد هبا.

ألثري: إذا أدرك أحدكم أول السجدة فإمنا يريد به السجدة األوىل، وقال النووي: أمجع وقال ابن ا
سلمون أنَّ هذا ليس على ظاهره وأنه ال يكون ابلركعة ُمْدرًِكا لكل صالة، وتقديره: أدرك حكم امل
عليِه وَسلََّم: صالة أو وجوهبا أو فضلها، وقَاَل الُقْرُطِيبُّ: هذا ظاهره ال يصح لقوله َصلَّى ُهللا ال
 َمْن َأْدَرَك ِمَن الصَّالَةِ : «، وروى جابر»َما َأْدرَْكُتْم َفَصلُّوا َوَما فَاَتُكْم فََأِمتُّوا«
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ردَّه » رَْكَعًة فـََقْد َأْدَرَك فضَل اجلماعِة، ومْن أدرَك اإلماَم قبَل أْن يسلَِّم فقْد أدرَك فضَل اجلماعةِ 
أليب حممد اإلشبيلي حديث رجل من األنصار » األحكام الكربى«ْنِظري، ويف ري بن شِ أمحد بكثأبو 

إذا أََتى َأَحدُُكم املسجَد وقْد َصلَّوا بـَْعًضا وبقَي بعٌض، «مسعت النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقول: 
درك حكم وقيل: أ اجلماعة،قَاَل الُقْرُطِيبُّ: والصحيح أنه أدرك فضل » صلَّى ما أدرَك وأمتَّ 

الصالة، أي: يلزمه من أحكامها ما لزم اإلمام من الفساد، يؤيد هذا التأويل قوله: َ(َمع اإلماِم) 
وهذا اللفظ يـُْبِطل على داود وغريِه قوَهلم إن هذا احلديث مردود إىل إدراك الوقت الذي يدل 

وهذا ليس » الشَّْمُس فـََقْد َأْدَرَك الَعْصرَ  تـَْغُربَ  َل َأنْ َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن اْلَعْصِر قـَبْ «عليه قوله: 
بصحيح من قوهلم، بل احلديثان خمتلفان يفيدان فائدتني كما قرر�ه، مث إذا تنزلنا على التأويل 

األول وهو إدراك فضل اجلماعة، فهل يكون مضاعًفا كما يكون ملن حضرها من أوهلا أو يكون 
 ولني:يه على قغري مضاعف؟ اْخُتِلَف ف

ىل التضعيف ذهب أبو هريرة وغريه من السلف، وكذلك إن وجدهم قد َسلَُّموا عند هؤالء كما وإ
َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن ُوُضوَءُه، مثَُّ رَاَح فـََوَجَد النَّاَس «جاء يف ظاهر حديث أيب داود عن أيب هريرة: 

َهاَمْن َحضَ َأْجِر  َقْد َصلَّْوا َأْعطَاُه ُهللا مَن اَألْجِر ِمْثلَ   ».َرَها َوَصالَّ
وإىل عدم التضعيف ذهب طائفة أخرى، وإىل هذا يشري قول أيب هريرة: ومْن فَاتـَْتُه ِقَراَءُة ُأمِّ 

ٌر َكِثٌري.  اْلُقْرآِن، فـََقْد فَاتَُه َخيـْ
 واختلفوا هل يكون ُمْدرًِكا للحكم أو للفضل أو للوقت أبقلَّ من ركعة؟.
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قويل الشافعي: إىل أنه ال يدرك شيًئا من ذلك أبقلَّ من ركعة ور األمة وأحد فذهب مالك ومجه
ُتْم ِإَىل الصََّالِة َوَحنُْن «عن أيب هريرة: » صحيح ابن حبان«يف متمسكني بلفظ الركعة، ومبا  ِإَذا ِجئـْ

 مبا تقدم.» الصََّالةَ  ُسُجوٌد فَاْسُجُدوها َوَال تـَُعدُّوَها, َوَمْن َأْدَرَك الرَّْكَعَة فـََقْد َأْدَركَ 
َمامُ «وعند الدَّارَُقْطين:   ».ُصْلَبُه فـََقْد َأْدرََكَها َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة قـَْبَل َأْن يُِقيَم اْإلِ

 وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي يف القول اآلخر إىل أنه يكون مدرًكا حلكم الصالة.
العصر بتكبرية قبل الغروب، واختلفوا يف الظهر: فعند قَاَل الُقْرُطِيبُّ: واتفق هؤالء على إدراكهم 

يف الوقت، وعنده أنه بتمام القيام للظهر الشافعي يف قول هو مدرك ابلتكبرية هلا الشرتاكهما 
تكون قاضًيا هلا بعد، ومحل أصحاب مالك قوله: (مْن أْدرك رَْكَعًة مَن اْلَعْصِر) على أصحاب 

بهها كما سبق من كالم الطحاوي مث هذه الركعة اليت تدركون األعذار كاحلائض واملغمى عليه وش
 أ أم القرآن قراءة معتدلةهبا الوقت هي بقدر ما يكرب فيها لإلحرام ويقر 
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ويركع ويرفع ويسجد سجدتني يفصل بينهما ويطمئن يف كل ذلك على قول من أوجب 

ركعة يكفيه تكبرية والوقوف هلا،  الطمأنينة، وعلى قول من ال يوجب قراءة أم القرآن يف كل
وم من اسم الركعة وَأْشَهُب ال يراعي إدراك السجدِة بعد الركعِة، وسبب اخلالف هل املفه

للشرعية أو اللغوية؟ وأما اليت يدرك هبا فضيلة اجلماعة وحكمها أبن يكرب إلحرامها مث يركُع 
 ب اجلمهور.وُميَكُِّن يديه من ركبتيه قبل رفع اإلمام رأسه وهذا مذه
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وُرِوَي عن أيب هريرة أنه ال يـُْعَتدَّ ابلركعة ما مل يدرك اإلمام قائًما قبل أن يركع، وُرِوَي معناه عن 
عن مجاعة من السلف أنه مىت أحرم واإلماُم راكٌع أجزأه وإن مل يدرك الركوع وركع  أشهب، وُرويَ 

رفع الناس، ونقله ابُن بَزِيَزَة عن الشعيب قال: وإذا بعد اإلمام، وقيل: جيزئه وإن رفع اإلمام ما مل ي
مام رأسه د رفع اإلانتهى إىل الصف اآلخر ومل يرفعوا رؤوسهم أو بقي منهم واحٌد مل يرفع رأسه وق

 فإنه يركع وقد أدرك الصالة؛ ألن الصف الذي هو فيه إمامه.
رأسه فقد أدرك، وإن رفع اإلمام وقال ابن أيب ليلى وزفر والثوري: إذا كرب قبل أن يرفع اإلمام 

 قبل أن يضع يديه على ركبتيه فإنه ال يـَْعَتدُّ هبا.
الة، وتكبريًة للركوع فقد أدرك تلك وقت الص وقال ابن سريين: إذا أدرك تكبريًة يدخل هبا يف

 الركعة.



 قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وقيل جيزئه إن أحرم قبل سجود اإلمام.
أبو العالية: إذا جاَء وهم سجوٌد سجد معهم، فإذا سلم اإلمام قام فركع قال ابُن بَزِيَزَة: وقال 

 ركعة وال يسجد ويعتد بتلك الركعة.
قوم سجود سجد معهم، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى وال جاء وال وعن ابن عمر: أنه كان إذا

 يـَْعَتدُّ هبا.
ؤوسهم اْعُتدَّ هبا، وإن رفعوا وقال ابن مسعود: إذا ركع مث مشى فدخل يف الصف قبل أن يرفعوا ر 

 رؤوسهم قبل أن يصل إىل الصف فال يـُْعَتدُّ هبا.
الصبح قبل طلوع الشمس أنه يتمها إال أاب ركعة من قَاَل ابُن التِّْنيِ: ومجهور العلماء أن من أدرك 

 حنيفة فإنه قال تبطل بطلوع الشمس.
 ني ابلذكر دون غريمها فعنه جواابن:قال أبو السعادات ابن األثري: وأما ختصيص هاتني الصالت

 أحدمها: أن هذا احلكم ليس خاًصا هبما بل يعمُّ مجيع الصلوات عند أكثر العلماء.
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الثاين: أن هاتني الصالتني طرفا النهار، واملصلي إذا صلى بعض الصالة وطلعت الشمس أو 
أن صالته  َم هذا احلكم وعرف املصليَصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ  غربت عرف خروج الوقت فلو مل يبني

جتزيه لظن فوات الصالة وبطال�ا خبروج الوقت وليس كذلك آخر أوقات الصالة؛ وألنه �ى عن 
 الصالة عند
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الغروب والشروق، فلو مل يـُبَـنيِّ هلم صحة صالة من أدرك ركعة من هاتني الصالتني لظن املصلي 

 زول هذا الوهم.وقتني فـََعرَّفـَُهم ذلك ليصالته فسدت بدخول هاتني الأن 
قوله: (َمْن َأْدَرَك ِمَن الصُّْبِح َسْجَدًة) ويف رواية أخرى: (َمْن َأْدَرَك َسْجَدًة ِمَن الصُّْبِح) فبينهما 

 فرق:
العصر  وذلك أن من قدَّم السجدة؛ فأل�ا هي السبب الذي به اإلدراك، ومن قدَّم الصبح أو

ن على هاتني الصالتني داللة خاصة يتناول جلميع ين االمسني مها اللذان َيدُ قبل الركعة فألن هذ الَّ
 أوصافها خبالف السجدة فإ�ا تدل على بعض أوصاف الصالتني، فقدََّم اللفَظ األعمَّ اجلامَع.
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َراِهيُم َعِن ابنِ  - 557 ، َعنْ  َحدَّثَنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َعْبِد ِهللا، َحدََّثِين ِإبـْ أَبِيِه، أَنَُّه  ِشَهاٍب، َعْن َساملٍِ
َع َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل:  َلُكْم ِمَن األَُمِم  «َأْخبَـَرُه أَنَُّه مسَِ َا بـََقاؤُُكْم ِفيَما َسَلَف قـَبـْ ِإمنَّ

َتَصَف تـَّْورَاِة التـَّْورَاَة، فَـ َكَما بـَْنيَ َصَالِة الَعْصِر ِإَىل ُغُروِب الشَّْمِس، ُأوِيتَ َأْهُل ال َعِمُلوا َحىتَّ ِإَذا انـْ
لَعْصِر، مثَُّ النـََّهاُر َعَجُزوا، فَُأْعُطوا ِقريَاطًا ِقريَاطًا، مثَُّ ُأوِيتَ َأْهُل اِإلْجنِيِل اِإلْجنِيَل، فـََعِمُلوا ِإَىل َصَالِة ا

 ُغُروِب الشَّْمِس، فَُأْعِطيَنا ِقريَاَطْنيِ الُقْرآَن، فـََعِمْلَنا ِإَىل  َعَجُزوا، فَُأْعُطوا ِقريَاطًا ِقريَاطًا، مثَُّ ُأوتِيَنا
تَـَنا ِقريَا طًا ِقريَاطًا، ِقريَاَطْنيِ، فـََقاَل َأْهُل الِكَتابـَْنيِ: َأْي َرّب، َأْعطَْيَت َهُؤالَِء ِقريَاَطْنيِ ِقريَاَطْنيِ، َوَأْعطَيـْ

َهْل َظَلْمُتُكْم ِمْن َأْجرُِكْم ِمْن َشْيٍء؟ قَاُلوا: الَ، قَاَل: قَاَل ُهللا َعزَّ َوَجلَّ: َوَحنُْن ُكنَّا َأْكثـََر َعَمًال؟ قَاَل: 
 ».فـَُهَو َفْضِلي ُأوتِيِه َمْن َأَشاءُ 

َكَرُجٍل اْستَـْعَمَل َعَمًال فـََقاَل: َمْن يـَْعَمُل ِإَىل ِنْصِف النـََّهاِر َعَلى ِقريَاٍط «ويف كتاب اإلجارة: 
ُتُم الَِّذيَن تـَْعَمُلوَن ِمْن َصَالِة اْلَعْصِر ِإَىل ْليَـُهوُد، مث َعِمَلِت النَّ فـََعِمَلِت ا َصاَرى َعَلى ِقريَاَطْنيِ، مثَّ أَنـْ

 ».َمْغِرِب الشَّْمِس َعَلى ِقريَاَطْنيِ 
ُد، مثَُّ قَاَل: َمْن َمْن يـَْعَمُل ِمْن َغْدَوٍة ِإَىل ِنْصِف النـََّهاِر َعَلى ِقريَاٍط؟ فـََعِمَلِت اليَـُهو «ويف لفظ: 

ل ِيل ِمْن ِنْصِف الَّنَهاِر ِإَىل َصَالة الَعْصِر َعَلى ِقريَاٍط، فـََعِمَلِت النََّصاَرى، مثَُّ قَاَل: َمْن يـَْعَمُل يـَْعمَ 
 ».ِمْن َصَالِة اْلَعْصِر ِإَىل َأْن َتِغيَب الشَّْمُس َعَلى ِقريَاَطْنيِ؟ فَأَنـُْتم ُهمْ 
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رادة من كتاب التوحيد، مسعت النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهو قائم املشيئة واإل وقال يف اببِ 
اْلُمَهلَُّب: إمنا أدخل البخاريُّ هذا احلديَث واحلديَث الذي بعده يف هذا الباب  على املنرب، قَالَ 

ِطيَنا ِقريَاَطْنيِ) لَِيُدلَّ على أنه يستحق لقوله: (مثَُّ ُأوتِيَنا الُقْرآَن، فـََعِمْلَنا ِإَىل ُغُروِب الشَّْمِس، فَُأعْ 
ل آخر النهار فمثله كالذي أعطي بعمل البعض أجَر الكلِّ مثل الذي أعطي من العصر إىل اللي

 على ركعة أدرك وقتها أجر الصالة كلها يف آخر الوقت.
ِ: هذا احلديث مثال ملنازل األمم عند هللا تعاىل، وأن هذه األمة أقصرها عمًرا  وقال ابُن اْلُمنَـريِّ

 وأقلها
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 عمًال، وأعظمها ثوااًب.
َبُط منه للبخاريِّ بتكلف من قو  له: (فـََعِمْلَنا ِإَىل ُغُروِب الشَّْمِس) فدلَّ أن وقت العمل ممتد وُيْستَـنـْ

إىل غروب الشمس وأنه ال يفوت، وأقرب األعمال املشهور هبذا الوقت صالة العصر، وهو من 
ذ من اإلشارة ال من صريح العبارة، فإن احلديث مثاٌل وليس املراد عمًال خاًصا هبذا قبيل األخ



أعمال األمة من سائر الصلوات وغريها من سائر العبادات يف سائر مدة  الوقت، بل املراد سائر
 بقاء األمة إىل قيام الساعة.

ثالثة قراريط لكان أشبه ولكنها ما  وقول اْلُمَهلَِّب فيه بـُْعٌد فإنه لو قال إن هذه األمة ُأْعِطَيتْ 
ثريًا، مث هو أيًضا أعطيت إال بعض أجرة مجيع النهار، نعم عملت هذه األمة قليًال فأخذت ك

َفكٌّ عن حمل االستدالل؛ ألن عمل هذه األمة آخر النهار كان أفضل من عمل املتقدمني  ُمنـْ
أخرة مث هذا من اخلصائص قبلها، وال خالف أن صالة العصر متقدمة أفضل من صالهتا مت

لته املستثناة عن القياس فكيف يقاس عليه؟ أال ترى أن صيام آخر النهار ال يقوم مقام مج
 وكذلك سائر العبادات فاألوىل أوىل. انتهى.

قد بينا أن صالة العصر أتخريها أفضل من تقدميها فقوهلا ال خالف غري جيد، وأما قياسه ذلك 
 وقت الصوم ال يـَُتَحرَّى خبالف الصالة. على الصوم فغري جيد؛ ألنَّ 
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ا َأَجُلُكْم يف َأَجِل مْن َخَال مَن األَُمِم َكَما بَني صَ  َا بـََقاؤُُكْم) يف رواية اليزيدي: <ِإمنَّ َالِة قوله: (ِإمنَّ
 الَعْصِر إىل َمَغاِرِب الشَّْمِس>.

 نة فكيف يكون زما�ا أقل؟قال أبو الفرج: إن قبل مدة هذه األمة قد قاربت الستمئة س
علق بعضهم فاجلواب: أن عملها أسهل وأعمار املكلفني أقصر والساعة إليهم أقرب، قال: وت

 رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مبضمون هذا احلديث: وهو أن مدة املسلمني من حني ولد سيد�
ل لليهود فكانت مدهتم ألف سنة إىل قيام الساعة ألف سنة وذلك؛ ألنه جعل النهار نصفني األو 

سحاق: ألف سنة وستمئة سنة وز�دة يف قول ابن عباس رواية أيب صاحل عنه، ويف قول ابن إ
نصارى اليت ال خيتلف الناس أنه  وتسع مئة وتسع عشرة سنة وللنصارى كذلك، فجاءت مدة ال

سلمني ألف سنة وز�دة انتهى  كان بني عيسى ونبينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ستمئة سنة فبقي للم
 كالمه.

أ�ا مئة ومخس » كليلاإل «وفيه نظٌر من حيث إن اخلالف يف مدة الفرتة، فذكر احلاكُم يف 
سَُّهيلي أن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي حدث وعشرون سنة وذكر أ�ا أربعمئة سنة، وقد ذكر ال

أ�ِم اآلخرِة، وَذِلَك ألُف سنٍة، وإْن َأَساَءْت  إْن َأْحَسَنْت أميت فـَبَـَقاُؤها يوٌم منْ «حبديث مرفوع: 
 ويف حديث» فَِنْصُف يومٍ 
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َربٍ لَُه سبُع َدرََجاٍت، َوِإَىل َجْنبك َ�َقٌة عَ «زِْمٍل اخلزاعيِّ قال:  ُتَك َ� َرُسوَل هللا َعَلى ِمنـْ ْجَفاٌء  رَأَيـْ
َعُثها، ففسر َلُه النَِّيب صَ  اَعة الَِّيت أنذَر هبَا، ودرجاِت لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم النَّاقَة ِبِقَيام السَّ َكأَنَّك تـَبـْ

َعة آَالف سنة، بعث ِيف آخرَها ألًفا َيا: َسبـْ نـْ َرب مبدَّة الدُّ قاَل السَُّهيلي: واحلديث وإن كان » اْلِمنـْ
سبعُة أ�ٍم، كلُّ  الدنيا«وَي موقوفًا على ابن عباس من طرق صحاح قال: ضعيف اإلسناد فقد رُ 

بُِعْثُت َأَ� َوالسَّاَعُة  «هذا األصل وَعضََّده آباثر وذكر قوله:  وصحَح الطربيُّ » يوٍم ألُف سنةٍ 
 وأورده من طرق كثرية صححها.» َكَهاتـَْنيِ، وإمنا َسبَـْقتُـَها مبا َسبَـَقْت هذه هذه

 ا بَني َصَالِة الَعْصِر ِإَىل ُغُروِب الشَّْمِس).قوله: (َكمَ 
تمل أن يريد به من آخر وقتها وهو الظاهر؛ قال ابن العريبُّ: حيتمل أن يريد من أول وقتها، وحي

ألنه لو كان من أجل الوقت لكان زمان املسلمني يف العمل أكثر من زمان النصارى، وظاهر 
هلم حنن أكثر عمًال، وكثرة العمل يف الغالب يستدعي  احلديث يقتضي أن عمل النصارى أكثر لقو 

 كثرة الزمان.
موسى اآليت ذكرها يف هذا الباب وأيًضا فهو خمالف  قال أبو سليمان: هذا خمالف لرواية أيب

لرواية من قال: (اْسَتْأَجَر ُأَجَراَء فـََقاَل: َمْن يـَْعَمُل ... احلديث) فقطع األجرة لكل فريق من 
 رى قرياطًا قرياطًا واستوىف العمل وأبقى األجرة.اليهود والنصا

ب، واكتفى الراوي منه بذكر ما آل يه قطع اخلصومة وزوال العتب عنهم، وإبراؤهم من الذنوف
 األمر إليه من اآلخرة ومبلغها دون غريها من ذكر عجزهم عن العمل.

تب وانقطاعهم عن بلوغ الغاية فحرموا وقوهلم: (َال َحاَجَة لََنا ِإَىل َأْجِرَك) إشارة إىل حتريفهم الك
 ية سامل وأيب بردة.متناعهم عن متام العمل الذي ضمنوه، فكان الصحيح روامتام اآلخرة ال
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وقَاَل الدَّاوِديُّ: قوله: (َعَجُزوا) قاله أيًضا يف النصارى، وحكى بعضهم يف حديث أيب موسى: (َال 
لًما من  َأْجِرَك) حكاه عن اليهود ذلك ما عملنا قال: فإن كان وصف من مات مسَحاَجَة لََنا ِإَىل 

صلى هللا عليهما وسلم  قوم موسى فال يقال َعَجُزوا، وكذلك من مات مسلًما من قوم عيسى
 وإن كان قاله ممن آمن مث كفر يـُْعَطى القرياط من حبط عمله فكفر.

ْنيِ) فيه تفضيل هذه ِمْلَنا ِإَىل ُغُروِب الشَّْمِس، فَُأْعِطيَنا ِقريَاَطْنيِ ِقريَاطَ قوله: (مثَُّ ُأوتِيَنا الُقْرآَن، فـَعَ 
ة يقينها ومراعاة أصل دينها، فإْن زلَّْت فأكثر األمة وتوفري أجرها مع قلة عملها، وإمنا فضلت لقو 

] وكامتناعهم 138 زللها يف الفروع خبالف من كان قبلهم كقوهلم: {اْجَعْل لََنا ِإَهلًا} [األعراف:



] واستنبط 24أَْنَت َورَبَُّك فـََقاِتَال} [املائدة: من أخذ الكتاب حىت نـََتَق اجلبل فوقهم و {فَاْذَهْب 
 احلنفيون أبو زيد
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وغريه من هذا أن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء ِمثْـَلْيه؛ ألنه » األسرار«الدبوسي يف كتاب 

من أول العاشرة فيكون إىل الغروب ثالث ساعات غري شيء يسري، إذا كان كذلك كان قريًبا 
الساعة ارى عملوا أيًضا ثالث ساعات وشيًئا يسريًا وهو من أول الزوال إىل أول ويكون النص

 العاشرة وهو إذا صار ظل كل شيء مثله، واْعُرتَِض على هذا أبمور منها:
نصارى ووقتهم أكثر من وقتنا فيستقيم قوهلم أكثر أن النصارى مل تقله إمنا قاله الفريقان اليهود وال

االعرتاض أبن اليهود والنصارى ال يتفقان على قول واحد، بل قالت عمًال. وأجيب: عن هذا 
 ى كنا أكثر عمال وأقل عطاء وكذا اليهود ابعتبار كثرة العمل.النصار 

َناُء ِهللا َوَأِحبَّاُؤُه} [املائدة: وقوله: كقوله تعاىل حاكًيا عنهم: {َوقَاَلِت اَليَـُهوُد َوالنََّصا َرى َحنُْن أَبـْ
ناء ذلك اليهود وحدها والنصارى وحدها؛ ألن اليهود ال يقولون إن النصارى أب] وإمنا قال 18

 هللا وأحباؤه وكذا النصارى.
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وزعم أبو اْلَمَعايل اجلَُوْيِين أبن األحكام ال تتعلق ابألحاديث اليت أتيت لضرب األمثال فإنه موضع 
هللا َصلَّى وٍُّز وتـََوسٍُّع كما قال سيد� رسول بو بكر بن العريب: هو وإن كان موضع جتََ َجتَوٍُّز، قال أ

 ُهللا عليِه وَسلََّم ال يقول إال حًقا مبثل أو توسع.
قال: وقوله: (مْن َصَالِة الَعْصِر) حيتمل أول الوقت وآخره فال يقضي أبحد االحتمالني على 

 اآلخر.
املسلمني ال تغضب من حكم هللا عز ْوُد والنََّصاَرى) يعين: الكفار؛ ألن وقوله: (فـََغِضَبِت اليَـهُ 

 وجل.
قَاَل ابُن التِّْنيِ: ولعل قوهلم حنن أكثر عمًال وأقل عطاء، أي أ�َّ ال نرضى هبذا مث تـَرَُكوا ذلك، 

 وقالوا: (لَك َما َعِمْلَنا اَبِطًال) كما يف حديث أيب موسى، واتفق احلديثان.
 بـَُرْيَدَة، َعْن َأِيب ُموَسى، َعِن النَِّيبِّ و ُأَساَمَة، َعْن بـَُرْيدَة، َعْن َأِيب ثَنا أَبُو ُكَرْيٍب، َحدَّثَنا أَبُ َحدَّ  - 558

َمَثُل املُْسِلِمَني َواليَـُهوِد َوالنََّصاَرى، َكَمَثِل رَُجٍل اْسَتْأَجَر قـَْوًما «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 
َقاُلوا: َال َحاَجَة لََنا ِإَىل َأْجِرَك، فَاْسَتْأَجَر فـََعِمُلوا ِإَىل ِنْصِف النـََّهاِر فَـ  َمُلوَن َلُه َعَمًال ِإَىل اللَّْيِل،يـَعْ 

َرْيِن، فـََقاَل: َأْكِمُلوا بَِقيََّة يـَْوِمُكْم َوَلُكُم الَِّذي َشَرْطُت، فـََعِمُلوا َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِحَني َصالَةِ   َأِجيـْ



بَِقيََّة يـَْوِمِهْم َحىتَّ َغاَبِت الشَّْمُس،  ا، فَاْسَتْأَجَر قـَْوًما، فـََعِمُلواالَعْصِر، قَاُلوا: َلَك َما َعِمْلنَ 
 ]558[خ ». َواْسَتْكَمُلوا َأْجَر الَفرِيَقْنيِ ِكَليهَما
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، ْعُلومٍ اْسَتْأَجَر قـَْوًما يـَْعَمُلوَن َعَمًال ِإَىل اللَّْيِل َعَلى َأْجٍر مَ »: «مستخرج أيب نعيم اإلمساعيلي«ويف 
رَُكْم  فـََلمَّا قَاُلوا: الَ َحاَجَة لََنا ِإَىل ُأْجَرِتَك، قاَل َهلُْم: َال تـَْفَعُلوا واْعَمُلوا بَِقيََّة يـَْوِمُكم َوُخُذوا َأجْ 

 -يعين اآلخرين-َواْسَتْكَمُلوا «وفيه: » َكاِمًال، فَأَبـَْوا َوتـَرَُكوا ذلك وقاَل ِلْآلَخَرْيِن َكَما قاَل هلؤالءِ 
لَِّذيَن الَفرِيَقْنيِ واَألْجَر كلَّه َذِلَك َمَثُل اْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى تـَرَُكوا َما َأَمَرُهُم ُهللا، َوَمَثُل اْلُمْسِلِمَني اَأْجَر 

 ».قَِبُلوا َهْدَي ِهللا، َوَما َجاَءه َرُسولُه
: إمنا قالت النََّصارى حنن أكثرهم عمًال؛ أل� ا مبوسى وعيسى صلى هللا م آمنو قَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ

 عليهما وسلم. انتهى كالمه.
 وفيه نظر من حيث إن النصارى مل يؤمنوا مبوسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

 %49ص  1%ج 
 على ذلك مجاعة اإلخَبارِيِّني.

لى من قَاَل ابُن التِّْنيِ: حديث ابن عمر ُحيَْمُل على من كان مسلًما، وحديث أيب موسى ُحيَْمُل ع
دََّل دينه بعد نبيه، وقَاَل الدَّاوِديُّ: إن كان إمنا َوَصَف من مات على دين اإلسالم من قـَْبِل ب

موسى قبَل أن يكفروا مبوسى فال يقال إ�م عجزوا، ولذلك من مات على دين اإلسالم على دين 
ك فيمن آمن مث  قال ذل عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قبَل أن يكفروا فال يقال عجزوا، وإن كان

 كفر فكيف يعطي القرياط من حبط عمله بكفره؟
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ويف رواية أيب موسى أن الفريقني كانوا على إميان مث كفَر منهم مْن كفَر َفَضَرَب هبم هذا املثل، وإمنا 
من صالة الظهر إىل الليل مثل ما أعطي اليهود من طلوع الشمس إىل غروهبا؛ أعطى النصارى 

اطًا قرياطًا، م آمنوا مبوسى وعيسى فمن آمن منهم ومات على إميانه من الفريقني ُأْعِطَي قري أل�
َما  ومن كفر بعد نبيه ومل يؤمن وهم الذين قالوا: (َال َحاَجَة لََنا ِإَىل َأْجِرَك) والذين قالوا: (لكَ 

ت يف حديثه عن َعِمْلَنا) وعلى هذا تتفق رواية ابن عمر وأيب موسى ويكون كل واحد قد سك
ل َعَجَز، ومن كفر بعد بعض القصة؛ ألن من مات على إميانه من قوم موسى أو عيسى ال يقا



 ].65[الزمر:  إميانه فهو العاجز وال أجر له، قال هللا تعاىل: {لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك}
ن موسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ليعملوا وقَاَل اْلُمَهلَُّب: هذا مثٌل ُضِرَب للناس الذين شرع هلم دي

ىل أن بعث هللا تعاىل عيسى عليه السالم فأمرهم ابتَِّباعه فَأَبَوا الدهر كله مبا �مرهم وينهاهم إ
ى على أن يعملوا ابقي الدهر مبا يـُْؤَمُروَن به وتربؤوا مما جاء به، وعمل آخرون مبا جاء به عيس

ل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فدعاهم إىل العمل مبا جاء به فَأَبـَْوا فعملوا حىت بُِعَث سيد� رسو 
وَعَصْوا، فجاء هللا ابملسلمني فعملوا مبا جاء به ويعملون به إىل يوم القيامة فلهم أجر من عمل 

  كإمتام النهار الذي اْستـُْؤِجَر عليه كله أول طبقة.الدهر كله بعبادة هللا
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هلم مدة أعمال اليهود هلم أجرهم إىل أن نسخ هللا تعاىل شريعتهم  ن عمر قدَّرَ ويف حديث اب
َعِث عي سى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: من يعمل إىل مدة هذا الشرع وله أجر بعيسى، وقال عند َمبـْ

على  قرياط؟ فعملت النصارى إىل أن نسخ هللا ذلك مبحمد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مث قال متفضًال 
املسلمني: من يعمل بقية النهار إىل الليل وله قرياطان؟ فقال املسلمون: حنن نعمل إىل انقطاع 

من عمل من اليهود إىل أن آمن بعيسى وعمل بشريعته له أجره مرتني، وكذلك النصارى الدهر، ف
من يب يعين: يؤتى إذا آمنوا مبحمد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كما جاء يف احلديث ورجل آمن بنبيه وآ

 أجره مرتني، وحيتمل قوهلم حنن أكثر عمًال قوَل اليهود؛ أل�م عملوا ست ساعات ويكون
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قوُل النصارى حنن أقلُّ عطاء، وإن كانوا متقاربني مع املسلمني يف العمل فيكون احلديث على 
بار عن مجلة، واملراد العموم يف اليهود وعلى اخلصوص يف النصارى، وقد �يت يف الكالم أخ

ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن} [الرمحن:  وإمنا خيرج من امللح ال من ] 22بعضها كقوله تعاىل: {َخيُْرُج ِمنـْ
] والناسي كان يوشع 60العذب وقوله تعاىل: {فـََلمَّا بـََلغَا َجمَْمَع بـَْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتـَُهَما} [الكهف: 

ِسيُت اْحلُوَت} وقيل حيتمل أن كل طائفة منهما أكثر عمًال وأقل عطاء؛ ألن بدليل قوله: {ِإّينِ نَ 
 وقت العصر فـَُيْحَمُل على أ�ا عملت آخر وقت العصر النصارى عملت إىل صالة العصر إىل

ذكره ابن القصَّار ومثََّ وجٌه آخر وذلك أن نصف النهار وقت زوال الشمس يف آخر الساعة 
العاشرة بعد ُمِضي شيء يسري منها فزادت املدة اليت بني الظهر السادسة والعصر يف أول 

مقدار ما بني آخر الساعة التاسعة وأول العاشرة وإن  والعصر على املدة اليت بني العصر إىل الليل 
 كان ذلك القدر ال يـَتَـبَـيـَُّنُه كثري من الناس فهي ز�دة يف العمل.
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كل شيء مثليه، قالوا: وقت الظهر ممتدٌّ إىل أن يصري ظل  واستدلَّ بعض احلنفية على أن آخر 
من الدنيا يف مقابلة من كان قبلنا من األمم بقدر ما بني صالة وذلك أنه جعل لنا من الزمان 

العصر إىل غروب الشمس وهو يدل أن بينهما أقل من ربع النهار؛ ألنه مل يبق من الدنيا ربع 
ْلوْسَطى، فشبه َوَأَشاَر اِبلسَّبَّابَِة َوا» بُِعْثُت َأَ� َوالسَّاَعُة َكَهاتـَْنيِ «َسلََّم: الزمان لقوله َصلَّى ُهللا عليِه و 

 ما بقي من الدنيا إىل قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بني السبابة والوسطى من التفاوت.
ُبٌع وز�دهتا قاَل السَُّهيلي: وما بينهما نصف ُسُبع؛ ألن الوسطى ثالثة أسباع كل مفصل منها سُ 

سنة، فكل ُسُبٍع ألفا على السبابة نصف سبع، والدنيا على ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آالف 
َلِت الوسطى على السبابة بنصف األمنلة وهو ألف سنة فيما ذكره أبو جعفر الطربي  سنة وُفضِّ

 وغريه.
سنة وثالث سنني، وهل  وزعم السَُّهيلي أن حبساب احلروف املقطعة أوائل السور تكون تسعمئة

 هي من مبعثه أو هجرته أو وفاته فاهلل أعلم؟.
ْنيِ: واجلواب عن قول احلنفية أبن هذا احلديث ُقِصَد به ذكر األعمال ال بيان قَاَل ابُن التِّ 

األوقات، وحديث األوقات ُقِصَد به األوقات، وما ُقِصَد به بيان احلكم مقدم على غريه، وأيًضا 
تلي قيام الساعة كما أن صالة العصر تلي املغرب وكما تلي السبابة الوسطى، ومل  فإن هذه األمة

يان ما بقي من الدنيا؛ ألن هللا تعاىل قد استأثر بعلم ذلك، وقد قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: يرد ب
َها أبَِْعَلَم هِبَا ِمَن السَّاِئلِ «  ».َما اْلَمْسُؤوُل َعنـْ

 ا أجَر الَفرِيـَْقْنيِ ِكَالُمهَا) صوابه كليهماوقوله: (واْسَتْكَمُلو 
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  تعاىل أعلم.ألنه أتكيد للمجرور، وهللا
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أيب علي اهلََجري: » أمايل«البن ِسْيَده: والَقرَّاُط والقرياط من الوزن معروف، ويف » اْلُمْحَكمِ «ويف 
للقزَّاز: قرط فالن على » اجلامع«يف ، و -الواو بعد القاف  -ِرٌط تصغري قرياط وتقول: قـَُويْ 

اء إذا أعطاه قليًال، ومنه اشتقاق القرياط الذي يتصرف به، وأصله قـَرَّاط فأبدلوا من إحدى العط
َحاحِ «الراءين �ًء، يدلُّ على ذلك قوهلم يف اجلمع: قراريط، َوِيف   والقرياط نصف دينار.»: الصِّ

 (اَبُب َوْقِت املَْغِرِب)
 َوالِعَشاِء. ٌء: َجيَْمُع املَرِيُض بـَْنيَ املَْغِربِ َوقَاَل َعطَا



، َحدَّثَنا أَبُو النََّجاِشيِّ َمْوَىل رَافِ  – 559 ِع: َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن ِمْهَراَن، َحدَّثَنا الَولِيُد، َحدَّثَنا اَألْوزَاِعيُّ
َع رَاِفَع ْبَن َخِديجٍ  َم، فـَيَـْنَصِرُف وإنَّ َع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ ُكنَّا ُنَصلِّي املَْغِرَب مَ «يـَُقوُل:  مسَِ

 ]559[خ » َأَحَدَ� لَيُـْبِصُر َمَواِقَع نـَْبِلهِ 
ُكنَّا ُنَصلِّي اْلَمْغِرَب مثَُّ نـَْرِمي فـَيَـَرى َأَحُدَ� َمْوِضَع «وعند أيب داود صحيًحا من حديث أنس: 

 ».ْبِلهِ نَـ 
ي اْلَمْغِرَب مثَُّ يـَْرِجُع النَّاُس ِإَىل َأَهِليِهْم  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّ كاَن النَِّيبُّ «وعن كعب بن مالك: 

 قال أبو حامت: الصحيح مرسل.».بَِبِين َسِلَمَة َوُهْم يـُْبِصُروَن َمَواِقَع النـَّْبِل ِحَني يـُْرَمى هِبَا
ي بَِنا صالَة َم حَني حاصَر الطَّاِئَف، فكاَن ُيّصلِّ نُت مَع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ وعن أيب َطرِيٍف ك

قال أمحد بن حنبل: صالة البصر ». البصِر َحىتَّ لو أنَّ رجًال رََمى ِبَسْهٍم َلَرَأى َمْوِضَع نـَْبِلهِ 
 املغرب.

 ».وحنُن نـُْبِصُر َمَواِقَع النـَّْبلِ  مثَّ َ�ِْيت بين َسِلَمةَ «وعنده أيًضا حديث جابر بلفظ: 
َخنُْرُج نـَتَـَناَضُل َحىتَّ َنْدُخَل بـُُيوَت َبِين َسِلَمَة نـَْنُظُر ِإَىل  مثَُّ «عند الشافعيِّ من حديثه عن إبراهيم: و 

ْسَفارِ   ».َمَواِقِع النـَّْبِل ِمَن اْإلِ
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ُر املغرَب لطعاٍم وَال غريه«وعند الدَّارَُقْطين:   ديث غريب.وقال ابن شاهني هذا ح» َملْ َيُكْن يـَُؤخِّ
أَنـَُّهْم كانوا ُيَصلُّوَن مَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه «ائيِّ بسند صحيح عن رجل من َأْسَلَم: وعند النَّسَ 

 ».وَسلََّم املغرَب مثَُّ يرجعوَن ِإَىل َأْهِلْيِهْم ِإَىل َأْقَصى املدينِة يـَْرُموَن فـَيُـْبِصُروَن َمَواِقَع نـَْبِلِهمْ 
لِّي مَع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم املغرَب مثَُّ نـَْنَصِرُف َحىتَّ َ�ِْيتَ ُكنَّا ُنصَ «َخاِلٍد:  وَعْن زَْيِد ْبنِ 

من حديث صاحل بن نبهان، » املعجم الكبري«رواه الطرباينُّ يف » السُّوَق َوِإ�َّ لَنَـَرى َمَواِضَع النـَّْبلِ 
، وعند ابِن ُخَزْميََة »ماألحكا«لي الطُّوسي يف وعن أم حبيبة بنت أيب سفيان بنحوه ذكر أبو ع

ُروا «وصحيح احلاكم من حديث العباس بن عبد املطلب:  َالتـََزاُل ُأمَِّيت َعَلى اْلِفْطَرِة َماَملْ يـَُؤخِّ
 ».اْلَمْغِرَب ِإَىل اْشِتَباِك النُُّجومِ 

َنا أَبُو أَيُّ  وعند ابن خزمية أيًضا َعْن َمْرثَِد ْبِن َعْبِد ِهللا قاَل: َقِدمَ  وَب َغاِزً�، َوُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر بِن َعَليـْ
ْعَت حممد َعَلى ِمْصَر فََأخََّر اْلَمْغِرَب فـََقاَم ِإلَْيِه أَبُو أَيُّوَب فـََقاَل: َما َهِذِه الصََّالُة َ� ُعْقَبُة؟ أَما مسَِ 

 َرُسْوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:
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ُروا اْلَمْغِرَب ِإَىل أْن َيْشَتِبَك النُّجومَال تـََزاُل ُأمَِّيت ِخبَ «يقول:   ».ْريٍ َأْو َعَلى اْلِفْطَرِة َماَملْ يـَُؤخِّ
 قال أبو ُزْرعَة: وهو أصح.» اَبِدرُوا بصالِة املغرِب طُُلوَع النُُّجومِ «ويف لفظ عن أيب أيوب: 
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ِفْطَرِة َما َصلَّوا املغرَب قبَل َالتـََزاُل ُأمَِّيت َعَلى الْ «يزيد:  وعند الدَّارَُقْطين من حديث السائب بن
وهذه األحاديث تدل على استحباب تعجيل املغرب وال خالف بني العلماء يف » النُُّجومِ  طلوعِ 

ذلك إال ما ُحِكَي عن بعض الشيعة أ�ا تؤخر حىت تشتبك النجوم، قال الشعيبُّ: وهي نزعٌة 
ج عند تَـَفُت إليها، وال أصل هلا إال ما لعلَّه يكوُن مأخوًذا من حديث معاذ اْلُمَخرَّ يهوديٌة فال يـُلْ 

ابن حبان: أنَُّه كاَن ُيَصلِّي مَع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صالَة املغرِب مثَُّ يرجُع ِإَىل قـَْوِمِه فـَُيَصلِّي 
 هبم تلَك الصالِة.

» دُ َوَال َصَالَة بـَْعَدَها َحىتَّ َيْطُلَع الشَّاهِ «ُمْسِلٍم وذكَر العصَر قال: ومن حديث أيب َبْصَرَة من ِعْنَد 
 َوالشَّاِهُد: النَّْجُم.

عن عبد » مراسيل أيب داود«ومها يدالن على اجلواز ال على الفضيلة بال خالف، وأما ما يف 
ُلو «العزيز رُفـَْيٍع قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  ُروا َعجِّ ا ِبَصَالِة النَّهاِر ِيف يـَْوِم َغْيٍم َوَأخِّ

 تعاىل أعلم استبانة غيبوبة الشمس حىت يتمكن الوقت النبهامه، وهلذا قال فمراده وهللا» اْلَمْغِربَ 
أصح األقوال أن هلا وقتني وآخر وقتها إىل غيبوبة »: شرح السنة«البغوي فيما رويناه عنه يف 

يكره أتخري » قنية املنية«ن وقتها ممتد إىل أن يغيب الشفق. ويف الشفق، ومذهب أيب حنيفة أ
د يف روايته عن أيب حنيفة وال يكره يف رواية احلسن عنه ما مل يغب الشفق، املغرب عند حمم

واألصح أنه يكره إال من عذر كالسفر وحنوه، ويف التأخري بتطويل القراءة خالف احتجاًجا 
، وحبديث أيب »نور«ويف رواية: » رُب َماَملْ َيْسُقْط نُوُر الشََّفقِ واملغ«حبديث عبد هللا بن عمر: 

 ».وأوُل وقِت املغرِب َحىتَّ تغيَب الشمُس، وآِخُرها حَني يغيُب الشفقُ «هريرة: 
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وحبديث األعرايب السائل عن وقت الصالة وأنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صلى املغرب يف اليوم الثاين 
غيب. قَاَل الدَّارَُقْطين: اْعُتِربَُت األحاديث يف املواقيت فمن ذكر للمغرب د الشفق يحني كا

الوقت الواحد فبإمامة جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وأبو موسى وبريدة وغريمها َحيُْكْوَن الوقتني 
 فعل رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.



آخر وقت املغرب أن »: اإلقناع«ابن املنذر يف كتاب  به، وقال وقوله فصار متأخًرا فيجب األخذ
وقال يف » ال يفوت صالة حىت جييء وقت األخرى«يغيب الشفق لقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

اختلفوا يف وقت املغرب فقال مالك واألوزاعي والشافعي يقولون ال وقت هلا إال »: اإلشراف«
يه قول اثٍن وهو أن وقت املغرب إىل أن يغيب الشفق هذا مس قال وفوقًتا واجًبا إذا غابت الش

 قول أيب حنيفة والثوري وأمحد وإسحاق
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وقد روينا عن طاوس أنه قال: ال تفوت املغرب والعشاء حىت الفجر، وروينا عن عطاء أنه قال: 
ين عبد جريج أخرب عن ابن » مصنف عبد الرزاق«ال تفوت املغرب والعشاء حىت النهار، ويف 

مْن «الرمحن ابن سابط أنَّ أاب أمامة سأل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مىت غروب الشمس قال: 
 ».أوِل َما َتْصَفرُّ إىل أْن تـَْغُربَ 
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َراِهيَم، َعْن  َسْعِد ْبنِ  َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعنْ  – 560 ِإبـْ
، قَاَل: َقِدَم احلَجَّاُج َفَسأَْلَنا َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا، فـََقاَل:  َكاَن «ُحمَمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن احلََسِن ْبِن َعِليٍّ

، َواملَْغِرَب ِإَذا َوَجَبْت، ُس نَِقيَّةٌ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي الظُّْهَر اِبهلَاِجَرِة، َوالَعْصَر َوالشَّمْ 
وا َأْو َكاَن َوالِعَشاَء َأْحَياً� َوَأْحَياً�، ِإَذا رَآُهُم اْجَتَمُعوا َعجََّل، َوِإَذا رَآُهْم أَْبَطُؤوا َأخََّر، َوالصُّْبَح َكانُ 

 ]560النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّيَها ِبَغَلٍس. [خ 
ُر الصلوات فسألنا جابًرا. رواية معاذ بنويف   معاذ عن ُشعبة: كاَن احلجَّاُج يـَُؤخِّ

 ويف رواية أمحد بن حنبل عن ُغْنَدٍر: قدَم احلجاُج املدينَة فسألَنا جابًرا.
قَاَل ابُن َبطَّاٍل: ظاهره أن الصبح كان يصليها بَِغَلٍس اجتمعوا أو مل جيتمعوا وال يفعُل فيها كما 

فصيح الكالم وفيه حذفان: ُحِذَف خرب كان وهو جائز كحذف خرب عشاء وهذا من يفعل ابل
ِئي َملْ حيَِْضَن} [الطالق:  ] واملعىن: والالئي مل حيضن فعدهتن مثل 4املبتدأ كقوله تعاىل: {َوالالَّ

ذلك ثالثة أشهر، واحلذف الثاين حْذُف اجلملة اليت هي اخلرب لداللة ما تقدم عليه، وحذف 
 ) مع كو�ا منتصبة هلا.اليت بعد (أو اجلملة

قال السََّفاُقسيُّ: تقديره أو مل يكونوا جمتمعني، ويصح أن يكون كان هنا اتمًة غَري �قصة، فتكوَن 
 مبعىن احلضور والوقوع، ويكون احملذوف ما بعد (أو) خاصة.

َراِهيَم، َحدَّثَنا يَزِيُد، َعْن سَ  – 561 ا ُنَصلِّي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه ُكنَّ «َلَمَة َحدَّثَنا املَكِّيُّ ْبُن ِإبـْ



 ]561[خ ». وَسلََّم املَْغِرَب ِإَذا تـََواَرْت اِبِحلَجابِ 
 حديث ابن عباس يف قصر الصالة.». ساعَة تغرُب الشمُس إذا غاَب َحاِجبُـَها«وعند الطُّوسي: 
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ل واألنبال، له من لفظه، وقيل: واحدهتا نـَْبلة، وهي النباالنـَّْبُل: السهام، قال ابن ِسْيده: ال واحد 
َلٌة، ويف » واعيالكتاب ال«ويف  أليب موسى: هو سهم » املغيث«أليب حممد عن أيب زيد: واحده نـَبـْ

عريب لطيف غري طويل ال كسهام النشاب، واحلُْسَيان أصغر من النبل يـُْرَمى هبا على القسي 
 الكبار يف جماري اخلشب.

 َمْن َكرَِه َأْن يـَُقاَل ِلْلَمْغِرِب الِعَشاُء) (اَببُ 
بُو َمْعَمٍر، َحدَّثَنا َعْبُد الَواِرِث، َعِن احلَُسْنيِ، َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن بـَُرْيَدَة، َحدََّثِين َحدَّثَنا أَ  - 563

َال تـَْغِلبَـنَُّكُم اَألْعَراُب َعَلى اْسِم َصالَِتُكُم « َعْبُد ِهللا املَُزِينُّ، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل:
قَاَل: َوتـَُقوُل اَألْعَراُب: ِهَي الِعَشاُء، وعند اإلمساعيلي عن حسني املعلم عن ابن بـَُرْيَدَة  »املَْغِربِ 

 عن عبد هللا
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يها َعَتَمةً َال تـَْغِلبَـنَُّكُم اَألْعَراُب َعَلى اْسِم َصالَ «ابن اْلُمَغفَِّل:  ». ِتُكُم املَْغِرِب، فإنَّ األعراَب ُتَسمِّ
 ]563[خ 
اِإلْمسَاِعْيِليُّ: وحديث أيب مسعود عند عبد الصمد يدل على أنه يف صالة العشاء اآلخرة،  قَالَ 

وكذا روى ابن عمر يف العشاء اآلخرة التحذير من أن تغلبهم األعراب على اسم صالهتم، يعين 
ْلِعَشاُء، َوُهْم يـُْعِتُموَن ْغِلبَـنَُّكُم اْألَْعَراُب َعَلى اْسِم َصَالِتُكْم، َأَال ِإنـََّها اَال يَـ «حديث مسلم: 

ِبلِ  ِبلِ «ويف رواية: ».اِبْإلِ  ».َعَلى اْسِم َصَالِتُكُم اْلِعَشاِء، َوِإنـََّها تـُْعِتُم ِحبَِالِب اْإلِ
ِبلِ َعَلى اْسِم َصَالِتُكْم َهِذِه؛ فَِإنـَّهُ «ويف النسائي:   ».ْم يـُْعِتُموَن َعَلى اْإلِ

 ». عليِه وَسلََّم على املنرب يقولمسعُت النيبَّ َصلَّى هللاُ «ويف رواية: 
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: فأما هارون بن عبد هللا َفَسمَّى املغرب يف حديثه عند عبد الصمد، واتبع عبد  قَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ
 عز وجل ورسوله َصلَّى ُهللا ا كره ذلك؛ ألن التسمية من هللاَمٍر، قَاَل اْلُمَهلَُّب: إمنالصمد أبو َمعْ 

] قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وهذا يدلُّ أنه ال 31عليِه وَسلََّم قال تعاىل: {َوَعلََّم آَدَم اْألَْمسَاَء ُكلََّها} [البقرة: 



ٍة ابمسها ليكون ، وينبغي أن تـُْفَرَد كلُّ صالجيب أن يُقال للمغرب العشاء األول كما تقول العامَّةُ 
 ال إال الَعَتَمَة فإنه قد صحَّ يف اآلاثر الثابتة هلا امسان.بعد من اإلشك

ُروها، ولكن  قوله: (ال يـَْغِلبَـنَُّكْم) قال األزهريُّ: معناه ال يـَُغرَّنَّكم ِفْعُلهم هذا عن صالتكم فـَُتؤخِّ
 كون غيبوبة الشفق.أول ظالم الليل وذلك من حني ي َصلُّوها إذا كان وقتها، والعشاء

املغرب عشاء ألدى إىل اللَّْبس ابلعشاء اآلخرة، والكراهة يف ذلك َأالَّ يـَتَِّبع األعراب فلو قيل يف 
يف هذه التسمية، وقيل: إن األعراب يسمو�ا العتمة؛ لكو�م يؤخرون احلَْلَب إىل شدة الظالم، 

، ال على التحرمي، ىل، فهو إرشاد إىل ما هو األوىل يعدل هبا عما مساها هللا تعاقَاَل الُقْرُطِيبُّ: لئال
» ولو يـَْعَلُموَن َما يف الَعَتَمِة والصُّْبحِ «وال على أنه جيوز، أال تراه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قد قال: 

أبو حممد املنذري: وقد أابح تسميتها بذلك أبو بكر وابن عباس فيما ذكره ابن أيب شيبة، وقال 
 فإنَّ التاريخ يف تقدمي أحدمها على اآلخر ُمتَـَعذِّر. ون أحد احلديثني �سًخا لآلخر،حيتمل أن يك

وقال النووي: حيتمل أنه خاطب ابلعتمة من ال يعرف هلا امسًا غريه، فلو قال: لو يعلمون ما يف 
، واستعمل العتمة اليت ال العشاء والصبح حلملوها على املغرب ففسد املعىن وفات املطلوب

 على احتمال أخفِّ املفسدين لدفع أعظمها.ن فيها، وظواهر الشرع متظافرة يشكو 
 (اَبُب ِذْكِر الِعَشاِء َوالَعَتَمِة، َوَمْن رَآُه َواِسًعا)
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َرَة: َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:   ».ُء َوالَفْجرُ أَثـَْقُل الصََّالِة َعَلى املَُناِفِقَني الِعَشا«قَاَل أَبُو ُهَريـْ
 ».َلْو تـَْعَلُموَن َما ِيف الَعَتَمِة َوالَفْجرِ «َوقَاَل: 

ب األذان والشهادات، قال مجاعة، والثاين يف اباللفظ األول أسنده البخاري يف فضل العشاء يف 
] 58ور: أبو عبد هللا: واالختيار أن يقول العشاء لقول هللا تعاىل {َوِمْن بـَْعِد َصَالِة اْلِعَشاِء} [الن

 َويُْذَكرُ 
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 ».َتَم هِبَاِة الِعَشاِء فََأعْ ُكنَّا نـَتَـَناَوُب النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِعْنَد َصالَ «َعْن َأِيب ُموَسى: 
هكذا التعليق ذكره البخاري مسنًدا يف ابب فضل العشاء، وخرَّجه مسلم أيًضا، وهو يردُّ قول 

 املمرض �زل عند البخاري عن رؤيته اجملزوم فيه. من يقول إن التعليق
 ».اِبلِعَشاءِ َأْعَتَم النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «وقال ابن عباس وعائشة: 

ابن عباس هذا ذكره البخاري ُمْسَنًدا يف ابب النوم قبل العشاء، والتعليق عن عائشة خرجه تعليق 
هذا » َأْعَتَم النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبلَعَتَمةِ «ائشة: يف ابب فضل العشاء، وقال بعضهم عن ع



 نها.ذكره النسائي من حديث شعيب عن الزهري عن عروة ع
هذا �يت يف الباب بعد هذا، وقد » َن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي الِعَشاءَ َكا«وقال جابر: 

ُر الِعَشاءَ «أبو بـَْرزََة: تقدََّم قبله أيًضا، وقال  تقدم هذا » َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُؤخِّ
هذا �يت »  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلِعَشاء اْآلِخَرةِ َأخََّر النَِّيبُّ «أنس: ُمْسَنًدا يف وقت العصر وقال 

َصلَّى «ر وأبو أيوب وابن عباس: ُمْسَنًدا يف ابب وقت العشاء إىل نصف الليل، وقال ابن عم
 ود وابن ماجه.هذا مسنٌد يف كتاب أيب دا» النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم املَْغِرَب َوالِعَشاءَ 
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، قَاَل َساِملٌ َأْخبَـرَ  - 564 ْبُد ِهللا  عَ ِين َحدَّثَنا َعْبَداُن، َأْخبَـَرَ� َعْبُد ِهللا، َحدَّثَنا يُوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ
َلًة َصالََة الِعَشاِء، َوِهَي الَِّيت َتْدُعو النَّاُس العَ  َتَمَة، قَاَل: َصلَّى لََنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لَيـْ

َنا، فـََقاَل:  َلَتُكْم َهِذِه، فَِإنَّ رَْأَس ِمَئةِ «مثَُّ اْنَصَرَف فََأقْـَبَل َعَليـْ َتُكْم لَيـْ َقى ِممَّْن ُهَو نَ سَ  َأرَأَيـْ َها، َال يـَبـْ ٍة ِمنـْ
 ]564[خ ». َعَلى َظْهِر اَألْرِض َأَحدٌ 

احلديَث. وقال: » صلَّى لََنا الِعَشاَء يف آِخِر َصَالتِِه فـََلمَّا َسلََّم قاَم فقالَ «ويف ابب السمر ابلعلم: 
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَىل َما ِيبِّ النَّ يف ابب السمر يف الفقه بعد العشاء: فـََوِهَل النَّاُس ِيف َمَقالَِة 

َا قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َقى «يـََتَحدَّثُوَن بِه يف َهِذِه اَألَحاِديِث، َعْن ِمَئِة َسَنٍة، َوِإمنَّ الَ يـَبـْ
بعض الناس هبذا احلديث على عدم حياة  قَ َعلَّ يُرِيُد ِبَذِلَك أَنـََّها َختْرُِم، تَـ » ِممَّْن ُهَو َعَلى َظْهِر األَْرضِ 

 اخلضر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
وقد اْخُتِلَف فيه ويف امسه فقال ابن عباس: هو ابن آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لصلبه، ويف رواية 

ومساه  حاقإس الكليب من أيب صاحل عنه هو من سبط هارون َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وكذا قاله ابن
َأْرِمَيا، قَاَل الطََّربِيُّ: وهذا ليس بصحيح؛ ألن أْرِمَيا كان زمن َخبْتَـَنصَّر قال أبو جعفر: وقيل هو 
الولد الرابع من أوالد آدم، وقال كعب: امسه اخلضر بن عامل، وقال ابن وهب: امسه أيليا بن 

ْبِن َساِم، وقال ابن هليعة: هو ابن فرعون موسى خد فشَمْلَكاَن ْبِن فَاِلْع ْبِن َغاِبَر ْبِن َشاِلَخ بن َأرْ 
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وقال عبد هللا بن شوذب: كان من ولد فارس, قال أبو جعفر: وقيل كان يف 

 / أ].30أ�م أفريدون [
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عليِه وَسلََّم وقيل: كان  وقيل: كان على مقدمة ذي القرنني، وامسه أفريدون أ�م إبراهيم َصلَّى هللاُ 
ه، وقال مقاتل: امسه اليسع, وقال حيىي بن سالم: هو إلياس، وزعم ابن عباس ابن خالية ووزير 

ووهب أنه كان نبًيا مرسًال وممن قال بنبوته أيًضا: مقاتل وإمساعيل بن أيب ز�د الشامي، ويف 
 بن أيب موسى احلنبلي: كاَن ولًيا. البن األنباري أنه كان عبًدا صاحلًا، وقال أبو علي» الزاهر«

الفرج: والصحيح أنه نيبٌّ، قال أبو إسحاق احلريب: وسئل عنه هو متقادم املوت وكذا  قال أبو
قاله: أبو احلسني بن املنادي وابن �صر السالمي وعلي بن موسى الرضى والبخاري، وملا ُسِئَل 

 الًما هذا معناه.عنه أمحد قال: من أحالك على غائب مل تنتصف منه أو ك
ن حًيا ملا وسعه إال جميئه إىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كما قال يف واحتجَّ بعضهم أبنه لو كا

موسى، واستدلَّ أبو الفرج على عدم بقائه بقوله تعاىل: {َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن قـَْبِلَك اْخلُْلَد} 
فـََهامة بن اهليم  خضر إىل يوم القيامة كان ُخْلًدا، فإن قيل:] قال: فلو دام البقاء لل34[األنبياء: 

وزرنب بن برمثال معمران، قلنا: احلديث عن وجودمها حمال، فإن قيل: فهاروت وماروت وإبليس 
ابقون إىل يوم القيامة، قلنا: ليسوا ببشر، ولو كانوا بشًرا مث نص القرآن على ختليدهم مل ينكر 

] وهذا للمستقبل، وهذا إبليس اثبت 102َما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد} [البقرة: ذلك قال هللا تعاىل: {وَ 
 ] انتهى كالمه.38 - 37) ِإَىل يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم} [احلجر: 37بقوله: {فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن (

 وفيه نظر يف مواضع:
 ُخْلًدا. األول: تعمري اخلضر ألف سنة أو ثالثة آالف سنة ال يسمى

 ن القيس بن إبليس اثبت بسند صحيح التزم صحته احلاكم.الثاين: تعمري اهلامة بن اهليم ب
الثالث: املستقبل الذي قاله يف قصة هاروت وماروت يصدق بقصتني أو ثالث فال داللة على 

 اخللد.
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أعلم وآخرون يف ذلك  الرابع: كان ينبغي له أن يذكر الناس مع الذين قبله لينتظم قوله وهللا
ابن عمر بن عبد الرب قد تواترت األخبار ابجتماع اخلضر بسيد� آخرون قاَل السَُّهيلي: عن 

رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهذا يردُّ قول من قال لو كان حًيا الجتمع بنبينا َصلَّى ُهللا عليِه 
ا لضعف هذا احلديث الثاين: عدم إتيانه إىل وَسلََّم كما قال يف موسى، وهذا القول مردود أيضً 

 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ليس مؤثًرا يف احلياة وال غريها أل�َّ عهد� مجاعة آمنوا به ومل يَروه مع النيب
 اإلمكان.

وُل ِهللا أليب عبد هللا من حديث َعبَّاِد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، َعْن أََنِس َلمَّا قُِبَض َرسُ » املستدرك«ويف 



بِِه َأْصَحابُُه فـََبَكْوا َحْوَلُه، َواْجَتَمُعوا َفَدَخَل رَُجٌل َأشَهُب اللِّْحَيِة،  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْحَدقَ 
 َجِسيٌم ُصبَـْيٌح، فـََتَخطَّى رِقَابـَُهْم فـََبَكى، مثَُّ اْلتَـَفتَ 
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ْنَصَرَف قَاَل بـَْعُض احلديث، فلما ا» َعَزاًء ِمْن ُكلِّ ُمِصيَبةٍ  ِإنَّ ِيف هللاِ «ِإَىل الصََّحاِبِة، فـََقاَل: 

الصَّحابِة لِبَـْعٍض: أَتـَْعرُِفوَن هذا الرَُّجَل؟ فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َوَعِليٌّ رضي هللا عنهما: هذا اخلضُر َأُخو 
 َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

لَّى ُهللا عليِه من طرٍق صحاح أن أهل بيته مسعوا وهو مسجًّى صَ  وقاَل السَُّهيلي: روى أبو ُعَمرَ 
َخَلًفا وَسلََّم بينهم قائًال يقول: السَّالُم َعَلْيُكْم َوَرَمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُُه ِإنَّ ِيف ِهللا ِعَوًضا ِمْن ُكلِّ اَتِلٍف, وَ 

َنا َونِْعَم ْوا َواْحَتِسبُـْوا ِإنَّ َهللا َمَع الصَّابِ ِمْن ُكلِّ َهاِلٍك, َوَعَزاًء ِمْن ُكلِّ ُمِصيَبٍة، فَاْصِربُ  رِْيَن َوُهَو َحْسبـُ
 الوَِكْيُل.

 قال: فكانوا يرون اخلضر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. انتهى.
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هذا ليس معارًضا لألول؛ ألن هذا حيمل على تعزيته فاطمة وأزواجه رضي هللا عنهن ألنه ال جيوز 
ُهنَّ من خارج الباب، واألول على تعزيته الرجال إذ جيوز له خماطبتهم، ل عليهن فـََعزَّاله الدخو 

وأما قول ابن أيب دحية: هذا سنة متطوع ال يلتفت إليه وال على االعتماد عليه وكالم حيتاج إىل 
من  ز�دة أتمل؛ ألنه مل يبد عليه يف احلديث ونفي الصحة وذلك إشهار املثبت يقدم، وقد ُرِويَ 

منصور اجلزَّار، َحدَّثَنا حممد بن جعفر بن حممد وعبد هللا بن ميمون القداح مجيًعا  طريق حممد بن
عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن حسني مسعت أيب يقول: َلمَّا قُِبَض َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا 

السََّالُم َعَلْيُكْم ح فـََقاَل َعِليٌّ:  يـََرْوَن َشْخَصهُ عليِه وَسلََّم َجاَءِت املَُعّزِيَُة َيْسَمُعوَن َصْوَته َوَال 
 أََتْدُرْوَن َمْن َهَذا، َهَذا اَخلِضُر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

 وقال أبو زكر� النووي: اجلمهور على حياته.
وا واعلم»: مرج البحرين يف أخبار املشرقني واملغربني«وروينا عن أيب اخلطاب بن دحية يف كتابه 

اىل أن مجيع األخبار يف حياة اخلضر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ال تصح عند العلماء رمحكم هللا تع
ابلنقل، وإمنا ذكرها من رواها ومل يعرف عللها، وذكر القشريي أن امسه أمحد وُيَكىنَّ أاب العباس. 

 انتهى.
 لم.قال شيخنا العالمة أبو الفتح القشريي: بـَْلَيا وهللا تعاىل أع

لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: (َجَلَس َعَلى فـَْرَوٍة بـَْيَضاَء، فَِإَذا ِهَي تـَْهتَـزُّ َحتَْتُه َخْضَراَء) قال وقول النيب صَ 



 احلريب: الفروة قطعة �بسة من حشيش، وعن ابن األعرايب: هي أرض بيضاء ليس فيها نبات.
يم من نبات األرض اخضر بعد ال: أراد به اهلشقَاَل اخلَطَّاِيبُّ: اخضرْت بعد إذ كانت جرداء، ويق

 يـُْبِسه وبياضه.
 حديث وقت العشاء إذا اجتمع الناس تقدم قريًبا.
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قَاَل الدَّاوِديُّ: ال تكون اآلخرة إال وهلا أوىل أوهلا املغرب؛ أل�ا جتب عند غروب الشمس، وقيل 
اع الظلمة ، وقيل للعشاء اآلخرة عشاء الجتمألنه أول ما جتتمع فيها الظلمة هلا العشاء على قولٍ 

 ]16ومنه قوله تعاىل: {َوَجاؤوا َأاَبُهْم ِعَشاًء يـَْبُكوَن} [يوسف: 
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 أي جاؤوه مجيًعا، وقيل هلا العتمة ملا جيوز من أتخريها والظلمة.
 (ابُب َفْضِل الِعَشاِء)

ِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َأنَّ َعاِئَشَة لَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن ابَىي ْبُن ُبَكْريٍ، َحدَّثَنا الَحدَّثَنا حيَْ  - 566
َلًة اِبلِعَشاِء، َوَذِلَك قـَْبَل َأْن يـَْفُشوَ   َأْخبَـَرْتُه، قَاَلْت: َأْعَتَم َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لَيـْ

َياُن، َفخَ ْج َحىتَّ قَاَل ُعَمُر: َ�َم اِإلْسَالُم، فـََلْم َخيْرُ  بـْ َما «َرَج، فـََقاَل ِألَْهِل املَْسِجِد: النَِّساُء َوالصِّ
رَُكمْ  َتِظُرَها َأَحٌد ِمْن َأْهِل اَألْرِض َغيـْ  ]566[خ ». يـَنـْ

ثـُُلِث الليِل  وَكانُوا ُيَصلُّوَن ِفْيَما بَني أْن يغيَب الشََّفُق إىل«ويف ابب النوم قبل العشاء ملن غلب: 
 ».األولِ 
َلًة ِمَن اللََّياِيلْ ِبَصِالِة الِعَشاِء َوِهَي الِيت ُتْدَعى ُمْسِلٍم: َأْعَتَم َرُسْوُل هللاِ  وِعْندَ   َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لَيـْ

 اْلَعَتَمُة.
 َلُكْم َأْن تْربُزوا َرُسْولَ  قال ابن شهاب: وذُِكَر يل أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: َوَما َكانَ 

َم َعَلى الصَّالِة َوَذِلَك ِحْنيَ َصاَح ُعَمُر، قَاَل اْبن شَهاب: َوَال ُيَصلِّي يـَْومِئٍذ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
 .إالَّ اِبْلَمِديَنِة قَاَل: وََكانُوا يصلوَن ِفيَما َبني َأن يغيَب الشَّفُق ِإَىل ثلث اللَّْيل األولِ 

َلة َحىتَّ وقالت أم ُكْلُثوم َعن َعاِئشَ  َذَهَب َعامَُّة اللَّْيل، َوَحىتَّ َ�م أهُل اْلَمْسِجد مثَّ  ة: َأْعَتَم َذات لَيـْ
 ».ِإنَّه لَوقْـتـَُها َلْوَال َأن َيُشقَّ َعلى ُأمَِّيت «َخَرَج فصلى، َوقَاَل: 
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 ».للَّْيلِ َصلُّوَها ِفيَما بـَْنيَ َأْن يَِغيَب الشََّفُق ِإَىل ثـُُلِث ا«وعند النسائي: 
ِإَذا َمَألَ اللَّْيُل بَْطَن  «لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن َوْقِت الِعَشاِء فـََقاَل: سئل النيب صَ »: األوسط«ويف 

 ».ُكلِّ َوادٍ 
 قوهلا: (َأْعَتَم ليلًة) يدل على أن غالب أحواله كان تقدميها.

نوم قبل العشاء ملن غلب، وحيتمل وفيه جواز النوم قبلها وهو الذي بوََّب عليه البخاري ابب ال
ك كان شتاًء؛ ألن أاب حنيفة مذهبه يف العشاء التأخري أفضل إال يف ليايل الصيف، ويف أن ذل

»: القنية«أتخريها إىل نصف الليل مباح، وقيل: أتخريها بعد الثلث مكروه، ويف »: شرح اهلداية«
 أتخريها إىل ما زاد على النصف مكروه كراهة حترمي.

 الب أحوال النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.مالك: تعجيلها أفضل للتخفيف؛ وألنه غ وقال
 وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: وهو األصلح ألئمتنا لئال يؤدي إىل تعطيل اجلماعة.

وقال ابن قدامة: يستحب أتخريها للمنفرد واجلماعة يرضون بذلك، وإمنا نُِقَل التأخري عنه َصلَّى 
 لََّم مرة أو مرتني لشغل حصل له.ُهللا عليِه وسَ 

ا العتمة فذكر ابن ِسْيَده رمحه هللا تعاىل أ�ا ثلث الليل األول بعد غيبوبة الشفق، وقيل: هي وأم
 وقت صالة العشاء اآلخرة، وقيل: هي بقية الليل.

وِن ْبِن ِمْهَراَن، قَاَل: قـُْلُت َحدَّثَنا وَِكيٌع، َحدَّثَنا َشرِيٌك، َعْن َأِيب فـََزارََة، َعْن َمْيمُ »: املصنف«ويف 
 ».الشَّْيطَانُ «بِن ُعَمَر: َمْن َأوَُّل َمْن َمسَّاَها اْلَعَتَمَة؟ قَاَل: ال
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َأِيب ُموَسى، َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن الَعَالِء، َأْخبَـَرَ� أَبُو ُأَساَمَة، َعْن بـَُرْيٍد، َعْن َأِيب بـُْرَدَة، َعْن  - 567
 الَِّذيَن َقِدُموا َمِعي ِيف السَِّفيَنِة نـُُزوًال ِيف بَِقيِع بُْطَحاَن، َوالنَِّيبُّ َصلَّى هللاُ ْنُت َأَ� َوَأْصَحاِيب قَاَل: كُ 

َلٍة نَـ عليِه وَسلََّم اِبْلَمِديَنِة، َفَكاَن يـَتَـَناَوُب النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِعْنَد َصَالِة العِ  َفٌر َشاِء ُكلَّ لَيـْ
ُهْم، فـََوافَـ  ْقَنا النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َأَ� َوَأْصَحاِيب، َوَلُه بـَْعُض الشُّْغِل ِيف بـَْعِض َأْمرِِه، فََأْعَتَم ِمنـْ

، َلمَّا َقَضى َصالََتهُ َم َفَصلَّى هِبِْم، فَـ اِبلصََّالِة َحىتَّ ابـَْهارَّ اللَّْيُل، مثَُّ َخَرَج النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
َعَلى ِرْسِلُكْم، أَْبِشُروا، َأنَّ ِمْن نِْعَمِة ِهللا َعَلْيُكْم، أَنَُّه لَْيَس َأَحٌد ِمَن النَّاِس ُيَصلِّي «قَاَل ِلَمْن َحَضَرُه: 

رُُكْم  رُُكمْ : َما َصلَّى َهِذِه السَّاَعَة أَ -َأْو قَالَ -َهِذِه السَّاَعَة َغيـْ ْنيِ قَاَل، ْدِري َأيَّ الَكِلَمتَـ ال يَ » َحٌد َغيـْ
ْعَنا ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. [خ   ]567قَاَل أَبُو ُموَسى: فـََرَجْعَنا، فـَْرَحى ِمبَا مسَِ

 ثقات وعند أيب داود بسند صحيح وإْن كاَن ابن القطَّاِن أعلَُّه بعاصم بن محيد فغري جيد لذكره يف
ين فيه ثقة، َحدَّثَنا ُمَعاٌذ قَاَل: أتََخََّر النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أيب احلسن الدَّارَُقطْ ابن حبان ولقول 



َأْعِتُموا : «ِيف َصَالِة اْلَعَتَمِة َحىتَّ َظنَّ الشَّْيطَاُن أَنَُّه لَْيَس ِخبَارٍِج فـََلمَّا َخَرَج قَاُلوا لَُه َكَما قَاُلوا، فـََقالَ 
َلُكمْ الصََّالِة، فَِإنَّكُ  هِبَِذهِ  ْلُتْم هِبَا َعَلى َسائِِر اْألَُمِم، َوَملْ ُيَصلَِّها أُمٌَّة قـَبـْ  ».ْم ُفضِّ

)1/105( 

 

-يرويه احملدثون أمجعون، وحكى أهل اللغة فيه َبِطَحان  -بضم الباء-قال ابن قـُْرُقول: بُْطَحان 
البكري يف يف اترخيه وأبو حامت، وقال  وكذلك قيده أبو علي القايل -بفتح الباء وكسر الطاء

بفتح أوله وكسر اثنيه على وزن فعالن ال جيوز غريه، قال ابن ُمْقِبٍل يرثي »: معجم ما استعجم«
 عثمان رضي هللا عنه:

 عفا بطحان من قريٍش فيثرب َفُمْلَقى الرجاِل مْن ِمَىن فَاْلُمَحصَّبِ 
: كثرت ظلمته واهبارَّ وعن سيبويه -اء موحدة من حتتبب-اللَّْيُل) أي: انتصف  وقوله: (ابـَْهارَّ 

ابـَْهارَّ اللَّْيُل إذا تراكب ظلمته، وقيل: »: اْلُمْحَكمِ «، ويف »اْلُموِعبِ «القمُر: كثر ضوءه ذكره يف 
ا تنامت؛ اهبريار الليل طلوع جنومه إذ»: الكتاب الواعي«إذا ذهب عامته وهو حنو من ثلثه، ويف 

َحاحِ «النجوم ذهبت تلك الفحمة، َوِيف أقبلت فحمته، فإذا استنارت  ألن الليل إذا أقبل »: الصِّ
َرارًا ذهب معظمه وأكثره، واهبارَّ علينا الليل أي: طال، قَاَل الدَّاوِديُّ: قوله:  ابـَْهارَّ اللَّْيُل اهْبِيـْ

َهاَر ِبِه ِيف انـَْهارَّ اللَّْيُل، تقول كسر منه وا�دم، ومنه قول ] 109:  َ�ِر َجَهنََّم} [التوبةه تعاىل: {فَانـْ
 انتهى.

 وفيه نظر ملا قدمناه ولعدم من قاله غريه فيما أعلم.
قال: وقوله: (َما مْن أحٍد مَن النَّاِس ُيَصلِّي هذِه الساعة غريكم) وكان ال ينطق عن اهلوى وقد كان 

 لََّم أ�م صلواأخرب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ  أبقاصي املدينة وبعض األحياء من يصلي ولكنه
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 مجيًعا فبشرهم بذلك. انتهى.
ذكر عن ... أن أهل الكتاب ال يصلون يف ذلك الوقت وهم الذين أراد فاهلل أعلم، وذكر ابن 

 التني وغريه أن أتخره َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم كان ألنه جهز جيًشا.
 ل أفصح أي: أَتَنَّوا.ْم) بكسر الراء وفتحها واألو وقوله: (َعَلى ِرْسِلكُ 

 : (َأنَّ ِمْن نِْعَمِة ِهللا) بفتح أن وكذا أنه ليس من أحد.وقوله
 (اَبُب النـَّْوِم قـَْبَل الِعَشاِء ِلَمْن ُغِلَب)

 ]569حديث عائشة تقدم قريًبا. [خ  - 569
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دَّثَنا َعْبُد  ابُن ُجَرْيٍج، َأْخبَـَرِين َ�ِفٌع، حَ َحدَّثَنا َحمُْموٌد، َحدَّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخبَـَر�َ  - 571 - 570
َلًة فََأخََّرَها َحىتَّ رََقْدَ� ِيف  َها لَيـْ املَْسِجِد، ِهللا ْبُن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُشِغَل َعنـْ

َنا النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ  َقْظَنا، مثَُّ َخَرَج َعَليـْ َأَحٌد ِمْن َأْهِل اَألْرِض  لَْيسَ « عليِه وَسلََّم مثَُّ قَاَل: مثَُّ اْستَـيـْ
رُُكمْ  َتِظُر الصََّالَة َغيـْ  ]571 - 570[خ ». يـَنـْ

يـَْرُقُد َها، وََكاَن وََكاَن ابُن ُعَمَر: َال يـَُباِيل َأَقدََّمَها َأْم َأخََّرَها، ِإَذا َكاَن َال َخيَْشى َأْن يـَْغِلَبُه النـَّْوُم َعْن َوْقتِ 
َلَها.  قـَبـْ

 : قـُْلُت ِلَعطَاٍء كذا.قَاَل ابُن ُجَرْيجٍ 
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َلًة اِبلِعَشاءِ  ْعُت ابَن َعبَّاٍس، يـَُقوُل: َأْعَتَم َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لَيـْ ، َحىتَّ رََقَد فـََقاَل: مسَِ
َقُظوا، فـََقاَم ُعَمُر ْبُن اخلَطَّا : َفَخَرَج -قَاَل َعطَاٌء: قَاَل ابُن َعبَّاسٍ -ِب فـََقاَل: الصََّالَة النَّاُس َواْستَـيـْ

َيَدُه َعَلى رَْأِسِه، سوُل ِهللا ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َكَأّينِ أَْنُظُر ِإلَْيِه اآلَن، يـَْقُطُر رَْأُسُه َماًء، َواِضًعا ر 
َضَع النَِّيبُّ فَاْستَـثْـَبتُّ َعطَاًء َكْيَف وَ » َمْرتـُُهْم َأْن ُيَصلُّوَها َهَكَذاَلْوالَ َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّيت، َألَ «فـََقاَل: 

ًئا ِمْن َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعَلى رَْأِسِه َيَدُه، َكَما َأرَاُه ابُن َعبَّاٍس فـََبدََّد ِيل َعطَ  اٌء بـَْنيَ َأَصاِبِعِه َشيـْ
َهاَمْيِه َصاِبِعِه َعَلى قـَْرِن الرَّْأِس، مثَُّ َضمََّها ميُِرَُّها َكَذِلَك، تـَْبِديٍد، مثَُّ َوَضَع َأْطَراَف أَ  َحىتَّ َمسَّْت ِإبـْ

ُر َوَال يـَْبُطُش ِإالَّ َكَذِلَك، َوقَاَل: َطَرَف اُألُذِن، ِممَّا يَِلي الَوْجَه َعَلى الصُّدِْغ، َوَ�ِحَيِة اللِّْحَيِة، الَ  يـَُقصِّ
 ».َعَلى ُأمَِّيت َألََمْرتـُُهْم َأْن ُيَصلُّوا َهَكَذا َلْوَال َأْن َأُشقَّ «

» َألََمْرتـُُهْم اِبلصََّالِة هِبَِذِه السَّاَعةِ  -َأْو َعَلى النَّاسِ -َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّيت »: «زالتمي«وقال يف 
س فيه حديث سفيان بن عيينة عن عمرو، وقال أبو عبد هللا: قال عمر: وحديث عطاء لي من

 ابن عباس، وقَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ: وحديث عمرو عن عطاء مرسل.
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وذكر اْلُمَهلَُّب وابُن نـَُعْيٍم احلافظ أنَّ البخاريَّ روى حديث عطاء هذا عن حممود بن غيالن عن 
جريج، وأخرجه مسلم عن ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عبد الرزاق عن ابن 

ِإلَْيَك َأْن ُأَصلَِّي اْلِعَشاَء؟ فـََقاَل  رًدا مفصوًال من حديث �فع بلفظ قـُْلُت ِلَعطَاٍء: َأيُّ ِحٍني َأَحبُّ مف
ْعُت ابَن َعَباٍس ح قـُْلُت ِلَعطَاء: َكْم ذََكَر َلَك َأنَّ النَِّيبَّ صَ  َلَتئٍذ؟ قَاَل: مسَِ لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأخََّرَها لِيـْ



 ْلًوا ُمَؤخََّرًة َكَماي، قَاَل َعطَاٌء: وَأَحبُّ ِإَيلَّ َأْن ُأَصلِّيَـَها ِإَماًما َوخِ َال َأْدرِ 
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َلَتِئٍذ، فَِإْن َشقَّ َعَلْيَك َذلِ  َها النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لَيـْ َك ِخْلًوا َأْو َعَلى النَّاِس ِيف اْجلََماَعِة، َصالَّ
 ُهْم، َفَصلَِّها َوَسطًا، َال ُمَعجََّلًة، َوَال ُمَؤخََّرًة.َوأَْنَت ِإَمامُ 

النسائي عن إبراهيم بن احلسن ويوسف بن سعيد، َحدَّثَنا حجاج عن ابن جريج، وَحدَّثـََنا  وعند
ْن َعْمٍرو، َعْن َعطَاٍء، َعِن ابِن َعبَّاٍس، َوَعِن ابِن ُجَرْيٍج، عَ حممد بن منصور َحدَّثَنا ُسْفَياُن، َعْن 

َلٍة َحىتَّ َذَهَب َكَذا ِمَن َعطَاٍء، َعِن ابِن َعبَّاٍس قَاَل: َأخََّر النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ   عليِه وَسلََّم اْلِعَشاء َذاَت لَيـْ
َفَخَرَج َرُسوُل : الصََّالَة َ� َرُسوَل ِهللا، رََقَد النَِّساُء َواْلوِْلَداُن، اللَّْيِل، فـََقاَم ُعَمُر َرِضَي ُهللا َعْنُه فـََناَدى

ِإنَُّه َلْلَوْقُت، َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَِّيت «ُطُر ِمْن رَْأِسِه َوُهَو يـَُقوُل: ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َواْلَماُء يـَقْ 
 ».َعةَ َلَصلَّْيُت هِبِْم َهِذِه السَّا

 (اَبُب َوْقِت الِعَشاِء ِإَىل ِنْصِف اللَّْيِل)
 بُّ أَتِْخريََها.و بـَْرزََة: َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْسَتحِ َوقَاَل أَبُ 

 حديث أيب برزة هذا تقدم ذكره قريًبا.

)1/109( 

 

 ِيبُّ َصلَّى هللاُ َحدَّثَنا َعْبُد الرَِّحيِم املَُحاِرِيبُّ، َحدَّثَنا زَاِئَدُة، َعْن ُمحَْيٍد، َعْن أََنٍس: َأخََّر النَّ  - 572
َقْد َصلَّى النَّاُس َوَ�ُموا، َأَما ِإنَُّكْم «لََّم َصالََة الِعَشاِء ِإَىل ِنْصِف اللَّْيِل، مثَُّ َصلَّى، مثَُّ قَاَل: عليِه وسَ 

َتَظْرُمتُوَها  ]572[خ ». ِيف َصَالٍة َما انـْ
َكَأّينِ أَْنُظُر ِإَىل َوبِيِص «عْن أََنٍس: ِين ُمحَْيٌد َب قال: َحدَّثَ َوزَاَد ابُن َأِيب َمْرَميَ، َأْخبَـَرَ� َحيَْىي ْبُن أَيُّو 

َلَتِئذٍ   ».َخامتَِِه لَيـْ
َنا ِبَوْجِهِه «وقال يف ابب من جلس ينتظر الصالة:  َلًة الِعَشاَء ِإَىل َشْطِر اللَّْيِل، مثَُّ َأقْـَبَل َعَليـْ َأخََّر لَيـْ

 ».بـَْعَدَما َصلَّى
َأَال ِإنَّ النَّاَس َقْد َصلَّْوا مثَُّ رََقُدوا، َوِإنَُّكْم َلْن : «رب بعد العشاءر يف الفقه واخلوقَاَل يف ابب السم

َتَظْرُمتُ الصََّالةَ  َوِإنَُّكْم َلْن «وكذا قاله يف ابب يستقبل اإلماُم الناس إذا سلم: » تـََزاُلوا ِيف َصَالٍة َما انـْ
َتَظْرُمتُ   وقال حيىي بن أيوب عن محيد.ال يف اللباس: وق» الصََّالةَ تـََزاُلوا ِيف َصَالٍة َما انـْ

ُتْم ِيف َصَالٍة َما «فـََلمَّا فـَرََغ َخطَبَـَنا، فـََقاَل: »: األوسط«ويف  ِإنَّ النَّاَس َقْد َصلَّْوا َورََقُدوا، َوأَنـْ
َتَظْرُمتُ الصََّالةَ   اختلف الناس يف آخر وقت العشاء:». انـْ
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قول عمر بن عبد العزيز  ريرة آخر وقتها ثلث الليل وهوفروي عن عمر بن اخلطاب وأيب ه
َلْوَال َأْن َأُشقَّ «الضرورات حلديث علي بن أيب طالب: ومكحول وإليه ذهب مالك لغري أصحاب 

بسند صحيح، » هتذيب اآلاثر«رواه الطربي يف » َعَلى ُأمَِّيتْ َألخَّْرُت الِعَشاَء ِإىل ثـُُلِث اللَّْيِل اَألول
يعين ابن إسحاق عن عمه -ر: ال نعلمه يروي عن علي إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد وقال البزا

إال من هذا الوجه، وحلديث جابر يف  -محن عن عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه عن عليعبد الر 
ه واحلاكم وابن حبان وصحح» صحيح ابِن ُخَزْميَةَ «إمامة جربيل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من 

الرتمذي والطُّوسي والنسائي وابن حزم، وقال أبو عمر: متصل حسن وقال البخاري: أصح شيء 
 يف املواقيت حديث جابر أَنَُّه َجاَء َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

 %62ص  1%ج 
ا بـَْنيَ َهَذْيِن َوْقٌت، وحديث ِيف اْليَـْوِم الثَّاِين ِحْنيَ َذَهَب ثـُُلُث الّلْيِل فـََقاَل: قْم َفَصلِّ الِعَشاَء، َوِفْيِه مَ 

مثَُّ َأخََّر اْلِعَشاَء يف اليوم «ت الصالة، وفيه: أيب موسى ِعْنَد ُمْسِلٍم: وجاء سائٌل يسأُل عْن مواقي
 ».الثاين َحىتَّ َكاَن ثـُُلُث اللَّْيِل اْألَوَُّل، َوقَاَل: اْلَوْقُت بـَْنيَ َهَذْينِ 

شرح «لع الفجر وهو املروي عن ابن عباس وغريه وقال يف وعند أيب حنيفة أن آخر وقتها مامل يط
البن رشد: وهو قول داود » القواعد«ري اإلْصَطْخِري ويف هو إمجاع مل خيالف فيه غ»: اهلداية

َا التـَّْفرِيُط َعَلى َمْن َملْ ُيَصلِّ الصََّالَة َحىتَّ جيَِيَء «عن أيب قتادة: » صحيح مسلم«مستدلني مبا يف  ِإمنَّ
 وهو متأخر عن إمامة جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بيقني.» اْألُْخَرى َوْقتُ 
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يعين وقت -أليب بكر: كان النخعي يقول: آخر وقتها إىل نصف الليل » اإلشراف«ويف كتاب 
الرأي وابن املبارك وإسحاق وأبو ثور كأ�م استدلوا مبا يف وبه قال الثوري وأصحاب  -االختيار

ى ُأمَِّيتْ َألخَّْرُت َصالَة الِعَشاِء ِإَىل َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعلَ «عن أيب هريرة: » ح أيب علي الطُّوسيصحي«
َوَسَقُم السَِّقيم َلْوَال َضْعُف الضَِّعيِف «َعْن َأِيب َسِعيٍد: » صحيح ابن خزمية«، ومبا يف »ِنْصِف الّلْيلِ 

 ».اللَّْيلِ  َألَخَّْرُت َهِذِه الصََّالَة ِإَىل َشْطرِ 
ا الربع األول، قَاَل الُقْرُطِيبُّ: ال مستند له ذهب النخعي إىل أن آخر وقته»: القرطيب«ويف كتاب 

يف ذلك، وقال مجاعة بتعجيلها وهو األفضل استدالًال ابألخبار اليت فيها تعجيل الصالة يف أول 
ت وَشدَّاُد بُن أوس ذكره وقتها وممن قال بذلك مجاعة منهم عمر بن اخلطاب وعبادة بن الصام

 أبو نعيم الفضل وغريه.



سمر يف اخلرب رواه البخاري عن عبد هللا بن الصَّبَّاِح عن أيب علي احلنفي عن قـُرََّة واحلديث يف ال
ن عمر بن سهل الدقاق عن ابن الصَّبَّاِح عن احلسن عن أنس، ورواه مسلم وابُن ُخَزْميََة والقاسم ب

بيع وأيب قـُرََّة عن قتادة عن أنس ووافقهم أيًضا عن أيب زيد سعيد بن الر عن أيب علي احلنفي عن 
داود الطيالسي، قَاَل السََّفاُقسيُّ: وعظ النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أصحابَُه بعد العشاء مساه 

 البخاري مسًرا.
ُز جيًشا. قَاَل ابنُ   َبطَّاٍل: رواه جابر أن شغله كان إذ ذاك ُجيَهِّ

 ُب َفْضِل َصَالِة الَفْجِر)(اب
 دم يف فضل صالة العصر مث قال بعده.ذكر حديث قيس بن أيب حازم، وقد تق
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َرُسوَل ِهللا َصلَّى َحدَّثَنا ُهْدبَُة، َحدَّثَنا َمهَّاٌم، َحدََّثِين أَبُو َمجَْرَة، َعْن َأِيب َبْكِر، َعْن أَبِيِه، َأنَّ  - 574
َوقَاَل ابُن رََجاٍء، َحدَّثَنا َمهَّاٌم، َعْن َأِيب ». اجلَنَّةَ  َمْن َصلَّى البَـْرَدْيِن َدَخلَ «قَاَل:  ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

 ]574َمجَْرَة، َأنَّ َأاَب َبْكِر ْبَن َعْبِد ِهللا ْبِن قـَْيٍس َأْخبَـَرُه هِبََذا. [خ 
ثـََنا إْسَحاُق، حَ   دَّثَنا َحبَّانُ َحدَّ
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َأِيب َبْكِر ْبِن َعْبِد ِهللا، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اٌم، َحدَّثَنا أَبُو َمجَْرَة، َعْن َحدَّثَنا َمهَّ 

 ِمثْـَلُه.
مان بن عمر الضَّيبُّ فقال: َحدَّثَنا عث» معجمه«التعليق الذي علَّقه عن ابن رجاٍء ذكره الطرباين يف 

اري نسبة أيب بكر إىل أبيه أيب موسى عبد هللا بن رجاء فذكره، وفائدته عند البخقال: قال َحدَّثَنا 
األشعري؛ ألن الناس اختلفوا يف أيب بكر هذا من هو؟ فَقاَل الدَّارَُقْطين: قال بعض أهل العلم: 

يروي ديث حمفوظ عنه، وقال البزَّار: ال نعلمه هو أبو بكر بن ُعَمارة بن ُرَؤْيبَة الثقفي، وهذا احل
َبَة عن أبيه، ولكن عن أيب موسى إال من هذا الوجه وإمنا  يـُْعَرُف عن أيب بكر بن عمارة بن ُرَؤيـْ

َبَة اْلُمَخرَّج ِعْنَد ُمْسِلٍم بلفظ:  هكذا قال مهام: يعنيان بذلك حديث أيب بكر بن عمارة بن رَُؤيـْ
ْعتُ  َصلَّى قـَْبَل طُُلوِع  َلْن يَِلَج النَّاَر َأَحدٌ «َم يـَُقوُل: َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ  قال ُعَمارََة مسَِ

ْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل ِهللا » -يـَْعِين اْلَفْجَر َواْلَعْصرَ  -الشَّْمِس، َوقـَْبَل ُغُروهِبَا فـََقاَل لَُه رَُجٌل: آْنَت مسَِ
ْعُتُه ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّ فـََقاَل: نـََعْم، فـََقاَل الرَُّجُل: َوأَ  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم؟  ى هللاُ عليِه وَسلََّم.َ� مسَِ
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َبَة:  َلْن «وعند أيب القاسم الطرباين من حديث السَِّريِّ بن إمساعيل عن الشعيب عن عمارة بن ُرَؤيـْ
ًئا وََكاَن يـَُباِدُر ِبَصالَتِهِ  َيْدُخَل النَّارَ   ».قـَْبَل طُُلْوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُرْوهِبَا َمْن َماَت َال ُيْشِرُك اِبهلِل َشيـْ

يا بذلك أل�ما يـُْفَعَالن يف وقت  قَاَل الُقْرُطِيبُّ: قال كثري من العلماء البَـْرَدان: الفجر والعصر، ومسُِّ
 الربد.

إمنا  ن أيب ُعبَـْيٍد: املراد الصبح والعصر واملغرب وكأنه غري جيد؛ ألن املذكوروقَاَل السََّفاُقسيُّ ع
ائله، وزعم القزَّاز أنه اجتهد يف هو شيء غري ُمثـَلٍَّث فينظر فإنَّ السفاقسيَّ قاله ومل يتبعه على ق

لصالة ممن متييز هذين الوقتني لعظيم فائدهتما فقال: إن هللا تعاىل أدخَل اجلنة كلَّ من صلى تلك ا
ا رسوال شرعة ومنهاًجا فصالمها آمن به يف أول دعوته فلما علمنا أنه قد جعل لكلِّ أمة بعث إليه

َر هبذا اخلري كلُّ من صالمها معه يف أول فريضة إىل أن ُنِسَخ ليلة   هو ومن آمن به حينئذ فـَُبشِّ
 منه تعاىل، قال الَقزَّاُز: فهذا اإلسراء وأدخلهم هللا تعاىل اجلنة كما ابدروا إليه من اإلميان تفضًال 

 ه. انتهى.معناه وما علمت أنَّ أحًدا سبقين إلي
ا مسع هذا يف أواخر اإلسالم ومل يسبق إليه فإنه يعطي أنه كان يف أول اإلسالم، وأبو موسى إمن

 ويعطي أن احلديث منسوخ، وأبو موسى الراوي فهم منه العموم وكذا غريه؛ ألنَّه خُرب فضٍل حملمد
من ِعْند ُمْسِلٍم: أ�ما الصبح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وألمته والفضائل ال تنسخ، وأيًضا فقد بينا 

ث الطرباين يوضحه إيضاًحا بـَيًِّنا ويردُّ قوله وذكر أبو والعصر ومها على رأيه مل يكو� بعد، وحدي
 القاسم اجلوزي
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ا َما يـَُنادي منادي عنَد صالِة الصبِح َ� َبِين آَدَم، ُقوُموا فََأْطِفُئو «من حديث ابن مسعود موقوفًا: 
»  َعَلى أَنـُْفِسُكْم، ويـَُناِدي عنَد العصِر كذلك فـَيَـَتَطهَُّروَن َوُيَصلُّوَن ويـََناُموَن وال َذْنَب هلمَأْوَقْدمتُْ 

 وهللا تعاىل أعلم، والذي يظهر من فضلهما إمنا هو لشهود املالئكة عليهم السالم كما تقدم.
ُمهَا وراعامها انتهى الب؛ ألنَّ الغالوقوله: (َدَخَل اجلنَة) إما أن يكون خرج خمرج الغ ب من صالَّ

عما ينافيهما من فحشاء ومنكر؛ ألن الصالة تنهى عنهما أو يكون آخر أمره دخول اجلنة وهللا 
 تعاىل أعلم.

 (ابُب َوْقِت الَفْجِر)
اَثِبٍت َحدَّثَُه: نَّ زَْيَد ْبَن َحدَّثَنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، َحدَّثَنا َمهَّاٌم، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنِس، أَ  - 575

نَـهُ  َما؟ أَنـَُّهْم َتَسحَُّروا َمَع رسوِل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مثَُّ قَاُموا ِإَىل الصََّالِة، قـُْلُت: َكْم َكاَن بـَيـْ



 ]575قَاَل: َقْدُر َمخِْسَني َأْو ِستَِّني يـَْعِين آيًَة. [خ 
َع َرْوَح ْبَن ُعَباَدَة، َحدَّثَنا َسِعيٌد، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس: َأنَّ الصَّبَّاِح، مسَِ  َحدَّثَنا اَحلَسُن ْبنُ  - 576

ِهللا َصلَّى هللاُ َنِيبَّ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوزَْيَد ْبَن اَثِبٍت َتَسحََّرا فـََلمَّا فـََرَغا ِمْن َسُحوِرِمهَا، قَاَم َنِيبُّ 
ِبٍت ِإَىل الصََّالِة، َفَصلَّى، قـُْلَنا ِألََنٍس: َكْم َكاَن بـَْنيَ فـََراِغِهَما ِمْن َسُحوِرِمهَا َوزَْيُد ْبُن اثَ  عليِه وَسلَّمَ 

 ]576َوُدُخوهلَِِما ِيف الصََّالِة؟ قَاَل: َقْدُر َما يـَْقَرُأ الرَُّجُل َمخِْسَني آيًَة. [خ 
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يَ «َسلََّم: َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه و وعند النسائي وابن حبان: قَاَل ِيلْ  اَم، َ� أََنُس ِإّينِ ُأرِيُد الصِّ
ًئا ُتُه بَِتْمٍر َوِإَ�ٍء ِفيِه َماٌء، َوَذِلَك بـَْعَد َما َأذََّن ِبَالٌل، فـََقاَل َ� أََنُس: » َأْطِعْمِين َشيـْ اْنُظْر رَُجًال «َفِجئـْ

َياَم، َن اَثِبٍت، َفَجاَء، فـََقاَل: ِإّينِ َقْد َشرِْبُت َشْربََة َسوِيٍق َوَأَ� َفَدَعْوُت زَْيَد بْ » �َُْكْل َمِعي ُأرِيُد الصِّ
َيامَ «فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  فـََتَسحََّر َمَعُه، مثَُّ قَاَم َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ، مثَُّ » َوَأَ� ُأرِيُد الصِّ

 َالِة.َخَرَج ِإَىل الصَّ 
ن زيٍد، قال خالد بن احلارث عن سعيد يف هذا احلديث: أنٌس ع» كتاب اإلمساعيلي«ويف 

وأصحاب سعيد يقولون عن أنٍس أنَّ النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وقال خالد بن احلارث: أنٌس 
 القائل كم كان بينهما؟.

رَْيٍع يقول: قلت ألنس كم كان بينهما؟ ويف حديث مهام: قلت ليزيد كم كان بينهما؟ ويَزِْيُد بُن زُ 
ا فأخربه، وأن يكون قتادة أو غريه سأل أنًسا فأرسل ومها مجيًعا سائغان، أن يكون أنس سأل زيدً 

 له قدر ما كان بينهما كما أرسل أصل اخلرب فلم يقل عن زيد.
الصبح ويف ترمجة البخاري هلذا احلديث يف كتاب الصيام: ابب قدر كم بني السحور وصالة 

نتظر املؤذن لصالة فذكُر مخسني آية جتوٌُّز؛ ألنه ملا فرغ من سحوره ركع ركعيت الفجر مث جلس ي
الصبح، وكان ينبغي أن يقول كم بني السحور وركعيت الفجر، وخرجه الطحاوي من حديث هشام 

 الدستوائي عن قتادة عن أنس وزيد بن اثبت قاال تسحر� ح َحدَّثَنا
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ل بن أيب أويس عن أخيه عن سليمان عن أيب حازم أنه مسع سهل بن سعد يقول: كنُت إمساعي

 َسحُر يف أهلي مث يكون سرعة يب أن أدرك الفجر مع رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.أَتَ 
 حديث عائشة تقدم أوائل الصالة.
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الفجر وهو البياض الثاين املعرتض يف ال خالف بني العلماء أنَّ أوَل وقت صالة الفجر انصداع 
وهو الفجر الصادق ومسي صادقًا ألنَّه صدقك عن الصبح َوبـَيـََّنُه  املشرق، أفق السماء من جهة

ْرحان وهو  لك ال الفجر األول الكاذب الذي يبدو ضوءه مستطيًال ذاهًبا يف السماء كذنب السِّ
َي كاذاًب؛ ألنه يضيء مث َيْسَودُّ الذئب، وقيل: األسد مث يـَْنَمحي أثره ويصري اجلو  أظلم ما كان، مسُِّ

نور فكأنه كاذب، وُشبَِّه ِبَذنب السرحان ملعنيني أحدمها: لطوله، والثاين: ألن ضوءه ويذهب ال
يكون يف األعلى دون األسفل كما أن الذئب يكثر شعر َذنَبه يف أعاله ال يف أسفله، واألحكام 

من  ول؛ ألن األول ال يتعلق به شيء من األحكام، روى الدَّارَُقْطينمتعلقٌة ابلفجر الثاين دون األ
اْلَفْجُر َفْجَراِن، فََأمَّا الَِّذي «حديث َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ثـَْواَبَن, قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 اْألُُفِق ّرُِم الطََّعاَم, َوَأمَّا الَِّذي َيْذَهُب ُمْسَتِطيًال ِيف َيُكوُن َكَذَنِب السَّْرَحاِن َفَال حيُِلُّ الصََّالَة َوَال حيَُ 
 ».فَِإنَُّه حيُِلُّ الصََّالَة َوُحيَّرُِم الطََّعامَ 

قَاَل الُقْرُطِيبُّ: واْخُتِلَف يف آخر وقته: فذهب اجلمهور إىل أن آخر وقته طلوع أول َجْرِم الشمس 
ون عنده وقت ضرورة وال �مث اترك الصالة إىل ذلك وهو مشهور مذهب مالك وعلى هذا ال يك

 .الوقت متعمًدا
وروى ابن القاسم وابن عبد احلكم عنه أن آخر وقت صالة الصبح اإلسفار األعلى، وعلى هذا 

 فما بعد اإلسفار وقت ألصحاب األعذار و�مث من َأخََّر الصالَة إىل ذلك الوقت.
ها بعد ا : من َصالَّ إلسفار الشديد يكون قاضًيا ال مؤدًِّ� وإن مل تطلع الشمس، وعن اإلْصَطْخِريِّ

ُتِدلَّ هلم حبديث أيب موسى أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صلَّى ابلسائِل الفجَر يف اليوم الثاين حني واسْ 
 ».الوقُت َما بـَْنيَ هذين«انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، وقاَل: 
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 ن آخر وقتها خيرج قبل طلوع الشمس بيسري وهو الذي يقدر إبدراك ركعة.ره أوظاه
إذا صليتم الفجر فإنه وقت إىل أن يطلع قرن الشمس، واجلمهور استدلوا ابألحاديث اليت فيها: ف

ابب من أدرك من الفجر ركعة تقدم يف ابب من أدرك من العصر ركعة وكذا ابب من الصالة 
 ركعة.

 ِة بـَْعَد الَفْجِر َحىتَّ تـَْرَتِفَع الشَّْمُس)(اَبُب الصَّالَ 
قـََتاَدَة، َعْن َأِيب الَعالَِيِة، َعِن ابِن َعبَّاٍس، قَاَل: َحدَّثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحدَّثَنا ِهَشاٌم، َعْن  - 581

 َشِهَد ِعْنِدي رَِجاٌل َمْرِضيُّوَن َوَأْرَضاُهْم ِعْنِدي
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َد نَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـََهى َعِن الصََّالِة بـَْعَد الصُّْبِح َحىتَّ َتْشُرَق الشَّْمُس، َوبـَعْ َأنَّ ال«ُعَمُر: 
 ]581[خ ». الَعْصِر َحىتَّ تـَْغُربَ 

ْعُت َأاَب الَعالَِيةِ  - 583 - 582 ، َعِن ابِن َحدَّثَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثَنا َحيَْىي، َعْن ُشْعَبَة، َعْن قـََتاَدَة، مسَِ
 ]583 - 582َعبَّاٍس، قَاَل: َحدََّثِين َ�ٌس هِبََذا. [خ 

تادة فيه ابلسماع وملتابعة شعبة هشاًما، وبدأ ابلسند ذكر البخاري هذا اإلسناد الثاين لتصريح ق
األول ِلُعُلوِِّه، وقد ذكر الرتمذيُّ عن علي بن عبد هللا قال حيىي بن سعيد: قال شعبة: مل يسمع 

من أيب العالية إال ثالثة أشياء فذكر هذا احلديث، وحديث يونس بن مىت صلوات هللا  قتادة
 اة ثالثة.عليهم وسالمه، وحديث عليٍّ القض

وزعم أبو عيسى الرتمذي أن يف الباب عن علي وابن مسعود وأيب سعيد وعقبة ابن عامر وأيب 
اثبت وعبد هللا بن عمرو ومعاذ بن هريرة وابن ُعَمَر ومسرة بن جندب وسلمة بن األكوع وزيد بن 

اِحبِيِّ ومل يسمع من عفراء وكعب بن مرة وأيب أمامة وعمرو بن َعْبَسَة ويعلى بن أمية ومعاوية والصَّنَ 
 النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

 زاد ابن عبد الرب سعد بن أيب وقاص وعائشة.
 للبيهقي: أبو ذر الغفاري.» املعرفة«ويف 

)1/118( 

 

ند أيب داود: حديث أيب قتادة، وِعْنَد ُمْسِلٍم: حديث حفصة، وعند البيهقي: حديث أيب عو 
 الدرداء رضي هللا عنهم أمجعني.

هذا يدل على منع االبتداء للصالة والبقاء للمنافاة ووجه اجلمع بني »: شرح اهلداية«قال يف 
َع الشمس) إنَّ الشمَس إذا طلعت ميسك عن قوله: (َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن الصََّالِة قبَل أْن تطل

هة كما روي عن أيب الصالة ويتمها �فلًة يف ظاهر املذهب، أو يتمها فرًضا بعد زوال الوقت الكرا
يوسف، وذََكَر األوقات الثالثة اليت ال جيوز فيها الصالة: وهي الطلوع واالستواء والغروب يكره 

 ، ولو شرع فيها صحَّ شروعه وجاز أداؤها فيها.التطوع الذي ليس له سبب يف مجيع األ�م
 غريه مكروه. يف الرواية املشهورة األوىل قطعها وأتديتها يف وقتٍ »: احمليط«قال ويف 

قال: ولو قضاها يف وقت مكروه جاَز وقد أساء خالفًا لزفر، وكذا ما له سبب كركعيت الطواف 
ونصَّ الَكْرِخيُّ على أنه ال جيوز فيها صالة وسجدة التالوة وصالة اجلنازة؛ ألن أتخريها مكروه، 

 اجلنازة وال سجدة التالوة وال يقضي فرًضا وال يصلي تطوًعا.
يب حممد بن حزم: قول النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: (َمْن َأْدَرَك رَْكَعًة ِمَن الصََّالِة) رواها وأما قول أ



 أبو هريرة وهو متأخر الصحبة.
وال أبس أن يصلي يف هذين الوقتني الفوائت ويسجد للتالوة ويصلي على »: اهلداية«ويف 

 اجلنازة.
ها الصالة التنفل بعد طلوع الفجر إىل صالهتا أبكثر من واألوقات اليت يُْكَرُه في»: الكنز«ويف 

ركعيت الفجر، وبعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس إىل أن تبيض، وعند 
 هار وبعد صالةزواهلا وسط الن
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العصر إىل الغروب، وعند غروهبا إال عصر يومه، وبعد غروب الشمس إىل أن يصلي املغرب، 
 غري، ووقت اخلطبة يكره التطوع، ووقت صعود اإلمام على وبعد نصف الليل إال أداء العشاء ال

ا هلما، وبعد شروع اإلمام يف الصالة املنرب، وبعد فراغه منها إىل أن يشرع يف الصالة عنده خالفً 
 يكره التطوع إال يف سنة الفجر وهو متأخر الصحبة.

َبَسَة وإسالمهما قدميوحديث النهي رواه عمر بن اخل  ففيه نظر ألمرين: طاب وعمرو بن َعنـْ
 األول: قد أسلفنا أن أاب هريرة روى املنع أيًضا فهو أدلُّ ملن يقول ابلنسخ إن كان قيل به.

ين: عمر بن اخلطاب وإن كان إسالمه قدميًا فإنه ما برح مع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إىل أن الثا
َبسة فإنه وإن كان قدمي اإلسالم حىت رُِوَي  مسع األمرين كأيب هريرة، وأما عمرو بن تويف، ولعلَّهُ  َعنـْ

اخلمس، ومل يقدم على النيب عنه أنه كان رابع أربعة لكنه رجع إىل بالد قومه قبل فرض الصلوات 
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إال أزمان الفتح فطاح ما قاله أبو حممد رمحه هللا تعاىل.

وى هذا عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بعد جميئه، وقد ورد يف بعض األحاديث تصريح أن عمر ر 
ذكره أبو حممد من حديث الثوري عن ولو مل �ت ملا أمكن غريه، ولو استدرك احلنفي أيًضا مبا 

سعد بن إسحاق عن كعب بن ُعْجَرة عن رجل من ولد كعٍب أنه �م عن الفجر حىت طلعت 
حىت ارتفعت الشمس وابـَْيضَّْت، قال: قُِم  لشمس قال: فقمت أصلي فدعاين كعب فأحبسينا

.  اآلن فصلِّ
الة بعد العصر حىت تغيب عن أيب العالية قال: ال تصلح الص»: مصنف أيب بكر«ويف كتاب 

 الشمس، وبعد الصبح حىت تطلع الشمس، قال: وكان عمر يضرب على ذلك.
لعصر، وكرهها سامل بن الوليد يضرب الناس على الصالة بعد ا وعن األشرت قال: كان خالد



وعمر وحممد بن سريين، وعن ابن عمر قال: صلَّْيُت مع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ومع أيب بكر 
 وعثمان فال صالة بعد الغداة حىت تطلع الشمس.
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 وقال أبو سعيد: متراتن ِبُزْبٍد أحب إيل من صالة بعد العصر.
َهى عن الصالة عند طلوع الشمس وع  ند غروهبا.وعن ابن مسعود: كنا نـُنـْ

ن، ورأت وقال بالل: مل يـُْنَه عن الصالة إال عند غروب الشمس؛ أل�ا تغرب يف قرن الشيطا
ها عائشة قوًما يصلون عند طلوع الشمس فقالت: قعدوا حىت إذا كانت الساعة اليت تكره في

 الصالة قاموا يصلون.
وقال احلسن: كانوا  ورأى أبو مسعود رجًال يصلي عند طلوع الشمس فنهاه، وكذا ُشَرْيح،

ابن حزم عن  يكرهون الصالة عند طلوع الشمس حىت ترتفع، وعند غروهبا حىت تغيب، وحكاه
 أيب بكرة.

 عذبين هللا عليها قال:ويف فوائد الشيخ رأى حذيفة رجًال يصلي بعد العصر فنهاه فقال: َأَوي
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 نعذبك على خمالفة السنة.
 هذين الوقتني ُتؤدى الفريضة دون النافلة عند مالك، وعند وزعم ابن العريب أن الصالة يف

نافلة اليت هلا سبب، ومذهب آخر ال يصلي فيها حبال ال الشافعي يؤدي فيهما الفريضة وال
 فريضة وال �فلة وال عند زوال الشمس.

 الرابع: ال يصلي فيهما حبال وهو قول أيب حنيفة.
 اخلامس: جيوز مبكة دون غريها.

َلَه ِإالَّ ُهَو} [آل ِهَد ِعْنِدي) معناه: بـَيَّنوا يل وأعلموين به، قال تعاىل: {َشِهَد ُهللا أَنَُّه َال إِ قوله: (شَ 
.18عمران:   ] قال الزجاج: معناه بـَنيَّ

الراء، قال عياض: وضبطناه أيًضا بفتح التاء وضم الراء وهو الذي  و (ُتْشِرَق) بضم التاء وكسر
فمن فتح التاء احتج أبن يف الروا�ت حىت تطلع الشمس فوجب محل  ضبطه أكثر رواة بالد�،

التاء احتجَّ أبحاديث النهي عن الصالة عند طلوع الشمس وعن  هذه على موافقتها، ومن ضمَّ 
ُرَز وحني تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع، قال: وهذا كله  الصالة إذا بدا حاجب الشمس حىت تـَبـْ

ُ أن املراد ابلطلوع  يف الروا�ت األخر ارتفاعها وإشراقها وإضاءهتا ال جمرد طلوع وقتها. يـُبَـنيِّ
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شرقت الشمس أضاءت وانبسطت، وقيل: َشَرَقْت وَأْشَرَقْت وأضاءت، أ»: ْحَكمِ اْلمُ «ويف 
وكذا حكاه ابن القطاع يف أفعاله، وزعم أنه قول األصمعي وابن  وَشرَِقْت ابلكسر َدَنْت للغروب،

 يف آخرين.» كتاب األزمنة«َخاَلَوْيه يف كتاب ليس، وقطرب يف 
من السلف أنه إذا مل يـَْبُد حاجب الشمس املطلوع ومل يبد  قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وقد روي عن مجاعة

ابن مسعود وبالل وأيب أيوب وأيب الدرداء للغروب فالصالة حينئذ جائزة، ُرِوَي ذلك عن علي و 
ح وقَاَل » َال يـََتَحرَّى َأَحدُُكم الصَّالَة ِعْنَد طُُلوِع الشَّْمسِ «وابن عمر وابن عباس مستدلني بقوله: 

 ْنيِ: اختلف العلماء يف أتويل �يه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن الصالة بعد الصبح والعصر:ابُن التِّ 
ة: املراد بذلك كل صالة وال يثبت ذلك عنه، وقال أبو زكر�: أمجعت األمة على  فقال أبو طلح

 ى.كراهة صالة ال سبب هلا يف هذه األوقات، واتفقوا على جواز الفرائض املؤداة فيها. انته
 ذكره ابن التني عن داود إجازُة التنفل بعد العصر إىل الغروب.

داة فيها يردُُّه ما ذكر�ه عن ابن العريب وما نقله ابن وقوله أيًضا اتفقوا على جواز الفرائض املؤ 
حزم عن أيب َبْكَرَة وكعب بن عجرة أ�ما نـََهَيا عن صالة الفرض يف هذين الوقتني، وقول ابن 

 مل يروا الصالة أصًال يف هذه األوقات كلها. حزم: إن قوًما
قضى سنة الظهر بعد العصر، وقاسوا وأما احتجاج أصحاب الشافعي أبنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 

عليها كل صالة هلا سبب حني قال النووي هو عمدة أصحابنا يف املسألة وليس هلم أصح داللة 
 ذلك من خصوصياته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.فيخدش فيه ما ذكره املاوردي وغريه من أن 
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َهِقيُّ: هذه األخبار تشري إىل اخت صاصه إبثباهتا ال إىل أصل القضاء، هذا طاوس يروي وقَاَل البَـيـْ

عن عائشة أ�ا قالت: َوِهَم ُعَمُر إمنا �ى النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أن يتحرى طلوع الشمس 
 وغروهبا.
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وقَاَل اخلَطَّاِيبُّ: كان النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خمصوًصا هبذا دون اخللق، قال ابن َعِقيٍل: ال وجه 
 له إال هذا الوجه.

 وقَاَل الطََّربِيُّ: فعل ذلك تـَْبِييًنا ألمته أنَّ �يه كان على وجه الكراهة ال التحرمي.
لنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه �ى عن الصالة بعد حاديث عن اوقَاَل ابُن َبطَّاٍل: تواترت األ

 الصبح وبعد العصر، وكان عمر يضرب على الركعتني بعد العصر خمصوصة به دون أمته.



وقال أبو جعفر الطحاوي: ويدلُّ على اخلصوصية أنَّ أم سلمة هي اليت روت صالته إ�مها، قيل 
 د العصر؟ قالت: ال.ااَتَ� بعهلا: َأفـَنَـْقِضيِهَما ِإَذا فَ 

َهى عْن هاتـَْنيِ الركَعتَـْنيِ، وهو صريح أبنه بعد  ْعُتَك تـَنـْ َهِقيُّ: ويف حديث أم سلمة: مسَِ قَاَل البَـيـْ
النهي مل يكن من ادَّعى تصحيح اآلاثر على مذهبه دعوى النسخ فيه، فأتى برواية ضعيفة عن 

فـَنَـْقِضيِهَما ِإَذا فَااَتَ�؟ فقال: ال. واعتمد رسول هللا أَ ذَْكوان عن أم سلمة يف هذه القصة فقلت � 
عليها يف ردِّ ما رويناه معلوم عند أهل احلديث أن هذا احلديث يرويه محاد بن سلمة عن األزرق 

 بن قيس عن ذكوان موىل عائشة عنها. انتهى.
بخاري حديثه احد وخرج الحبذا من ذكر أخرب� محاد فال ُيْسَأل عن حاله، واألزرق وثـََّقُه غري و 

 حمتًجا به، وذكوان وثَّقه غري واحد وصحح حديثه.
قَاَل الدَّاوِديُّ حيتمل أن يكون النهي لئال جيهل أحد فيصلي إذا قاربت الشمس الغروب، وكان 
املنكدر يصليها، وكان عمر يضربه عليهما، ورمبا قاله لو علم الناس ما تعلم مل أَْنَه، وهذا يدل 

عاوية ما رأيناه يصليهما، فليس كل أحد رأى أفعاله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، لنا، وقول معلى ما ق
 ومن رأى حجة على من مل ير.

 وحيتمل أن يريدوا هبا بعد العصر عن الصالة إال عند طلوع الشمس وغروهبا.
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ن رسول هللا َصلَّى أن عائشة حدثته أ -عند أيب داود بسند صحيح-وروى ذكوان موىل عائشة 
َهى عنه.ُهللا عليِه وَسلََّم كان يصلي  َهى عنه، ويُواِصُل ويـَنـْ  بعد العصر ويـَنـْ

 وزعم النواوي: أنه مل ينظر دليل على اخلصوصية. انتهى.
ُهما) مع قول من أسلفناه، وسيأيت منه شيء  َهى َعنـْ أي: دليل أدل من قوهلا: (كاَن ُيَصلِّيهما ويـَنـْ

 ء هللا تعاىل.آخر بعد إن شا
وذكر الصالة اليت هلا سبب وعددها مث قال: وهذه » اختالف احلديث«وزعم الشافعي يف كتاب 

الصلوات وأشباهها تصلى يف هذه األوقات ابلداللة عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حيث 
 قال:
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بعد وصلَّى ركعتني كان يصليهما بعد الظهر ُشِغَل عنهما » َمْن َنِسَي َصَالًة فـَْلُيَصلَِّها ِإَذا ذََكَرَها«

العصر، وأمر أن ال مينع أحد طاف ابلبيت أي ساعة شاء، مث إمجاع الناس يف الصالة على اجلنائز 
 بعد العصر والصبح.



قرأُت على املسند العالمة أيب حممد النصري، أخرب� اإلمام صفي الدين أبو حممد عبد الوهاب 
ظ حممد بن �صر، وأخرب� لفرات عن فاطمة بنت سعد اخلري، أخرب� والدي واحلافبن حسن بن ا

أبو النون الدبوسي قراءة عليه عن اْلَمْقُربِيِّ عن ابن �صر قاال: أخرب� أبو منصور املعمري، 
أخرب� القاضي أبو بكر حممد بن عمر بن أيب حفص، أخرب� احلافظ أبو حفص بن شاهني جبميع  

، َحدَّثَنا علي بن مسلم، َحدَّثَنا أتليفه قال: َحدَّثَنا حممد بن حممود» اسخ واملنسوخالن«كتاب 
جعفر بن عون، َحدَّثَنا موسى بن ُعبَـْيَدَة عن اثبت موىل أم سلمة قال: بـََعَثْت َعاِئَشُة ِإِىل ُأمِّ َسَلَمة 

ُمهَا َرُسوْ  َها َعِن الرَّْكَعتَـْنيِ اللَّتَـْنيِ َصالَّ ا فـََقاَلْت: ِإنَّ َرُسْوَل ُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف بـَْيِتهَ َفَسأَلَتـْ
 َال بـَْعُد.ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ُيَصلِّْيِهَما بـَْعَد الظُّْهِر َفَشَغَلُه قـَْوٌم قَاَلْت: َفَما َصالَُّمهَا قـَْبُل وَ 
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صْرُت ذكرهم هنا، َوُهْم الصالة بعد العصر رواه مجاعة اختقال أبو حفص: وحديُث النهيِّ عن 
عمول عليه؛ ألن النهي قد ثبت، وقد خرج لصالته بعد العصر وهو امل»: املناهي«يف كتاب 

سبب أوجب ذلك، وقد أكد هذا النهي حديث رواه علي بن أيب طالب، َحدَّثـََناه حممد بن أيب 
أْسَباط بن حممد وأبو نعيم عن سفيان َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َعْن  نوح، َحدَّثَنا شعيب بن أيوب، َحدَّثَنا

َكاَن رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َال ُيَصلِّي َصالًة مكتوبة ِإال «َة َعْن َعِليٍّ قَاَل: َعاِصِم ْبِن َضْمرَ 
 ».َصلَّى بـَْعَدَها رَْكَعتَـْنيِ ِإالَّ اْلَفْجَر َواْلَعْصرَ 

حلافظ أبو الفتح القشريي حديثًا عن متيم الداري أنه كان يصليها مع النيب َصلَّى وذكر شيخنا ا
عليِه وَسلََّم من حديث حيىي بن ُبَكْري عن الليث عن أيب األسود عن عروة عنه، فـََلِئْن صحَّ  هللاُ 

 سنده َخَدَش يف قول من قال ابخلصوصية.
، أخرب� اللبَّان إجازة، أخرب� احلداد، أخرب� أبو أخرب� أبو القطيب قراءة عليه، أخرب� عبد اللطيف

ثـََنا ابن فارس، َحدَّ  ثـََنا أبُو َعاِصٍم، أخربين َعْبُد ِهللا ْبُن أبيه بن َأِيب نعيم، حدَّ ثَنا أمحد بن عصام، حدَّ
ْعَلى ُيَصلِّي قـَْبَل َأْن ُعْثَماَن بن عبد هللا بن خالد بن أسيد أخرب� ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعَلى ْبِن ُأَميََّة أنه رأى يَـ 

ْعُت َرُسو  ِإنَّ الشَّْمَس «َل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: َتْطُلَع الشَّْمُس، فقيل له، فقال: إين مسَِ
ٌر ِمْن َأْن َتْطُلَع َوأَْنتَ  ولئن صح هذا » َالهٍ  َتْطُلُع بـَْنيَ قـَْرَينْ َشْيطَاٍن فََأْن َتْطُلَع َوأَْنَت ِيف َأْمِر ِهللا، َخيـْ

 فيكون إذً� عاًما وهللا أعلم.
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َصلَّى ُهللا عليِه  َحدَّثَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثَنا َحيَْىي، َعْن ِهَشاٍم، َأْخبَـَرِين ابُن َأِيبْ ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ 
قَاَل: َوَحدََّثِين ابُن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل ». َوَال ُغُروبـََها َال َحتَرَّْوا ِبَصالَِتُكْم قـَْبَل طُُلوَع الشَّْمسِ «وَسلََّم: 

ُروا الصََّالَة َحىتَّ «ى ُهللا عليِه وَسلََّم: َرُسوُل ِهللا َصلَّ  تـَْرَتِفَع، َوِإَذا ِإَذا َطَلَع َحاِجُب الشَّْمِس، فََأخِّ
 َغاَب َحاِجُب الشَّْمِس،

 %71ص  1%ج 
ُروا الصََّالَة َحىتَّ   اَتبـََعُه َعْبَدُة.»  َتِغيبَ فََأخِّ

 ».طُُلوِع الشَّْمِس َوالَ ِعْنَد ُغُروهِبَا َال يـََتَحرَّى َأَحدُُكْم، فـَُيَصلِّي ِعْندَ «ويف لفظ: 
عة عبدة، هذه رواها البخاري يف صفة إبليس لعنه وقال يف ابب من مل يكره الصالة إال بعد متاب

ا تطلُع بقرين «ْبَدُة بن سليمان عن هشام، وِعْنَد ُمْسِلٍم: هللا، فقال: َحدَّثَنا حممد، َحدَّثَنا عَ  فَِإ�َّ
 ».شيطان

لك بن أنس عن هشام عن أبيه مرسًال، قال أبو عمر: ومل خيتلف على مالك يف إرساله، ورواه ما
بن صاحل وليس ابملشهور حتمل العلم وال ممن حيتج به فرفعه، ورواه الدَّرَاورديُّ عن ورواه أيوب 

 عن أبيه وعن سامل عن أبيه، قَاَل الدَّارَُقْطين: مل يبلغ عليٌّ هذا. هشام
غرض البخاري مبوقوِف ابِن عمَر رّد قول من منع الصالة عند استواء الشمس  قال ابن بطَّاٍل:

 أمنُع أحًدا ُيَصلِّي بليٍل أو �اٍر) وهو قول مالك والليث واألوزاعي، قال وهو ظاهر. قوله: (ال
دركُت أهل الفضِل والعبادة إال وهم يتحرون ويصلون نصف النهار، وعن احلسن مالك: ما أ

 وطاوس مثله.
لذين منعوا الصالة نصف النهار عمر وابن مسعود واحلكم، وقال الكوفيون: ال ُيْصلَّى نصف وا

ر ال فرض وال نفل، وقال أبو يوسف والشافعي: ال أبس ابلتطوع نصف النهار يوم اجلمعة النها
ال تسجُر يوم اجلمعة. رواه أبو داود من حديث أيب  -أعاذ� هللا تعاىل منها-؛ ألن جهنم خاصةً 

 خلليل عن أيب قتادة ومل يلقه.ا
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وأجاز مكحول الصالة نصف النهار للمسافر، وكان مسروق يصلي نصف النهار، فقيل له: إن 
لنهار، فقال: أبواب جنهم تفتح نصف اومل؟ قال: قالوا إنَّ الصالة يف هذه الساعة تكره، فقال: 

 الصالُة أحقُّ ما اْسُتِعْيَذ به من جهنم حني تفتح أبواهبا.
وفيما أذن إيلَّ جدي أبو الربكات حممد بن عامر بن حسني األْجدايبُّ وكتبه يل خبطه عن الشيخ 

أتليفه قال: وأما  » عوارف املعارف«كتاب القدوة شهاب الدين عمر بن حممد السَّْهَرَوْرِديِّ جبميع  



ة الصالة بعد العصر والصبح فهو ملوضع الرتويح لتسرتيَح ُعمَّاُل هللا تعاىل، وترتفق النفوس، كراه
 وحديث أيب هريرة �ى عن بيعني وعن لبستني �يت يف كتاب البيوع.

 (اَبٌب َال يَتَحرَّى الصََّالَة قـَْبَل ُغُروِب الشَّْمِس)
 بن عمر تقدم.حديث ا

َراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َصاِلٍح، َعِن ابِن ِشَهاٍب، دَّثَنا َعْبُد الَعزِ حَ  - 586 يِز ْبُن َعْبِد ِهللا، َحدَّثَنا ِإبـْ
ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يَـ  َع َأاَب َسِعيٍد، مسَِ الَ «ُقوُل: َحدََّثِين َعطَاُء ْبُن يَزِيَد اجلُْنَدِعيُّ، مسَِ

 ». تـَْرَتِفَع الشَّْمُس، َوَال َصَالَة بـَْعَد الَعْصِر َحىتَّ َتِغيَب الشَّْمسُ ْعَد الصُّْبِح َحىتَّ َصَالَة بَـ 
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زَُغ الشَّْمسُ «وعند النسائي:  ال ُتَصلُّْوا بـَْعَد الَعْصِر ِإالَّ َأْن «وعنده أيًضا عن علي: » َحىتَّ تـَبـْ
وسنده صحيح، وإنَّ صيغة النفي إذا دخلت على فعل يف ألفاظ » ةٌ ُس ُمْرَتِفعَ ْوا َوالشَّمْ ُتَصلُّ 

صاحب الشرع فاألوىل محلها على نفي الفعل الشرعي ال على نفي الفعل اجلودي فيكون قوله: 
لُق ألفاظه (ال َصَالَة) نفًيا للصالة الشرعية ال احلسية، وإمنا قيل ذلك؛ ألنَّ الظاهَر أنَّ الشارَع تط

و الشرعي، وأيًضا فإنه إذا محَُِل على الفعل احلسي وهو غري منفي احتجنا إىل ى ُعْرِفِه وهعل
إضماٍر لتصحيح اللفظ وهو الذي يسمى داللة االقتضاء، وبـَيـَّنَّا النظر يف أن اللفظ يكون عاًما 

تج إىل إضمار الشرعية مل حيأو جممًال أو ظاهًرا يف بعض احملامل، أما إذا محلناه على نفي احلقيقة 
 فكان أوىل.

ْعُت ُمحَْراَن بْ  - 587 َن َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َأاَبَن، َحدَّثَنا ُغْنَدٌر، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب التـَّيَّاِح، قَاَل: مسَِ
َنا َرسُ ِإنَُّكْم لَُتَصلُّوَن َصَالًة َلَقْد صَ «َأاَبَن، ُحيَدُِّث َعْن ُمَعاِويََة، قَاَل:  ى ُهللا عليِه وَسلََّم وَل ِهللا َصلَّ ِحبـْ

ُهَما َناُه ُيَصلِّيَها، َوَلَقْد نـََهى َعنـْ  ]587، يـَْعِين: الرَّْكَعتَـْنيِ بـَْعَد الَعْصِر. [خ »َفَما رَأَيـْ
: قال فيه عثمان بن عمر عن شعبة عن أيب التـَّيَّاِح عن َمْعَبٍد اجلَُهِينِّ  عن معاوية،  قَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ

 داود الطيالسي، فقيل: كان أبو التياح مسعه منهما. كذلك رواه أبوو 
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، وقال ابن  وذكر الدَّارَُقْطين والَكَالاَبِذيُّ وابن طاهٍر: أن حممًدا بن أابن املذكور هنا هو البَـْلِخيُّ
لوليد حممد بن أابن بن عمران بن ز�د السَُّلمي الواسطي، وقال احلياين: قال لنا اعدي: هو 

ي يروي عن الكوفيني الباجي هو حممد بن أابن الواسطي، وغلط الكالابذيُّ يف ذلك؛ ألن البلخ
والواسطي يروي عن البصريني، وزعم أبو احلجاج الدمشقي أنَّ األشبَه البلخيُّ، قال: وما ذكره 

ومل يذكر ومل يذكر فيه البلخي » الكبري«دي حمتمل فإن البخاري ذكر الواسطي يف اترخيه ابن ع
 ابُن أيب أحَد عشر يف اجلمع بني الصحيحني إال البلخي.

 َملْ َيْكَرِه الصََّالَة ِإالَّ بـَْعَد الَعْصِر َوالَفْجِر) (اَبُب َمنْ 
 بُو ُهَريـَْرَة هذه كلها تقدمت مسندة عنده، وهللا تعاىل أعلم.َرَواُه ُعَمُر، َوابُن ُعَمَر، َوأَبُو َسِعيٍد، َوأَ 

 ُيَصلَّى بـَْعَد الَعْصِر ِمَن الَفَواِئِت َوَحنِْوَها)(اَبٌب َما 
َلِين َشغَ «َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بـَْعَد الَعْصِر رَْكَعتَـْنيِ، َوقَاَل:  َوقَاَل ُكَرْيٌب،

 ».َ�ٌس ِمْن َعْبِد الَقْيِس َعِن الرَّْكَعتَـْنيِ بـَْعَد الظُّْهرِ 
 هذا التعليق أخرجه مسنًدا يف السهو ويف وفد عبد القيس.

َلْيَماَن، عِن ابِن َوْهٍب، َعْن َعْمرو بِن احلارِث، َعْن ُبَكْريٍ، َعْن ُكَرْيٍب، َأنَّ ابَن عْن َحيَْىي ْبِن سُ 
َها السََّالَم ِمنَّاَوَر َوَعْبَد الرَّْمحَِن ْبَن َأْزَهَر َأْرَسُلوُه ِإَىل َعاِئَشَة، فَـ َعبَّاٍس، َواِملسْ   َقاُلوا: اقْـَرْأ َعَليـْ
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يًعا، َوَسْلَها َعِن الرَّْكَعتَـْنيِ بـَْعَد َصَالِة الَعْصِر، َوُقْل َهلَا: ِإ�َّ ُأْخِربَْ� أَنَِّك ُتَصلِّ  ينهَما، َوَقْد بـََلَغَنا َأنَّ مجَِ
ُهَما، َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: وَُكْنُت َأْضِرُب النَّاَس َمَع ُعَمَر ْبِن النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـََهى  َعنـْ

فـََقاَلْت: َسْل ُأمَّ َسَلَمَة، اخلَطَّاِب َعْنهَما، قَاَل ُكَرْيٌب: َفَدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة فـَبَـلَّْغتُـَها َما َأْرَسُلوِين به، 
اِئَشَة، فـََقاَلْت ُأمُّ ِهلَا، فـََردُّوِين ِإَىل ُأمِّ َسَلَمَة ِمبِْثِل َما َأْرَسُلوِين ِبِه ِإَىل عَ َفَخَرْجُت ِإلَْيِهْم، فََأْخبَـْرتـُُهْم ِبَقوْ 

ُهمَ  َهى َعنـْ ْعُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَنـْ ُتُه ُيَصلِّيِهَما ِحَني َصلَّى الَعْصَر، مثَُّ َسَلَمَة: مسَِ ا، مثَُّ رَأَيـْ
َة، َوقـُْلُت: ُقوِمي ِجبَْنِبِه َوقُوِيل: ي ِنْسَوٌة ِمْن َبِين َحَراٍم ِمَن األَْنَصاِر، فََأْرَسْلُت ِإلَْيِه اجلَارِيَ َدَخَل َوِعْندِ 

ْعُتَك تـَنْـ  َهى َعْن َهاتـَْنيِ، َوَأرَاَك ُتَصلِّيِهَما، فَِإْن َأَشاَر بَِيِدِه، تـَُقوُل ُأمُّ َسَلَمَة: َ� َرُسوَل ِهللا، مسَِ
َ� بِْنَت َأِيب أَُميََّة، «َلمَّا اْنَصَرَف قَاَل: ْأِخِري، فـََفَعَلِت اجلَارِيَُة، فََأَشاَر بَِيِدِه، فَاْسَتْأَخَرْت َعْنُه، فَـ فَاْستَ 

 اللَّتَـْنيِ َوِإنَُّه َأاَتِين َ�ٌس ِمْن َعْبِد الَقْيِس، َفَشَغُلوِين َعِن الرَّْكَعتَـْنيِ  َسأَْلِت َعِن الرَّْكَعتَـْنيِ بـَْعَد الَعْصِر،
 ».بـَْعَد الظُّْهِر فـَُهَما َهااَتنِ 

 ».الَقْيِس اِبِإلْسَالِم ِمْن قـَْوِمِهمْ  �ٌس مْن َعْبدِ «وعند مسلم: 
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َصلَّى وعند البيهقي: قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َذاَت يـَْوٍم بـَْعَد اْلَعْصِر، فَ 
َأُكْن َأرَاُه ُيَصلِّْيِهَما، فـَُقْلُت: َ� َرُسْوَل ِهللا َلَقْد َصلَّْيَت َصالًة ملْ َأُكْن َأرَاَك ُتَصلِّْيها، قَاَل: تَـْنيِ َملْ رَْكعَ 
ُهمَ َدَقٌة َشَغلُ ِإّينِ ُكْنُت ُأَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد الظُّْهِر، َوِإنَُّه َقِدَم َعَليَّ َوْفُد َبِين َمتِيٍم َأْو صَ « ا فـَُهَما وِين َعنـْ

 ».َهااَتِن الرَّْكَعَتانِ 
، وعند أمحد: َقِدَم َعَليَّ َماٌل، َفَشَغَلِين َعْن رَْكَعتَـْنيِ ُكْنُت َأرَْكُعُهَما بـَْعَد الظُّْهِر، قـُْلُت: َ� َرُسوَل هللاِ 

َنا، قَاَل:   ».َال «َأفَنْقِضيِهَما ِإَذا فَاتـَتـْ
َنَما ُهَو يـَتَـَوضَّأُ ِيف  َد ْبِن َأِيب من حديث يَزِيوعند ابن ماجْه:  ِزَ�ٍد، أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بـَيـْ

اْلَباُب، بـَْيِيت ِللظُّْهِر، وََكاَن َقْد بـََعَث َساِعًيا، وََكثـَُر ِعْنَدُه اْلُمَهاِجُروَن َوَقْد َأَمهَُّه َشْأنـُُهْم، ِإْذ ُضِرَب 
مثَُّ َجَلَس يـَْقِسُم َما َجاَء ِبِه السَّاِعي، فـََلْم يـََزْل َكَذِلَك َحىتَّ اْلَعْصِر، مثَُّ ى الظُّْهَر، ْيِه، َفَصلَّ َفَخَرَج ِإلَ 

 ».َشَغَلِين َأْمُر السَّاِعي َأْن ُأَصلِّيَـُهَما بـَْعَد الظُّْهرِ «َدَخَل َمْنِزِيل َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ، َوقَاَل: 
َا صَ « بِن َعبَّاٍس:وعند الرتمذي َعِن ا لَّى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الرَّْكَعتَـْنيِ بـَْعَد الَعْصِر، ِألَنَُّه ِإمنَّ

ُمهَا بـَْعَد الَعْصِر مثَُّ َملْ يـَُعْد َهلَُما وقال: حديث ». َأاَتُه َماٌل َفَشَغَلُه َعِن الرَّْكَعتَـْنيِ بـَْعَد الظُّْهِر، َفَصالَّ
النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه صلى بعد العصر غري واحد عن  وقد رُِوَي عنحسن، قال: 

 ركعتني.
وهذا خالف ما روي أنه �ى عن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس، وحديث ابن عباس 

 أصح حيث قال: مل يـَُعْد هلما.
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(َأْصِرُف) ابلفاء والصاد  وقوله: (كنُت َأْضِرُب الناَس عليَها) هذه الرواية الصحيحة، ويف رواية:
 اإلشارة يف الصالةاملهملة واختلف يف 
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فقال مالك والشافعي: ال تقطع الصالة، وعند أيب حنيفة وأصحابه يقطع الصالة كالكالم 

 ».َمْن َأَشاَر ِإَشارًَة تـُْفَهُم َعْنُه فـَْلُيِعد الصََّالةَ «مستدلني مبا رواه أبو داود مرفوًعا: 
الزُّبـَْريِ َكاَن ُيَصلِّْي رَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل اْلَمْغِرِب  : هذا احلديث وهم، وعند الدَّارَُقْطين أن ابنَ مث قال

فَأَْنَكَرَها َعَلْيِه ُمَعاِويَُة فأجلأ احلديث إىل أمِّ سلمة أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يصليهما 
مهَُ   ال بعُد.ا قبل املغرب وأ�ا مل تـََرُه صالمها قبُل و قبل العصر َفُشِغَل عنهما َفَصالَّ



َع َعاِئَشَة قَاَلْت: َوالَّ  - 590 ِذي َحدَّثَنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّثَنا َعْبُد الَواِحِد ْبُن َأْميََن، َحدََّثِين َأِيب أَنَُّه مسَِ
َكاَن ُيَصلِّي َكِثريًا ِقَي َهللا َحىتَّ ثـَُقَل َعِن الصََّالِة، وَ َذَهَب ِبِه، َما تـَرََكُهَما َحىتَّ َلِقَي َهللا عزَّ وجلَّ، َوَما لَ 

وََكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّيِهَما، َوالَ « -تـَْعِين الرَّْكَعتَـْنيِ بـَْعَد الَعْصرِ  -ِمْن َصالَتِِه قَاِعًدا 
ُهمْ َل َعَلى ُأمَِّتِه، وََكاَن حيُِبُّ َما خيَُ ُيَصلِّيِهَما ِيف املَْسِجِد، َخمَاَفَة َأْن يـُثـَقِّ   ]590[خ ». فُِّف َعنـْ

 ».َما تـََرَك السَّْجَدتـَْنيِ بـَْعَد الَعْصِر ِعْنِدي َقطُّ «ويف لفظ: 
َتاِن بـَْعَد رَْكَعَتاِن َملْ َيُكْن َيَدُعُهَما ِسرًّا َوَال َعالَنَِيًة: رَْكَعَتاِن قـَْبَل َصَالِة الصُّْبِح، َورَْكعَ «ويف لفظ: 

 ».الَعْصر
 ».�َْتِيِين ِيف يـَْوٍم بـَْعَد الَعْصِر، ِإالَّ َصلَّى رَْكَعتَـْنيِ َما َكاَن «ويف لفظ: 

)1/132( 

 

ُهَما «وِعْنَد ُمْسِلٍم:  ُمهَا بـَْعَد َفَصالَّ  -َأْو َنِسيَـُهَما-َكاَن ُيَصلِّيِهَما قـَْبَل اْلَعْصِر، مثَُّ ِإنَُّه ُشِغَل َعنـْ
بَـتَـُهمَ اْلَعصْ  بَـتَـَهاِر، مثَُّ أَثـْ  ».ا، وََكاَن ِإَذا َصلَّى َصَالًة أَثـْ

 ».َكاَن َال َيدَُع رَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل اْلَفْجِر، َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اْلَعْصرِ «وعند الدَّارَُقْطين: 
َها بـَْعَد الَعْصِر َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ  نَّاِس شيٌء؟ َل ِهللا َأَحَدَث ابل فـَُقْلُت: َ� َرُسوْ ويف لفظ: َدَخَل َعَليـْ

ِإالَّ َأْن قـُْلُت: » َال ِإالَّ َأنَّ ِبَالًال َعجََّل اِإلقَاَمَة فـََلْم ُأَصلِّ الرَّْكَعتَـْنيِ قـَْبَل الَعْصِر فََأ�َ َأْقِضْيِهَما«قَاَل: 
 ».الَ «َل: َ� َرُسْوَل ِهللا َأفَنْقِضْيهما ِإَذا فَاتَتاَ�؟ قَا

َهى عنهمااَن ُيَصلِّي الرَّْكعَ ك«ويف لفظ:   ».تِني ويـَنـْ
 ».َوملْ َأرَُه َعاَد َهلَُما«ويف لفظ: 

ويف لفظ حممد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرمحن بن أيب سفيان َأنَّ ُمَعاِويََة َأْرَسَل إليهما َيْسَأُهلََما 
ُمهَا َعْن َهاتـَْنيِ الرَّْكَعتَـْنيِ فـََقاَلْت: لَْيسَ   ة َحدَّثـَْتِين َفذََكَرُه.َوَلِكْن ُأمُّ َسَلمَ  ِعْنِدْي َصالَّ
 (اَبُب اَألَذاِن بـَْعَد َذَهاِب الَوْقِت)

حديثه تقدم يف ابب الصعيد الطيب، وذكر الداودي أن يف ابب من صلى ابلناس مجاعة بعد 
كما يف القرآن،   ذهاب الوقت، وذكر الداودي أن يف رواية مالك أخذ بنفسي فسماها نفًسا

يِه وَسلََّم روًحا فدل على أن هذه النفس هي الروح، وأ�ما امسان هلا وهلا النيب َصلَّى ُهللا عل ومساها
ِا َنَسَمُة املْؤِمُن طَائٌِر ُمَعلٌَّق ِيف اجلَنَّةِ «اسم اثلث وهي النََّسمة، قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  وقد » ِإمنَّ

 اإلنسان فيقالم النََّسَمة على كلمة يقع اسم النفس واس
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ثالثة أنفس وكذا وكذا نفًسا، ويقال للجماعة نسمة كما يقال للناس إنسان، قال: وابرئ 
 النسمة.
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ُعَمَر ْبَن  َحدَّثَنا ُمَعاُذ ْبُن َفَضاَلَة، َحدَّثَنا ِهَشاٌم، َعْن َحيَْىي، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َجاِبٍر َأنَّ  - 596
ْنَدِق، بـَْعَدَما َغَرَبِت الشَّْمُس َفَجَعَل َيُسبُّ ُكفَّاَر قـَُرْيٍش، قَاَل: َ� َرُسوَل ِهللا ِب، َجاَء يـَْوَم اخلَ اخلَطَّا

 َما َوهللاِ «َما ِكْدُت ُأَصلِّي الَعْصَر، َحىتَّ َكاَدِت الشَّْمُس تـَْغُرُب، قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
تُـَها  ]596َحاَن، فـَتَـَوضََّأ ِللصََّالِة. [خ فـَُقْمَنا ِإَىل بُطْ  »َصلَّيـْ

وعند أمحد بن حنبل من حديث أيب سعيد قَاَل: ُحِبْسَنا يـَْوَم اْخلَْنَدِق َعِن الصََّالِة، َحىتَّ َكاَن بـَْعَد 
ًال، فََأقَاَم َصَالَة  عليِه وَسلََّم ِبَال وُل ِهللا َصلَّى هللاُ اْلَمْغِرِب هِبَِويٍّ ِمَن اللَّْيِل، َحىتَّ ُكِفيَنا، َفَدَعا َرسُ 

َها كذلَك، مثَُّ أَ  َها، َكَما َكاَن ُيَصلِّيَها ِيف َوْقِتَها، مثَُّ َأَمَرُه فََأقَاَم اْلَعْصَر، َفَصالَّ َمَرُه فََأقَاَم الظُّْهِر َفَصالَّ
َها َكَذِلَك، مثَُّ َأَمرَ  َها َكَذلِ ُه فََأقَاَم اْلِعَشااْلَمْغِرَب، َفَصالَّ َك، قَاَل: َوَذِلَك قـَْبَل َأْن يـُْنِزَل هللاُ عز َء َفَصالَّ

 ]239وجل ِيف َصَالِة اْخلَْوِف {َفرَِجاًال َأْو رُْكَباً�} [البقرة: 
 ».اْشَتدَّ َذِلَك َعَليَّ ُحِبْسَنا َعْن َصَالِة الظُّْهِر َواْلَعْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاء، فَ «ويف لفظ عند النسائي 

كأنه يريد على تقدير الصحة أن تكون العشاء فاتته عن وقتها الذي كان قال بعض العلماء  
 يصليها فيه غالًبا.

ِإنَّ اْلُمْشرِِكَني َشَغُلوا َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «وعند الرتمذي من حديث أيب عبيدة عن أبيه 
احلديَث. وِعْنَد » فََأذََّن، مثَُّ َأقَاَم َفَصلَّى الظُّْهرَ  ِق، فََأَمَر ِبَالًال َواٍت يـَْوَم اخلَْندَ وَسلََّم َعْن َأْرَبِع َصلَ 

تُـَها«ُمْسِلٍم:   ».َوِهللا ِإْن َصلَّيـْ
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»: املصنف«وقال حديث عبد هللا ليس إبسناده أبس إال أن أاب عبيدة مل يسمع من عبد هللا، ويف 
 .حىت ذهب من الليل ما شاء هللا

 ».َحَبَس اْلُمْشرُِكوَن َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َحىتَّ اْمحَرَِّت الشَّْمُس واْصَفرَّتْ «ُمْسِلٍم  وِعْندَ 
من حديث ابُن َهلِيَعَة َأنَّ َأاَب ُمجَُعَة َحِبيَب ْبِن ِسَباٍع قال: إنَّ رسوَل هللا َصلَّى » مسند أمحد«ويف 

َهْل َعِلَم َأَحٌد ِمْنُكْم َأّينِ َصلَّْيُت «َصلَّى اْلَمْغِرَب، فـََلمَّا فـَرََغ قَاَل: ْحَزاِب َم َعاَم اْألَ ُهللا عليِه وَسلَّ 
تَـَها، فََأَمَر اْلُمَؤذَِّن، فََأقَاَم الصََّالَة، َفَصلَّى اْلَعْصَر، مثَُّ ». اْلَعْصَر؟ قَاُلوا: ال َ� َرُسوَل ِهللا َما َصلَّيـْ



 ْغِرَب.َأَعاَد اْلمَ 
 يتعني أنه ذكرها وهو يف الصالة؛ ألنه ال يعيد بعد متامها، وهللا أعلم. ابن شاهني: قال

وعند الشافعي الرتتيب مستحب وهو قول طاوس واحلسن وأيب ثور، ومذهب ابن القاسم 
 وسحنون أن الرتتيب غري واجب وال يشرتط وكذا مذهب أهل الظاهر.

نيفة وقبله النخعي والزهري وربيعة ه وهو أبو حلرتتيب وشرطواستدلَّ هبذه األحاديث من أوجب ا
وحيىي والليث ومالك وأمحد وإسحاق، وعن ابن عمر ما يدلُّ عليه، ويدلُّ هلم أيًضا رواه أبو 

 إبراهيم الَربُمجَاين عن سعيد بن عبد الرمحن اجلَُمِحيِّ عن عبيد هللا عن �فع
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ا إال مَع اإلماِم فـَْلُيَصلِّ مَع اإلماِم فَِإَذا فرَغ مْن يَْذُكْرهَ  صالًة فلمْ  مْن َنِسيَ «عن ابن عمر رفعه: 
قَاَل الدَّارَُقْطين: وِهَم فيه البَـْرُمجَاِينُّ » صالتِِه فـَْلُيَصلِّ اليت َنِسَي مثَُّ لُيِعْد صالَتُه اليت صلَّى مَع اإلمام

 والصحيح أنه من قول ابن عمر.
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واه مالك عن �فع عن ابن عمر موقوفًا وهو الصحيح، ُسِئَل عنه: هذا خطأ، ر وقال أبو زُْرَعَة ملا 
بن معني انتخب على الربمجاين فلما بلغ هذا احلديث جاوزه فقيل له: كيف ال وُأْخِربُْت أن حيىي 

 تكتب هذا احلديث؟ فقال حيىي: فعل هللا يب كذا وكذا إن كتبته.
َال «ر بن العريب يف العارضة قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: واستدلوا أيًضا مبا ذكره القاضي أبو بك

قال أبو بكر: وهو ابطٌل، وأتََوَّله مجاعة على معىن ال �فلة ملن عليه » ةَصَالَة ِلَمْن َعَلْيِه َصالَ 
 فريضة، وقال ابن اجلوزي: هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفنا له أصًال.

َال َصَالَة ِلَمْن «ل ألمحد بن حنبل ما معىن قوله: َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وقال إبراهيم احلريبُّ: قي
 قال: ال أعرف هذا البتة.» َالةَعَلْيِه صَ 

قال احلريب: وال مسعت أ� هذا احلديث عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وقال يف املنافع متسًكا 
» اَ�َم َعْن َصَالٍة َأْو َنِسيَـَها فـَْلُيَصلَِّها ِإَذا ذََكَرَها فَِإنَّ َذِلَك َوقْـتـُهَ  َمنْ «بقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

ووجهه أنه جعل وقت الذكر وقًتا للفائتة، والوقت الواحد ال يتسع لفرضني إًذا، فكانت الوقتيُة 
الوقتية يف وقت الفائتة  ُمَؤخَّرًة عن الفائتة وألنه إذا أدى الوقتية مؤخرة عن الفائتة وألنه إذا أدى

للفائتة صار كأن الفرضني  فقد أخر الفائتة عن وقتها وأتخرها عن وقتها حرام وألنه ملا صار وقًتا
اجتمعا يف وقت واحد فرياعى فيهما الرتتيب كالظهر والعصر بعرفة واملغرب والعشاء ابملزدلفة 

 وهذا إمجاع.



كره الدَّارَُقْطين من حديث بَِقيََّة عن ُعَمَر ْبِن َأِيب وأما ما استدلَّ به من ال يوجب الرتتيب فما ذ 
ِإَذا َنِسَي َأَحدُُكُم صََّالَة َفذََكَرَها َوُهَو ِيف َصَالٍة َمْكُتوبٍَة «َعبَّاٍس رفعه:  ُعَمَر, َعْن َمْكُحوٍل, َعِن ابنِ 

ْليَـْبَدْأ اِبلَِّيت ُهَو ِفيَها، فَِإَذا فـَرََغ َصلَّى الَِّيت َنِسيَـ   ».َهافـَ
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شرع يف العصر يف أول وقتها »: شرح اهلداية«قال ابن العريبُّ: هذا حديٌث مجَع ضعيًفا، ويف 
مل يصل الظهر يقطعها ويصلِّ الظهر كاملتيمم إذا رأى املاء فإن مضى وصلى منها ركعة مث ذكر أنه 

ويف قول حممد: ال جيزئه فيها يكون متطوًعا عند أيب يوسف وهو أظهر الروايتني عن أيب حنيفة، 
عن التطوع وهو رواية عن أيب حنيفة، ويف قول حممد وبه قال زفر، وقيل: يصلي ركعتني ويسلم، 

 وعند حممد: يفسد.
ا تضييق وقت احلاضرة فألن جواز املكتوبة يف الوقت ابلكتاب والرتتيب خبرب الواحد، فإذا  وأم

 الوقت يتعذركان يف الوقت سعة أمكن العمل هبما، وعند تضييق 
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العمل هبما فالعمل ابلكتاب أوىل، فإذا خرج الوقت عاد الرتتيب يف الوقت الثاين بعد سقوط 
 تضييق الوقت.

بُن َبطَّاٍل: وقالت طائفة يبدأ ابلفائتة وإن فاتت الوقتية وهو قول عطاء والزهري ومالك وقَاَل ا
فما دو�ا حكم صالة واحدة يبدأ هبن وإن  والليث، واتفق مالك وأصحابه على أن حكم األربع

خرج الوقت، واختلفوا يف مخس، وقال زفر: ترك صالة شهر بعد املرتوكة ال جتوز احلاضرة، وقال 
أيب ليلى: من ترك صالة ال جتوز صالة سنة بعدها قال: من نسي صالة ومل يعرفها يصلي  ابن

 مخس صلوات، وهو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي.
أيب حنيفة الكثري ِست، ويف قول حممد مخس، وقال الَعتَّايبُّ احلنفيُّ: يصلي أربع ركعات  وعند

صلي أربع ركعات ال يقعد إال يف الثانية والرابعة بثالث قعدات ينوي مما عليه، وقال األوزاعي: ي
 ويسجد للسهو وينوي يف أدائها مما عليه من علم هللا تعاىل.

 فـَْلُيَصلِّ ِإَذا ذََكَرَها، َوَال يُِعيُد ِإالَّ تِْلَك الصََّالَة) (اَبُب َمْن َنِسَي َصالَةً 
َراِهيُم: َمْن تـََرَك َصَالًة َواِحَدًة ِعْشرِ   يَن َسَنًة، َملْ يُِعْد ِإالَّ تِْلَك الصََّالَة.َوقَاَل ِإبـْ
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سًيا فيعيدها وما أدرك وقته وذكر الدَّاوديُّ عن احلسن أنه قال: يعيد ما بعدها، وهذا إذا تركها �
يعيدها وحدها وشذَّ بعض »: املدونة«ذاكًرا هلا وصلى صلوات كثرية ففي عند مالك، فإن كان 

 الناس فقال: ال يقضي.
ِيبِّ َحدَّثَنا أَبُو نـَُعْيٍم، َوُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، قَاالَ: َحدَّثَنا َمهَّاٌم، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس َعِن النَّ  - 597

َمْن َنِسَي َصالًَة فـَْلُيَصلِّ ِإَذا ذََكَرَها، َال َكفَّارََة َهلَا ِإالَّ َذِلَك {َأِقِم : «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قَالَ 
ْعُتُه يـَُقوُل: بـَْعُد: {َوَأِقِم الصََّالَة للذِّْكَرى} وَ » الصََّالَة ِلذِْكِري} قَاَل قَاَل ُموَسى: قَاَل َمهَّاٌم: مسَِ

 ]597قـََتاَدُة، َحدَّثَنا أََنٌس، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َحنَْوُه. [خ  َحبَّاُن: َحدَّثَنا َمهَّاٌم، َحدَّثَنا
َها، «هذا حديث خرجه الستة يف كتبهم، وِعْنَد ُمْسِلٍم:  ِإَذا رََقَد َأَحدُُكْم َعِن الصََّالِة، َأْو َغَفَل َعنـْ

 ».{َأِقِم الصََّالِة ِلذِْكِري} لَِّها ِإَذا ذََكَرَها فَِإنَّ َهللا يـَُقوُل:فـَْلُيصَ 
 ».أو يـَْغُفُل عنها فإنَّ كفَّاَرهَتا أْن ُيَصلِّْيها إذا ذكرها«وعند النسائي: 

َها، قَاَل:   ».يَها ِإَذا ذََكَرَهاُيَصلِّ «وعند ابن ماجه: ُسِئَل َعِن الرَُّجِل يـَْغُفُل َعِن الصََّالِة َأْو يـَْرُقُد َعنـْ
مد بن أمحد بن ُمجَْيٍع الَغسَّاين، َحدَّثَنا حممد بن جعفر بن املُستَـَفاِض، ويف معجم أيب احلسني حم

املقرئ، َحدَّثَنا أبو عوانة وأبو  -يعين ابن يزيد-عن حممد بن أمحد بن اجلنيد، َحدَّثَنا عبد هللا 
ا ِإَذا ذََكَره«حيىي يف آخرين عن قتادة عن أنس: ُجَزي نصر بن طريف ومحاد بن سلمة ومهام بن 

َقظَ   أخرب� بذلك املسند املعمِّرُ » َأْو ِإَذا اْستَـيـْ
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األصيل أبو الفضل عبد احملسن أمحد بن حممد قراءة عليه، أخرب� اإلمام أبو حامد بن الصابوين، 
حلسن علي بن أيب الفضل، أخرب� أبو ام عبد الصمد بن حممد بن أخرب� القاضي أبو القاس

 املسلم السَُّلِمي، َحدَّثَنا أبو نصر احلسني حممد بن طالب عنه.
عن حممد بن عمران وأيب عبد هللا الصويف، َحدَّثَنا علي بن اجلَُعْيد، » صحيح اإلمساعيلي«ويف 

 أخربين مهام عن قتادة، وقال الصويف: مسعت أنًسا.
قتادة فيما ذكره ُهْدبَة عنه، ويف حديث الشَّعِيبّ  إيراد اآلية الكرمية عن وقال أبو العباس الطرقي:

َلَة؟«عنه: ُكْنُت َمَع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف َسَفٍر فـََقاَل:  فـَُقْلُت: َأَ�، فـََناَم ». َمْن َيْكَلُؤَ� الّليـْ
ْستَـْيِقْظ ِإالَّ ِحبَرِّ الشَّْمِس، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا اُس َوِمنُْت فـََلْم أَ وَسلََّم َوَ�َم النَّ  َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليهِ 

أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّ َهِذِه اْألَْرَواَح َعارِيٌَّة، َوَأْجَساُد اْلِعَباِد يـَْقِبُضَها ِإَذا َشاَء «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ح أخرب� به املسند شرف الدين حيىي املقدسي » مْ ِئَجُكْم َعَلى ِرْسِلكُ ا َشاَء فَاْقُضوا َحَواَويـُْرِسُلَها ِإذَ 



قراءة عليه عن اإلمام هباء الدين الشافعي أخرب� شهدة قراءة عليها، أخرب� ابن َهرِيسة، أخرب� 
 تبة عنه.الربقاين، أخرب� اإلمساعيلي، أخرب� حممد بن احلسن أخرب� أيب َحدَّثَنا ع
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ُقْرُطِيبُّ وغريه: يف احلديث دليل على وجوب القضاء على النائم والناسي كثرت الصالة أو ال قَالَ 
اء كافة، وُحِكَي خالٌف شاذٌّ عن بعض الناس فيمن زاد على مخس قلت، وهذا مذهب العلم

صلوات أنه ال يلزمه قضاء وهو شيء ال يعبأ به، فإن ترك الصالة عمًدا فاجلمهور على وجوب 
إال شيًئا حكَي عن داود وأيب عبد الرمحن األشعري، قال أبو حممد ابن حزم وممن قال  القضاء

ه عبد هللا وسعد بن أيب وقاص وابن مسعود وسلمان والقاسم بن بقولنا هذا عمر بن اخلطاب وابن
حممد وبديل بن ميسرة الُعَقْيلي وحممد بن سريين ومطرف بن عبد هللا وعمر بن عبد العزيز وسامل 

 أيب اجلعد وغريهم. بن
 إمث قَاَل الُقْرُطِيبُّ: احتج اجلمهور أبمور منها: أنه قد ثبت األمر بقضاء الناسي والنائم من غري

 فالعامد أوىل.
الثاين: التمسك بعموم قوله: (مْن َنِسَي صالًة فـَْلُيَصلَِّها إَذا ذََكَرَها) والعامد ذاكٌر لرتكها فيلزمه 

 قضاؤها.
عموم قوله: (مْن َنِسَي صالًة) أي: من حصل منه نسيان، والنسيان هو الرتك الثالث: التمسك ب

] 67ى هذا قوله تعاىل {َنُسوا َهللا فـََنِسيَـُهْم} [التوبة: سواء أكان مع ذهوٍل أو مل يكن، ودلَّ عل
 أي: تركوا أمره فرتكهم يف العذاب.

الكفارة إمنا تكون عن الذنب غالًبا، والنائم و » الرابع: التمسك بقوله: (مْن َنِسَي صالًة َفَكفَّاَرهُتا
 والذاهل والناسي ليسوا آبمثني فتعنيَّ العامد.

 ] أي: ليذكرين فيها على أحد التأويالت14{َأِقِم الصََّالَة ِلذِْكِري} [طه: اخلامس: قوله: تعاىل 
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ْسِقُط وجوهبا؛ أل�ا السادس: أن القضاء جيب ابخلطاب األول؛ ألن خروج وقت العبادة ال يُ 
الزمة يف ذمة املكلف كالديون، وإمنا تسقط العبادة أو بعد شرطها ومل حيصل شيء من ذلك وهو 

د القولني لألصوليني والفقهاء، وزعم ابن بطال أن يوم اخلندق ُترَِكْت صالة الظهر والعصر أح
 قصًدا للشغل بقتال العدو مث ُأِعْيَدا بعد املغرب.
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رُِفَع عْن «وقال: » ليَس ِيف النـَّْوِم تفريطٌ «َال َكفَّارََة َهلَا ِإالَّ ذلَك) وقد قال يف موضع آخر: ه: (وقول
فيجاب: أن مع اخلطأ قد تكون الكفارة كقتل اخلطأ أو يكون ملا تومهوا أن » ِيت اخلَطََأ والنِّْسَيانَ ُأمَّ 

 القضاء فقط من غري شيء آخر. يف هذا الفعل كفارة بني هلم َأالَّ كفارة، وإمنا جيب
ة فيه، ابب ما وقوله: (ِإَذا ذََكَرَها) تعلََّق به من يقول يقضي الفوائت يف الوقت املنهي عن الصال

 يكره من السمر بعد العشاء تقدم يف وقت الظهر وكذا ابب السمر يف اخلري تقدَّم، َحدَّثَناه قريًبا.
 ِل)(اَبُب السََّمِر َمَع الضَّْيِف َواَألهْ 

)1/141( 

 

َأِيب َبْكٍر، َأنَّ  َحدَّثَنا أَبُو النـُّْعَماِن، َحدَّثَنا ُمْعَتِمُر، َحدَّثَنا أَبُو ُعْثَماَن، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبنِ  - 602
َكاَن ِعْنَدُه َطَعاُم   َمنْ «َأْصَحاَب الصُّفَِّة، َكانُوا ُأَ�ًسا فـَُقَراَء َوَأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم قَاَل: 

نَـْنيِ فـَْلَيْذَهْب بِثَاِلٍث، َوِإْن َأْربـََعٌة َفَخاِمٌس َأْو َساِدسٌ  بَِثالَثٍَة، واْنَطَلَق النَِّيبُّ  َوَأنَّ َأاَب َبْكٍر َجاءَ » اثـْ
بـَْنيَ  -ْل قَاَل: َواْمَرَأِيت َوَخاِدمٌ وَال َأْدِري هَ -َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِبَعَشَرٍة، قَاَل: فـَُهَو َأَ� َوَأِيب َوُأمِّي 
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مثَُّ لَِبَث َحىتَّ  بـَْيِتَنا َوبـَْنيَ بـَْيِت َأِيب َبْكٍر، َوَأنَّ َأاَب َبْكٍر تـََعشَّى ِعْنَد النَِّيبِّ 

اَلْت َلُه اْمَرأَتُُه: َما َحَبَسَك َعْن ُصلَِّيِت الِعَشاُء، َفَجاَء بـَْعَدَما َمَضى ِمَن اللَّْيِل َما َشاَء هللاُ، قَ 
َحىتَّ جتَِيَء، َقْد ُعِرُضوا فَأَبـَْوا، قَاَل: َأَوَما َعشَّْيِتِهْم؟ قَاَلْت: أَبـَْوا  -َأْو قَاَلْت: َضْيِفكَ -َأْضَياِفَك 

، َوقَاَل:   ثـَُر َفَجدََّع َوَسبَّ ُكُلوا الَ َهِنيًئا، فـََقاَل: َوِهللا َال قَاَل: َفَذَهْبُت َأَ� فَاْختَـَبْأُت، فـََقاَل َ� ُغنـْ
َها، قَاَل: َشِبُعوا َوَصاَرْت  َأْطَعُمُه أََبًدا، َواْميُ ِهللا، َما ُكنَّا َ�ُْخُذ ِمْن لُْقَمٍة ِإالَّ َراَب ِمنْ  َأْسَفِلَها َأْكثـَُر ِمنـْ

َها أَبُو َبْكٍر  فَِإَذا ِهَي َكَما ِهَي َأْو َأْكثـَُر، فـََقاَل ِالْمَرأَتِِه: َ� ُأْخَت َأْكثـََر ِممَّا َكاَنْت قـَْبَل َذِلَك، فـََنَظَر ِإلَيـْ
َها قـَْبَل َذِلَك بَِثَالِث َمرَّاٍت، فََأَكَل َبِين ِفَراٍس َما َهَذا؟ قَاَلْت: َال َوقـُرَِّة َعْيِين  ، هلََِي اآلَن َأْكثـَُر ِمنـْ

َا َكاَن َذِلَك  َها أَبُو َبْكٍر، َوقَاَل: ِإمنَّ َها لُْقَمًة، مثَُّ  -يـَْعِين َميِيَنهُ -ِمَن الشَّْيطَاِن ِمنـْ  مثَُّ َأَكَل ِمنـْ
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نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوٍم  َعْقٌد، َفَمَضى اَألَجُل، َمحََلَها ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فََأْصَبَحْت ِعْنَدُه، وََكاَن بـَيـْ
َنا َعَشَر رَُجًال  ُهْم ُأَ�ٌس، ُهللا َأْعَلُم َكْم فـََفرَّقـََنا اثـْ َها ، َمَع ُكلِّ رَُجٍل ِمنـْ َمَع ُكلِّ رَُجٍل، فََأَكُلوا ِمنـْ

 َأْمجَُعوَن، َأْو َكَما قَالَ 
 %80ص  1%ج 

 ]602[خ 



�وون إليه، وعدَّ  -وهم األوفاض  -رابء (الصُّفَُّة) موضٌع مظلل يف املسجد كان للمساكني والغ
 مئة ونيًفا.» ليةاحل«منهم أبو نعيم يف 

َلْت على ظاهرها »  فـَْلَيْذَهْب بِثَاِلثٍ َمْن َكاَن ِعْنَدُه َطَعاُم اثـْنَـْنيِ «قوله:  أصح ما يف مسلم لو محُِ
نَـْنيِ ِإَذا َأكَ  ُهْم َوالَ فسد املعىن وذلك َأنَّ اَلِذي َكاَن ِعْنَدُه َطَعاُم اثـْ َلُه ِيف َمخَْسٍة ملْ َيْكِف َأَحًدا ِمنـْ

 رََمَقُه ِخبِالِف الَواِحِد. ُميِْسكُ 
أيًضا له وجه تقديره: فليذهب مبن يتم ثالثة أو بتمام ثالثة كما  قال النووي: وللذي يف مسلم له

ٍم} [فصلت:   ] أي يف متام أربعة أ�م.10قال تعاىل: {َوَقدََّر ِفيَها َأقْـَواتـََها ِيف َأْربـََعِة َأ�َّ
إمنا  قل َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم إن طعام االثنني يشبع الثالثةقال ابن العريب يف سراج الدين: مل ي

قال يكفي وهو غري الشبع، وكانت املواساة إذ ذاك واجبة لشدة احلال، وأخذه َصلَّى ُهللا عليِه 
 وَسلََّم عشرة.

 .طعامه أو حنوه؛ ألن عياله إذ ذاك كانوا قريًبا من عدد أضيافه قال النووي: يدل أنه أتى بصنف
وقال غريه: زينب، وهي من بين قاَل السَُّهيلي: امسها دعد،  -بضم الراء وفتحها-وأم رومان 

 فراس بن غنم بن مالك بن كنانة.
نَـَنا َوبـَْنيَ َأِيب َبْكٍر) كذا يف روايتنا، ويف رواية أيب ذرٍّ السالفة: (َوبـَْنيَ بـَْيِت َأِيب  وقوله: (َوَخاِدٌم بـَيـْ

 َبْكٍر).
 جمرًدا (مث رََكَع).» صحيح اإلمساعيلي«رََجَع) ويف قوله: (مثَّ 
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 عليِه َحىتَّ نَِعَس النيبُّ َصلَّى هللاُ «وقوله: (َحىتَّ تـََعشَّى النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم) وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
  �كل معهم.وامتناع أضيافه من األكل رفًقا به لظنهم أنه ال جيد عشاًء فصربوا حىت» وَسلَّمَ 

فـََعَرْضَنا «ن، ويف رواية: وقوهلا: (َعَرُضوا) قَاَل ابُن التِّْنيِ: أي عرضوا أهل الدار فأىب الضيفا
غري معجمة، قال: وال أعلم هلا َعَلْيِهْم) ويروى (ُعِرُضوا) بضم العني، ويروى (َعرُصوا) بصاد 

 وجًها. انتهى.
ابُن التِّْنيِ: فكأنه يريد أن أهل البيت نشطوا يف ُحيَْتمل أن يكون من عرض مبعىن نشط، قَاَل 

 العزمية عليهم وهللا تعاىل أعلم.
تباء عبد الرمحن خوفًا من خصام أبيه؛ ألنه مل يكن يف املنزل من الرجال غريه أو ألنه أوصاه واخ

 م.هب
 و (الُغْنثُر) بغني معجمة مضمومة مث نون ساكنة مث اثء مثلثة مفتوحة ومضمومة أيًضا.



َرت) يعين: مهملة مفتوح ة واتء مثناة قال عياض: وعن بعض الشيوخ وقَاَل اخلَطَّاِيبُّ وغريه: (َ� َعنـْ
 من فوق مفتوحة بعد النون.

 دينء، وقيل: الثقيل الوخم، وقيل: اجلاهل قال ابن قـُْرُقول: والصحيح األول، ومعناه: � لئيم �
خوذ من الغنثر وهو السقوط، وأما الثاين: فقيل هو من الغثارة وهي اجلهل والنون زائدة، وقيل: مأ

 الذابب األزرق وصفه به حتقريًا له.
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شفة وهو وقوله: (َجتَدََّع) يعين جبيم ودال مهملة مشددة دعا عليه بقطع األنف أو األذن أو ال
، قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وفيه بعٌد لقوله: (َفجَ  ).ابألنف أخص، وقيل: معناه السَّبُّ  دََّع َوَسبَّ

 قال ابُن قـُْرُقول وعند املروزي: (َفَجزََع) ابلزاي، قال: وهو وهٌم.
له أن  اَل الُقْرُطِيبُّ: وكل ذلك من أيب بكر على ابنه ظًنا منه أنه فرط يف حق األضياف فلما تبنيقَ 

: إنه ليس ذلك كان من األضياف إذ هبت بقوله: (ُكُلوا َال َهِنيًئا) وحلف أن ال يطعمه، وقيل
: إمنا خاطب بذلك أهله ال بدعاء عليهم إمنا هو خرب أي: مل يـَتَـَهنَّوا به يف وقته، وقال السََّفاُقسيُّ 

 أضيافه.
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 ويف رواية: (قَاُلوا َال َ�ُْكُل ِإالَّ ِمبَْحَضٍر مْن َأِيب َبْكٍر) يريدون التربك مبؤاكلته.
ف وضع للقسم ومل جيئ يف األمساء ألف وقيل: قطع، وهو حل) ألفه ألف وصل، وقوله: (َواْميُ هللا

وصل مفتوحة غريه، ويقال: أمي بفتح اهلمزة وكسرها وحبذف الياء، فقالوا: أُم هللا، ورمبا أبقوا امليم 
 وحدها مضمومة فقالوا: ُم هللا مث تكسر؛ أل�ا صارت حرفًا واحًدا فقالوا: ِم هللا.

مة، َوَمُن هللا بفتحها، وِمِن هللا بكسرمها، قال أبو �دة النون املضمو هللا بضم امليم وز ويقال: ُمُن 
عبيدة: واألصل فيه ميني هللا مث مجع ميني على أمين وحلفوا به، فقالوا: أمين مث كثر يف كالمهم 

ثليث احلرفني، وم أميَن هللا، وأميُن هللا وأِمين هللا ومَن هللا بت»: التسهيل«وزحف على ألسنتهم ويف 
خالفًا ملن زعم ذلك، وال أمين مجع ميني » من«م بدًال من واو وال أصلها مثلها، وليست املي
 خالفًا للكوفيني.

وقوله: (َراَب) من أسفلها أكثر ابملثلثة وابلباء املوحدة، فأزال هللا تعاىل ذلك النكد الذي كان 
يطان سرورًا وانقلب الشم فعاد ذلك النكد حصل مبا أبداه من الكرامة والربكة يف ذلك الطعا

مدحورًا، فعند ذلك عاد أبو بكر إىل مكارم األخالق فأكل معهم وطَيََّب قلوهبم وحصل 
 مقصودهم، ورأى أن احلنث أوىل من التمادي على اليمني.



 وفيه إثبات كرامات األولياء.
 أقسمت به.عليِه وَسلََّم ف لنيب َصلَّى هللاُ وقوهلا: (الَ َوقـُرَِّة َعْيِين) قَاَل الدَّاوِديُّ: أرادت ا

وقَاَل الُقْرُطِيبُّ: أقسمت ملا رأت من قرة عيين ما بكرامة هللا تعاىل لزوجها، وال هنا زائدة، وحيتمل 
أن تكون �فية، وفيه حمذوف: أي ال شيء غري ما أقول وهو قرة عيين، قال ثعلب: تقول قـََرْرُت 

، قال ابن  ماء قرور وهو البارد وهو ضد كُت فخرج من عيين َخاَلَوْيه: أي ضحبه عيًنا َأقـَرُّ
 أسخن هللا عينه، قال الَقزَّاُز: وقال أبو العباس ليس كما ذكر األصمعي من أن دمعة الفرح
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 ابردة واحلزن حارة، قال: بل كل دمع حار.
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َطرُِّز: ُسِئَل ثعلب وأ� قالوا: ومعىن قوهلم هو قرة عيين: إمنا يريدون هو رضى نفسي، وحكى اْلمُ 
ُنُه فقال اختلفوا فيه:أمسع عن قول العرب قَـ   رَّْت َعيـْ

 فقالت طائفة هو مأخوذ من الُقُرور وهو املاء البارد.
 وقال آخرون: قـَرَّْت من الَقرار أي ال طمحت إىل ما يقرعك ويروعك وسكنت إىل رؤية أحبابك.

أهل العسكر بل أن تـُْقسَم فـَُيْطَبُخ حلمها ويصنع، فيجتمع قال: وقرة العني �قة تـُْؤَخُذ من املغنم ق
 عليه فيأكلون منه قبل القسمة، فإن كانوا من هذا فكأنه دعا له ابلفرِح والغنيمة.

قال أبو عمر ومعناه أ�م هللا عينك، املعىن صادف سرورًا أذهب سهره »: الكتاب الفاخر«ويف 
 فنام.

نَـْيَك، ويف  وحكى القايل: أقر هللا عينك، وأقر وغريمها: » صالحاإل«و » الغريب املصنف«هللا ِبَعيـْ
البن عديس: َوقـَرَّة وحكاها ابن ِسْيَده، َوِيف » كتاب املثىن«َقِرْرُت وقـََرْرُت قرًة وقرورًا، ويف 

َحاحِ «  َتِقرُّ وتـََقرُّ وأقرَّ هللا عينه أعطاه حىت يقر فال يطمح إىل من هو فوقه.»: الصِّ
يعين: ميينه » بسم هللا األوىل من الشيطان«ا كاَن ذلَك ِمَن الشَّْيطَاِن) ويف رواية: وقوله: (إمنََّ 

فأخزاه ابحلنث الذي هو خري، ويف بعض الروا�ت: ملا جاء ابلقصعة إىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه 
 وَسلََّم أكل منها.

 ل رجل مع اثين عشر فرقة.قوله: (فـََفَرقْـَنا) ابلفاء املكررة وقاف من التفريق، أي: جعل ك
 ابلعني والراء املشددة أي: جعلنا عرفاء نقباء على قومهم.» افـََعرَّفـَنَ «ويف مسلم: 

وكالمها » اثين عشر«ويف بعض نسخ مسلم: » اثنا عشر«ويف البخاري ومعظم نسخ مسلم: 
َهَذاِن صحيح األول على لغة من جعل املثىن ابأللف يف األحوال الثالثة قال تعاىل: {ِإْن 



اُقسيُّ: لعل ضبطه: (فـَُفرِقْـَنا) بضم الفاء الثانية وترتفع اثنا ] وقَاَل السَّفَ 63َلَساِحَراِن} [طه: 
 عشر على أنه مبتدأ وخربه مع كل رجل منهم أ�س.
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ويف احلديث دليل ملا بوََّب البخاري السمر مع الضيف واألهل، وهو مبين على جواز ذلك بعد 
هيز اجليوش، وضعف وشغل مع األهل والولد والنظر يف العلم سباب منها العرس وجتالعشاء أل

وما أشبهه وال يكون معارًضا بكونه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها، 
عند أيب  وُحتَْتَمُل كراهته لذلك تعميًما ال خري فيه، فقد كان عمر فيما ذكره ابن أيب شيبة َيْسُمر

 مر من أمور املسلمني، قال علقمة: وأ� معهما.بكر يف األ
وروي أن عليًّا صلى العتمة وقعد حىت أذن لصالة الصبح، وكان ابن سريين والقاسم وأصحابه 

 يتحدثون بعد العشاء.
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 وقال جماهد: يكره السمر بعد العشاء إال ملصلٍّ أو مسافر أو دارِس علم.
َمسًَرا وُمسورًا: مل يـََنْم، وُهم الُسمَّاُر والسَّامرُة، والسامر اسم للجميع، ه: َمسََر َيْسُمُر قال ابن سيد

 وقيل: السَّامر والسُّمَّار الذين يتحدثون ابلليل، والسََّمُر حديث الليل خاصة.
ا جيلسون يف ظل للَقزَّاز: السَّمُر أي ظل القمر؛ وإمنا مسي احلديث َمسًَرا؛ أل�م كانو » اجلامع«ويف 
»: الغريبني«ر وكثر ذلك حىت مسوا الليل والنهار ابَين مسري، أي ما اختلف الليل والنهار، ويف القم

 السَّامر اجلماعة يتحدثون ليًال.
 (اَبب َبْدء اَألَذاِن)

ُتْم ِإَىل الصََّالِة اختََُّذوَها ُهُزًوا َولَ  ُهْم قـَْوٌم َال يـَْعِقُلوَن} ِعًبا َذِلَك أِبَنـَّ َوقـَْوُل ِهللا َعزَّ َوَجلَّ: {َوِإَذا َ�َديـْ
]، حيتمل أن يكون 9] َوقـَْولُُه {ِإَذا نُوِدَي ِللصََّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُمَعِة} اآلية [اجلمعة: 58[املائدة: 

الشيخ رمحه هللا تعاىل ذكر هاتني اآليتني تربًكا أو حيتمل أن يكون أراد ما بوَّب له وهو بدء 
وهااتن اآليتان مدنيتان وهللا أعلم، وسيأيت عن ابن عباس األذان  إن ذلك كان ابملدينةاألذان، و 

 نزل مع الصالة: {َ� أَيـَُّها الذيَن آمُنوا ِإَذا نُوِدَي ِللصََّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُمَعِة}.
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َحدَّثَنا َخاِلٌد، َعْن َأِيب ِقالَبََة، َعْن أََنٍس، َحدَّثَنا ِعْمَراُن ْبُن َمْيَسَرَة، َحدَّثَنا َعْبُد الَواِرِث،  - 603
 فَأُِمَر ِبَالٌل َأْن َيْشَفَع اَألَذاَن، َوَأْن يُوتِرَ «لنَّاُقوَس والنَّاَر، َفذََكُروا اليَـُهوَد َوالنََّصاَرى قَاَل: ذََكُروا ا

 ]603[خ ». اِإلقَاَمةَ 
ل إالَّ اإلقامة، وعند الشيخ ابن حيَّان يف ويف لفظ: قال إمساعيل بن إبراهيم فذكرته أليوب فقا

َعطَاِء ْبِن َأِيب َمْيُمونََة، عن َخاِلد، َعْن َأِيب ِقَالبََة، َعْن أََنٍس:  أتليفه من حديث » كتاب األذان«
لطَّرِيِق َلى َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َسَعى رَُجٌل ِيف اَكاَنِت الصََّالُة ِإَذا َحَضَرْت عَ 

اِس، فـََقاُلوا: َلِو اختََّْذَ� َ�ُقوًسا؟ فـََقاَل َرُسْوُل هللا فـََناَدى: الصََّالُة الصََّالُة، فَاْشَتدَّ َذِلَك َعَلى النَّ 
اَلوا: َلْو فـَقَ » َذِلَك لِْليَـُهودِ «فـََقاَلوا: لو اختََّْذَ� بُوقًا فـََقاَل: » ىَذِلَك لِلنََّصارَ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

قَاَل: فَأُِمَر ِبَالٌل ح، وعند » ذلك للَمُجْوسِ «وَسلََّم: رَفـَْعَنا َ�رًا، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه 
 ».فَأََمَر َبَالًال «الطرباين من هذه الطريق: 

: ترك حممد بن إمساعيل حديث مساك بن عطية وهو متصل بقوله: (قَاَل اإلِ  ويوتر اإلقامة ْمسَاِعْيِليُّ
البة عن أنس، وذكرها عن إال اإلقامة) وهو ما صححه عن محاد عن مساك عن أيوب عن أيب ق

هذه اللفظة من قول أيوب هكذا رواه ابن املديين » صحيح ابن منده«أيوب يعين مرسلة، ويف 
 َليَّة فأدرجها سليمان عن محادعن ابن عُ 
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عْن حممد بن رافع وإسحاق بن إبراهيم، وعن احلسن بن أيب الربيع عن َعْبِد » مسند السراج«ويف 
َكاَن ِبَالٌل يـُثـَينِّ اْألََذاَن، َويُوتُِر «َعْن أَيُّوَب، َعْن َأِيب ِقَالبََة، َعْن أََنٍس قَاَل:  الرَّزَّاِق عن َمْعَمٍر،

قَاَمَة، إِ  أخرب� بذلك اإلمام العالمة حممد بن حممد املغري، أخربتنا » الَّ قـَْوَلُه َقْد قَاَمِت الصََّالةُ اْإلِ
وابن السمعاين وابن الصفار وزينب وإمساعيل  املارنية عن أيب روح أم حممد سيدة ابنة موسى

 القاري على ما هو مبني يف األصل.
القاسم عبد الكرمي القشريي، أخرب� أبو حسني َحدَّثـََنا وجيه بن طاهر، أخرب� اإلسناد أبو 

ُخَزْميََة يف اخلفاف، أخرب� أبو العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم السراج فذكره، ولفظ ابِن 
 ».َقْد قَاَمِت الصََّالُة، َقْد قَاَمِت الصََّالةُ »: «صحيحه«

َكاَن َأَذانُُه َمثْـَىن َمثْـَىن َوِإقَاَمُتُه   وعند البيهقي من حديث أابن بن يزيد عن قتادة عن أنس َأنَّ ِبالًال 
 َمرًَّة َمرًَّة.



ن قتادة وهو لك اجلُدي عن عقبة عورواه عبد امل»: العلل«قال ابن أيب حامت عن أبيه يف كتاب 
خطأ، إمنا هو شعبة عن خالد عن أيب قالبة، واعرتض بعض العلماء على هذا احلديث فقال: هذا 

أن يكون اآلمر غري النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ويف ذلك نظر من  حديث غري مرفوع الحتمال
 وجوه:

ُأْمِر� بكذا أو ُ�ِينا عن   على أن قول البخاري: األول: أكثر أهل العلم من احملدثني واألصوليني
 كذا مسنٌد مرفوع؛ ألن الظاهر ينصرف إىل من له األمر والنهي وهو سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ 
عليِه وَسلََّم سواء أضافه إىل زمنه أو مل يضفه، ال سيما وقد قال يف نفس حديث البيهقي ذكروا 

لوا: نـَوُِّروا �رًا، فهذا نصٌّ يف أن اآلمر سيد� رسول هللا عليِه وَسلََّم فقا الصالة عند النيب َصلَّى هللاُ 
زيٍد ابلرؤ� أمر بالًال أن يؤذن مثىن مثىن  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ال غريه، ويف لفظ: حني أاته ابنُ 

 ويقيم فرادى.
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َح قول من خالف ما ذكر�ه بقوله: قد رأينا مجاعة من الصحابة قالوا ذلك وفتشنا  الثاين: لو رُجِّ
رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، أجيب أبنه لو سلمنا لكم ما قلتم فإن  عليه فوجد� اآلمر غري

 عليِه وَسلََّم إال مرة ا ال يتأتى يف هذا اخلرب مطلًقا؛ ألن بالًال مل يؤذن ألحٍد بعد النيب َصلَّى هللاُ هذ
َصلَّى ُهللا عليِه واحدة ِلُعَمَر، وقيل: مل يكملها، هذا هو املشهور، فصحَّ أن اآلمر له هو النيب 

 القطان وغريه. وَسلََّم إذ مل يتأمر عليه يف األذان غريه وإىل هذا أشار ابن
ى ُهللا عليِه وَسلََّم على ما قلتم، الثالث: نتنزَُّل أن هذا اآلمر هنا حيتمل أن يكون غري النيب َصلَّ 

مر هو سيد� رسول هللا فتقول: أب� وجد�ه مصرًحا به من طريق صحيحٍة ُمْسَنَدٍة تبني أن اآل
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

 %85ص  1%ج 
عمر ملحق األصاغر ابألكابر أبو احلسن بن الضراب، أخرب� ابن ابقا، أخرب� أبو أخرب� بذلك امل

عة، أخرب� أبو حممد بن محد، أخرب� القاضي أمحد بن حسني، أخرب� أبو بكر أمحد بن حممد بن زر 
محد بن شعيب، َحدَّثَنا قتيبة بن سعيد، َحدَّثَنا عبد الوهاب عن أيوب عن أيب إسحاق، أخرب� أ

قَاَمةَ  َأَمَر ِبَالًال َأنْ «بة عن أنس أن َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: قال  ».ُيْشِفَع اْألََذاَن َويُوتَِر اْإلِ
د، َحدَّثَنا قتيبة واحلاكم عن أيب عن حممد بن عبد هللا بن اجلني»: صحيحه«وخرجه ابن حبان يف 

ثـََنا ابن معني، َحدَّثَ  نا عبد الوهاب فذكره مث قال: هذا حديث أسنده إمام العباس بن حممد، حدَّ
دافعة وقد اتبعه عليه الثقة املأمون قتيبة وهو صحيح على أهل احلديث ومزكي الرواة بال م



 شرطهما ومل خيرجاه هبذه السياقة.
 َالًال ِبِه.من حديث كثري بن ُسَلْيم عن أنس أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأَمَر بِ ورواه أبو الشيخ 

)1/150( 

 

قال: ورواه الزهري عن أنس، وقد وجد� له أيًضا شاهًدا صحيًحا َخرَّجه ابُن ُخَزْميََة وابن حبان 
َكاَن اَألَذاُن َعَلى َعْهِد النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه «م من حديث ابن عمر: وأبو عوانة يف صحيحه

وقال احلاكم » رًة مرًة، َقْد قَاَمِت الصَّالُة، َقْد قَاَمِت الصَّالةُ وَسلََّم َمرَّتـَْنيِ َمرَّتـَْنيِ، واإلقامُة م
 صحيح اإلسناد، وقال اجلوزقاين هذا حديث صحيح.

من حديث ابن املبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن » ن الكبريالسن«بيهقي يف وعند ال
َأذََّن «عيب عنه ولفظه: من حديث الش»: صحيحه«عبد هللا بن زيد بن عبد ربه، وأبو عوانة يف 

ثْـَىن َعلََّمُه اْألََذاُن َمثْـَىن مَ «وحديث أيب حمذورة عند الرتمذي صحيًحا: ». َمثْـَىن، َوَأقَاَم َمثْـَىن 
َفَة: » قَاَمُة َمثْـَىن َمثْـَىن َواْإلِ  » أنَّ ِبالًال َكاَن يـَُؤذُِّن َمثْـَىن َمثْـَىن َويُِقْيُم َمثْـَىن َمثْـَىن «وحديث أيب ُجَحيـْ

ذكره الدَّارَُقْطين من طريق البكائي عن إدريس األودي عن عون عن أيب جحيفة عنه، وعنده أيًضا 
 ؤذن فذكره.من حديث األسود عن بالل أنه كان ي

د الطحاوي من جهة ُسَوْيد بن َغَفَلَة مسعت بالًال يؤذن ح قال احلاكم: سويٌد مل يدرك أذان وعن
 ِه وَسلََّم وأيب بكر. انتهى.بالل يف عهد النيب َصلَّى ُهللا علي

أما قوله: مل يدرك أذانه من أيب بكر ففيه نظر من حيث إن بعضهم قال إنَّ خروج بالل إىل الشام  
هذا يكون مسع أذانه الذي قيل مل يكمله، روى ذلك من جهة ولد سعد زمن عمر فعلى  كان

نا به لكان صحيًحا متصًال القرظ، وإن كان ابن املسيب روى غري ذلك فلكلِّ خرب وجه، ولو قل
 ألمرين: األول تصرحيه بسماع بالل يفعل ذلك عند الطحاوي.

ا ال سيما إىل أن بويع أبو بكر، وعند ئنذ يؤذن رجاعً الثاين: قدومه كان يوم الوفاة، وكان بالل حي
 ابن أيب شيبة من حديث اهلََجنَّع عن علي
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 عن جماهد اإلقامة مرًة مرة إمنا هو شيء استخفَّه األمراء، اإلقامة مراتن.»: الطحاوي«ويف كتاب 
» اخلالفيات«د: أول من أفرد اإلقامة، وعن عون بن أيب ُجحيَفَة حنوه، ويف أليب زي» األسرار«ويف 

اإلقامة، قال احلاكم وهذا دليل على إفراد اإلقامة فإنه قال: نقَض ابلضاد  كذلك بلفظ: نقص
 ا تثنيتها ال إفرادها. انتهى.املعجمة ونقضه

: فإن أذان بالل وإقامته مثىن مثىن قد ورد ما يبني أنه ابملهملة، قال النخعي: فيما رواه أبو معشر
 حىت كان هؤالء امللوك فجعلوها واحدة.

 ».مْن أفرَد اإلقامَة فليَس مين«ابن عباس بسند ضعيف قاله اجلوزقاين مرفوًعا: وقد ُرِوَي عن 
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وعند البيهقي عن ابِن ُخَزْميََة: الرتجيع يف األذان مع تثنية اإلقامة من جنس اخلالف املباح، إذ قد 
َهِقيُّ: ويف صحة فأما تثنية األذان واإلقامة فلم يثبت األمر هبما، قَاَل البَـيْـ صح كال األمرين، 

يت اإلقامة نظر، وعند احلازمي: قالوا حديث احلذاء التثنية يف كلمات اإلقامة سوى التكبري وكلم
، ظاهر يف النسخ؛ ألن بالًال أمر ابإلفراد أول ما شرع األذان، وحديث أيب حمذورة كان عام ُحنَـْني 

هذا ذهب ابن املسيب وعروة  وخالفهم يف ذلك أكثر أهل العلم فرأوا أن اإلقامة فرادى وإىل
ي وأصحابه وأمحد وإسحاق ومن تبعهم وذهبوا يف ذلك والزهري ومالك وأهل احلجاز والشافع

إىل حديث أنس، قال أبو عمرو: وبقول أيب حنيفة يقول الثوري واحلسن بن حي وعبيد هللا بن 
د قرن. قال األثرم عن اعة التابعني والفقهاء ابلعراق متوارث عندهم ابلعمل قرً� بعاحلسن ومج

به أبس وكذلك قاله إسحاق وداود بن حريز قالوا ألنه أمحد: من أقام مثىن مثىن مل أعنفه وليس 
قد ثبت عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كل ذلك وعمل به أصحابه، وحديث ثوابن كان بالل 

األكوع ذكره ابن أيب من حديث ابن أرطأة، وحديث سلمة بن » اخلالفيات«ؤذن ح ذكره يف ي
ارَُقْطين من حديث خالد بن عبد الرمحن املخزومي: ، وحديث أيب هريرة عند الدَّ »علله«حامت يف 

 َحدَّثَنا كامل أبو العالء عن أيب صاحل عنه.
قاال: مضت السنَّة أن األذان مثىن واإلقامة ويف البيهقي بسند صحيح إىل مكحول والزهري أ�ما 

 د قامت الصالة فإ�ا مرتني، قال: وُرِوَي حنوه عن احلسن.واحدة إال قوله: ق
 ابن ماجه بسند صحيح عن سعد القرظ أن أذان بالل كان مثىن مثىن وإقامته مفردة. وعند

 وقد قامت الصالة مرة.» كامله«وعند ابن عدي يف 
 َصلَّى ا بسنٍد فيه ضعف عن أيب رافع رأيت بالًال يؤذن بني يدي رسول هللاوعند ابن ماجه أيضً 

 ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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ِفٌع، َأنَّ عبَد َحدَّثَنا َحمُْموُد ْبُن َغْيَالَن، َحدَّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخبَـَرَ� ابُن ُجَرْيٍج، َأْخبَـَرِين �َ  – 604
َة لَْيَس وَن ِحَني َقِدُموا املَِديَنَة َجيَْتِمُعوَن فـَيَـَتَحيـَُّنوَن الصَّالَ هللا ْبَن ُعَمَر، َكاَن يـَُقوُل: َكاَن املُْسِلمُ 

ُذوا َ�ُقوًسا ِمْثَل َ�ُقوِس ا لنََّصاَرى، َوقَاَل يـَُناَدى َهلَا، فـََتَكلَُّموا يـَْوًما ِيف َذِلَك، فـََقاَل بـَْعُضُهْم: اختَِّ
ُذوا بُوقًا ِمْثَل قـَْرِن اليَـ  َعُثوَن رَُجًال منكْم يـَُناِدي ابِ بـَْعُضُهْم: اختَِّ لصََّالِة، ُهوِد، فـََقاَل ُعَمُر: َأَوَال تـَبـْ

 ]604[خ ». َ� ِبَالُل قُْم فـََناِد اِبلصََّالةِ «فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ْبِن ِإْسَحاَق، َعِن  وعند ابن ماجه من حديث َعْبِد الرَّْمحَنِ ». فأذِّْن ابلصالةِ «مساعيلي: وعند اإل

، َعْن أَبِيِه، َأنَّ  ، َعْن َساملٍِ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْسَتَشاَر النَّاَس ِلَما َجيَْمُعْهم للصَّالِة،  الزُّْهِريِّ
ْن َأْجِل النََّصاَرى، فـََناَدى ُه ِمْن َأْجِل اْليَـُهوِد، مثَُّ ذََكُروا النَّاُقوَس، َفَكرَِهُه مِ َفذََكُروا اْلُبوَق، َفَكرِهَ 

َلَة رَُجلٌ  ِمَن اْألَْنَصاِر يـَُقاُل َلُه َعْبُد ِهللا ْبُن زَْيٍد، َوُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب، َفَطَرَق  النَِّداَء تِْلَك اللَّيـْ
ى ُهللا عليِه وَسلََّم ِبَالًال بِِه،  َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم لَْيًال، فََأَمَر َرُسوُل ِهللا َصلَّ اْألَْنَصاِريُّ َرُسوَل هللاِ 

ٌر ِمَن النـَّْوِم، فََأقـَرََّها النيبُّ َصلَّى فَُأِيتَ بِه قَاَل: الزُّْهرِ  يُّ، َوزَاَد ِبَالٌل ِيف ِنَداِء َصَالِة اْلَغَداِة: الصََّالُة َخيـْ
 َل الَِّذي رََأى، َوَلِكنَُّه َسبَـَقِين.عليِه وَسلََّم. قَاَل ُعَمُر: َ� َرُسوَل ِهللا، َقْد رَأَْيُت ِمثْ  هللاُ 
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ثـََنا أَبُو َبْكٍر »: صحيحه«وملا خرجه بن خزمية  أتبعه َحدَّثَنا بـُْنَدار خبرب غريب غريب، فقال حدَّ
، حَ  َهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا، دَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر، قَاَل: إنَّ ِبَالًال َكاَن يـَُقوُل َأشْ اْحلََنِفيَّ

ِيف أَثـََرَها َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ِهللا، فـََقاَل  َحيَّ َعَلى الصََّالِة، فـََقاَل َلُه ُعَمُر بن اخلطاب: ُقلْ 
 ».ُقْل َكَما َأَمَرَك ُعَمرُ «ى ُهللا عليِه وَسلََّم: َصلَّ 

نا بندار: كان يقول َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، َحيَّ َعَلى ولفظ أيب الشيخ عن حممد بن حيىي، َحدَّثَ 
قاسم من حديث أيب طلحة عن زيد عن يونس بن زيد عن الزهري عن سامل الصََّالِة، وعند أيب ال

اُن فـَنَـَزَلُت ِبِه فـََعلَّْمُتُه قال: ملا ُأْسِرَي اِبلّنِيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْوَحى هللاُ َتعاَىل ِإلَْيِه اَألذَ عن أبيه 
َد به عن طلحة حممد بن ماهان ِبالًال، وقال: ال يروي هذا احلديث عن الزهري إال يونس، تـََفرَّ 

أتليفه: » الرتغيب والرتهيب«لقاسم اجلوزي يف كتاب الواسطي كأنه يشري إىل ما رويناه عن أيب ا



حممد بن احلسني، َحدَّثَنا حممد بن عبد هللا بن  أخرب� أبو عثمان بن محدان، حدثين أبو عبد هللا
نا يونس بن موسى الشامي البصري، َحدَّثَنا احلسن بن محاد احلسن، َحدَّثَنا َسَلَمُة بن َشِبْيٍب، َحدَّثَ 

نا ز�د بن املنذر عن حممد بن علي بن حسني بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن الكويف، َحدَّثَ 
ل: َلمَّا َأرَاَد ُهللا تبارَك وتعاىل َأْن يـَُعلَِّم َرُسوَلُه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم جده علي بن أيب طالب قا

 ه فَخَرَج َمَلٌك ِمَن َورَاِء احلَِْجابِ َذاَن َأرَاُه ِجْربِْيَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فذكر حديثًا فياْألَ 
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َمَلُك: َجاِب: َصَدَق َعْبِدي َأَ� َأْكبَـُر، فـََقاَل الْ ْكبَـُر، فسمعُت ِمْن َورَاِء احلِْ فـََقاَل ُهللا َأْكبَـُر ُهللا أَ 
اَل اْلَمَلُك: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا، َفِقيَل ِمْن َورَاِء احلَِْجاِب: َصَدَق َعْبِدي َأَ� َال ِإَلَه ِإالَّ َأَ�، مثَُّ قَ 

ُحمَمًَّدا، مثَُّ قَاَل َرُسوُل ِهللا، فَِقيَل ِمْن َورَاِء احلَِْجاِب: َصَدَق َعْبِدي َأَ� َأْرَسْلُت  َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا
ْم اْلَمَلُك: َحيَّ َعَلى الصََّالِة َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح، ح مثَُّ َأَخَذ اْلَمَلُك بـََيِدي فََأِممُْت َأْهَل السََّماِء ِفيهِ 

ى ُهللا عليِه وَسلََّم بُو َجْعَفٍر ُحمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ فـَيَـْوَمِئٍذ: َأْكَمَل ُهللا ِلُمَحمٍَّد َصلَّ آَدُم، َونُوٌح. قَاَل أَ 
 الشََّرَف َعَلى َأْهِل السََّماِء َواْألَْرِض.

 قال احلافظ أبو القاسم هذا احلديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه. انتهى.
خملد، َحدَّثَنا أيب عن ز�د ابن املنذر وقال ال نعلمه يُروى هبذا  رواه البزار عن حممد بن عثمان بن

 ا اإلسناد، وز�د فيه شعبة وقد روى عنه مروان بن معاوية وغريه. انتهى.اللفظ عن علي هبذ
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ي قَاَل الدَّارَُقْطين: ز�د بن املنذر غري جيد وإمنا هو منذر بن ز�د، وقال أبو عبد الرمحن السَُّهيل
اينُّ: وأخلْق هبذا احلديث أن يكون صحيًحا ملا يعضده ويشاكله من حديث اإلسراء وأبو علي اجلي

وإذا السَُّهيلي فبمجموعها حيصل أن معاين الصالة أو أكثرها قد مجعها حديث اإلسراء ورواها 
ابن شاهني من طريق ز�د عن حممد بن علي بن حسني عن أبيه عن أيب رافع عن علي قال له 

 عليِه وَسلََّم: َ� َعلي ِإنَّ َهللا َتعَاىل َعلََّمِين الّصالَة َوَعلََّمِين اَألَذاَن فذكره مطوًال، ويف النيب َصلَّى هللاُ 
َلَة ُأْسِرَي ِبِه ملا   لفظ من حديث ابن احلنفية عن علي: َكاَن َأَذاُن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لَيـْ

 لصَّالُة فََأذََّن ِجْربِْيُل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.اِء َحَضَرِت اَكاَن ِيف السَّمَ 
وعن ز�د ابن املنذر، حدثين العالء قال: قلت البن احلنفية كنا نتحدث أن األذان رؤ� رآها 



رجل من األنصار فـََفزَِع وقال: عمدمت إىل أحسن دينكم فزعمتم أنه كان رؤ�، هذا وهللا الباطل، 
ُهللا عليِه وَسلََّم ملا ُعرَِج به انتهى إىل مكان من السماء وقف وبعث هللا عز  سول هللا َصلَّىولكن ر 

 وجل ملًكا ما رآه أحد يف السماء قبل ذلك اليوم فعلََّمه األذان فذكر ح.
ِيب إىل  َلمَّا ُأْسِريَ «وعنده أيًضا حديث عائشة قالت: قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 ».َماِء َأذََّن ِجْربِيُل َفظَنَِّت املَالِئَكُة صلَّى هللا عليهم وسلم أَنَُّه ُيَصِلي هِبم فـََقدََّمِين َفَصلَّْيُت هِبِمْ السَّ 
رواه عن جعفر بن حممد بن نصري، َحدَّثَنا علي بن أمحد السواق، َحدَّثَنا حممد بن محاد بن ز�د 

ن أبيه عنها، وحديث ابن عباس قال: ُعلَِّم النيبُّ حبيب عن هشام ع احلارثي، َحدَّثَنا عائذ بن
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم األذان حني ُأْسِرَي به. رواه من حديث عبد الصمد بن علي عن أبيه.
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ويف كتاب أيب الشيخ من حديث إبراهيم من أيب حبيبة عن داود عن عكرمة عنه قال: األذان نزل 
عليِه وَسلََّم مع فرض الصالة: {َ�يـَُّها الِذْيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي ِللصََّالِة ِمْن ول هللا َصلَّى ُهللا على رس

 ] انتهى.9َيوِم اجلُُمعِة فَاْسَعوا ِإَىل ِذْكِر هللا} [اجلمعة: 
 وهو مشكل
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يف   اًعا حكاه أبو العباسألن فرض الصالة كان مبكة شرفها هللا تعاىل وسورة اجلمعة مدنية إمج

اللَّهمَّ إال أن يريد صالة اجلمعة ال مطلق الصلوات؛ ألن فريضة اجلمعة » مقامات التنزيل«كتابه 
 إمنا كانت ابملدينة وهللا تعاىل أعلم.

ْعُت ُعبَـْيَد ْبنَ » سري ابن إسحاق«ويف   ذكر ابُن ِهَشاٍم، عن ابُن ُجَرْيٍج، قَاَل: قَاَل ِيل َعطَاٌء: مسَِ
َنا ُعَمُر  ُعَمْريٍ اللَّْيِثيَّ  قَاَل: ائْـَتَمَر النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَأْصَحابُُه ِلِالْجِتَماِع إىل الصََّالِة، فـَبَـيـْ

نُوا ِللصََّال يُرِيُد َأْن َيْشَرتَِي َخَشبَـتَـْنيِ لِلنَّاُقوِس، إْذ رََأى ُعَمُر ِيف اْلَمَناِم: أَال َجتَْعُلوا النَّاُقوَس، بَ  ِة. ْل َأذِّ
 عليِه َفَذَهَب ُعَمُر إَىل النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم لُِيْخِربَُه اِبَلَِّذي رََأى، َوَقْد َجاَء النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ 

لََّم َحْنيَ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ وَسلََّم اْلَوْحُي ِبَذِلَك، َفَما رَاَع ُعَمَر إالَّ ِبَالٌل يـَُؤذُِّن، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا 
 ».َقْد َسبَـَقَك ِبَذِلَك اْلَوْحيُ «َأْخبَـَرُه ِبَذِلَك: 

َأوَُّل َمْن َأذََّن ابلصالة ِجْربِيُل ِيف السََّماِء الدُّنيا, َفَسِمَعُه ُعَمُر »: مسند احلارث بن أيب أسامة«ويف 
لََّم َوَأْخبَـَرُه هبا فـََقاَل النيب َصلَّى ُهللا عليِه َصلَّى ُهللا عليِه وسَ َوِبَالٌل َفَسَبَق ُعَمُر ِبالًال ِإىل النَِّيبَّ 

 ».َسبَـَقَك هبا ُعَمرُ «وَسلََّم: 
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ُخيِْربَُه عبد هللا  َأاَتُه ِجْربِْيُل اِبَألَذاِن قـَْبَل َأنْ  -َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ -وقَاَل الدَّاوِديُّ: ُرِوَي أنَّ النَّيب 
ٍم، ذكره ابن إسحاق قال: وهو أحسن ما جاء يف األذان. ن زيد وعمر بَِثَمانَِيةِ ب  َأ�َّ

ويف كتاب أيب الشيخ من حديث عبد العزيز بن عمران عن ابن املؤمل عن ابن الرَِّهني عن عبد 
َراِهْيَم { َجاًال} اآلية اِبْحلَجِّ �َُْتوَك رِ َوَأذِّْن ِيف النَّاِس هللا ابن الزبري قال: ُأِخَذ اَألَذاُن ِمْن َأَذاِن ِإبـْ

 ] قال: فََأذََّن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.27[احلج: 
قال عياض: األذان كالم جامع لعقيدة اإلميان، فأوله إثبات الذات وما يستحقه من صفات 

ركة وهي عمدة اإلميان ثبات الوحدانية ونفي الشالكمال والتنزيه، وقوله هللا أكرب مث التصريح إب
لتوحيد املقدمة على مجيع وظائف الدين، مث التصريح إبثبات النبوة والشهادة ابلرسالة، مث وا

 الدعاء إىل الصالة والفالح وهو الفوز والبقاء يف دار النعيم.
ن حممد ما يدل على مث األذان عند أيب حنيفة سنٌة للصلوات اخلمس واجلمعة دون ما سواها، وع

ية، وعامة مشايخ احلنفيني قالوا: األذان واإلقامة سنتان ، وعنه هو من فروض الكفاوجوبه
 مؤكداتن.

 عن أيب حنيفة وأيب يوسف هو واجب، ومذهب الشافعي وإسحاق األذان سنة.»: القنية«ويف 
ب يف اجلماعة، وقال ابن املنذر: هو فرض يف حق اجلماعة يف السفر واحلضر، وقال مالك: جي

 وعن أمحد فرض كفاية.وجماهد وداود: هو فرض،  وقال عطاء
من حديث ابن إسحاق عن حممد بن إبراهيم بن احلارث »: صحيحه«وقد خرََّج ابُن ُخَزْميََة يف 

َنا َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ   مَ عن حممد بن عبد هللا بن زيد عن أبيه قال: ملّا َأْصَبْحَنا أَتـَيـْ
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ْنَك، فَأَْلِق َعَلْيِه ما قيل فََأْخبَـْرتُُه اِبلرُّْؤَ� فـََقاَل: ِإنَّ َهذِه َلُرْؤَ� َحقٍّ فـَُقْم َمَع ِبَالٍل فَِإنَُّه أَْنَدى َصْواًت مِ 
َع ُعَمُر ِنَداَء ِبالٍل اِبلصَّالِة َفَخَرَج ِإَىل َرسُ  وِل ِهللا َصلَّى لَك فـَيُـَناِدي ِبَذِلَك قَاَل: فـََفَعْلُت َفلمَّا مسَِ

قِّ َلَقْد رَأَْيُت ِمْثَل الذي ُهللا عليِه وَسلََّم َجيُرُّ رَِداَءُه، َوُهَو يـَُقوُل: َ� رسول ِهللا َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحلَْ 
 ».فَِللَِّه اْحلَْمدُ «رََأى، قاَل: فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َنا ُهمْ  ى َكَذِلَك ُأِرَي َعْبُد ِهللا ْبُن زَْيِد ْبِن َعْبِد رَبِِّه َأُخو اْحلَاِرِث ْبِن اْخلَْزرَِج النَِّداَء، فَأَتَ   ويف لفظ: فـَبَـيـْ
َلَة طَاِئٌف َمرَّ ِيب  رَُجٌل َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإنَُّه طَاَف ِيب َهِذِه اللَّيـْ

اَل: َوَما ثـَْواَبِن َأْخَضَراِن َحيِْمُل َ�ُقوًسا ِيف َيِدِه، فـَُقْلُت: َ� َعْبَد ِهللا أَتَِبيُع َهَذا النَّاُقوَس؟ فـَقَ  َعَلْيهِ 



 اَل:َتْصَنُع ِبِه؟ قـُْلُت َنْدُعو ِبِه ِإَىل الصََّالِة، فـََقاَل: َأَال َأُدلَُّك َعَلى َخْريٍ ِمْن َذِلَك؟ قـُْلُت: َوَما ُهَو؟ قَ 
ال تـَُقوُل ُهللا َأْكبَـُر، ُهللا َأْكبَـُر، فذكر األذان، مثَُّ اْسَتأخَر غري كثري، مث قاَل مثَلما قاَل وجعلها وتًرا، إ

أنَّه قاَل: َقْد قامِت الصَّالُة قْد قامِت الصالُة، فـََلمَّا َخبـَّْرتـَُها َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
رََأى  ح فـََلمَّا قَاَل ُعَمُر رَأَْيُت ِمْثَل الِذيْ » َ� َحق ِإْن َشاَء ُهللا، فـَُقْم َمَع ِبَالٍل فَأَْلِقَها َعَلْيهِ ِإنـََّها َلُرؤْ «

 ».فَلّلِه احلَْمُد َفَذاَك أَثـَْبتُ «قَاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
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عبد هللا بن زيد يف قصة األذان خٌرب أصح  قال ابُن ُخَزْميََة: فسمعت حممد بن حيىي ليس يف أخبار
عبد هللا بن زيد مسع من أبيه، وعبد الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من عبد حممد بن من هذا؛ ألن 

 هللا بن زيد.
وقال يف موضع آخر: هذا خرب صحيح من جهة » ِإنـََّها َلُرْؤَ� َحق ِإْن َشاَء ُهللا تعاىل«ويف لفظ: 

لَّسه ابن هللا مسعه من أبيه، وابن إسحاق مسعه من التميمي، وليس هو مما دالنقل، وحممد بن عبد 
 إسحاق. انتهى.

ذكر احلاكم أن عبد هللا بن زيد استشهد أبحد، مث روى بسنده إىل إبراهيم بن محزة، َحدَّثَنا عبد 
َنُة َعْبِد ِهللا ْبِن زَْيٍد َعَلى عُ  َمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز فـََقاَلْت: العزيز عن عبيد هللا بن عمر قال: َدَخَلِت ابـْ

َنُة َعْبدِ   ِهللا ْبِن زَْيٍد، َشِهَد َأِيب َبْدرًا، َوقُِتَل أُبُحٍد، فـََقاَل ُعَمُر: َأَ� ابـْ
 تِْلَك اْلَمَكارُِم َال قـَْعَباِن ِمْن َلَنبٍ ... ِشيَنا ِمبَاٍء فـََعاَدا بـَْعُد أبواال

ُتَصّرُِح أبن أحًدا من هؤالء مل يسمع من ابن زيد وأن  قال احلاكم: فهذه الرواية الصحيحة
 ت كلها ... واهية ولذلك تركه الشيخان فلم خيرجاه. انتهى.الروا�

وفيه نظر من حيث إن أاب عثمان عبيد هللا بن عمر ليست حاله تقتضي السماع من عمر بن عبد 
قدي عن أشياخه عن حممد بن عبد هللا بن العزيز، يزيد ما ذكره ابُن ُخَزْميََة وغريه وضوًحا قول الوا

ينة سنة اثنتني وثالثني، وصلَّى عليه عثمان بن عفان، واحلاكم نفسه ملا زيد قال: تويف أيب ابملد
املستشهدين أبحد مل يذكره فيهم، وأمجع الرواة أنه كان يف الفتح معه راية بن » اإلكليل«ذكر يف 
 احلارث
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 لََّم. انتهى.أحًدا واخلندق واملشاهد كلها مع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ  حىت قال ابن سعد: شهد
واحملفوظ عند املؤرخني أن عمر بن عبد العزيز قال هذا ملا وفد عليه عاصم بن عمر بن قتادة بن 



 النعمان وسأله عمر عن نسبه فقال:
 أحسَن الرَّدِّ أ� ابن الذي ساَلْت على اخلدِّ عينه ... فُردَّت بكفِّ املصطفى 
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 وقال األثرم: قال أبو عبد هللا أ� أذهب يف األذان إىل حديث ابن إسحاق عن حممد بن إبراهيم.
َر بَِعيٍد، مثَُّ قَاَل: يـَُقوُل ِإَذا َأَقْمَت الصََّالَة » صحيحه«يف  َوَخرََّجُه ابُن ِحبَّانَ  وفيه: مثَُّ اْسَتْأَخَر َغيـْ
َه أبو علي الطُّوسي وأبو عيسى خمتصًرا صححاه زاد يف موضع آخر سألت فذكره، وملا َخرَّجَ 

احلديث طايب: ُرِوَي هذا حممًدا عنه فقال: هو عندي حديث صحيح، وقال أبو سليمان اخل
َهِقيُّ: هذا خرب »املنتقى«أبسانيد خمتلفة وهذا اإلسناد أصحها، وذكره ابن اجلارود يف  ، وقَاَل البَـيـْ

 موصول.
حممد اإلشبيلي: هذا خرب صحيح، وقال ابن دحية: هو خرب متواتر الطرق، وعند ابن  وقال أبو

 ماجه فقال عبد هللا بن زيد يف ذلك:
 وَذا اْإلِْكـ ... ـــَراِم َمحًْدا َعَلى اْألََذاِن َكِثريَا  َذا اْجلََاللِ َأْمحَُد هللاَ 

 ْكرِْم ِبِه َلَديَّ َبِشريَاِإْذ َأاَتِين ِبِه اْلَبِشُري ِمَن اللَّـ ... ــــِه فَأَ 
 ِيف لََياٍل َواَىل هِبِنَّ َثَالٍث ... ُكلََّما َجاَء زَاَدِين تـَْوِقريَا
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وعند أيب داود مْن حديث أيب بشر عن أيب ُعَمْري بن أنس عن ُعمومٍة له من األنصار قَاَل: اْهَتمَّ 
ا، َفِقيَل َلُه: اْنِصْب رَايًَة ِعْنَد ُحُضوِر ِة َكْيَف َجيَْمُع النَّاَس هلََ ُهللا عليِه وَسلََّم ِللصََّال النَِّيبُّ َصلَّى 

 -يـَْعِين الشَّبُّورَ -الصََّالِة فَِإَذا رََأْوَها آَذَن بـَْعُضُهْم بـَْعًضا، فـََلْم يـُْعِجْبُه َذِلَك، قَاَل: َفذُِكَر لَُه اْلُقْنُع 
» ُهَو ِمْن َأْمِر النََّصاَرى«النَّاُقوُس، فـََقاَل: َفذُِكَر َلُه » ِر اْليَـُهودِ ُهَو ِمْن َأمْ «ْبُه، َوقَاَل: فـََلْم يـُْعجِ 

َناِمِه، فـََغَدا فَاْنَصَرَف َعْبُد ِهللا ْبُن زَْيِد َوُهَو ُمْهَتمٌّ ِهلَمِّ النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فَأُِرَي اْألََذاَن ِيف مَ 
فـََقاَل: َ� َرُسوَل ِهللا ِإّينِ لَبَـْنيَ َ�ئٍِم َويـَْقظَاَن، ِإْذ َأاَتِين  عليِه وَسلََّم، فََأْخبَـَرُه، َىل النيبِّ ِهللا َصلَّى هللاُ إ

َر النَِّيبَّ َصلَّى آٍت فََأرَاِين اْألََذاَن، قَاَل: وََكاَن ُعَمُر، َقْد رَآُه قـَْبَل َذِلَك َفَكَتَمُه ِعْشرِيَن يـَْوًما، مثَُّ َأْخبَـ 
 فـََقاَل: َسبَـَقِين َعْبُد ِهللا، فَاْسَتْحيَـْيُت.» َعَك َأْن ُختِْربَ�؟َما َمنَـ «ِه وَسلََّم، فـََقاَل: ُهللا علي

قال أبو ِبْشٍر: فحدثين أبو ُعَمْريٍ أن األنصار تزعم أن عبد هللا لوال أنه كان مريًضا يومئذ جلعله 
 َسلََّم مؤذً�.النيب َصلَّى ُهللا عليِه و 



هللاُ عليِه وَسلََّم يف قصة عبد هللا بن زيد يف بدء  عبد الرب: روى عن النيب َصلَّى قال أبو عمر بن
األذان مجاعة من الصحابة أبلفاظ خمتلفة ومعان متقاربة وكلها تتفق على أمره عند ذلك 

 واألسانيد يف ذلك
 %92ص  1%ج 

حديث أيب  َساٍن، وحنن نذكر أحسنها، فذكرمن وجوه صحاح، ويف موضع آخر من وجوه حِ 
 عمري هذا.
اود: َحدَّثَنا نصر بن املهاجر، َحدَّثَنا يزيد بن هارون عن املسعودي عن َعْمرو بن ُمرََّة وعند أيب د

َلِت الصالة ثالثة أحوال. انتهى.  عن أيب ليلى عن معاذ قال: ُأِحيـْ
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ثَ  نا أصحابنا أن رسول هللا قد أسلفنا أن عبد الرمحن مل يسمع من معاذ، وقال يف موضع آخر: َحدَّ
حىت «ح وفيه: » لقْد َأْعَجَبِين أْن تكوَن صالُة املسلمَني واحدةً «لََّم قال: َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

لقلُت: ِإّينِ ُكْنُت  -أو يقولوا-احلديَث، وفيه: ولوال أْن يقوَل الناسُ » نـََقُسوا أو كادوا أن يَنُقُسوا
 ».َخريًا َلَقد َأرَاَك هللاُ «لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: يقظان غَري �ئٍم فقال: النيب صَ 

عن علي بن شيبة: َحدَّثَنا حيىي بن حيىي النيسابوري، َحدَّثَنا وكيع » شرحه«وذكره الطحاوي يف 
عن األعمش عن عمرو عنه قال: َحدَّثَنا أصحاب حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أن عبد هللا بن زيد 

مصنف أيب «ْميََة أيًضا يف املنام فذكره متصًال صحيًحا وكذا هو عند ابِن ُخزَ رأى األذان يف 
البن حيان َفَصحَّ إسناده على هذا. وذهب ما خترََّصه احلافظ املنذري » كتاب األذان«، و »شيبة

حني قال: قول عبد الرمحن َحدَّثَنا أصحابنا، إْن أراَد الصحابة فهو قد مسع مجاعة منهم فيكون 
: هذا إسناده يف غاية الصحة من أسانيد َنًدا وإال فهو مرسٌل، وهلذا قال أبو حممد بن حزمُمسْ 

 الكوفيني، وابن أيب ليلى أخذ عن مئة وعشرين صحابًيا، وأدرك بالًال وعمر رضي هللا عنهم.
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َعْن » مصنف عبد الرزاق«ِط. ويف وعند الدَّارَُقْطين: َكاَن رَُجًال يـَْنِزُل ِمَن السَّماِء َعَلى ِجْذِم احلَائِ 
َنا ُهوَ إِ  ، َعْن َسِعيٍد بن املسّيب، َعْن َأيبِْ زَْيٍد أَنَُّه: بـَيـْ َراِهيَم ْبِن ُحمَمٍَّد، َعْن َأِيب َجاِبٍر اْلبَـَياِضيِّ  َ�ئٌِم ِإْذ بـْ

رِيُد َأْن َيْشَرتَِي  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يُ رََأى رَُجًال َمَعُه َخَشبَـَتاُه قَاَل: فـَُقْلُت َلُه ِيف اْلَمَناِم: ِإنَّ النَِّيبَّ 
ى َما ُهَو َهَذْيِن اْلُعوَدْيِن، َجيَْعُلُهَما َ�ُقوًسا، فَاْلتَـَفَت ِإَىل َصاِحِب اْلُعوَد ِبَرْأِسِه، َوقَاَل: َأَ� َأُدلُُّكْم َعلَ 



ٌر ِمْن َهَذا، فـَبَـلََّغُه َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليهِ   ِن.وَسلََّم فََأَمَرُه اَبلتَّْأِذي َخيـْ
قال أبو عمر: ال أحفظ ذكر اخلشبتني إال يف حديث أيب جابر، ومرسل مالك عن حيىي بن سعيد، 
ويف مسند أيب قـُرََّة موسى ابن طارق السَّْكَسكي من هذه الطريق فقال عبد هللا: � رسول هللا إين 

ِر أيب زكر� حيىي بن يوسف ديَث قرأت على اْلُمْسِنِد اْلُمَعمِّ احل» َعلِّْمُه ِبَالًال «قطيع الصوت فقال: 
املصري، عن العالمة ابن بنت احلمريي، عن احلافظ أمحد بن حممد وسلفه، أخرب� أبو رجاء بندار 

بن حممد اخللقاين، أخرب� أبو القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر حممد بن علي اهلمداين، أخرب� أبو 
، حدثين حممد بن عمرو بن شهاب، حدَّثـََنا ن حممد بن جعفر بن حيَّان األصبهاينحممد عبد هللا ب

أيب، َحدَّثَنا إمساعيل بن عمرو، َحدَّثَنا املفضل بن َصَدقََة عن يزيد بن أيب ز�د عن عبد الرمحن بن 
 أيب ليلى عن عبد هللا بن زيد قال: اهَتمَّ َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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َر بَِيِدِه َفَمْن رَآُه َجاءَ  ، َوَمْن ملْ يـََرُه ملْ ابِإلْذِن اِبلصَّالِة، وََكاَن ِإَذا َجاَء َوْقُت الصَّالِة َصِعَد رَُجٌل لُِيِشيـْ
ُجًال عليه ثـَْواَبِن َأْخَضَراِن، يـَْعَلْم اِبلصَّالِة، َوِفْيِه: فـََلمَّا َكاَن قـُبَـْيَل الَفْجِر َغِشَيِين النـَُّعاُس فـََرأَْيُت رَ 

 ُذنـَْيِه، احلديث بطوله.ْيِه ِيف أُ َوَأَ� بـَْنيَ النَّائِِم َواْليَـْقظَاِن فـََقاَم َعلى َسْطِح املَْسِجِد َفَجَعَل ِإْصبَـعَ 
ُتُه َعَلى ُسْوِر املَ  َلَة. ويف لفظ: فـََرأَيـْ  ْسِجِد.ويف لفظ عبد الرمحن عن معاذ: قَاَم فَاْستَـْقَبَل الِقبـْ

، وذكر الغزايل أن عبد هللا قال: َ� َرُسْوَل ِهللا ائذن يل يف اَألَذاِن َمرًَّة َواِحَدًة، قال: فأذَّْنُت إبِِْذنِهِ 
 وراينُّ: فأذَّْنُت الُظْهَر. انتهى.زاد الفُ 

 قد تقدم من حديث سعيد فأمره ابلتأذين، وإن كان النووي قال: هذا ابطل فغري جيد ملا ذكر�ه.
من حديث زُفـََر ْبِن اْهلَُذْيِل، َعْن َأِيب َحِنيَفَة، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعِن ابِن » املعجم األوسط«ويف 
أَبِيِه، َأنَّ رَُجًال ِمَن اْألَْنَصاِر َمرَّ اِبلنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوُهَو َحزِيٌن َألْمِر األذاِن َة، َعْن بـَُرْيدَ 

َنا ُهَو َكَذِلَك ِإْذ نـََعَس، فََأاَتُه آٍت ِيف النـَّْوِم، فـََقاَل: َعِلْمُت َما َحزِْنَت َلُه، َفذََكَر ِقصََّة ابلصالِة  فـَبَـيـْ
َقْد َأْخبَـَرَ� ِمبِْثِل َذِلَك أَبُو َبْكٍر، فَأَمَر «َلمَّا َأْخبَـَر النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: َذاِن، فَـ اْألَ 
 ».ًال ِبَال 
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من حديث »: معرفة الصحابة«قال الطرباينُّ: مل يروه عن علقمة إال أبو حنيفة، ويف كتاب املديين 
السالم بن ُمَطهَّر، َحدَّثَنا أبو سلمة األنصاري عن عبد هللا بن حممد سهل بن الديلمي عن عبد 

لنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أن بن زيد عن عبيد هللا بن زيد أخي عبد هللا بن زيد، قال: أراد ا
هللا: أ� ل فقال � رسو » ُقْم فَأَْلِقه َعَلى ِبَاللٍ «حيدث يف األذان فجاءه عبد هللا فأخربه برؤ�ه قال: 

ُته، وأ� كنت أريد أؤذن، قال:   ».َأِقْم أَْنتَ «ُأرِيـْ
إسناًدا من حديث اإلفريقي عن  وذكره الدَّارَُقْطين أيًضا وأبو داود وقال ابن عبد الرب: هذا أحسن

َهِقيُّ: ح». َمْن َأذََّن فـَُهو يُِقْيمُ «ز�د بن نـَُعْيٍم عن ز�د بن احلارث الصدائي:  ُث ز�ٍد ديوقَاَل البَـيـْ
غري اثبت، مث قال: وهو بعد حديث ابن زيد، وقال احلازميُّ: حديث ابن زيد حسٌن، ويف سنده 

، وقال عبد احلق: إقامة ابن زيد ليست جتيء من وجه قوي مقاٌل، وحديث ز�د أقوم إسناًدا منه
ا يُِقْيُم منََّ إِ «فيما أعلم، وقد جاءت أحاديث شاهدة حلديث ز�د منها: حديث ابن عمر مرفوًعا: 

قال ُمَهنَّأ عن أيب عبد هللا ليس بصحيح. وقال أبو حامت: حديٌث منكٌر، وعبد هللا بن » مْن َأذَّنَ 
» اترخيه«ردَّه حممد بن الفضل بن عطية وحيَّان بن جل. ذكره ابن يونس يف عباس ذكره ابن عدي و 

اب َحمُْذورََة َجاَء َوَقْد َأذََّن ِإْنَساٌن أ وعند البيهقي وقال: سنده صحيح عن عبد العزيز بن رُفـَْيع رأيت
َلُه فََأذََّن مثَُّ َأقَاَم. ورأينا أيًضا حلديث ابن زيد  قـَبـْ
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ره أبو الشيخ من حديث حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم عن مقسم عن ابن عباس: شاهًدا ذك

بسند ضعيف  »: املصنف«ح ويف د أول من أذن يف اإلسالم بالل، وأول من أقام عبد هللا بن زي
 كان ابن أمِّ َمْكُتوم يـَُؤذُِّن ويقيُم وبالٌل، ورمبا أذن بالل وأقام ابن أم مكتوم.
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لِلدَُّكْيِينِّ قال ابن زيد: ولوال اهتامي نفسي لرأيُت أنين مل أكن �ئًما، قال » الصالة«ويف كتاب 
مة يف ختصيص األذان برؤ� رجل ومل يكن بوحي؛ فألن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا السَُّهيلي: احلك

خر فرض عليِه وَسلََّم قد أريه ليلة اإلسراء فوق سبع مساوات وهو أقوى من الوحي، فلما أت
األذان إىل املدينة وأراد إعالم الناس بوقت الصالة تلبث الوحي حىت رأى عبد هللا الرؤ� فوافقت 

وعلم حينئٍذ أنَّ مراَد هللا » ِإنـََّها َلُرْؤَ� حقٌّ إْن شاَء هللا تعاىل«ان رآه يف السماء فكذلك قال: ما ك
قوَّى ذلك موافقة عمر مع أن السكينة تنطق تعاىل مبا رآه يف السماء أن تكون ُسنًَّة يف األرض، و 

النيب َصلَّى هللاُ عليِه على لسان عمر، واقتضت احلكمة اإلهلية أن يكون اإلذن على غري لسان 
وَسلََّم ملا فيه من التنويه بعبده والرفع بذكره؛ فألن يكون ذلك على لسان غريه أَنـَْوُه وأفخم لشأنه 



 ].4ا َلَك ِذْكَرَك} [الشرح: وهو معىن قوله تعاىل: {َورَفـَْعنَ 
 فإن قيل: فهل أذََّن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قطُّ بنفسه؟.

أنَّ النيبَّ َصلَّى هللاُ «نا: روى الرتمذي من طريق تدور على ُعَمَر ْبِن الرَّمَّاِح يرفعه إىل أيب هريرة: قل
َحاِبِه َوُهْم َعَلى َرَواِحِلِهُم السََّماُء ِمْن فـَْوِقِهْم، َوالِبلَُّة ِمْن َأْسَفَل عليِه وَسلََّم َأذََّن ِيف َسَفٍر َوَصلَّى أبَِصْ 

ُهمْ   ع الناس هبذا احلديث إىل أنه أذَّن بنفسه.فنز » ِمنـْ
 ».فقاَم اْلُمؤذُِّن فأذَّنَ «ورواه الدَّارَُقْطين إبسناد الرتمذي ووافقه يف إسناٍد ومٍنت، ولكنه قال فيه: 

 يقضي على اجململ. انتهى كالمه.واملفصل 
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» الزهر الباسم يف سري أيب القاسم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «وفيه نظر ذكر�ه مفصًال يف كتابنا 
يث مل خيرجه الرتمذي وال الدَّارَُقْطين من حديث أيب هريرة كما ذكره ملخصه: أن هذا احلد

عمر بن الرَّمَّاِح عن كثري بن ز�د عن عمرو بن عثمان  السَُّهيلي وإمنا هو عندمها من حديث ابن
يسى: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن بن يعلى بن ُمرَّة الثقفي عن أبيه عن جده، وقال أبو ع

بلخي ال يـُْعَرُف إال من حديثه ومن هذه الطريق َخرََّجُه البيهقيُّ وضعََّفُه، وكذا ابن العريب الرَّمَّاِح ال
شبيليُّ، وعاب ذلك عليه ابن القطان أبن َعْمًرا وأابه عثمان ال يـُْعَرُف حاهلما، وملا وسكت عنه اإل

أمية حديث يعلى خرجه أمحد بن حنبل وأمحد بن منيع وابن  ذكره النووي صححه، ومن
اخلطيب » اتريخ«لألثرم، و » الناسخ«، والَعَدين، ويف »األوسط«، و »الكبري«والطرباين يف 

 وغريهم فينظر.
 وعند الدَّارَُقْطين بسند
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 ال أبس به عن أيب بكر بن جماهد عن ابن قرارة.

ثـََنا أَبُو َهاِشِم  أنَّ النَِّيبِّ «ْن ِهَشاِم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: املوِصلي، َحدَّثَنا اْلُمَعاَىف َعْن ُسْفَياَن عَ َحدَّ
 ال إنكار فيه ألنه سفيان.» َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى اْلَمْكُتوبََة ِيف َرْدَعٍة َعَلى ِمحَارٍ 

وعلى ما يف كتاب الرتمذي من أذانه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وكان بعض األمر سألين عن هذا 
 شهور سنة عشرين وسبعمئة فكتبت يف اجلواب عنه جزًءا ضخًما وهلل احلمد واملنة  احلديث يف

كان بعد استقرار أمر األذان وشهرته فأراد على تقدير صحة احلديث أنه جيتمع له الفضيلتان 
 التأذين واإلمامة.



: كانوا ينقون ابلنون فغري جيد؛ ألن الذي ر » صحاح«وأما قول ابن التني يف  أيت يف غري اجلوهريِّ
 كادوا ابلدال وهو الصواب الذي ال َمْعِدَل عنه.»: الصحاح«ما نسخٍة صحيحة من 
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قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وهنا أحاديث يتوهم يف اجلمع بينهما إشكال منها: أن عبد هللا أول من أريه وأن 
ِه وَسلََّم مسعه ليلة أن النيب َصلَّى ُهللا علي»: املسندات«وذكر أصحاب  عمَر رأى مثل ذلك،

 اإلسراء.
قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وهذا اجلمع فيه ممكن وبيانه: أ�م تفاوضوا يف األذان، وحيتمل أن يكون عبد هللا 

مر، وملا رأى عمر وعمر كا� غائِبَـْنيِ مث أ�ما قدما فوجدا املفاوضة فقال عبد هللا ما قال، وتاله ع
 ».قُمْ «ون إىل الصالة فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لِِبالل: قبول الرؤ� وصحتها قال: أال تناد

 وأما ما رآه يف السماء فال يلزم من مساعه أن يكون مشروًعا يف حقه. انتهى.
عباس رمحه هللا تعاىل، وقال عياض إذا ترسلت األحاديث اليت سقناها تبني فيها غري ما قال أبو ال

َعُثوَن رَُجًال ينادي ابلصََّالِة) ليس على صفة األذان الشرعي، رمحه هللا: ظاهر ق ول عمر (أَوَال تـَبـْ
 بل إخبار حبضور وقتها.

ٌ، فقد صحَّ يف حديث ابن زيد أنه رأى  قال النووي: وهذا الذي قاله أبو الفضل ُحمَْتِمٌل أو ُمتَـَعنيِّ
َم خيربه فجاء عمر فقال: رأيت مثل الذي يف املنام فجاء إىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ األذان 

رأى، فهذا ظاهره أنه كان يف جملس آخر فيكون الواقع اإلعالم أوًال، مث رأى ابن زيد األذان 
يس هو عمًال فشرعه النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إما بوحي وإما ابجتهاد على مذهب اجلمهور، ول

 ى كالمه.مبجرد اإلميان هذا مما ال شك فيه، انته
 وفيه نظر يف مواضع:

األول: يف كتاب ابن ماجه عن عبد هللا َفَخَرْجُت َمَع ِبَالٍل َفَجَعْلُت أُْلِقيَها َعَلْيِه، َفَسِمَع ُعَمُر 
 َأى.اِبلصَّْوِت، َفَخَرَج َوقَاَل: َوِهللا لََقْد رَأَْيُت ِمْثَل الَِّذي رَ 

 َف ِيب الْليَلَة الَّيت طَاَف بِِه.ويف كتاب الطرباين: قَاَل ُعَمُر: َلَقْد طَا
َلَة َعْبُد ِهللا َوُعَمرُ «وعند ابن ماجه:  فهذا دليل على أن اجمللس كان » فَأُِرَي النَِّداَء تِلَك الَّليـْ

 متحًدا
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نُوَن فـََقاَل ُعَمُر: فََأذََّن اِبلصالِة وذلَك؛ ألَنَّه َكاَن قَـ » صحيح أيب عوانة«الثاين: يف  ْبَل ِذِلَك يـَُؤذِّ
هَبِا، ِبَقْوهلِِم: الصََّالُة َجاِمَعٌة، ذكره ابن سعد عن سعيد بن املسيب فال يتجه قوله: (أراَد اإلعالم) 
وأيًضا فمن قوله: رأيت مثل ما رأى، وابن زيد إمنا رأى األذان، يعلم أبنه أراد األذان الشرعي لو 

 ذلك إيضاًحا بـَيًِّنا. الذي أوضح» كتاب أيب عوانة«جلبنا من 
يعين » ُمَرا بالًال فـَْلُيؤذِّنْ «البن أيب شيبة فقال النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هلما: » املصنف« ويف

 عمر وعبد هللا.
الثالث: قد قدمنا قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: (َسبَـَقَك الوحيُّ) فال حاجة بنا إىل التخرص، ويف 

لليلة سبعة من الصحابة، وعند الغزايل: فأاته عليه قهما على رؤ�مها يف تلك اواف»: املبسوط«
 الصالة والسالم بضعَة عشر رجًال من الصحابة خيربون أب�م قد رأوا مثل ذلك.

وقوله: (ُقْم َ� ِبَالُل فََأذِّْن) فيه حجة ملشروعية األذان قائًما، وأنه ال جيوز قاعًدا وهو مذهب 
ووافقه أبو الفرح املالكي فيما ذكره أبو الفضل، واستضعفه ال أاب ثور فإنه َجوَّزَه العلماء كافة إ

النواوي لوجهني: أحدمها املراد ابلنداء هنا إعالم، الثاين: املراد قم واذهب إىل موضع ابرز فناِد 
 فيه ابلصالة، وليس فيه تعرض للقيام يف حال األذان.

ذانه لكن فاتته الفضيلة ومل يثبت أذن قاعًدا بغري عذر صح أ قال: ومذهبنا املشهور أنه سنٌة، فلو
 يف اشرتاط القيام شيء، انتهى.

بسند ال أبس به عن وائل بن حجر قال: حقٌّ وسنٌة مسنونٌة أال » كتاب أيب الشيخ«ُروينا يف 
 يـَُؤذَِّن إال وهو طاهر وال يؤذن إال وهو قائم، انتهى. قول الصحايب من السنة كذا يدخل يف

 املسند.
أذن لنفسه فال أبس أبن يؤذن قاعًدا من غري عذر مراعاة لسنة األذان وعدم  إن»: احمليط«ويف 

احلاجة إىل إعالم الناس، وإن أذن قاعًدا لغري عذر صحَّ وفاتته الفضيلة، وكذا لو أذن قاعًدا مع 
 قدرته على القيام صحَّ أذانه.
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 واْخُتِلَف يف آخر األذان:
عن عبد هللا حممد بن فضيل عن يزيد عن أيب صادق أنه كان جيعل آخر األذان » املصنف«ففي 
ثـََنا ابن ُعَليَّة عن ابن عون عن ال إ له إال هللا وهللا أكرب، وقال: هكذا كان آخر أذان بالل، حدَّ

  أكرب.حممد قال: كان األذاُن للنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف آخره ال إله إال هللا وهللا
عمَر من مكة إىل  َحدَّثَنا إسرائيل عن ثـَُوْيٍر قال: صحبُت ابنَ »: كتاب أيب نعيم الدكيين«ويف 



املدينة فكان مؤذننا جيعل آخر أذانه ال إله إال هللا وهللا أكرب، قال ثـَُويـٌْر: وسألت أاب جعفر عن 
ٍم: وَحدَّثـََنا زهري عن عمران بن مسلم آخر األذان فقال: ال إله إال هللا وهللا أكرب، قَاَل أَبُو نـَُعيْ 

 قال:
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ؤذننا ر�ح فقال: قل له خيتم أذانه بال إله إال هللا وهللا أكرب فإنه أرسلين سويد بن علقمة إىل م
 أذان بالل.

 وَحدَّثـََنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن مؤذن عليٍّ أنه كان إذا أذََّن جعل آخر أذانه ال إله إال هللا
 حنيفة.وهللا أكرب، وملا ذكره البيهقيُّ من هذه الطريق قال: وكذا فعله أبو يوسف صاحب أيب 

قَاَل أَبُو نـَُعْيٍم: وَحدَّثـََنا عيسى بن املسيب عن إبراهيم قال: كان بالل يقول آخر أذانه ال إله إال 
 يف احلضر. هللا وهللا أكرب وكذا كان يقول أبو حمذورة، وبالل يف السفر وأبو حمذورة

ِين َرُسْوُل ِهللا من حديث أيب حمذورة َعلَّمَ » صحيحه«وأما الرتجيع يف األذان فذكره مسلم يف 
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اَألَذاَن ِتْسَع َعْشَرَة َكِلَمًة َواِإلقَاَمَة َسْبَع َعْشَرَة.
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واحلاكم وابُن ُخَزْميََة وقال: خرب اثبت وابن حبان وأبو عوانة » منتقاه«وخرجه ابن اجلارود يف 
صحيح من جهة النقل، وقال أبو عبد هللا أمحد بن حنبل فيما حكاه األثرم: أما أ� فال أدفعه، 

رواية وقال أبو عمر: قال الشافعي: أول األذان هللا أكرب أربع مرات، قال: وذلك حمفوظ من 
ذورة، قال: وهي ز�دة جيب قبوهلا والعمل هبا احلفاظ الثقات يف حديث عبد هللا بن زيد وأيب حم

شرح «عندهم يف آل أيب حمذورة مبكة شرفها هللا تعاىل. وقال أبو علي الطُّوسي والبغوي يف 
 والرتمذي: حديث حسن صحيح.» السنة

إىل » املشكل«، وأشار الطحاوي يف وقال أمحد بن سنان: هذا احلديث أصل يف هذا الباب
 ثبوته.

ذهب مالك وأصحابه إىل أن التكبري يف أول األذان مرتني، قال: وقد روي ذلك  قال أبو عمر:
من وجوه صحاح يف أذان أيب حمذورة وأذان ابن زيد والعمل عندهم ابملدينة على ذلك يف آل 

ي من طريق عمار بن سعد القرظ عن أبيه سعد القرظ إىل زما�م. وروى أبوبكر بن اجلَْهِم املالك
إن هذا األذان أذان بالل فذكره مثىن مثىن واإلقامة واحدة وقد قامت الصالة أنه مسعه يقول: 

مرة. وكذا حديث أيب أمامة بن سهل قال: مسعت معاوية يقول: إذا كرب املؤذن اثنتني كرب اثنتني، 
: هكذا مسعت رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وإذا تشهد اثنتني تشهَِّد اثنتني مث التفت فقال



 قول عند األذان.ي
مل خيتلف مالك والشافعي إال يف أول األذان، وقال سفيان واحلنفيون: األذان » األشراف«ويف 

على حديث ابن زيد مربَّع من غري ترجيع، وقال طائفة: االختالف يف هذا من جهة املباح، وقال 
 جَّع فال أبس، وإن مل يُرجع فال أبس وكذا قالهأمحد بن حنبل: إن ر 
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 إسحاق.

وأما الرتبيع: ففي مسلم الرتبيع أربع من حديث أيب حمذورة يف أوله، وخرجه أيًضا أبو عوانة 
وكذلك احلاكم، وقد ذكر� قول الشافعي إن ذلك حمفوظًا » صحيحه«اإلسفراييين فيما رويناه يف 

 من حديث ابن زيد.
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يث أيب حمذورة وأن الَنِيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه من حد» صحيحه«وأما التثويب: فذكره ابن حبان يف 
ٌر ِمَن النـَّْومِ « وَسلََّم قَاَل َلُه: ٌر ِمَن النـَّْوِم، الصََّالُة َخيـْ  ».وِإْن َكاَنْت َصَالَة الصُّْبِح قـُْلَت: الصََّالُة َخيـْ

د بن واعرتض أبو حممد اإلشبيلي على هذا احلديث بقوله: هذا يرويه احلارث بن عبيد عن حمم
احلارث »: ام الكربىاألحك«عبد امللك عن أبيه عن جده وال حيتج هبذا اإلسناد، وقال يف 

 يضعف.
وقال ابن القطان: مل يبني أبو حممد علته وهي اجلهل حبال حممد بن عبد امللك، وال نعلم روى 

 عنه إال احلارث وهو أيًضا ضعيف. انتهى.
قال الشارح: صدوق، وذكره ابن حبَّان يف كتاب احلارُث خرََّج مسلٌم حديثه حمتجًّا به، و 

من غري » صحيحه«خاري يف موضعني من كتابه، ورواه ابُن ُخَزْميََة يف ، واستشهد به الب»الثقات«
حديث يزيد بن سنان، َحدَّثَنا أبو عاصم وأبو داود عن احلسن بن علي، َحدَّثَنا أبو عاصم وعبد 

السائب، أخربين أيب وأم عبد امللك ابن أيب حمذورة  الرزاق عن ابن جريج، أخربين عثمان بن
 األذان، وفيه: الصالة خري من النوم يف الصبح. مسعت جدي فذكر حديث
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قال أبو داود: َحدَّثَنا النـَُّفْيليُّ، َحدَّثَنا إبراهيم بن إمساعيل بن عبد امللك بن أيب حمذورة مسعت 
ورة: ألقى عليَّ رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم األذان، ك يذكر أنه مسع أاب حمذجدي عبد املل



 -يعين بن يونس-وفيه: ويف الفجر الصالة خري من النوم. وَحدَّثـََنا حممد بن داود، َحدَّثَنا ز�د 
ٍز عن أيب عن �فع عن عمر اجلَُمحيِّ عن عبد امللك ابن أيب حمذورة عن عبد امللك بن ُحمَْريِي

مثل حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد امللك ومعناه، ورواه النسائي بسند حمذورة فذكر 
صحيح، وصححه أيًضا ابن حزم عن القالس، َحدَّثَنا حيىي وعبد الرمحن، َحدَّثَنا ُسْفَياَن، َعْن َأِيب 

ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف  ُت ُأَؤذُِّن ِلَرُسولِ َجْعَفٍر، َعْن َأِيب َسْلَماَن، َعْن َأِيب َحمُْذورََة قَاَل: ُكنْ 
صالة الفجر فََأُقوُل إذا قلت يف اَألَذاِن اْألَوَِّل: َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح، قال يل النيب َصلَّى ُهللا عليِه 

ٌر ِمَن النـَّْومِ «وَسلََّم:  َها الصََّالُة َخيـْ  ».َأحلِْْق ِفيـْ
ن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن بالل قَاَل: أيب إسرائيل عن احلكم عوعند أيب عيسى من حديث 

وقال: ال » َأَمَرِين َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن أُثـّوَِّب ِيف الَفْجِر َونـََهاَين َأْن أُثـَوَِّب ِيف الِعَشاءِ «
 اق وليس بذلك القوي، وملنعرفه إال من حديث أيب إسرائيل املالئي وامسه إمساعيل بن أيب إسح

يسمع من هذا احلديث من احلكم فقال: إمنا رواه عن احلسن بن عمارة عن احلكم، وكذا ذكره 
 أبو علي الطُّوسي وقال البزار: ال نعلمه
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 رواه عن احلكم إال أبو إسرائيل.
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َهِقيُّ يف  ورواه البزار أيًضا  حديث بالل منقطٌع، ابن أيب ليلى مل يلَق بالًال،»: املعرفة«وقَاَل البَـيـْ
به إىل عبد الرمحن عن علي بن حرب املوصلي، َحدَّثَنا أبو مسعود عبد العزيز بن  بسند ال أبس

احلسن الزجاج، َحدَّثَنا أبو سعد عن أيب ليلى عن بالل وقال: ال نعلمه يروي أيب سعد إال أبو 
 مسعود.

سيب عن عبد هللا بن زيد قال: ويف كتاب أيب الشيخ عن ابن إسحاق ذكره الزهري عن ابن امل
َء ِبَالٌل ِإَىل صالة الفجر َفِقيَل َلُه: ِإنَّ رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َ�ئٌِم، َفَصَرَخ ِبَالٌل أبَِْعَلى َجا

ٌر ِمَن النـَّْوِم، قال سعيد: فُأْدِخَلْت هذه الكلمة يف التأذين.  َصْوتِِه: الصََّالُة َخيـْ
ثـََنا َعْبَداُن، َحدَّثَ  قال أبو الشيخ: نا خلف البكاء قال: قَاَل ابُن ُعَمَر: َجاَء ِبالٌل َفذََكَرُه فـََقاَل وَحدَّ

ثـََنا إبراهيم ». اْجَعْلُه ِيف َأَذاِنَك ِإذَّا َأذَّْنَت ِلَصالِة الصُّْبحِ «َلُه النَّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  وَحدَّ
هللا بن �فع عن معمر بن عبد الرمحن عن ابن ُقَسْيٍط ُر بُن َبكَّاٍر، َحدَّثَنا عبد اهلامشي، َحدَّثَنا الزُّبـَيْـ 

ٌر «عن أيب هريرة:  أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأَمَر ِبَالًال َأْن َجيَْعَل ِيف َأَذانِِه ِيف الصُّْبِح الصَّالُة َخيـْ
احل بن أيب األخضر عن ومن حديث ص».  َمَرِض َمْوتِهِ وََكاَن َذِلَك ِيف «ويف لفظ: ». ِمَن النـَّْومِ 



َجاَء ِبالُل يـُْؤِذُن النَّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِبَصالِة الصُّْبِح فـََوَجَدُه «الزهري عن عروة عن عائشة: 
ٌر ِمَن النـَّْوِم فَأُِقرَّْت ِيف َصالِة الصُّْبحِ   ».َ�ئًِما فـََقاَل: الصَّالُة َخيـْ

من السُّنَِّة ِإَذا َأذََّن املَؤذُِّن ِيف َصالِة الَفْجِر قَاَل: الصََّالُة « عن أنس:» صحيح ابِن ُخَزْميَةَ « ويف
ٌر ِمَن النـَّْومِ   ».َخيـْ

 عن احلسن وعروة: جاء بالل فذكراه.» كتاب الدَُّكْيينِّ «وعند الدَّارَُقْطين: قاهلا مرتني. ويف 
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 ان بالل يـُثـَوُِّب يف الفجر.وعن سويد بن علقمة: ك
هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من حديث نـَُعْيٍم النَّحَّام: �دى ُمنادي رسول » سنن البيهقي«ويف 

ٌر ِمَن النـَّْوِم.  الصَّالُة َخيـْ
ومن حديث حفص بن عمرو بن سعد القرظ: أنه مسع أهله أنَّ بالًال �دى الصالة خري من النوم 

َهِقيُّ: هذا مرسل والطريق إليه فَأُِقرَّْت يف  أتذين الفجِر مث مل يزل األمر على ذلك. قَاَل البَـيـْ
 صحيحة.

من حديث الُعَمِريِّ أن عمر قال ملؤذنه: ِإَذا بـََلْغَت اْلَفَالِح فـَُقْل. ح ويف  » سنن الدَّارَُقْطين« ويف
ل يف الرجل يريد أن يؤخر كتاب أيب نعيم قال إبراهيم: التثويب يف الفجر من السنة، قال: وقا

 ويقيم قال: يرجع.
لى قال: ما أحدثوا بدعًة أحب إيل من قال: وَحدَّثـََنا سفيان عمن مسع عبد الرمحن بن أيب لي

 يف العشاء والفجر. انتهى.» املصنف«التثويب، زاد يف 
يلتئمان،  إنَّ صحَّ هذا أشكل على روايته األوىل؛ ألنه هناك رواه مرفوًعا وهنا جعله بدعة وال

بطأ املؤذُن اللَّهمَّ إال أن يريد ابلتثويب ما ذكره ابن راهويه قال: وهو شيء أحدثه الناس إذا است
 القوَم قال: بني األذان واإلقامة قد قامت الصالة
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حيَّ على الصَّالِة، حيَّ على الفالِح قال ابن املنذر: وهو قول النعمان، وقال حممد بن احلسن:  

التثويب بني األذان واإلقامة إال أن الناس أحدثوه يف األذان وهذا حسٌن، وقال يف األصل:   كان
ثويب األول يف الفجر بعد األذان الصالة خري من النوم مرتني فأحدث الناس هذا كان الت

 التثويب وهو اختيار علماء الكوفة وهو حسٌن، ويوضحه ما ذكره أبو نـَُعْيٍم: َحدَّثَنا إسرائيل عن
حكيم بن ُجَبري عن عمران بن أيب اجلعد مسع األسود مؤذً� يقول: الصالة خري من النوم بعدما 

 ، فقال: وحيك ال تزيدن يف أذان هللا شيًئا.أحثَّ 
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ُكْنُت َمَع ابِن ُعَمَر فـَثـَوََّب رَُجٌل ِيف الظُّْهِر َأِو اْلَعْصِر، قَاَل: «عن جماهد: » سنن أيب داود«ويف 
وقَاَل الدَّاوِديُّ: التثويب املنهي عنه ما أحدث الناس، أو يقول املؤذن ». ْج بَِنا فَِإنَّ َهِذِه ِبْدَعةٌ رُ اخْ 

بعد فراغه من األذان حي على الصالة حي على الفالح إىل آخر التأذين، ويف قول ابن املنذر 
ويب األول يف نفس ثهو قول النعمان نظر ملا حكاه قاضي خان عن ابن شجاع عن أيب حنيفة الت

األذان وهو الصالة خري من النوم مرتني، والثاين فيما بني األذان واإلقامة، وعنه: الصالة خري من 
النوم بعد األذان؛ ألنه أتول قوله: (اْجَعْلُه يف َأَذاِنَك) أي: اجعله من مجلة األذان الذي تعلم به 

 ، قال أبو جعفر وهو قول الثالثة.ححمله يف أذان الفجر بعد الفال»: احمليط«الناس، ويف 
 قال احلسن بن وهب: يـُثـَوُِّب يف العتمة وال يقول به ألنه مل �ِت يف سنة، انتهى.» احمللى«ويف 

قد أسلفنا أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم �ى عن ذلك؛ وألن يف كتاب الشيخ من حديث احلكم 
َال يـُثـَوُِّب يف شيٍء من الصلواِت إال «يِه وَسلََّم: لعن عبد الرمحن عن بالل قال َصلَّى ُهللا ع

َثَمَة قَاَل: »: املصنف«ولكن يف ». الفجر َكانُوا يـُثـَّوِبُوَن ِيف اْلِعَشاِء «بسند صحيح َعْن َخيـْ
 ».َواْلَفْجرِ 

 وعن إبراهيم بسند صحيح مثله: وكان مؤذن إبراهيم يثوب يف الظهر والعصر فال ينهاه.
 ل: يثوب يف العشاء والفجر.اوعن الشعيبِّ ق

وقد صح عن ابن عمر وأيب »: احمللى«وأما حيَّ على َخْريِ العمِل فذكر أبو حممد ابن حزم يف 
أمامة بن سهل بن حنيف أ�ما كا� يقوالن يف أذا�ما حي على خري العمل، قال أبو حممد: وال 

 انتهى. .يقول به؛ ألنه ال يصح عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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ذكر البيهقيُّ من حديث عبد هللا بن حممد بن عمار، وعمار وُعَمر بن سعد بن عمر بن سعد عن 
ن هذا كان مث نسخ عن بالل أنه كان ينادي ابلصبح فيقول: حي آابئهم عن أجدادهم ما يبني أ

�ا الصالة خري من النوم على خري العمل فأمره رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أن جيعل مكا
 وترك حي على خري العمل.

 وكان علي بن احلسني يقول ذلك يف أذانه ويقول:
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وهو مكروه. وذكر ابن حزم عن َمْعَمٍر عن أيوب عن �فع عن  هو األذان األول، قال النووي:



طالب عن عبد  ابن عمر أنه قال: األذان ثالث ثالث، وذكره البيهقيُّ من جهة حيىي بن أيب
 الوهاب بن عطاء، أخرب� أنس بن مالك عن �فع احلنبلي.

 ثالاًث مث يقول: شهدُت إن أذان ابن عمر يكرب أوًال »: شرح اهلداية«وذكر أبو اخلطاب احلنبلي يف 
أن ال إله إال هللا ثالاًث، شهدُت أن حممًدا رسول هللا ثالاًث، حي على الصالة على الفالح ثالاًث، 

 كرب هللا أكرب ال إله إال هللا.هللا أ
وعن احلسن أنه كان يقول هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممًدا رسول هللا، حي 

 ي على الفالح مرتني هللا أكرب هللا أكرب.على الصالة ح
 البن رشد: أذان البصريني تربيع األول التكبري األول وتثليث الشهادتني، وحي» القواعد«ويف 

على الصالة وحي على الفالح يبدأ أبشهد أن ال إله إال هللا حىت يصَل حيَّ على الفالح مث يعيد  
مث يعيد اثلثة قال: وبه قال احلسن البصري وحممد  -يعين األربع كلمات تسًعا-كذلك مرة اثنية 

 بن سريين.
 قوله: (ُهللا َأْكبَـُر) ذكر ثعلب أن أهل العربية اختلفوا يف معىن أكرب:

] قالوا: 27فقال أهل اللغة: معناه كبري، واحتجوا له بقوله تعاىل: {َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه} [الروم: 
 لفرزدق:معناه وهو هني عليه واحتجوا بقول ا

ًتا َدَعائُِمُه َأَعزَّ َوَأْطَولُ   ِإنَّ الَِّذي َمسََك السََّماَء بـََىن لََنا ... بـَيـْ
 جوا بقول اآلخر:أراد دعائمه عزيزة وطويلة، واحت
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 متََىنَّ رَِجاٌل َأْن َأُموَت َوِإْن َأُمْت ... فَِتْلَك َسِبيٌل َلْسُت ِفيَها أبَِْوَحدِ 
 احتجوا بقول معن بن أوس املزين:أراد لست فيها بواحد، و 

 َلَعْمُرَك َما َأْدِرْي َوِإّينِ َألَْوَجُل ... َعلى أَيَِّنا َتعُدو املَِنيَُّة َأوَّلُ 
 أراد وإين َلَوِجٌل، واحتجوا بقول األحوص بن حممد:

 َ� بَيَت َعاِتَكَة الَِّيت أَتـََغزَُّل ... َحَذَر اْلِعَدى َوِبِه اْلُفَؤاُد ُموَكَّلُ 
 إين َألْمَنُحِك الصُُّدْوَد َوِإنَِّين ... َقَسًما ِإلَْيِك َمَع الصُُّدْوِد َألَْمَيلُ 

 أراد: ملائٌل.
يعين الكسائي  -قال أبو العباس وقال النحويون: »: الكتاب الزاهر«ي يف قال ابن األنبار 
: أبوك أفضل معناه أكرب من كل شيء، فحذفت مْن؛ ألن أفعل خرب كما تقول -والفراء وهشاًما

 وأخوك أعقل من غريه، واحتجوا بقول الشاعر:



 َوَوْجُهَك أَنـَْورُ إذا ما ُستوُر البيِت ُأْرخَني َملْ يكْن ... ِسَراٌج لََنا ِإالَّ 
 أراد أنور من غريه، وقال معن بن أوس:
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 فما بلغْت كفُّ امرٍئ متناوٍل ... هبا اجملَد إال حيُث ما نلَت أطولُ 

 بلغ اْلُمْهدوَن حنوك مدحًة ... ولو صدقوا إال الذي فيك أفضلُ  وال
 أراد أفضل من قوهلم. انتهى.

وال رأيتهما يف ديوانه الذي هو خبط اخلالدي، رأيتهما اثبتني يف هذان البيتان ليسا ملعن بن أوس 
ا ابن ديوان اخلنساء خبط الكراع متدح أخاها، حىت لقد استشهد العلماء بذلك يف كالمهم هذ

براعة االستهالل أن تبتدئ مبا يدل على املقصود ابلنظم »: البديع املنظوم«ُمْعٍط قال يف كتابه 
 أول.

 تطري أًخا هلا:كما قالت اخلنساء 
 وال مدحٌة إال وذا املدح أمجل ...
 فما بلغْت كفُّ امرٍئ ... البيتني.

: وأجاز أبو العباس (هللا أكْرب، هللا أ كْرب) واحتج أبن األذان ُمسع وقًفا ال إعراب قال ابن األنباريِّ
 ى الفالِح).فيه، كقوهلم: (على الصالْة حي على الفالْح)، ومل ُيسمع: (على الصالِة) وال (عل

 وقوله: (َأْشَهُد َأْن َال ِإلََه ِإالَّ ُهللا)
 معناه: أعلم وأبني، قال حسان رضي هللا عنه:
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 فنشهُد أنَك عبُد املليـ ... ــك ُأْرِسْلَت نورًا بديٍن ِقَيمْ 
 َ قال أبو  له وأعلمه اخلرب الذي عنده، و ومن ذلك قوهلم: شهد الشاهد عند احلاكم، معناه: قد بنيَّ

 ُعبَـْيَدَة: معناه قضى هللا، قال ابن األنباري: والذي قاله أبو العباس أحسن مشاكلًة لكالم العرب.
: ليس كما ذكره؛ إمنا حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء وحتققه من شهادة الشيء  وقال الزَّجَّاجيُّ

مها اإلقرار ابلشيء، اْستُـْعِمَلْت يف موضعني آخرين أحدأي حضوره، مث اتسع فيها بعد ذلك ف
 واآلخر البيان واإلظهار.

قال ابن األنباري: والرسول معناه يف اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أخذه من قول العرب 
 قد جاءت اإلبل رسًال إذا جاءت متابعة قال األعشى:

 عنها القود والرسليسقي د�رًا لنا قد أصبحت غرًضا َزْوراء أجنف 



: رسوالن، ويف مجعه: رسل، ومن العرب من يوحده يف موضع التثنية واجلمع ويقال يف تثنيته
] ويف 47فيقول: الرجالن رسولك والرجال رسولك قال هللا تعاىل: {ِإ�َّ َرُسوَال رَبَِّك} [طه: 

خرج الكالم فيه على الظاهر؛  ] فاألول16موضع آخر {ِإ�َّ َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمَني} [الشعراء: 
 إخبار من موسى وهارون صلى هللا عليهما وسلم. ألنه:

 والثاين قال يونس وأبو ُعبَـْيَدَة: َوحََّدُه؛ ألنه يف معىن الرسالة كافًة قال: إ� رسالة رب العاملني.
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 واحتج يونس بقول الشاعر:
 حلضرمي وَما لِيا؟!فأبلغ أاب بكر رسوًال شريعًة فما لَك �بَن ا

 وقال آخر:
 من مبلغ عين خفافًا رسوًال بيُت أهلك منتهاهاأال 

 أراد رسالة شريعة، واحتج أبو عبيد بقول الشاعر:
 لقد كذب الواشون ما ُحبُْت عندهم ... بسرٍّ وال أرسلتهم برسولِ 

 ر:وقال الفراء: إمنا وحََّد ألنه اكتفى ابلرسول من الرسولني واحتج بقول الشاع
 ِل أعَلُمهم بنواحي اخلَبَـرْ  أَِلْكين إليها وخُري الرسو ...
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أراد وخري الرُُّسل فاكتفى ابلواحد من اجلمع، قال أبو بكر: وُفصحاء العرب أهل احلجاز ومن 
مًدا رسول هللا)، ومجاعة من العرب يبدلون من األلف عيًنا فيقولون: واالهم يقولون: (أشهد أن حم

 (أشهد عنَّ).
 َبري:أنشد� أبو العباس أنشد� الزُّ 

 قال الوشاُة هلنٍد َعْن ُتصارَِمنا ولسُت أنسى َهوى هنٍد وتنساين
 وقال قيُس بن املَُلوَِّح اجملنوُن:

 وحشيٍَّة َلصديقُ  أ� ِشْبَه ليلى ال ُتراعي فإنين لِك اليوَم من
 فعيناِك عيناها وجيُدِك ِجيُدها سوى َعنَّ عظَم الساِق منك دقيقُ 

 وقال أيًضا:
 النـَّْفُس � ليَل عن ِقًلى قـََلْتُه وال َعْن َقلَّ منِك نصيُبهاوما هجرْتِك 

 أَُتضَرُب ليلى َعْن ُأِملَّ أبرِضها وما ذنُب ليلى َعْن َطَوى األرَض ذيُبها
 انتهى.



 وأبو متَّام يف احلماسة الوسطى لبعضهم.» كامله«البيتان أنشدمها املربِّد يف هذان 
 ا قـََلْتِك وال أْن قلَّ منِك نصيُبهاوما هَجرْتِك النفُس � ميُّ أ�

 : هذا حبيُبها-إذا ما جئت-ولكنَّهم � أملَح الناس َأولُغوا بقوٍل 
َتْمريُّ يف  قال: ويقال مها ملعاد يعين اجملنون امللقب مدرج  لُنَصْيبٍ » محاسته«وعزاه األعلم الشَّنـْ

 الريح، قال أبوبكر: ويف قوهلم أشهد أن حممًدا
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سول هللا ثالثة أوجه، الوجه اجملتمع عليه أن حممًدا، وجيوز: (ِإن حممًدا َلرسوُل هللا) و (إن حممًدا ر 
ا انكسرت عيًنا إمنا يـُْفَعُل ذلك هبا رسول هللا) على معىن أقول، وال جيوز أن تبدل من األلف إذ

 إذا انفتحت.
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تقاق الرسول صحيًحا وإمنا الرسول اْلُمْرَسُل قال أبو إسحاق الزَّجَّاجيُّ: ليس ما ذكره يف اش
أي أنفذت وبعثت ولذلك قال تعاىل: {ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسولَُه اِبْهلَُدى} اْلُمنَـفُِّذ من أرسلت 

] ولذلك قيل يف معناه مبعوث، وإمنا غلط أبو بكر؛ ألنه رآه على فعول فتومهه مما 33[التوبة: 
ذلك إال لتكرار الفعل حنو ضروب وشبهه وليس كذلك، وإمنا هو جاء على املبالغة وال يكون 

كثري الفعل مبنزلة عمود وعجوز وعتود والدليل على صحته مبا قلناه قول سيبويه اسم لغري ت
ومجيع النحويني من البصريني والكوفيني: َأزَْيٌد أنت إليه رسول، قالوا: ترفع زيًدا ألن رسوًال اسم 

كأنك قلت: أزيد أنت له عجوز، ولو كان من تلك األمساء اجلارية جمرى ال جيري َجمرى الفعل، ف
 فعل للمبالغة لنصبت أزيًدا أنت له ضروب وكذلك ما أشبهه.ال

قال أبو بكر: وقوله: (حيَّ على الصَّالِة) قال الفراء معناها: َهُلمَّ، وفتحت الياء من حيَّ لسكو�ا 
 له ست لغات:وسكون الياء اليت قبلها، قال أبو بكر وقو 

 حي هًال ابلتنوين.
 الثاين: فتح الالم بغري تنوين.

 : تسكني اهلاء وفتح الالم بغري تنوين.الثالث
 الرابع: فتح اهلاء وسكون الالم.

 اخلامس حي هلن.
السادس: حي هلن قال الزجاجي: الوجه اخلامس ابلنون هو األول بعينه؛ ألن التنوين والنون 

 سواء.



 ذكر مجاعة من أهل اللغة أن معناه هلموا إىل الفوز.وأما (الَفَالُح) ف
ا يقال أفلح الرجل إذا فاز وأصاب خريًا، من ذلك احلديث الذي يروى: قال أبو بكر: قالو 

 أي فوزي برأيك، قال لبيد بن ربيعة:» استفلحي رأيك«
 ِاْعِقلي إن كنت ملَّا تـَْعقلي ... ولقد أفلح من كان َعَقلْ 

 بقاء أنشد� أبو العباس:وقال آخرون معناه ال
 ْبُح ال فالح معهلكلِّ همٍّ من اهلموم سَعْه واملْسُي والصُّ 

 وقال لبيد:
 لو كان حيٌّ ُمدِرَك الفالِح ... َأْدرََكُه ُمالِعُب الّرِماحِ 

 وقال َعبيٌد:
 أفلْح مبا شئَت فقد يُدَرُك ابلضَّعِف وقد ُخيدع األريبُ 
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] 5حاب البقاء معىن قوله تعاىل: {َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن} [البقرة: فهذا من الفوز، وقال أص
 يعين هم
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 الباقون والفلح واإلفالح عند العرب السحور. انتهى كالمه.
 وفيه نظر يف مواضع:

ده األول: إطالقه أن الفالح البقاء، وأهل اللغة يقيدونه ابلبقاء يف النعيم واخلري، قاله ابن سي
 وغريُهم.» اْلُموِعبِ «، و »املنتهى«وصاحب 

ك وال هو حديث، إمنا هو من ألفاظ الثاين: قوله (من ذلك احلديث الذي يروى) ليس كذل
 الطالق يف أ�م اجلاهلية، ذكره من أسلفناه من اللغويني، جرى على لسان ابن مسعود فذكره.

اصطالًحا أن يسمى موقوف الصحايب  الثالث: ولئن سلمنا أن ابن مسعود قاهلا من عنده فليس
 حديثًا إال على قول ضعيف.

 وغريُه.» أساس البالغة«ا هو ابجليم كذا نصَّ عليه جاُر هللا يف الرابع: ليس هو ابحلاء املهملة إمن
وابن السيد وابن ِسْيَدْه » األمايل«، وأبو علي يف »الكامل«اخلامس: الذي أنشده أبو العباس يف 

 آخرين: يف» املخصص«يف 
 واملسُي والصبُح ال بقاَء مَعهْ 

معرب أو عريب، وقال ابن ِسْيَده: النـَّْقُس ضرب و (النَّاُقوُس) قال اجلَُوالِيقيُّ: ينظر فيه هل هو 



 من النواقيس وهو اخلشبة الطويلة والوسيلة القصرية، وقول األسود بن يعفر:
 ا تـُْقرَِع النـُُّقُس.وقد سَبأُت لفتياٍن ذوي كرٍم ... قبَل الصباِح وملَّ 

ضرب كَرهن  جيوز أن يكون مجع �قوس على توهُّم حذف األلف، وأن يكون مجع نـَْقس الذي
 ورُُهن وَسْقٍف وُسُقف، وقد نقس الناقوس ابلوبيل نقًسا.

 ابب األذان مثىن مثىن، وابب اإلقامة واحدة تقدََّما أول األذان.
 (اَبُب َفْضِل التَّْأِذيِن)
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َرَة: َأنَّ َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َأِيب الّزَِ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب  - 608  ُهَريـْ
ْسَمَع ِإَذا نُوِدَي ِللصَّالَِة َأْدبـََر الشَّْيطَاُن َوَلُه ُضَراٌط، َحىتَّ َال يَ «النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 

ا َقَضى التـَّْثوِيَب َأقْـَبَل، التَّْأِذيَن، فَِإَذا َقَضى النَِّداَء َأقْـَبَل، َحىتَّ ِإَذا ثـُوَِّب اِبلصََّالِة َأْدبـََر، َحىتَّ ِإذَ 
 َيَظلَّ الرَُّجُل َال َحىتَّ َخيِْطَر بـَْنيَ املَْرِء َونـَْفِسِه، يـَُقوُل: اذُْكْر َكَذا، اذُْكْر َكَذا، ِلَما َملْ َيُكْن َيْذُكُر َحىتَّ 

 ]608[خ ». َيْدِري َكْم َصلَّى
 ».ْم َصلَّىَما يَْدِري كَ «ِعْنَد ُمْسِلٍم: ». َأْن َيْدِري«ويف لفظ: 

 وهو الضراط يف قول بعضهم.» َوَلُه ُحَصاصٌ «وفيه: 
ْستَـْغِفُر َلُه ُكلُّ َرْطٍب َوَ�ِبٍس، اْلُمَؤذُِّن يـُْغَفُر َلُه َمدَّ َصْوتِِه، َويَ «ويف صحيحي ابِن ُخَزْميََة وابن حبان: 

قُُه  «وعند أمحد: ». ماوشاهُد الصالِة ُيْكَتُب له مخٌس وعشروَن حسنًة، وُيَكفَُّر عنُه ما بينه وُيَصدِّ
َعهُ   ».كلُّ َرْطٍب َوَ�ِبٍس مسَِ

َعْت َصْوَتهُ «وعند أيب الشيخ:   ».ُكلُّ َمَدرٍَة َوَصْخَرٍة مسَِ
ح، ويف حديث جابر عن » ِإَذا تـََغوََّلْت َلُكُم اْلُغوُل فـََناُدْوا اِبْألََذانِ «لقاسم: أليب ا» األوسط«ويف 

َع النَِّداَء اِبلصََّالِة َذَهبَ  ِإنَّ الشَّْيطَانَ «مسلم   ِإَذا مسَِ
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 ».َحىتَّ َيُكوَن َمَكاَن الرَّْوَحاءِ 
 املدينة على ستة وثالثني ميًال. قال األعمش: فسألت أاب سفيان عن الروحاء فقال: هي من
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الريح يصح خروجه من إبليس لعنه هللا تعاىل؛ ألنه روٌح، وقيل: هو عبارة عن شدة الغيظ والنِّفار، 
َال يسمُع صوَت املؤذِِّن «يضطر إىل أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقوله: وإدابره لئال يسمعه ف

وقيل: إمنا يشهد له املؤمنون من اجلن واإلنس، فأما ». القيامةِ  جنٌّ وال إنٌس إال َشِهَد لُه يومَ 
 الكافر فال شهادة له.

 قال: وال يقبل هذا من قائله ملا جاء يف اآلاثر من خالفه.
فيمن تصح منه الشهادة ممن يسمع، وقيل: هو عامٌّ يف احليوان واجلماد كما  قال: وقيل إن هذا

ل: إدابره لعظم شأن األذان، وملا يشتمل عليه من قواعد يف حديث أيب سعيد اآليت بعُد، وقي
 التوحيد وإظهار شعائر اإلسالم، وقيل: لَِيْأِسِه من وسوسة اإلنسان عند اإلعالن ابلتوحيد.

إن قيل: كيف يهرب الشيطان من األذان ويدنو من الصالة وفيها القرآن قال أبو الفرج: ف
 ومناجاة احلق جل وعز؟.

د األذان ِلغيظه من ظهور الدين وغلبة احلق، وعلى األذان هيبة يشتد انزعاجه فاجلواب بُعده عن
إن النفس هلا وال يكاد يقع فيه ر�ء وال غفلة عند النطق به؛ ألن النفس ال حتضره، وأما الصالة ف

 حتضر فيفتح هلا الشيطان أبواب الوسواس، واملراد ابلتثويب هنا اإلقامة.
  املَْرِء َونـَْفِسِه) هو بضم الطاء وكسرها.قوله: (َحىتَّ َخيْطَر بـَْنيَ 

قال عياض: ضبطناه عن املتقنني ابلكسر، ومسعناه من أكثر الرواة ابلضم، قال: والكسر هو 
م: َخِطَر الفحل ِبَذنَِبِه إذا َحرََّكه يضرب به فخذيه، وأما الضم الوجه، ومعناه يوسوس من قوهل

بينه وبني قلبه فيشغله عما هو فيه وهبذا فسره الشُّرَّاح، فمن الشكوك واملرور أي يدنو منه فيما 
 وابألول فسره اخلليل.

: فيحول بني املرء وما يريد من نفسه من إقباله على صالته وإخالصه.  انتهى. وقال الباِجيُّ
 خيِطر ابلكسر يف كل شيء، وابلضم ضعيف.»: نوادره«قال اهلََجري يف 
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) كذا الرواية بظاء ُمشالٍة مفتوحة، والرجُل مرفوع أي يصري، كما قال تعاىل: وقوله: (َحىتَّ َيَظلَّ 
] وقيل: معناه يبقى ويدوم، وحكى الداودي: َيِضلَّ ابلضاد املعجمة 58[النحل: {َظلَّ َوْجُهُه} 

] 282املكسورة مبعىن: ينسى ويذهب َوْمهُه ويسهو، قال تعاىل: {َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا} [البقرة: 
ويضل من الضالل وهو احلرية قال: والكسر يف املستقبل أشهر، قال احلافظ القشريي ولو رُوي 

 الوجههذا 
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(حىت يضل الرجل) لكان وجًها صحيًحا، يريد: حىت يضل الشيطان عن دراية كم صلى، قال: 
 خارج عن مراده َصلَّى وال أعلم أحًدا رواه كذا، لكنه لو ُروي لكان وجًها صحيًحا يف املعىن غري

 ُهللا عليِه وَسلََّم.
 نها:وقد وردت أحاديث تدل على فضل املؤذنني واألذان م

نُوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناقًا«حديث معاوية من ِعْنَد ُمْسِلٍم:   ».اْلُمَؤذِّ
ِنَني ُحمَْتِسًبا ُكِتَبْت َلُه َمْن َأذََّن َسْبَع سِ «وحديث ابن عباس قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 ر اجلعفي وقال: حديث غريب.رواه أبو علي الطُّوسي من حديث جاب» بـََراَءٌة ِمَن النَّارِ 
َيتْ َعْشَرَة َسَنًة َوَجَبْت لَُه اْجلَنَُّة، «حديث ابِن ُجَرْيٍج، َعْن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر رفعه:  َمْن َأذََّن ثِنـْ

 ».ْأِذيِنِه ِيف ُكلِّ يـَْوٍم ِستُّوَن َحَسَنًة، َوِلُكلِّ ِإقَاَمٍة َثَالثُوَن َحَسَنةً وَُكِتَب َلُه بِتَ 
 ل احلاكم: صحيح على شرط البخاري وله شاهد من حديث ابن هليعة. انتهى.قا

 رواه حيىي بن املتوكل عن ابن جريج عمن حدثه عن �فع قال البخاري: وهذا أشبه.
ن عمر موقوفًا وال يصح مسنًدا. وقال أبو حامت الرازي: هذا حديث وقال اجلوزي: ُرِوَي عن اب

 منكر.
ُيْكَتُب للمؤذِن عنَد أذانِه «بن زجنويه من حديث أيب هريرة مرفوًعا:  حلميد» الفضائل«ويف كتاب 

 ».أربعوَن ومئة حسنة، وعنَد اإلقامِة عشروَن ومئة حسنة
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َثَالثٌَة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َكِثيٍب ِمْن ِمْسٍك «سعيد وغريه: ويف كتاب أيب القاسم اجلوزي عن أيب 
َورَُجٌل َأذََّن َوَدَعا إىل َهللا َعزَّ َوَجل «فذكر ح وفيه: » َال يـُُهوُهلُْم فـَزٌَع، َوَال يـََناُهلُْم ِحَسابٌ  َأْسَوَد،

 ».اْبِتَغاَء َوْجِه هللاِ 
نُوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناقًا ِلَقْوهلِِم الَ ِإَله ِإالّ هللا« وعند السَّرَّاِج عن أيب هريرة بسند جيد:  ».اْلُمَؤذِّ

 ».صحيحه«خرَّجه أيًضا ابن حبان يف » يـُْعَرفـُْوَن ِبُطْوِل َأْعَناِقِهْم يـَْوَم الِقَياَمةِ «ويف لفظ: 
 ».َر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبهِ َمْن َأذََّن َمخَْس َصَلَواٍت ِإميَاً� َواْحِتَسااًب ُغفِ «وعند أيب الشيخ: 

َأوَُّل َمْن ُيْكَسى مْن «أليب موسى مرفوًعا: » الصحابة«وحديث كثري بن ُمرََّة احلضرمي من كتاب 
ِنْنيَ   ».ُحَلِل اجلَنَِّة بـَْعَد النَِّبّيَني َصلَّى هللاُ َعَلْيِهم َأْمجَِعَني َوالشَُّهَداء ِبالٌل َوَصاِلُح املَُؤذِّ

للبيهقي من حديث أيب معاوية عن أيب يعيش السكوين » شعب اإلميان«يث ثوابن من كتاب وحد
 ».َمْن َحاَفَظ َعَلى اَألَذاِن ِألََذاِن َسَنٍة َأْوَجَب اجلَنَّةَ «عن عبادة بن ُنَسيٍّ عنه يرفعه: 

لَْيَس َ� ِبَالُل «وعنده أيًضا من حديث احلفصي رجل من األنصار عن أبيه عن جده عن بالل: 



ِنْنيَ َأْطَوُل النَّاِس  َأَال تـَْرَضى«ويف لفظ: » َعَمٌل َأْفَضُل ِمْن َعَمِلَك ِإالَّ اجلَِهادُ  َ� ِبالُل َأنَّ املَُؤذِّ
رواه بسند صاحل. وعند أيب أمحد بن عدي من حديث عمر بن حفص العبدي وهو » َأْعَناقًا

 ى رَْأِس املَُؤذِِّن َحىتَّ يـَْفرََغ ِمْن َأَذانِِه َوِإنَُّه لَيُـْغَفُر لَهُ َيُد ِهللا تـََعاَىل َعلَ «مرتوك عن اثبت عن أنس: 
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 ».َمدَّ َصْوتِِه أَْيَن بـََلغَ 
فَِإَذا فـَرََغ قَاَل الرَُّب تـََباَرَك َوتـََعاَىل: َصَدْقَت َعْبِدي َوَشِهدَت «زاد أبو الشيخ من حديث النعمان: 

 ».رَشَهاَدة احلَقِّ فَأَْبشِ 
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نـُْوَن َعَلى نـُْوٍق ِمْن نـُْوِق اجلَنَِّة، َخيَاُف النَّاُس َوَال َخيَافـُْوَن، َوَحيَْزُن النَّاُس  وعند أيب الفرج: (ُحيَْشُر املَؤذِّ
 َوَال َحيَْزنـُْوَن).

ِنَني َوِدَماُؤُهم، َوَما ِمْن ِإنـََّها ُحلُوٌم ُحمَرََّمٌة َعَلى النَّاِر ُحلُوُم اْلُمَؤذِّ «وحديث عمر بن اخلطاب يرفعه: 
ه أبو الشيخ من طريق هارون روا» رَُجٍل يـَُؤذُِّن ِتْسَع ِسِنْنيَ َتْصُدَق ِيف َذِلَك نِيـَُّته إالَّ ُعِتَق ِمَن النَّارِ 

 بن املغرية عن الصَّوايف عن ز�د بن ُكَلْيٍب عنه.
َعُث زَاِهًرا ُمِنيْـ «وعنده أيًضا من حديث أيب موسى:  ًرا َوَأْهُل اجلنَِّة َحمُْفْوفـُْوَن بِِه َكالَعُرْوِس تـُْهَدى يـُبـْ

نـُْوَن   ».اْحملَتِسبُـْونَ ِإَىل بـَْيِت َزْوِجِها َال ُخيَاِلُطُهْم ِإالَّ املَؤذِّ
شَُّهَداُء، مثَُّ ِقْيَل َ� َرُسْوَل ِهللا َمْن َأوَُّل النَّاِس ُدُخْوًال اجلَنََّة؟ قَاَل: األَْنِبْياُء، مثَُّ ال«وحديث جابر: 

نُو َمْسِجِدي َهَذا، مثَُّ َسائُِر ا نُو بـَْيِت املَْقِدِس، مثَُّ ُمَؤذِّ نُو الَكْعَبِة، مثَُّ ُمَؤذِّ سندمها » ْلُمَؤذِِّننيَ ُمَؤذِّ
 صاحل.

َع َصْوَتهُ «ويف لفظ بسند ضعيف:  ِمْن َشَجَرٍة َأْو  َويـُْغَفُر لْلُمَؤذِِّن َمدَّ َصْوتِِه َوَيْشَهُد لَُه ُكلُّ َشيٍء مسَِ
ح بطوله » مَمَدرٍَة َأْو َرْطٍب َأْو َ�ِبٍس، َوُيْكَتُب للُمَؤذِِّن ِبُكلِّ ِإْنَساٍن َصلَّى َمَعُه ِمْثَل َحَسَناهتِْ 

 ».مْن َحاَفَظ َعَلى النَِّداِء َسَنًة أوجَب اجلنَّةَ «وحديث ثوابن: 
َها َجَناِبَذ اللُّْؤُلِؤ، فـَُقْلُت: ِلَمْن َهَذا َ� ِجْربِْيُل؟ َدَخْلُت اْجلَنََّة فـَرَ «وحديث ُأيبَِّ بِن كعٍب:  أَْيُت ِفيـْ

ِنَني َواألَئِمَِّة ِمْن ُأمَّتِ   هذا حديث منكٌر.»: العلل«قال أبو حامت الرازي يف ». كَ قَاَل: لْلُمَؤذِّ
نُوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناقًا يـَْوَم الِقَياَمةِ «وحديث الرباء:   رواه أبو الشيخ بسنٍد فيه ضعف.» املَُؤذِّ
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َعُه ِمْن َرْطٍب َوَ�بِ «وعند النسائي بسند جيد:  قُُه َمْن مسَِ ٍس، َوَلُه اْلُمَؤذُِّن يـُْغَفُر َلُه َمّد َصْوتِِه َوُيَصدِّ
 ».َأْجر َمْن َصلَّى َمَعهُ 

 ».َصلَّى َخْلَفهُ »: «مسند السَّرَّاجِ «ويف 
يـَْعَجُب رَبُُّكْم ِمْن رَاِعي َغَنٍم ِيف رَْأِس َشِظيٍَّة «ند صحيح عن عقبة مرفوًعا بس» سنن أيب داود«ويف 

لَّ: اْنُظُروا ِإَىل َعْبِدي َهَذا يـَُؤذُِّن، َويُِقيُم الصََّالَة، ِجبََبٍل، يـَُؤذُِّن للصََّالِة، َوُيَصلِّي، فـَيَـُقوُل ُهللا َعزَّ َوجَ 
، َقْد َغَفْرُت ِلعَ   ».ْبِدي َوَأْدَخْلُتُه اْجلَنَّةَ َخيَاُف ِمينِّ

نُوَن َأْطَوُل النَّاِس يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَناقًا«من حديث ابن هليعة عنه: » ُمعجم أيب القاسم«يف   ».اْلُمَؤذِّ
زيد بن أرقم مثله رواه من حديث قتادة عن القاسم بن عوف عنه وقال: مل يروه عن وحديث ي

ِإنَّ «أيًضا بسند جيد من حديث ابن الزبري مبثله وحديث أنس:  قتادة إال حسام بن مصر، وعنده
ُنَني يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـُْعَرفـُْوَن ِبُطْوِل َأْعَناِقِهم بن مروان، َحدَّثَنا احلارث رواه من حديث ُجَناَدة ». اْلُمَؤذِّ

 بن النعمان عنه.
أيوب بن واقد، َحدَّثَنا  من حديث أيب كامل عن» الصحابة«وعند أيب موسى املديين يف كتاب 

 عبد هللا بن عطاء عن أبيه
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ِط ِيف َدِمِه ِيف َسِبْيِل ِهللا َعزَّ املَُؤذُِّن ِفيَما بـَْنيَ َأَذانِِه َوِإقَاَمِتِه َكاْلُمتَ «قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َشحِّ
عن احلسن عن أيب الوقاص  وعنده أيًضا من حديث عتَّاب بن عبد احلميد عن مطر». َوَجلَّ 

قال: َنِدْمُت َأْن الَ َأُكْوَن »: األوسط«يرفعه مبثله، وحديث احلارث عن علي ذكره أبو القاسم يف 
.َطَلْبُت ِإىل النَِّيب َصلَّى ُهللا  نـَْنيِ  عليِه وَسلََّم فـََيْجَعَل احلََسَن َواحلَُسْنيِ ُمَؤذِّ

ِهللا الِذْيَن يـَُراُعْوَن الشَّْمَس َوالَقَمَر َواَألِظلََّة ِلذِْكِر ِهللا َعزَّ  خياُر ِعَبادَ «وحديث أيب بن أوىف يرفعه: 
 ».َوَجلَّ 
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 قال ابن شاهني: هذا حديث غريب صحيح.
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُعثْ  ، َعْن َسْلَماَن مرفوعً وعند َعْبد الرَّزَّاِق، َعِن ابِن التـَّْيِميِّ ِإَذا  «ا: َماَن النـَّْهِديِّ

ِهللا َما َال َكاَن الرَُّجُل أبَِْرِض ِقيٍّ فَِإْن َأقَاَم َصلَّى َمَعُه َمَلَكاُه، َوِإْن َأذََّن َوَأقَاَم َصلَّى َخْلَفُه ِمْن ُجُنوِد 
 ».يـَُرى َطَرفَاهُ 

َقى َشَجَرٌة َوَال َما ِمْن َعْبٍد َأذََّن ِيف «وحديث أيب برزة يرفعه:  َمَدرٌَة َوَال تـَُراٌب َوَال   َأْرٍض ِقيٍّ فـَتَـبـْ
ذكره أبو بشر إمساعيل بن عبد هللا » َشْيٌء، ِإالَّ اْسَتْحَلى اْلُبَكاَء ِلِقلَِّة َذاِكر َهللا ِيف َذِلَك اْلَمَكانِ 



ذكره أبو القاسم ». السماءِ تـُْفَتُح أبواُب «َمسَُّوْيه األصبهاين يف فوائده، وحديث ابن عمر يرفعه: 
بن سليمان وعنده أيًضا من حديث عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد من رواية جعفر 

 ».ِإَذا ُأذَِّن ِيف قـَْريٍَة َأمَّنَـَها ُهللا تـََعاَىل َذِلَك اليَـْومَ «املؤذن عن صفوان بن ُسَلْيم عن أنس رفعه: 
 ».ُه َمدَّ َصْوتِِه أَْيَن بـََلغَ ِس املَُؤذَِّن، َوِإنَُّه لَيُـْغَفُر لَ َوَيُد ِهللا تـََعاَىل َعَلى رَأْ «ويف لفظ: 

َما ِمْن َثالَثٍَة ِيف قـَْريٍَة الَ يـَُؤذَُّن َوَال يـَُقاُم ِفْيِهُم «وعند النسائي بسند صحيح عن أيب الدرداء يرفعه: 
 ».الصَّالة ِإالّ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَانُ 

 ».َوَيْشَهُد لَُه ُكلُّ َرْطٍب َوَ�ِبٍس َيْسَمُع َصْوَتهُ  يـُْغَفُر للُمْؤِمِن َمدَّ َصْوتِهِ «ًعا: وعند أمحد مرفو 
َماُم َضاِمٌن، َواْلُمَؤذُِّن ُمْؤَمتٌَن، اللُهمَّ َأْرِشِد اْألَئِمََّة َواْغِفْر «وعند السَّرَّاِج بسند صحيح:  اْإلِ

 ».ِلْلُمَؤذِِّننيَ 
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َتِغي َوجْ  َثَالثٌَة َال يـَُهوُهلُمُ «للبيهقي: » الشَُّعبِ «ويف  َه ِهللا تعاىل َوُهْم اْلَفزَُع يـَْوَم اْلِقَياَمِة: ِإَماُم قـَْوٍم يـَبـْ
َتِغي َوْجَه ِهللا َعزَّ َوَجلَّ  اخلطيب عن » اتريخ«ح، ويف » ِبِه رَاُضوَن، َورَُجٌل َأذََّن َمخَْس َساَعاٍت يـَبـْ

» َشيٍء ِمْن َأْهِل اَألْرِض ِإالَّ ِألُذَّاِن املْؤِمننيَ ِإنَّ َهللا تـََعاَىل َال �ََْذُن لِ «َمْعِقل بن يسار مرفوًعا: 
ديَث وردَّه بسالم الطويل والعمى، وعند أيب داود من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن احل

َساَعَتاِن تـُْفَتُح ِفيِهَما أَبـَْواُب السََّماِء، َوَقلَّ َما يـَُردُّ َعلى «زريق عن أيب حازم عن سهل بن سعد: 
 ».هللاِ َدْعَوتُُه: ِعْنَد ُحُضْوِر النَِّداِء َوالصَّفُّ ِيف َسِبيِل َداٍع 

َهِقيُّ رفعه الزمعي ووقفه مالك.  قَاَل البَـيـْ
 %110ص  1%ج 

 (اَبُب رَْفِع الصَّْوِت اِبلنَِّداِء)
 َوقَاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعزِيِز: َأذِّْن َأَذاً� َمسًْحا َوِإالَّ فَاْعَتزِْلَنا.

ز: َأذِّْن َأَذاً� َمسًْحا َوِإالَّ التعليق رواه ابن أيب شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمر بن عبد العزيهذا 
 فَاْعَتزِْلَنا.

قَاَل الدَّاوِديُّ: لعلَّ هذا املؤذن مل يكن حيسن ميد الصوت، قال: ولو �اه لكان مل يبلغه احلديث 
لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حديث مبعىن ما قاله وقد ورد عن النيب صَ  -يعين حديث أيب سعيد اآليت-

ُقْطين من حديث إسحاق بن أيب حيىي الكعيب وفيه كالم مقذع عن ابن جريج عن عمر، رواه الدَّارَ 
َكاَن ِلَرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُمَؤذٌِّن يُْطِرُب, فـََقاَل َرُسوُل ِهللا «عطاء عن ابن عباس قال: 

 ».اُنَك َمسًْحا َسْهًال َوِإالَّ َفَال تـَُؤذِّنْ  عليِه وَسلََّم: اْألََذاَن َسْهٌل َمسٌْح فَِإْن َكاَن َأذَ َصلَّى هللاُ 
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َال «ومن حديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
َمرَّ اْألَْعَمُش ِبَرُجٍل يـَُؤذُِّن «َل الدَّارَُقْطين هذا حديث منكر وإمنا: قَا». ْدِغُم اْهلَاءَ يـَُؤذِّْن َلُكْم َمْن يُ 

ح وروى ُجمَاِشٌع عن هارون بن حممد عن �فع عن ابن عمر قال رسول هللا » يُْدِغُم اْهلَاَء، فـََقاَل:
 هذا ال يعرف. قال ابن عدي: هارون» حٌ الَ يـَُؤذِّن َلُكم ِإالّ َفِصيْ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْبِد ِهللا ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن  - 609
، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َأْخبَـَرُه  ِإّينِ َأرَاَك حتُِبُّ «اَل َلُه: َأنَّ َأاَب َسِعيٍد قَ ْبِن َأِيب َصْعَصَعَة األَْنَصاِريِّ مثَُّ املَاِزِينِّ

اِء، فَِإنَُّه الَ اْلَغَنَم َواْلَباِديََة، فَِإَذا ُكْنَت ِيف َغَنِمَك، َأْو اَبِديَِتَك، فََأذَّْنَت للصََّالِة، فَاْرَفْع َصْوَتَك اِبلنِّدَ 
 ]609[خ ». ِهَد َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َال َشْيٌء، ِإالَّ شَ َيْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذِِّن ِجنٌّ َوَال ِإْنٌس، وَ 

ْعُتُه ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.  قَاَل أَبُو َسِعيٍد: مسَِ
َنَة، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َعْبِد الرَّ  ثـََنا ابن ُعيَـيـْ ْمحَِن ْبِن َأِيب وعند ابن ماجه: َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، حدَّ

 ».َوَال َشَجٌر، َوَال َحَجرٌ «َصَعَة، َعْن أَبِيِه، َكاَن أَبُوُه ِيف ِحْجِر َأِيب َسِعيٍد فذكر، ح وفيه: َصعْ 
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ثـََنا ابن عيينة، عن صفوان بن ُسَلْيٍم، عن عطاء بن  وعند القزَّاز من حديث سعيد بن منصور: حدَّ
َعُه ِمْن َرْطٍب َوَ�ِبسٍ ْغَفُر ِلْلُمَؤذِِّن َمدَّ صَ يُـ «يسار عن أيب سعيد:  قُُه َمْن مسَِ وقال: ال » ْوتِِه، َوُيَصدِّ

نعلم أحًدا أسنده عن سفيان إال سعيد بن منصور ومل يـَُتابع عليه، إن أراد نفس املنت فغري جيد ملا 
إىل املنت أقرب وهللا تعاىل  قدمناه من عند ابن ماجه، وإن أراد السند َفُمَسلٌَّم، وكالمه انصرافه

 علم.أ
قوله: (حتُِبُّ اْلَغَنَم َواْلَباِديََة) وهي الصحراء اليت ال عمارة فيها، وذلك أن هذا من شأن السلف 

 الصاحل الذي ينبغي االقتداء هبم لوال ترُك اجلماعات يف العزلة.
 واملدى: الغاية.

كقوله تعاىل:   ه يف سائر احليوا�ت واجلماداتوقوله: (وَال َشيٌء) قالت طائفة: احلديث على عموم
 ].44{َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه} [اإلسراء: 

 وقال آخرون: ال يُراد إال اجلن واإلنسان واحلشرات والدواب.
 %111ص  1%ج 

الفنت ما  وقَاَل الدَّاوِديُّ: يف هذا احلديث أ�م استحبوا البادية على املدينة عندما عرض من



 عرض.
 ء بنفسه.وفيه أذان املر 

 ].51وفيه أنَّ بعض اخللق يشهد لبعض قال هللا تعاىل: َ{يـَْوَم يـَُقوُم اْألَْشَهاُد} [غافر: 
أنه مجُع واحٍد ال من لفظه، وقال أبو حامت: وهي »: املخصص«وأما (الَغَنُم) فذكر أبو احلسن يف 

ثـَنَّوه فقالوا َغَنماِن  »:اْلُمْحَكمِ «امن وغنوم، ويف اجلمع أغنام وأغ»: العني«أنثى، وعن صاحب 
 قال الشاعر:

َا ... َيُسوَدانَِنا َأْن َيسََّرْت َغَنَماُمهَا  ُمهَا َسيَِّداَ� يـَْزُعَماِن َوِإمنَّ
ْربـَْني، ويف  َعْنيِ أو السِّ هو اسم جيمع الضأن » اجلامع«قال: وعندي أ�م ثنَّوه على إرادة الَقِطيـْ

َحاحِ «َوِيف  واملعز، جنس يقع على الذكور واإل�ث وعليهما مجيًعا، وإذا صغرهتا موضوع لل»: الصِّ
أحلقتها اهلاء فقلت: ُغنيمة؛ ألن أمساء اجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها إذا كانت لغري اآلدميني 

 فالتأنيث هلا الزم.
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 (اَبُب َما ُحيَْقُن اِبَألَذاِن ِمَن الدَِّماء)
 ]610عورة. [خ تقدم حديثه يف ابب الفخذ  - 610

 
َع املَُناِدي)(اَبُب َما يـَُقوُل   ِإَذا مسَِ

َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعِن ابِن ِشَهاٍب، َعْن َعطَاِء ْبِن يَزِيد، َعْن َأِيب  - 611
عْ «َسِعيٍد: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم قَاَل:  ». َما يـَُقوُل املَُؤذِّنُ ُتُم النَِّداَء، فـَُقوُلوا ِمْثَل ِإَذا مسَِ

 ]611[خ 
أن »: ذخرية احلفاظ«هذا حديث َخرَّجه األئمة الستة، وزعم أبو الفضل بن طاهر يف كتاب 

املغرية بن ِسْقَالب رواه عن مالك فزاد يف سنده سعيد بن املسيب مقروً� بعطاء، وقال ابن 
 عن مغرية وهو ضعيف. اإلسناد غريب ال أعلم يرويه عن مالكعدي: وذكر سعيد يف هذا 

رواه مسدد عن حيىي بن سعيد عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن »: التمهيد«ويف 
النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قال أبو عمر: وذلك خطأ من كل من رواه هبذا اإلسناد عن مسدد 

 أو غريه.
يسى الداين احلافظ: ورواه عمر بن أليب العباس أمحد بن حممد بن ع» وطأاألطراف امل«ويف كتاب 

أن لفظ عبد »: املوطأ«مرزوق عن مالك عن الزهري وذلك وهم، وذكر الدَّارَُقْطين يف كتاب 



 ».اْلُمَؤذِّنُ «وقال ابن مهتدي وابن املبارك: » فـَُقْوُلوا ِمْثَل َما يـَُقْوُل املَناِديْ «الرزاق عن مالك: 
 ».َن أو اْلُمَنادي فـَْليَـُقْل ِمْثَل َما قَالَ َمْن ِمسَع املؤذ«ال حممد بن مصعب: وق

ومن حديث إسحاق عن الزهري عن ». َكَما يـَُقْولُ «وعند ابن ماجْه من حديث زيد بن ُحَباب: 
 مل»: الذخرية«سعيد عن أيب هريرة، وكذا رواه الرتمذي، وقال ابن طاهر يف 

 %112ص  1%ج 
 اٌد.يضبطه َعبَّ 
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وخرج ابن حبان حديث أيب هريرة هذا من حديث ُبَكْريِ بن األشجِّ عن علي بن خالد الذهلي 
أربٌع «حلاكم: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وعند ابن الشيخ: عن النضر بن سفيان عنه، وقال ا

 ».َل مثَل ما يقولُ وأْن َيْسَمَع املؤذَن يـَُؤذُِّن فال يقو «فذكر خصاًال منها: » مَن اجلََفاءِ 
أليب عمر ذكر » التقصي«ورأيت حاشيًة خبط معروف ال حيضرين اآلن اسم كاتبه على كتاب 

 لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهللا تعاىل أعلم.املؤذن هنا ليس من كالم النيب صَ 
َراِهيَم ْبِن  َحدَّثَنا ُمَعاُذ ْبُن َفَضاَلَة، َحدَّثَنا ِهَشاٌم، َعْن َحيَْىي، َعنْ  - 613 - 612 ُحمَمَِّد ْبِن ِإبـْ

َع ُمَعاويََة يـَْوًما، فـََقاَل ِمثْـَلُه، ِإَىل  قـَْوِلِه: َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا  احلَاِرِث، َحدََّثِين ِعيَسى ْبُن طَْلَحَة، مسَِ
 ]613 - 612َرُسوُل ِهللا. [خ 

ثـََنا إْسَحاُق، َحدَّثَنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، َحدَّثَنا قَاَل َحيَْىي: َوَحدََّثِين بـَْعُض  -َحنَْوهُ -ِهَشاٌم، َعْن َحيَْىي  حدَّ
َوقَاَل: َهَكَذا » َالَحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ اِبهللِ «َالِة، قَاَل: ِإْخَوانَِنا، أَنَُّه قَاَل: َلمَّا قَاَل: َحيَّ َعَلى الصَّ 

ْعَنا نَِبيَُّكْم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقو   ُل.مسَِ
َع النَِّداءَ  َربِ ِإَذا مسَِ  وقال يف اَبب: جيُِيُب اِإلَماُم َعَلى اِملنـْ
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ثـََنا ابن ُمَقاِتٍل، َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا، َحدَّثَنا أَبُو َبْكِر ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَـْيفٍ  ، َعْن َأِيب ُأَماَمَة حدَّ
ْعُت ُمَعاِويََة، َوُهَو َجالِ  َربِ، َأذََّن املَُؤذُِّن، قَاَل: ُهللا َأْكبَـُر ُهللا َأْكبَـُر، قَاَل ُمَعاِويَُة: مسَِ ُهللا «ٌس َعَلى اِملنـْ

، »َوَأَ� َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ «، قَاَل: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا، فـََقاَل ُمَعاِويَُة: »َأْكبَـُر ُهللا َأْكبَـرُ 
فـََلمَّا َأْن َقَضى التَّْأِذيَن، قَاَل: َ� أَيـَُّها » َوَأ�َ «َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ِهللا، فـََقاَل ُمَعاِويَُة:  فـََقاَل:

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف هَ  َذا املَْجِلِس ِحَني َأذََّن املَُؤذُِّن، يـَُقوُل َما النَّاُس، ِإّينِ مسَِ



 ْعُتْم ِمينِّ ِمْن َمَقاَلِيت.مسَِ 
ذكر احليَّاينُّ أن إسحاق هذا هو ابن إبراهيم، وذكر أبو عوانة وابُن ُخَزْميََة يف صحيحيهما عن 

َراِهيَم، َعْن ِعيَسى ْبِن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد اْحلَكَ  َوَة َعْن يَزِيَد ُحمَمَِّد ْبِن ِإبـْ ِم عن أيب ُزْرَعَة َوْهِب ِهللا عن َحيـْ
َأنَّ اْلُمَناِدي َ�َدى اِبلصََّالِة فـََقاَل: هللاُ «ْبِن اْهلَاِد، عن ُحمَمَِّد ْبُن َعْبِد اْحلََكِم َعْن عيسى َعْن ُمَعاِويََة، 

ِإالَّ هللاُ، فـََقاَل َأْكبَـُر، فـََقاَل اْلُمَناِدي: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه  َأْكبَـُر، ُهللا َأْكبَـُر، فـََقاَل ُمَعاِويَُة: ُهللا َأْكبَـُر هللاُ 
ْعُت َأاَب ُمَعاِويَُة: َوَأَ�، فـََقاَل اْلُمَؤذُِّن: َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ِهللا، فـََقاَل ُمَعاِويَُة: َوَأَ�، َهَكَذا مسَِ 

َع اْلُمَناِدياْلَقاِسِم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم   ».يـَُقوُل ِإَذا مسَِ
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ثـََنا ابن ُعَليَّة عن هشام، وَحدَّثـََنا عبد اجلبار بن ورواه أيًضا  ، حدَّ ابُن ُخَزْميََة عن يعقوب الدُّْورَقيِّ
حدثين أيب عن حممد بن يوسف موىل عثمان،  -يعين بن عبد العزيز-العالء، َحدَّثَنا حرملة 

ثـََنا بندار، َحدَّثَنا حيىي بن سعيد، َحدَّثَنا حممد بن عم  عن جدي قال: كنت ر، وحدثين أيبوَحدَّ
 عند معاوية فذكرُه مرفوًعا.

من حديث هشام عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم عن عيسى » كتاب الطحاوي«ويف 
مث قال » َحىتَّ بلَغ حيَّ على الصالِة حيَّ على الفالِح، قاَل: ال حوَل وال قوَة إال ابهلل«به زاد: 

 ذلك قال: هكذا مسعتوية ملا قال حيىي: وحدثين رجل أن معا
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 نبيكم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقول.
حيَّ على الصالِة قال: ال حول وال «وعند اإلمساعيلي من حديث ابن علية عن هشام فلما قال: 

النسائي  مث قال: هكذا مسعت نبيكم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقول. وكذا هو يف كتاب» قوة إال ابهلل
 حديث األوزاعي عن حيىي مل يذكر واسطة.من 

 ، ، َعِن الزُّبـَْيِديِّ وعند الطرباين من حديث زِْبرِيٍق، َحدَّثَنا َعْمُرو ْبُن اْحلَاِرِث، عن َعْبد ِهللا ْبن َساملٍِ
َرَة، أَنَُّه َكاَن ُيَكلُِّم ُمَعاِويََة وَ  ُمَؤذُِّن فََأَمَرُه َأْن يـُْنِصَت، مثَُّ  َأذََّن الْ َحدَّثَنا احلََْسُن ْبُن سامل، َعِن ابِن ُهبَـيـْ

َه ِإالَّ ُهللا، قَاَل َكبـََّر َكَما َكبـََّر، مثَُّ قَاَل اْلُمَؤذُِّن: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا، قَاَل: َوَحنُْن َنْشَهُد َأْن َال ِإلَ 
َرَة ، فـََقاَل: وَ اْلُمَؤذُِّن: َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل هللاِ  َحنُْن َنْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ِهللا، فـََقاَل ابُن ُهبَـيـْ

ْعُته ِمَن النَِّيب صَ  َتُه؟ قَاَل: بل مسَِ ْعَتُه ِمَن النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْم َشْيٌء رَأَيـْ لَّى هللاُ لُه: َأَشْيٌء مسَِ
 عليِه وَسلََّم.
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عنه مرفوًعا، رواه النسائي عن جماهد بن موسى وإبراهيم بن موسى بن ورواه علقمة بن وقاص 
جريج عن عمرو بن حيىي أن عيسى بن عمر أخربه عن عبد هللا بن احلسن، َحدَّثَنا حجاج عن ابن 

 علقمة عنه.
وقال ابن عساكر: رواه داود بن عبد الرمحن املكي عن عمرو بن حيىي عن عبد هللا بن علقمة مل 

وأورد له سنًدا من طريق ابن جوصاء عن يونس بن عبد األعلى عن عبد هللا بن  يذكر عيسى،
 فذكره. -يعين داود بن عبد الرمحن- وهب قال: وحدثين أيًضا

ال »: العلل«رواه َعْمرو بن علقمة عن أبيه وابن َيَساف، قال أبو حامت يف » علل الدَّارَُقْطين«ويف 
حبيب بن عبد الرمحن بن يساف، ومل يسمع من معاوية أدري من ابن يساف هذا مث قال: وأراه 

 من حديث السَّْمِيتُّ، َحدَّثَنا أيب عن أيب سنان عنه، شيًئا، وكذا رواه نـَْهَشٌل التميمي عند الطرباين
وحممود بن علي القرظي رواه أيًضا من حديث ابن هليعة، وأبو صاحل رواه أيًضا من حديث أابن 

ه أبو الشيخ بسند صحيح عن ابن بنت منيع عن ابن عائشة َحدَّثَنا بن زيد عن عاصم عنه، وروا
 محاد بن سلمة عن عاصم عنه.

 ».مثَّ قاّل: ال إله إال هللا دخَل اجلنةَ «َد ُمْسِلٍم حديث عمر ويف آخره: وِعنْ 
»: بريالناسخ واملنسوخ الك«وقال األثرم يف كتابه ». َصاِدقًا َعْنُه قلبه«وعند أيب نـَُعْيٍم احلافظ: 

 هذا من األحاديث اجلياد وهو أخصُّ من حديث أيب سعيد.
َدَخْلُت َمَع النَِّيب «ابن املنكدر عن جابر عنه قال:  اخلطيب من طريق ضعيفة عن» اتريخ«ويف 

ْثَل َما يـَُقْوُل فَِإنَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم املَْسِجَد َواملَؤّذُن يـَُؤذُِّن فـََغَدا ِإىل النَِّساِء فـََقاَل هلَنَّ، قـُْلَن مِ 
َل ِهللا َهَذا لِلنَِّساِء َفَما لِلّرَِجاِل؟ قَاَل: الِضْعُف َ� َلُكنَّ ِبُكلِّ َحْرٍف أَْلَفْي َحَسَنًة قَاَل: فـَُقْلُت َ� َرُسوْ 

 »ْبَن اخلَطَّابِ 
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 قال مثل قوله.وحديث التيهان مسع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وقد مسع املؤذن ف
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َهان »: الصحابة«قال ابن منده: يف كتاب  حديث غريب ال يُعرف إال من هذا الوجه، والتِّيـْ
 جمهول.

ْعُتم املَُؤذَِّن «هذا احلديث فيه نظر، وحديث عبد هللا بن عمرو يرفعه:  وقَاَل أَبُو نـَُعْيٍم: ِإَذا مسَِ
، فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصَالًة َصلَّى هللا َعَلْيِه هِبَا َعْشًرا، مثَُّ َسُلوا فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَُقوُل، مثَُّ َصلُّ  وا َعَليَّ



َبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد ِهللا، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَ� ُهَو، هللا ِيل اْلَوِسيَلَة، فَِإنـََّها مَ  ْنزَِلٌة ِيف اْجلَنَِّة، َال تـَنـْ
رواه مسلم من حديث ابن وهب عن حيوة وسعيد ». َل ِيل اْلَوِسيَلَة، َحلَّْت َعَلْيِه الشََّفاَعةُ َفَمْن َسأَ 

الرمحن بن جبري عنه، وبنيََّ أبو داود يف ما به  بن أيب أيوب وغريمها عن كعب بن علقمة عن عبد
ِنَني َقْد فضلو� قَاَل: َقْل َكَما َ� َرُسوَل ِهللا! ِإنَّ اْلُمَؤذِّ «الغري املشار إليه أبنه ابن هليعة بلفظ: 

 ».فَِإَذا فـََرْغُتْم َفَسُلوا تـُْعَطْوا«وعند الطرباين ». يـَُقوُلوَن مثَُّ َسْل تـُْعَطهْ 
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َمْن نـََزَل بِِه َكْرٌب َأْو «وحديث أيب أمامة املصحح املسند عند احلاكم من حديث ُغَفْريِ بن َمْعَدان 
 اْلُمَناِدي فَِإَذا َكبـََّر َكبـََّر، َوِإَذا َتَشهََّد َتَشهََّد، َوِإَذا قَاَل: َحيَّ َعَلى الصََّالِة قَاَل: َحيَّ يَـَتَحنيَِّ ِشدٌَّة فـَلْ 

َعَلى الصََّالِة، َوِإَذا قَاَل: َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح قَاَل: َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح، مثَُّ لِيَـُقِل: اللُهمَّ َربَّ َهِذِه 
هَ  دَّْعَوةِ ال َنا َعَليـْ َها َوَأَمتـْ ا الصَّاِدَقِة َواْحلَقِّ اْلُمْسَتَجاِب، َلُه َدْعَوُة اْحلَقِّ وََكِلَمُة التـَّْقَوى، َأْحِيَنا َعَليـْ

َها َواْجَعْلَنا ِمْن ِخَياِر َأْهِلَها َحمًْيا َوَممَااًت مثَُّ َيْسَأُل َهللا َعزَّ َوَجلَّ َحاجَ  َعثْـَنا َعَليـْ نده أيًضا عن وع» َتهُ َوابـْ
َع املَؤذَِّن قَاَل َوَأَ� َوَأ�َ «عائشة  وقال: سنده صحيح، وقَاَل الدَّارَُقْطين: الصحيح » َكاَن ِإَذا مسَِ
 مرسل.

َع اَألَذاَن قَاَل: اللُهمَّ َربَّ «وحديث ابن عمر » وأ� أشهد وأ� أشهد«وعند أيب عمر:  َكاَن ِإَذا مسَِ
َها ْلُمْستَ َهِذِه الدَّْعَوِة ا َها َوَأْحِيِين َعَليـْ َجابَِة، اْلُمْسَتَجاِب َهلَا َدْعَوُة اْحلَقِّ وََكِلَمُة التـَّْقَوى تـََوفَِّين َعَليـْ

 قال أبو احلسن الصحيح موقوف.» َواْجَعْلِين ِمْن َصاِلِح َأْهِلَها َعَمًال يوم القيامة
َأْكبَـُر ُهللا َأْكبَـُر، َوِإَذا قَاَل: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ  اَل هللاُ َكاَن ِإَذا َأذََّن املَؤذُِّن فـَقَ «وعن ابن مسعود 

َأنَّ ُحمَمًَّدا ُهللا، قَاَل: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا، َوِإَذا قَاَل: َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ِهللا، قَاَل: َأْشَهُد 
 م من حديث احلكم بن ُظَهْريٍ وردَّه به.ره األثر ذك» َرُسوُل ِهللا مثَُّ َيْسُكتُ 
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اَل: َلمَّا قَاَل املَؤذُِّن ُهللا َأْكبَـُر قَاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: على الِفْطَرِة َفلمَّا قَ «وعند الطحاوي 
 ِلٍم مثل حديث الطحاوي.وعن أنس ِعْنَد ُمسْ ». َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا قَاَل: ُحّرَِم َعَلى النَّارِ 

قَاَمِة قَاُلوا َفَما يـَُقْوُل؟ قَاَل: «وعند الرتمذي من طريق النعمان:  الدَُّعاُء َال يـَُردُّ بـَْنيَ اْألََذاِن َواْإلِ
ِإَذا قَاَل اللُهمَّ َربَّ «أليب الشيخ: » فوائد األصبهاين«ويف ». َيَة ِيف الدَّنيا واآلِخَرةِ َسُلوا َهللا الَعافِ 

 ِذِه الدَّْعَوِة التَّامَّةِ هَ 
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 ».َوالصََّالِة اْلَقائَِمِة، َأْعِط ُحمَمًَّدا ُسْؤَلُه َ�لَْتُه َشَفاَعِيت 

، رواه أبو الشيخ من حديث يزيد بن أيب وعن صفوان بن عسَّال يرفعه مبثل حديث الطحاوي
َكاَن «ة عن احلسن عنه: ز�د، ويف كتاب األذان من حديث حفص بن عمار عن مبارك بن فضال

َع املَؤذَِّن قَاَل َكَما يـَُقْوُل، وََكاَن يـَُقْوُل ِإَذا بـََلَغ َحيَّ َعَلى الصَّالِة َوالَفالِح: َال َحْوَل َوالَ  َة ِإَذا مسَِ  قـُوَّ
 ». اِبهللِ ِإالّ 

َمْن قَاَل « وعنده أيًضا من حديث احلسن البجلي عن عبد هللا بن أيب اجملالد عن ورَّاِد عن املغرية:
َع رَُجًال ِيف اْلَواِدي «ومن حديث َعْبِد ِهللا ْبِن َسَالٍم: ». ِحْنيَ َيْسَمُع املَؤذَِّن ِمْثَل قـَْوِلِه ُغِفَر َلهُ  مسَِ

َأَ� َأْشَهُد، َال  ِإَلَه ِإالَّ ُهللا، َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ِهللا، فـََقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وَ يـَُقوُل: َأْشَهُد َأْن َال 
ْركِ «ويف لفظ: ». َيْشَهُد هِبَا َأَحٌد ِإالَّ بَِرَئ ِمَن النَِّفاقَ   رواه النسائي بسند جيٍد.». الشِّ
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اَل: َال َكاَن ِإَذا َأذََّن املَؤذُِّن قَاَل ِمْثَل َما يـَُقْوُل َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ الصَّالة َوالَفالح قَ «وعن أيب رافع: 
َة ِإالَّ اِبهللِ َحوْ  وسنده جيٌد، وقال: خالف شريًكا سفيان فرواه عن عاصم عن ابن عبد » َل َوَال قـُوَّ

َع املَؤذَِّن َحنَْوهُ «هللا بن احلارث عن أبيه:  وعن عبد هللا ». َكاَن النَّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا مسَِ
َع َصْوَت رَُجٍل يـُّؤذُِّن ِيف َسَفٍر فـََقاَل ُهللا َأْكبَـُر، قَاَل:  عليِه وسَ َأنَّ النيب َصلَّى هللاُ «بن ربيعة  لََّم مسَِ

 ح، وسنده صحيح.» ُهللا َأْكبَـُر ... 
َع النَِّداَء قَاَل: اللُهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة َوالصََّالِة اْلَقائَِمِة، «وعن أيب الدرداء:  َكاَن ِإَذا مسَِ

مٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك، َواْجَعْلَنا ِيف َشَفاَعِتِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة، قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه َصلِّ َعَلى حمَُ 
 »األوسط«رواه أبو القاسم يف » وَسلََّم: َمْن قَاَل َهَذا ِعْنَد النَِّداِء َجَعَلُه ُهللا ِيف َشَفاَعِيت يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

 بن أيب السَِّري. من حديث حممد
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َحدَّثـََنا عمرو بن أيب السَّلمة عن صدقة بن عبد هللا عن سليمان بن أيب كرمية من أيب قـُرََّة عطاء 
هللا بن َضْمَرَة السَُّلويل وقال: ال يـُْروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا  بن قـُرََّة عن عبد

ْعُتم املَؤذَِّن يـُثـَوُِّب «عن معاذ بن أنس يرفعه: اإلسناد، تفرد به عمرو بن أيب سلمة، و  ِإَذا مسَِ
ايد، وعن ابن عباس رواه أبو الشيخ من طريق رشدين عن رابن بن ف». اِبلصَّالة فـَُقْوُلوا َكَما يـَُقْولُ 



َع النَِّداَء, فـََقاَل: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َوْحَدُه َال َشرِيكَ «يرفعه:  َلُه، َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه  َمْن مسَِ
». ِة، إالَّ َوَجَبْت َلُه الشََّفاَعةُ َوَرُسولُُه، أَْبِلْغُه الَدرََجَة واْلَوِسيَلِة ِعْنَدَك، َواْجَعْلَنا ِيف َشَفاَعِتِه يـَْوَم اْلِقَيامَ 

 رواه من حديث إسحاق بن كيسان عن أبيه عن ابن جبري عنه.
 َكْيِينِّ عن عمر بن ذر عن أيب بكر بن حفص عن عمر بن سعد قالللدُّ » كتاب الصالة«ويف 
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 ».ُه مْن نفسِه حرََّم هللاُ عليِه النارَ مْن قاَل ِمثْـلَ «رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأذََّن بالٌل: 

، وموقوف عثمان ذكره أمحد بن َمِنْيعٍ » الدعاء«وموقوف بالل من كتاب  » مسنده«يف  للطرباّينِ
، وحديث زريب »املغين«من طريق فيها ضعف، وحديث عمرو بن العاصي ذكره ابن قدامة يف 

إىل » الغرائب«، وأشار الدَّارَُقْطين يف »انهواتف اجلن«بن برمثال ونضلة ذكره ابن أيب الدنيا يف 
وَسلََّم ِإَذا َكاَن  أن النيب َصلَّى ُهللا عليهِ «ضعفه، وكذلك اخلطيب يف آخرين. وحديث أم حبيبة: 

، وقال »صحيحه«خرجه ابُن ُخَزْميََة يف » ِعْنَدَها َفَسِمَع اْلُمَؤذَِّن قَاَل َكَما يـَُقوُل ِحْنيَ َيْسُكت
على شرط الشيخني، وكأنه غري جيٍد؛ ألن يف سنده من ليس عندمها وال عند  احلاكم: صحيح

َبَة بن أيب سفيان، ور  واه ابن عمر بن عبد الرب من حديث أيب عوانة أحدمها وهو عبد هللا بن ُعتـْ
 عن أيب بشر عنها، وكذا أبو الشيخ األصبهاين.
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الَّ َمْن قَاَل ِحْنيَ َيْسَمُع الّنَداَء: َوَأَ� َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه إِ «وحديث سعد بن أيب وقاص ِعْنَد ُمْسِلٍم: 
ْسَالِم ِديًنا، َوِمبَُحمٍَّد نَِبيًّا، ُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ حمَُ  ، َواِبْإلِ مًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َرِضيُت اِبهلِل َرابًّ

ُبهُ   ».ُغِفَر َلُه َذنـْ
بن وقال الرتمذي: صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث الليث بن سعد عن احلكيم بن عبد هللا 

 قيس. انتهى.
َمْن قَاَل «ب عن عبد هللا بن املغرية عن احلكيم بز�دة: رواه الطحاويُّ من حديث حيىي بن أيو 

 ».َحْنيَ َيْسَمُع املَؤذَِّن يـََتَشهَّدُ 
َع املَؤذَِّن َيْشَهُد فَاْلتَـَفَت ِيف َوْجِهِه فـََقاَل: َأْشهُد َأْن َال ِإلَه ِإالَّ «وعند ابن خزمية:  َوِفْيِه: » هللاُ  َمْن مسَِ

إىل غري ذلك من األحاديث اليت يتطول بذكرها الكتاب؛ ألن » َذْنِبهِ  ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمنْ «
 معظمها يرجع إىل معىن واحد إجابة املؤذن.

 قال ابن قدامة: ال أعلم فيه خالفًا من أهل العلم أنه يستحب. انتهى.
 ختلفوا فيه هل هو واجب أو مندوب؟.ذكر أبو جعفر الطَّحاويُّ: أن الناس ا



و » احمليط«قال يف »: شرح اهلداية«عليه اجلمهور أنه مندوب، ويف  قال والصحيح الذي
َية«و » التحفة«و » املفيد«و » البدائع« أن » الذخرية«هو واجب، وزعم مشس األئمة يف » الُغنـْ

حاضًرا يف املسجد يسمع األذان اإلجابة ابلقدم ال ابللسان وهو املشي إىل املسجد حىت لو كان 
قال مثل ما يقول �ل الثواب وإن مل يقل فال إمث عليه وال يكره له ذلك،  فليس عليه إجابة، فإن

َة ِإالَّ اِبهلِل اْلَعِليِّ «وفيها أيًضا  ِإَذا قَاَل: َحيَّ َعَلى الصََّالِة َحيَّ َعلى الَفَالِح قَاَل: َال َحْوَل َوَال قـُوَّ
 ».َما َشاَء ُهللا َكانَ  اْلَعِظيمِ 

قوله حي على الصالة: ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم، يقول: مكان » احمليط«ويف 
 ومكان الفالح: ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن، وعند قوله الصالُة خٌري مَن النوِم:
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 َصَدْقَت وبـََرْرَت.
سواء أكان يف قال ابن حزم: يقول السامع كما يقول املؤذن سواء من أول األذان إىل آخره، و 

أو �فلة حاشى قوله: حي على الصالة والفالح؛ فإنه ال يقوهلما يف الصالة، فإذا أمتَّ  صالة فرض
 الصالة فليقلهما، وإن قال مكا�ما: ال حول وال قوة إال ابهلل فحسن.

قوالن وزعم املاورديُّ: أنه إذا كان يف الصالة ال يوافقه سواء أكان نفًال أو فرًضا فلو فعله ففيه 
َعلة أو التثويب َبَطَلْت إن كان عاملًا؛ ألنه كالم  أظهرمها ُيْكَرهُ  وال تـَْبُطُل؛ ألنه ذكٌر، فلو قال احليـْ

 آدمي.
 وعن مالك ثالثة أقوال:

 جييب لعموم احلديث.
 ال جييب؛ ألن يف الصالة ُشْغًال بقول التكبري والتشهد يف النافلة ال الفريضة.

 محد.لك فيهما، وكذا قاله أوعند الطحاوي املنع من ذ
قال ابن قدامة: وإن قال احليعلة بطلت صالته، وقال اخلرقي: يقول مثل املؤذن كله وقيل: جيمع 

بينهما يقول: حي على الصالة ال حول وال قوة إال ابهلل، وقال بعض العلماء: فيما ذكره ابن 
 زكر� حيكيه إىل آخر التشهدين فقط.

 األذان واإلقامة وال يشتغل بقراءة القرآن. لسامع أن يتكلم يف حالال ينبغي ل»: احمليط«ويف 
: ال يقطع إن كان يف املسجد، ويقطع فيما سواه، وال يرد السالم، وعند بعضهم  ويف املرغيناّينِ

 يرد سًرا وكذا جواب العطاس.



 قال أبو جعفر: وهل يقول ذلك عند مساع كل مؤذن أو جييب أول مؤذن؟.
 قوله مسرًعا قبل فراغه من التأذين؟.هل يتابع املؤذن أو ي واختلف قول مالك
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قال ابن األثري: ويف قوله إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن ومل يقل املنادي؛ ألنه ملا 
مشرتك بني نداء الصالة وغريه عدل إىل لفظ املؤذن عن املنادي لئال يتكرر  قال النداء وهو لفظ

اء أوًال وآخًرا، فأما حيث قال املؤذن فإن ذلك الوهم زال ومتحض النداء للصالة لفظ الند
قطع القراءة للسامع »: شرح اهلداية«خاصة دون غريها، وكان أبو احلسن الرُّْستُـْغِينُّ فيما ذكره يف 

أر  ذان سجدة يقطع؛ ألنه لزمه ابلفعل فكذا ابلقول. قال النووي: فلم يتابعه حىت فرغ ملإن كان أ
 ألصحابنا تعرًضا لذلك وال رأيت هلم كالًما يف الرتجيع.

وعند الداودي عن مالك إن قال مثل ما يقول املؤذن حىت يتم فجائز، وإن قال إىل فراغ التشهد 
 رُِوَي عن معاوية أنه كان يقول إذا قال املؤذنفأرجو أن جتزئه، وقد ذكر عنه مثل ما 
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 ل وال قوة إال ابهلل العلي العظيم إىل التكبري اآلِخر.حيَّ على الصالة ال حو 

 قوله: (َال َحْوَل وَال قـُْوَة ِإالَّ ابهلِل) يف إعرابه وجوه:
 أحدها: فتح ال حوَل وال قوَة إال ابهلل بغري تنوين.

 ول ونصب الثاين منوً�.الثاين فتح األ
 الثالث: رفعهما منونني.

 وً�.الرابع: فتح األول ورفع الثاين من
: احلول احلركة، أي: ال حركة واستطاعة إال مبشيئة هللا تعاىل.  اخلامس: عكسه، وعن اهلََرويِّ

 وعن ابن مسعود: ال حول عن معصية هللا إال بعصمته، وال قوة على طاعته إال مبعونته.
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عىن، كذا ذكره الشيخ، وحكى اجلوهريُّ لغًة غريبًة ضعيفًة: ال َحْيَل ابلياء، قال: واحلول واحليل مب
وغريها احلول » اْلُمْحَكمِ «و » املخصص«و » اْلُموِعبِ «و » املنتهى«و  »اجلامع«والذي يف 

واحليل واحلول واحليلة واحلويل واْلَمَحالة واالحتيال والتحول والتََّحيُّل كل ذلك جودة النظر 
ويقال يف التعبري عن قوهلم ال والقدرة على التصرف فال تفرد إًذا هبذه اللفظة وال ضعف قال: 



ة إال ابهلل احلوقلة كذا قاله األزهري، واألكثرون يقدمون القاف على الالم، وذكرها حول وال قو 
اجلوهري بتقدمي الالم على القاف وأثبتها يف فصل احلاء من ابب القاف فعلى األول: تكون احلاء 

عاىل، وعلى الثاين يكون احلاء والالم من والواو من احلول، والقاف من القوة، والالم من هللا ت
 احلول والقاف من القوة، واألول أوىل لئال يفصل بني احلروف.

 (اَبُب الدَُّعاِء ِعْنَد النَِّداِء)
ٍر: َأنَّ َحدَّثَنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّثَنا ُشَعْيُب ْبُن َأِيب َمحَْزَة، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن املُْنَكِدِر، َعْن َجابِ  - 614

َمْن قَاَل ِحَني َيْسَمُع النَِّداَء: اللُهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة، «يِه وَسلََّم قَاَل: َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عل
َعْثُه َمَقاًما َحمُْموًدا الَِّذي َوعَ  ْدَتُه، َحلَّْت َلُه َوالصََّالِة الَقائَِمِة آِت ُحمَمًَّدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َوابـْ

 ]614[خ ». الِقَياَمةِ َشَفاَعِيت يـَْوَم 
 قال الرتمذيُّ: حسن غريب من حديث ابن املنكدر ال نعلم أحًدا رواه غري شعيب بن أيب محزة.

ثـََنا ابن املنكدر، ورواه أمحد بن حنبل من حديث ابن » فضائل«ويف  ابن زجنويه قال شعيٌب، حدَّ
َض َعينِّ رًضا ال َتْسَخُط بعدُه استجاَب َصلِّ َعَلى ُحمَْمٍد وار «جابر بز�دة:  هليعة عن أيب الزبري عن

 ».ُهللا لُه دعاءه
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َكاَن النَّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه «وعند أيب داود والرتمذي من حديث أيب كثري موىل أم سلمة عنها: 
َهَذا ِإقْـَباُل لَْيِلَك، َوِإْداَبُر نـََهاِرَك، َوَأْصَواُت ُدَعاِتَك، فَاْغِفْر ِعْنَد َأَذاِن املْغِرِب: اللُهمَّ  وَسلََّم يـَُقْولُ 

 ».َوُحُضوُر َصَالِتكَ «قال الرتمذيُّ: أبو كثري ال نعرفه، وعنده: » ِيل 
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: قالت أم سلمة: قَاَل ِيل َرُسْوُل ِهللا صَ  اَن ِعْنَد املَْغِرِب ِإَذا كَ «لَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: وعند الطحاويِّ
 احلديَث.» فـَُقْوِيل 
يريد التوحيد، وقيل: هلا اتمٌة؛ ألنه ال نقص فيها وال عيب؛ ألنه لو كان » الدَّْعَوِة التَّامَّةِ «قوله: 

 تعاىل، ويُْدَعى هبا ِلْلُمَوحَِّد شريك كان ذكر التوحيد �قًصا، وقيل: وصفها ابلتمام؛ أل�ا ذكر هللا
 لك هو الذي يستحق التمام.إىل عبادته، وذ

الدَّعوة والدِّعوة »: اْلُمْحَكمِ «وقال ابن السيد: هي بفتح الدال وكذلك كل شيء دعوته، ويف 
ابلفتح والكسر، واملدعاة ما دعوت إليه الكسر لتعدي الرابب وسائر العرب يفتحون، وخص 

 ء إىل الوليمة.اللِّْحياين ابملفتوحة الدعا
ِة) قيل أراد الدعاء ابلنداء؛ ألن الدعاء يسمى صالة، وقيل: يريد الصالة اليت و (الصَّالِة الَقائِمَ 



يدعو إليها والوسيلة: القربُة، وقد تقدم أ�ا منزلة يف اجلنة، وقيل: الشفاعة، ومعىن َحلَّْت له: يعين 
َلَة َحلَّ «غشيته، وقد حلَّْت عليه وكأنه أصح ملا يف مسلم:   ».ْت َعَلْيِه الشََّفاَعةُ َفَمْن َسأَل ِيلَ الَوِسيـْ

] من قرأه ابلضم أراد ينزل، 81وقيل: وجبت له قال تعاىل: {َوَمْن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِيب} [طه: 
 ومن قرأه ابلكسر قال جيب.

منصوب أبعين أو مرفوع على أنه  و (َمَقاًما َحمُْمْوًدا) كذا هو ُمَنكٌَّر، (الَِّذي َوَعْدَتُه) بدل منه أو
َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َحمُْموًدا} خرب مب تدأ حمذوف، وأراد حكاية لفظ القرآن يف قوله: {َعَسى َأْن يـَبـْ

 ].79[اإلسراء: 
 (اَبُب اِالْسِتَهاِم ِيف اَألَذاِن)
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نَـُهْم َسْعدٌ «َويُْذَكُر:  بسند كره البيهقي هذا التعليق ذ ». َأنَّ َأقْـَواًما اْختَـَلُفوا ِيف اَألَذاِن فََأقْـرََع بـَيـْ
: َحدَّثَنا أبو احلسن الكارزيُّ، َحدَّثَنا علي بن عبد  ضعيف منقطع، فقال أبو عبد الرمحن السَُّلميُّ

ُرمَة قال:  َتَشاحَّ النَّاُس ِيف اْألََذاِن اِبْلَقاِدِسيَِّة «العزيز، َحدَّثَنا أبو عبيد، َحدَّثَنا ُهَشْيٌم، أخرب� أبو ُشبـْ
نَـُهمْ َىل َسْعٍد فَ فَاْخَتَصُموا إِ   ».َأقْـرََع بـَيـْ

كاَن اْلُمَؤذُِّن ُأصْيَب يـَْوَم فـَْتح الَقاِدِسيَِّة َوَقْد َحاَنْت َصالُُة الظُّْهِر فـََتشاحَّ النَّاُس ِيف «ويف الطربي: 
نَـُهْم َسْعد بُن َأِيب َوقَّا  ».صٍ اَألَذاِن َحىتَّ َكاُدْوا َجيَْتِلُدْوَن اِبلسُُّيوِف فََأقْـرََع بـَيـْ

لُقْرُطِيبُّ: أما تشاحُّهم يف النداء مع جواز أذان اجلماعة يف زمن واحد، فيمكن أن يكون أراد قَاَل ا
أن يؤذن واحد بعد واحد لئال ُخيِْفَي صوت أحدهم، وميكن أن هذا التشاح كان يف أذان املغرب 

ىل هذا االستهام ا الداودي إإذا قلنا بضيق وقتها فإنه ال يـَُؤذُِّن هلا إذ ذاك إال مؤذن واحد وقد حن
 يف أذان اجلمعة. انتهى.

 قد أسلفنا أن ذلك يف صالة الظهر فال حاجة إىل هذا التخرص وهللا تعاىل أعلم.
َرَة: َأنَّ  - 615 ، َعْن َأِيب َصاِلٍح، َعْن َأِيب ُهَريـْ َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن ُمسَيٍّ
َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما ِيف النَِّداِء َوالصَّفِّ اَألوَِّل، مثَُّ َملْ جيَُِدوا ِإالَّ «ى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: َل ِهللا َصلَّ َرُسو 

، َوالصُّْبحِ  َأْن َيْسَتِهُموا، َوَلْو يـَْعَلُموَن َما ِيف التـَّْهِجِري َالْستَـبَـُقوا ِإلَْيِه، َوَلْو يـَْعَلُموَن َما ِيف الَعَتَمةِ 
ًوا  ]615[خ ». َألَتـَْوُمهَا َوَلْو َحبـْ

 وقال يف:
 (ابب: َفْضِل التـَّْهِجِري ِإَىل الظُّْهِر)
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َبُة، َحدَّثَنا َماِلك، وفيه:  ثـََنا قـُتَـيـْ َنَما رَُجٌل َميِْشي ِبَطرِيٍق َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َعَلى ال«َحدَّ طَّرِيِق بـَيـْ
 ».ُهللا َلُه فـََغَفَر َلهُ  فََأخََّرُه، َفَشَكرَ 

الشَُّهَداُء َمخٌْس: املَْطُعوُن، َواملَْبُطوُن، َوالَغرِيُق، َوَصاِحُب اهلَْدِم، َوالشَِّهيُد ِيف َسِبيِل ِهللا «مثَُّ قَاَل: 
 ».فِ وَلْو يـَْعَلُموَن َما يف الصَّ «وَلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما ِيف النَِّداِء ... ) فذكره ولفظ أيب رافع: 

قَاَل الُقْرُطِيبُّ: اْخُتِلَف يف الصف األول هل هو الذي يلي اإلمام أو املبكر إىل األول لكانت 
 قرعة؟.

ُر ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها، َوَشرُّ «وِعْنَد ُمْسِلٍم:  ُر ُصُفوِف الّرَِجاِل َأوَُّهلَا، َوَشرَُّها آِخُرَها، َوَخيـْ َها َخيـْ
 ».َأوَُّهلَا
اْستَـْغَفَر َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِللصَّفِّ اْألَوَِّل َثَالَث َمرَّاٍت، «للطرباين: » طاألوس«ويف 

يف سنده أيوب بن عتبة، وتفرد به عن حيىي بن أيب كثري عن أيب » َوللثَّاِين َمرَّتـَْنيِ، َوِللثَّاِلِث َمرَّةً 
َا؟ يُِتمُّوَن «ٍم: جابر بن َمسَُرة ِعْنَد ُمْسلِ سلمة عنه، وعن  َأَال َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد َرهبِّ
 ».الصُُّفوَف اْألَُولَ 

 ».كان يستغفر للصَّفِّ املَُقدَِّم َثَالاًث وللثَّاِين َمرَّةً «وعند ابن حبان عن الِعْراَبِض: 
َرُهُم ُهللا ِإَىل َزاُل قـَْوٌم يـََتَأخَُّروَن عَ أَال يَـ «وعند ابن ماجه عن عائشة:  ِن الصَّفِّ اْألَوَِّل َحىتَّ يـَُؤخِّ

 ».النَّارِ 
 ».ِإنَّ َهللا َوَمالِئَكته ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّ اَألولِ «وعن عبد الرمحن بن عوف: 

 ».ى الصَّفِّ اَألولِ ِإنَّ َهللا َوَمالِئَكته ُيَصلُّوَن َعلَ «وعند ابن حبان عن الرباء بن عازب: 
 ُقْرُطِيبُّ: اختلف يف الصف األول هل هو الذي يلي اإلمام أو املبكر؟.قَاَل ال
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قال: والصحيح أنه الذي يلي اإلمام، فإن كان بني اإلمام والناس حائل كما أحدث الناس 
املقصورة، واختلف يف علته على ما يعود؟ فقال ابن عبد  املقاصري فالصف األول هو الذي يلي

الصف األول؛ ألنه أقرب مذكور وهو وجه الكالم، وقيل: يعود على معىن الرب: يعود على 
الكالم املتقدم فإنه مذكور ومقول، ومثله قوله تعاىل: {َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق َأاَثًما} [الفرقان: 

ر يلق أاثًما، مث قيل: هو أوىل من األول؛ ألنه إن رجع إىل الصف بقي ] أي: ومن يفعل املذكو 68
نداء ال ذكر له، وفضل الصف األول ألجل مساع القرآن والتكبري عند تكبري اإلمام والتأمني ال

 عند أتمينه.



ويف كتاب ابن التني: روى نوح بن أيب مرمي عن زيد الَعمِّي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 
 هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:رسول 
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 ».اْألَوََّل َخمَاَفَة َأْن يـُْؤِذَي ُمْسِلًما، َأْضَعَف ُهللا تعاىل َلُه اَألْجرَ  َمْن تـََرَك الصَّفَّ «
» العني«وأما (االْسِتَهاُم) فهو االقرتاع، واستهموا َفَسَهَمُهْم فالٌن َسْهًما إذا قرعهم، وعن صاحب 

أي: أصابتين الُقْرَعُة دونه،  ُة مثاَل ظُْلمٍة: االقرتاع، وقد اقرتعوا وتقارعوا وقارعُته فقرعُته،الُقْرعَ 
وأقرعُت بينهم إذا أمرهَتم أن يقرتعوا، وقارعُت بينهم أيًضا واألول أصوب ذكره ابُن التـَّيَّاِينِّ يف 

ُع والسَّْبُق والنَّْدُب: اخلََطر الَِّذي أليب منصور عن ابن األعرايب: الَقرْ » التهذيب«، ويف »اْلُموِعبِ «
 ُيستَـَبُق َعَلْيه.

أي: لتنافستم يف االبتدار إليه حىت » القرتعتم عليه«للفارسي معىن قوله: » جممع الغرائب«ويف 
 يؤدي إىل االقرتاع فال ُميَكَُّن أحد من الوقوف فيه إال من خرجت القرعة إليه.

 (اَبُب الَكَالِم ِيف اَألَذاِن)
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هكذا » ْو يُِقيمُ الَ أبََْس َأْن َيْضَحَك َوُهَو يـَُؤذُِّن أَ «اَحلَسُن:  َوَتَكلََّم ُسَلْيَماُن ْبُن ُصَرٍد ِيف َأَذانِِه َوقَالَ 
َأنَّ ُسَلْيَماَن ْبِن ُصَرد، وََكاَنْت َلُه «بسند صحيح: » مصنفه«التعليق، رواه ابن أيب شيبة يف 

 ».َأَذانِهِ ُصْحَبٌة، َكاَن يـَُؤذُِّن ِيف اْلَعْسَكِر، وََكاَن �َُْمُر ُغَالَمُه اِبْحلَاَجِة ِيف 
ثـََنا ابن ُعَليََّة قال: سألت يونس عن ا لكالم يف األذان واإلقامة، فقال: حدثين عبيد هللا بن وحدَّ

غالب عن احلسن أنه مل يكن يرى بذلك أبًسا، وعن حجاج وقتادة وعطاء وعروة مثل ذلك، 
رهه إبراهيم أيًضا يف وكرهه ابن سريين والشعيب وإبراهيم، وعن الزهري إذا تكلم يف إقامته يعيد وك

 رواية.
، َوَعاِصٍم َحدَّثَنا ُمَسدٌَّد، حَ  - 616 دَّثَنا َمحَّاٌد، َعْن أَيُّوَب، َوَعْبِد احلَِميِد، َصاِحِب الزَِّ�ِديِّ

املَُؤذُِّن َحيَّ َخطَبَـَنا ابُن َعبَّاٍس ِيف يـَْوٍم رَدٍْغ، فـََلمَّا بـََلَغ «اَألْحَوِل، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن احلَاِرِث، قَاَل: 
َي: الصََّالُة ِيف الّرَِحاِل، فـََنَظَر الَقْوُم بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض، فـََقاَل: فـََعَل َعَلى الصََّالِة، َأَمَرُه َأْن يـَُنادِ 

ٌر ِمْنُه َوِإنـََّها َعْزَمةٌ   ]616[خ » َهَذا َمْن ُهَو َخيـْ
نِِه ِيف ولفظه: يف ابِب الرُّْخَصِة ِإْن َملْ َحيُْضِر اجلُ   يـَْوٍم َمِطٍري: ِإَذا ُمَعَة ِيف املََطِر قَاَل ابُن َعبَّاٍس ِلُمَؤذِّ

َفَكَأنَّ » َصلُّوا ِيف بـُُيوِتُكمْ «قـُْلَت َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ِهللا، َفَال تـَُقْل َحيَّ َعَلى الصََّالِة، ُقْل: 



، إنَّ اجلُمَعَة َعْزَمٌة َوِإّينِ  النَّاَس اْستَـْنَكُروا ذِلَك، فَقاَل: فـََعَلُه مَ  ٌر ِمينِّ َكرِْهُت َأْن ُأْحرَِجُكْم ْن ُهَو َخيـْ
 فـََتْمُشوَن ِيف الطِِّني َوالدََّحِض.
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َكأَنَُّكْم ويف ابِب َهْل ُيَصلِّي اِإلَماُم ِمبَْن َحَضَر؟ َوَهْل َخيُْطُب يـَْوَم اجلُُمَعِة ِيف املََطِر؟ فقال عبُد هللا:  
ٌر ِمينِّ «ْنَكْرُمتْ َهَذا، أَ  وَكرِْهُت  -يـَْعِين رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ -» ِإنَّ َهَذا فـََعَلُه َمْن ُهَو َخيـْ

َُكْم فـََتِجيُئوَن َتُدوُسوَن الطَِّني ِإَىل رَُكِبُكْم.  َأْن ُأَؤمثِّ
 »:املصنف«ويف » ُمَعِة ِيف يـَْوٍم َمِطْريٍ ٍس يـَْوَم اجلُ َأذََّن ُمَؤذُِّن ابُن َعَبا«وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
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 ».َأَمَر ُمَناِديَُه، فـََناَدى الصََّالُة ِيف الّرَِحاِل، الصََّالُة ِيف الّرَِحالِ «

ُهللا  ِيبُّ َصلَّىأن يوم ُحنَـْنيٍ َكاَن يـَْوَم َمَطٍر فََأَمَر النَّ «وقد روى النسائي َعْن َأِيب اْلَمِليِح، َعْن أَبِيِه: 
 ».عليِه وَسلََّم ُمَناِديَُه َأنَّ الّصالَة ِيف الّرَِحالِ 

أنه َشِهَد مع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم زََمَن اْحلَُدْيِبَيِة يـَْوَم ُمجَُعٍة َوَأَصابـَُهْم َمَطٌر «وعند ابن ماجه: 
 ».لََّم َأْن ُيَصلُّوا ِيف رَِحاهلِِمْ  عليِه وسَ َملْ تـَُبلَّ َأَسفَل نَِعاِهلم فََأَمَرُهم َصلَّى هللاُ 

ُكنَّا َمَع َرُسْوِل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َسَفٍر َفُمِطْرَ�، فـََقاَل َصلَّى ُهللا «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن جابر: 
 ».عليِه وَسلََّم: لُِيَصلِّ َمْن َشاَء ِمْنُكْم ِيف رَْحِلهِ 

َأذََّن ُمَؤذُِّن َرُسْوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «َعْيِم ْبِن النَّحَّاِم قال: ند صحيح عن نُـ وعند الطرباين بس
َها بـَْرٌد َوَأَ� َحتَْت ِحلَاِيف فـََتَمنـَّْيُت َأْن يـُْلِقَي ُهللا َعَلى ِلَسانِِه َوَال َحَرَج فـََلمَّ  َلًة ِفيـْ ا فـَرََغ قَاَل: وَسلََّم لَيـْ

 ».َوَال َحَرج
:  وعند ٌر ِمَن النـَّْوِم قَاَل: َوَمْن قـََعَد َفَال َحَرجَ «البيهقيِّ  ».فـََلمَّا قَاَل الصَّالُة َخيـْ
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َها، فَِإذَ «وعند أمحد:  ا النَِّيبُّ فـََلمَّا بـََلَغ َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح، قَاَل: َصلُّوا ِيف رَِحاِلُكْم مثَُّ َسأَْلُت َعنـْ
 ».َرُه ِبَذِلكَ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َقْد َأمَ 

أنَّ نيبَّ هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل يـَْوَم ُحنَـْنيٍ ِيف يـَْوِم َمَطٍر: «وعنده أيًضا عن َمسَُرَة بن ُجْنَدٍب: 
 ».الصَّالُة ِيف الّرَِحالِ 

َلٌة اَبرَِدة َأو سول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َكاَن لَ َكاَن ر «ويف كتاب ابن عدي عن أيب هريرة:  يـْ



َرٌة َأَمَر املَؤذَِّن فََأذََّن اَألَذاَن اَألوََّل فَِإَذا فـَرََغ َ�َدى: الصَّالُة ِيف الّرَِحاِل َأْو ِيف رَِحاِلكُ  يف » مْ َمِطيـْ
س أ�ا َعْزَمة ما ُرِوَي عن النيب سنده حممد بن جابر اليمامي وهو ضعيف، ويؤكد قول ابن عبا

َع اْلُمَناِدَي فـََلْم َميْنَـْعُه ِمَن اتَِّباِعِه ُعْذٌر، قَاُلوا: َوَما اْلُعْذُر؟، قَاَل: «وَسلََّم:  َصلَّى ُهللا عليهِ  َمْن مسَِ
: رواه قاسم بن أصبغ قال أبو حممد اَألْزديُّ ». َخْوٌف َأْو َمَرٌض، َملْ تـُْقَبْل ِمْنُه الصََّالُة الَِّيت َصلَّى

 أن الصحيح فيه موقوف على ابن عباس. بسند حسبك به صحًة، وزعم بعضهم
عن ابن سريين: أنه اشتد املطر يوم اجلمعة فلم ُجيَْمع، وكذا فعله عبد الرمحن بن » املصنف«ويف 
 مسرة.

ذا البن السكن (الرَّدُْغ) بدال مهملة ساكنة وغري معجمة رواه الُعْذريُّ وبعض رواة مسلم، وك
يتنا من طريق أيب الوقت، ورواه اَألِصيلي والسمرقندي: والقابسي إال أ�ما فتحا الدال وهي روا

: ُرويناه بفتح الزاي وهو يف اللغة  (َرزَغ) بزاي مفتوحة بعدها غني معجمة، قَاَل السََّفاُقسيُّ
 بسكو�ا.

ساكنة وغني معجمة، وقد قيل: رزغ بفتح الزاي  وقَاَل الُقْرُطِيبُّ: الرواية املشهورة فيه بدال مهملة
 »اْلُمْحَكمِ «وصوابه ابلفتح فإنه اسم، قَاَل الدَّاوِديُّ: الرَّزَُغ الغيم البارد، ويف وسكو�ا 
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الرَّزَُغ املاء القليل يف الثماد واحلساء وحنومها، والرَّزَغُة أقلُّ من الرََّدعة، والرزعة ابلفتح الطني 
 الرقيق.

 عت قال: منعنا منه هذا الرَّزَُغ.ال عبد الرمحن بن مسرة: وقيل له أما مجق
َحاحِ «َوِيف  » املنتهى«الرَّزََغُة ابلتحريك الوحل وكذلك الرََّدغة ابلتحريك وكذا ذكره يف » الصِّ

وغريه فال يتجه على هذا قوُل ابن التني: هو يف اللغة بسكو�ا، ويف كتاب أيب موسى الرَّْدَغة 
مع رداغ، وقد يقال ارتدع ابلعني املهملة تلطخ، ون الدال وفتحها طٌني ووحٌل كثري، واجلبسك

 والصحيح األول، وقد يـُْرَوى ابلزاي بدل الدال ومعنامها قريب من السواء.
قَاَل الُقْرُطِيبُّ: استدل حبديث ابن عباس من أجاز الكالم يف األذان وهم: أمحد واحلسن وعروة 

: وال حجة هلم فيه ملا يف حديث ابن بد العزيز بن سلمة وابن أيب حازم، قالوعطاء وقتادة وع
عمر اآليت بعد من عند البخاري فقال يف آخر أذانه: (أال َصلُّوا يف الّرَِحاِل) قال: وحديث ابن 

يعين -عمران مل يكن ظاهًرا فيما ذكر�ه فال أقلَّ من أن يكون حمتمًال، قال: وحديث أيب هريرة 
تمال، مث إن حديث ابن عباس مل يسلك فيه نصٌّ يرفع االح -كر�ه من عند ابن عديالذي ذ 



مسلك األذان، أال تراه قال: ال تقل حي على الصالة، قل: صلوا يف بيوتكم، وإمنا أراد إشعار 
 الناس ابلتخفيف عنهم للعذر كما فعل يف التثويب لألمراء.

 والشافعي وعامة الفقهاء. وقد كره الكالَم يف األذان مالٌك وأبو حنيفة
واتبعه مجهور أصحابه، لكن يقوله » األمِّ «األمران جائزان نص عليهما الشافعي يف  قال النووي:

 بعد األذان أحسن ليبقى نظم األذان على وضعه.
 وعن أمحد: إابحته يف األذان دون اإلقامة.

واء أكانت من حجر أو َمَدٍر أو وأما (الّرَِحاُل) فهي املنازل والدور واملساكن، مجع رَْحٍل وس
 شعر أو صوف أو وبر وغريها، مث قال ابن سيده: واجلمع َأْرُحل. خشب أو

و (الَعْزَمُة) بسكون الزاي احلقُّ الواجب، والضمري يف قوله: (ِوِإنـََّها َعْزَمٌة) جاء يف عزمة طرقه أن 
 اجلمعة.
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 (اَبُب َأَذاِن اَألْعَمى ِإَذا َكاَن َلُه َمْن ُخيِْربُُه)
، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل ْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن مَ َحدَّثَنا عَ  - 617 اِلٍك، َعِن ابِن ِشَهاٍب، َعْن َساملٍِ

». ِإنَّ ِبَالًال يـَُؤذُِّن ِبَلْيٍل، َفُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـَُناِدَي ابُن أُمِّ َمْكُتومٍ «ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
 ]617 يـَُقاَل َلُه: َأْصَبْحَت َأْصَبْحَت. [خ رَُجًال َأْعَمى، َال يـَُناِدي َحىتَّ قَاَل: وََكاَن 

 وعند البيهقي قال ابن شهاب:
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وكاَن ابُن أمَّ مكتوم رجًال أعمى ال يؤذُِّن َحىتَّ يـَُقاَل لُه: َأْصَبْحَت. كذا ذكره مدرًجا، ويف كتاب 
 بن عبد هللا يزيد عن ابن شهاب فجعله من كالم سامل للخطيب رواه يونس بن» الفضل للوصل«

للحميدي رواه عبد العزيز بن أيب سلمة عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه » اجلمع«بن عمر، ويف 
 احلنبلي.» املغين«أنه قال: وكان ابن أم مكتوم إىل آخره، وبنحوه ذكره أيًضا صاحب 

َعْن ُخبَـْيِب ْبِن َعْبِد  -انَ يعين ابَن زَاذَ -دَّثَنا َمْنُصوٌر َحدَّثَنا أبو ِهَشاٌم، حَ » صحيح ابن خزمية«ويف 
ِإَذا َأذََّن ابُن «الرَّْمحَِن، َعْن َعمَِّتِه أُنـَْيَسَة بِْنِت ُخبَـْيٍب قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َقى » واٌل َفَال أَتُْكُلوا َوَال َتْشَربُ ُأمِّ َمْكُتوٍم َفُكُلوا َواْشَربُوا، َوِإَذا َأذََّن ِبَال  فَِإْن َكاَنِت اْلَمْرَأُة ِمنَّا لَيَـبـْ
َها ِمْن سُحورَِها، فـَتَـُقوُل لِِبَالٍل: َأْمِهْل َحىتَّ َأفْـرََغ ِمْن ُسُحوِري.  َعَليـْ
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نـَْيَسَة فقال: ِإنَّ قال ابن خزمية: هذا خٌرب قِد اْخُتِلَف فيه على خبيب رواه شعبة عنه عن عمته أُ 
ثـََنا ابن جعفر عنه وفيه: َوَما َكاَن ِإالَّ ابَن ُأمِّ َمْكتُ  وٍم َأْو ِبَالًال يـَُناِدي بَِلْيٍل، َحدَّثـََناه ابن بشار، حدَّ

َنْأُخُذ بِثـَْوِبِه، فـَتَـُقوُل: َكَما أَْنَت َحىتَّ  ُرَك َأَحُدُمهَا َوَيْصَعَد اْآلَخُر فـَيُـَناِدي فـَ نـََتَسحََّر. قال: َأْن يـَتـْ
وا فيه يف هذه اللفظة، ولكن قد روى الدَّرَاَوْرِديُّ عن هشام عن أبيه مثل فخرب أنيسة قد اختلف

 معىن خرب منصور بن زادان يف هذه اللفظة.
عن هشام  -يعين ابن حممد-َحدَّثـََناه حممد بن حيىي، َحدَّثَنا إبراهيم بن محزة، َحدَّثَنا عبد العزيز 

وَسلََّم قال: (ِإنَّ ابَن ُأمِّ َمْكُتوٍم يـَُؤذُِّن ِبَلْيٍل،  عائشة أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليهِ  عن أبيه عن
َفُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـَُؤذَِّن ِبَالٌل؛ وَكاَن بالٌل َال يـَُؤذُِّن َحىتَّ يـََرى اْلَفْجَر) وروى شبيًها هبذا املعىن 

املنذر إمساعيل بن عمر  ثـََناه أمحد بن منصور، َحدَّثَنا أبوأبو إسحاق عن األسود عن عائشة: َحدَّ 
الواسطي، َحدَّثَنا يونس عن أيب إسحاق عن األسود بن يزيد قال: قـُْلُت ِلَعاِئَشَة: َأيَّ َساَعٍة 

نُوَن َحىتَّ َيْطُلَع اْلَفْجُر، قَا نُوا، َوَما يـَُؤذِّ َلْت: وََكاَن ِلَرُسوِل ِهللا َصلَّى ُتوتِرِيَن؟ قَاَلْت: َما ُأوتُِر َحىتَّ يـَُؤذِّ
ِإَذا : «ُهللا عليِه وَسلََّم ُمَؤذَِّ�ِن: ِبَالٌل، َوَعْمُرو ابُن ُأمِّ َمْكُتوٍم، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

، فَِإنَّ ِبَالًال َال َن ِبَالٌل فَاْرفـَُعوا أَْيِدَيُكمْ َأذََّن َعْمٌرو َفُكُلوا َواْشَربُوا، فَِإنَُّه رَُجٌل َضرِيُر اْلَبَصِر، َوِإَذا َأذَّ 
 ».يـَُؤذُِّن َحىتَّ ُيْصِبحَ 
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وَحدَّثـََنا أمحد بن سعيد الدَّارِِميُّ وحممد بن عثمان، َحدَّثَنا عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب 
ِنَني: ِبَالٌل سود عن عائشة قالت: َكاَن ِلَرُسوِل ِهللا َصلَّ إسحاق عن األ ى ُهللا عليِه وَسلََّم َثَالثَُة ُمَؤذِّ

ِإَذا َأذََّن َعْمرٌو فَِإنَّه «َوأَبُو َحمُْذورََة، َوَعْمُرو ابُن َأمِّ َمْكُتوٍم، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: 
 ». َيْطَعَمنَّ َأَحدٌ  يـَُغرَّنَُّكْم، َوِإَذا َأذََّن ِبَالٌل َفَال َضرِيٌر البصِر َفَال 

 قال اإلمام: أمَّا خُرب أيب إسحاق عن األسود فإن فيه نظًرا
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ألين ال أقف على مساع أيب إسحاق هذا اخلرب من األسود، فأما خرب هشام فصحيح من جهة 
ز أن يكون  عن ابن عمر، وخرب القاسم عن عائشة إذ جائالنقل وليس هذا اخلرب يضاد خرب سامل

النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قد كان جعل األذان ابلليل نوائب بني بالل وعمرو، فأمر يف بعض 



الليايل بالًال أن يؤذن أوًال ابلليل فإذا نزل بالٌل صعد عمرو فأذن بعده ابلنهار، فإذا جاءت نوبة 
ذا جاءت نوبة عمرو بدأ فأذن ، فإذا ترك صعد بالل فأذن بعده ابلنهار، فإعمرو بدأ فأذن بليل

يف الوقت الذي كانت النوبة » إنَّ بالًال يؤذن بليل«وكانت مقالة النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
 لبالل يف األذان ابلليل، وكانت مقالته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل يف

نوبة ابن أم مكتوم، فكان َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يعلم  الوقت الذي كانت النوبة يف األذان ابلليل
الناس يف كال الوقتني أن أذان األول منهما هو أذان بليل ال بنهار، وأنه ال مينع من أراد الصوم 

َب إذ هو بنهار ال بليل، وأما خرب طعاًما وال شرااًب، وأن أذان الثاين إمنا مينع اْلَمْطَعَم واْلَمْشر 
ن عائشة: (وما يؤذنون حىت يطلع الفجر) فإن له معنيني: أحدمها ال يؤذن مجيعهم حىت األسود ع

يطلع الفجر ال أنه ال يؤذن أحد منهم أال تراه قد قال يف اخلرب إن أذن عمرو فكلوا واشربوا، فلو  
شرب على الصائم بعد أذان عمرو حمرَّمني، كان عمرو ال يؤذن حىت يطلع الفجر لكان األكل وال

ملعىن الثاين أن تكون عائشة أرادت حىت يطلع الفجر األول فيؤذن الثاين منهم بعد طلوع وا
الفجر األول ال قبله، وهو الوقت الذي حيل فيه الطُّْعُم والشرب ملن أراد الصوم إذ طلوع الفجر 

ا معىن طلوع الفجر الثاين الذي هو �ار ال ليل فهذاألول بليل ال بنهار مث يؤذِّن الذي يليه بعد 
 هذا اخلرب عندي وهللا تعاىل أعلم.
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قَاَل الدَّاوِديُّ: وقد رُِوَي أنه مل يكن بني أذان بالل وابن أم مكتوم إال أن ينزل هذا ويطلع هذا، 
فإمنا كان ذلك يف بعض األوقات فأدَّى الناقل ما شاهد، وقد قيل: إمنا جيوز  فإن كان حمفوظًا

» صحيحه« من يؤذن بعد الفجر، وملا ذكر ابن حبان حديث أنيسة يف األذان بليل إذا كان مثََّ 
قال: ليس بني هذا وبني خرب أم املؤمنني تضادٌّ؛ وذلك أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان جعل 

يل بني بالل وابن أم مكتوم ثواًب، فكان بالل يؤذن ابلليل ليايل معلومة لِيُـنَـبَِّه النائم ويرجع الل
لقائم، ويؤذن ابن أم مكتوم يف تلك الليايل بعد انفجار الفجر لصالة الغداة، فإذا جاءت نوبة ا

 الليايل ابن أم مكتوم كان يؤذن ابلليل ليايل معلومة كما وصفنا قبُل، ويؤذن بالل يف تلك
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 نتهى.بعد انفجار الصبح لصالة الغداة من غري أن يكون بني اخلربين تضاد أو هتاتر. ا
كأن الشيخ اعتمد على إسناده الذي روى عنه هذا احلديَث ابُن خزمية، فإن كان كذلك فقد 

 ذكر� كالم ابن خزمية من أنه حيتمل ال أنه جزم به وال نقله وهللا تعاىل أعلم.
وعند الطحاوي من حديث حممد بن بشر عن ابن أيب َعُروبة عن قتادة عن أنس قال: قال النيب 



 ».ال يـَُغرَّنَُّكْم أذاُن بالٍل، فإنَّ يف َبَصرِِه شيًئا«عليِه وَسلََّم:  َصلَّى هللاُ 
: أخرب� أبو عبد هللا احلافظ، أخرب� أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال:  َهِقيُّ فإن صحَّ يعين وقَاَل البَـيـْ

وبته يؤذن رواية أنيسة فقد جيوز أن يكون بني أم مكتوم وبني بالل نـَُوٌب، فكان بالل إذا كانت ن
 بليل، وهذا حديث صحيح، وإن مل يصح فقد صحَّ خرب ابن عمر أن بالًال يؤذن بليل.

ليس إفصاًحا » أصبْحَت أصبْحتَ «معىن قوله »: شرح هداية املوطأ«وقال ابن حبيب يف 
 ابلصبح مبعىن أن الصبح انفجر وظهر، ولكنه التحذير من طلوعه.
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اَألِصيلي والداوديُّ وسائر املالكيني مثله كما قال تعاىل: {فَِإَذا بـََلْغَن قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وقال 
] يريد إذا قاربن ذلك؛ ألنه إذا انقضى أجلها ومتت عدهتا فال سبيل إىل 234} [البقرة: َأَجَلُهنَّ 

زوجها إىل مراجعتها، قالوا: ولو كان أذان ابن أم مكتوم بعد الفجر مل جيز أن يؤمر ابألكل إىل 
وقت أذانه ابإلمجاع أن الصيام واجب من أول الفجر، والذي بوََّب البخاري له فمراده بعد 

فلو كان » ع الفجر، واحلجة له يف ذلك قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: (إنَّ ِبَالًال يـَُؤذُِّن بليلٍ طلو 
ن أذان ابن أم مكتوم  أذان ابن أم مكتوم قبل الفجر مل يكن لقوله إن بالًال ينادي بليل معًىن؛ أل
ري الليل يف وقت حيرم كذلك هو يف الليل، وإمنا يصح الكالم أن يكون نداء ابن أم مكتوم يف غ

فيه األكل والشرب اللذين كا� مباحني يف وقت أذان بالل، وقد روي هذا املعىن أيًضا يف طريق 
ُن، َفُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـََؤذَِّن َعْمٌرو، ِإنَّ ِبَالًال يـَُؤذِّ «ذكرها البخاري يف كتاب الصيام عن عائشة: 

وهذا نص قاطع اخلالف، وأما علة من اعتل أن أذانه لو كان » ُلَع الَفْجرُ فَِإنَُّه َال يـَُؤذُِّن َحىتَّ َيطْ 
بعد الفجر مل جيز أن يؤمر ابألكل إىل وقت أدائه لإلمجاع أن الصيام واجب أول الفجر فإ�ا علة 

معىن الصيام، وإمنا كان أذان عمرو عالمة لتحرمي األكل ال للتمادي فيه، وال بد  ال توجب فساد
من يراعي الوقت ممن يقبل قوله ويثق به، ومذهب أيب حنيفة ال يؤذن لصالة قبل إن كان له 

دخول وقتها وتعاد يف الوقت إال أذان الفجر فإ�م اختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة وحممد: هو  
 استدالًال  كسائر الصلوات
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 َأذََّن قـَْبَل طُُلوِع الشَّمِس ِإنَّ ِبَالًال «ِلَما روى محاد بن سلمة عن أيوب عن �فع عن ابن عمر 

َناِدَي َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َ�َم فـََرَجَع فـََناَدى ِإنَّ   ».َد َ�مَ  اْلَعبْ فََأَمَرُه النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن يـَْرِجَع فـَيـُ
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قال أبو داود: ومل يروه عن أيوب إال محاد، وقال الرتمذي: قال علي بن عبد هللا: حديث محاد 
 غري حمفوظ. -يعين هذا-

وقَاَل الدَّاوِديُّ: قال مالك: مل يزل األذان عند� بليل، وحديث أمر بالل ابإلعادة مل يلتفت مالك 
الذي يرويه التابع عن الصاحب واآلخر  منا يكون ابلتواتر وهوإىل من رفعه، وقال: العمل عند� إ

 عن األول بال معارض، قَاَل الدَّاوِديُّ: وهذا قوي عنده من طريق اآلحاد. انتهى.
 والذي علل به هذا احلديث أمور منها:

َمْروح ما رواه أبو داود من حديث عبد العزيز بن أيب َروَّاد، أخرب� �فع أن مؤذً� لعمر يقال له 
فقال له عمر احلديَث. قال الرتمذي: وهذا ال يصح، �فع عن عمر منقطع، أذن قبل الصبح 

ولعلَّ محاًدا زاد هذا احلديث, وقال أبو داود: رواه محاد بن زيد عن عبيد هللا عن �فع عن ابن 
 عمر: كان لعمر مؤذن يقال له َمْروح.

ِلُعَمَر مؤذٌن يقال له مسعود.  �فع عن ابن عمر: كان قال: ورواه الدَّرَاَوْرِديُّ عن عبيد هللا عن
 قال: أبو داود وهذا أصح من ذاك.

الثاين: قول اهلدي الصحيح رواية عبيد هللا وغري واحد عن �فع عن ابن عمر والزهري عن سامل 
أبو عيسى: ولو  قال » إنَّ بالًال يـَُؤذُِّن بليلٍ «عن ابن عمر أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 

ث محاد صحيًحا مل يكن هلذا احلديث معىن، إذ قال: إنَّ بالًال يـَُؤذُِّن بليٍل، وإمنا أمرهم كان حدي
 فيما ُيْستَـْقَبُل فقال: إن بالًال يؤذن، ولو أنه أمر إبعادة األذان حني أذن مل يقل إن بالًال يؤذن.

�فع عن ابن وإمنا أصل احلديث عن  وقال األثرم: أما حديث محاد فخطأ معروف من خطأ محاد،
 عمر أن مؤذً� لعمر يقال له مروح، وقال بعضهم: مسعود، أذن بليل احلديَث.
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َهِقيُّ يف  محاد أحد أئمة املسلمني إال أنه طعن يف السن، ساء »: اخلالفيات«الثالث: قَاَل البَـيـْ
تهد وأخرج من أحاديثه عن اثبت ما حتجاج حبديثه، وأما مسلم فإنه اجحفظُه، فلذلك ترك اال

ه وما سوى حديثه عن غري اثبت ال يبلغ أكثر من اثين عشر حديثًا أخرجها يف  َع منه قبل تـََغريُّ مسُِ
الشواهد دون االحتجاج، فاالحتياط ملن راقب هللا تعاىل أال حيتج مبا جيد يف حديثه ما خيالف 

 ن مجلتها. انتهى.الثبات وهذا م
ث محاد هذا ما يصلح أن يكون شاهًدا، منها: ما ذكره الدَّارَُقْطين من حديث وقد وجد� حلدي

 سعيد
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ِإنَّ ِبَالًال َأذََّن قـَْبَل اْلَفْجِر فََأَمَرُه النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه «بن زريب عن أيوب عن �فع عن ابن عمر: 
 ».َعْبَد َ�َم َأَال ِإنَّ اْلَعْبَد َ�مَ َعَد فـَيُـَناِدَي َأَال ِإنَّ الْ وَسلََّم َأْن َيصْ 

ومن رواية أيب يوسف القاضي عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن أنس أن بالًال ح. قال أبو 
 احلسن: أرسله غري أيب يوسف عن يوسف عن قتادة واملرسل أصح.

س به، وقال: ا الربيع بن صبيح عن احلسن عن أنومن رواية حممد بن القاسم األسدي قال: َحدَّثَن
حممد ضعيف جًدا، ومن رواية الديري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أذن بالل ح مرسل، 
ومن رواية عامر بن مدرك عن عبد العزيز بن أيب رواد عن �فع عن ابن عمر فذكره، وقال: وهم 

 فيه عامر عن عبد العزيز. انتهى.
وأبو عبد هللا حديثه يف صحيحهما، وخرج هو » الثقات«حبان يف كتاب  عامر هذا ذكره ابن

 وأثىن عليه الرازي ورواه أيًضا بسند صحيح إىل محيد بن هالل (أن بالًال ... ) مرسًال.
أنَّ «وعند أيب داود بسند منقطع من حديث جعفر بن برقان عن شداد موىل عياض عن بالل: 

 ».ْن َحىتَّ َتْستَـْيِقَن الَفْجرَ َم قَاَل لِِبَالٍل: َال تـَُؤذِّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
وكذا رواه البيهقيُّ أيًضا من طريق احلسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن 

 بالل، ومن حديثه أيًضا عن عطاء عن أيب حمذورة بنحوه.
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أيب رواد عن ومن حديث إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة عن عبد العزيز بن 
جياد أن مجاعة كرهوا األذان قبل الفجر منهم احلسن وإبراهيم و�فع �فع عن ابن عمرو أبسانيد 

األسود والشعيب، ومسع علقمة مؤذً� بليل فقال: لقد خالف هذا سنة رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه 
 وَسلََّم لو �م على فراشه لكان خريًا له.

وَسلََّم كان أذان سحور ال أذان  ذي كان يف زمن النيب َصلَّى ُهللا عليهِ قال أبو حممد: واألذان ال
 صالة.

قال: وقال أصحابنا أذان » شرح املهذب«وعند الشافعي إذا اقتصر على األذان جاز، ذكره يف 
 األعمى جائز إذا كان معه بصري كره للخوف من غلطه.

 ة وداود، ويصح عند مالك. انتهى.قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وال يصحُّ أذانه عند أيب حنيف
يب حنيفة أن أذان األعمى يكره، وهلذا قال السروجي: الذي يقوله الشيخ عن أيب حنيفة مذهب أ

غلط، قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وممن كرهه ابن مسعود وابن الزبري، وابن عباس كره إمامته، وروي أن مؤذن 
 أمحد. النخعي كان أعمى وأجازه مالك والكوفيون والشافعي



 شهادة األعمى على الصوت، قَاَل السََّفاُقسيُّ: ومنعه أبو حنيفة.قَاَل اْلُمَهلَُّب: وفيه جواز 
 وفيه جواز ذكر الرجل مبا فيه من عاهة، ونسبته إىل أمه وتكنية املرأة.

 (اَبُب اَألَذاِن بـَْعَد الَفْجِر)
َر، َأْخبَـَرْتِين َحْفَصُة: َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعمَ َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ�  - 618

 َأنَّ َرُسوَل هللاِ «
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َخِفيَفتَـْنيِ قـَْبَل  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِإَذا اْعَتَكَف املَُؤذُِّن ِللصُّْبِح، َوَبَدا الصُّْبُح، َصلَّى رَْكَعتَـْنيِ 
أكثر ُنَسِخ البخاري كذا ابب األذان بعد الفجر، ويف بعضها: ابب إذا ». لصََّالةُ َأْن تـَُقاَم ا

اعتكف وأذن املؤذن، وكأن الصحيح هو األول؛ ألن الشراح إمنا تكلموا على لفظ األول، وقال 
صبح لََّم إذا اعتكف املؤذن للصبح وبدا الابن قـُْرُقول: قوله: يف ابب كان النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

ركع ركعتني كذا اَألِصيلي والقابسي، معىن اعتكف هنا: انتصف قائًما لألذان كأنه من مالزمة 
مراقبة الفجر، وعند اهلمداين: كان إذا أذن املؤذن، وعند النسفي: كان إذا اعتكف أذن املؤذن 

هو كان إذا سكت املؤذن، وهو وجه الكالم و للصبح، ويف سائر األحاديث يف غري هذا الباب:  
معىن رواية اهلمداين، وتكون رواية النسفي إخبارًا عن حاله إذا اعتكف وكان يف املسجد فكان 

 ]618يركع ركعيت الفجر فيه. [خ 
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وقَاَل السََّفاُقسيُّ وابُن بطاٍل: رواية النسفيِّ إن كانت حمفوظة فوجه موافقتها للرتمجة أن املؤذن  
يف أوله، والعكوف يف اللغة: اإلقامة، فكان يرقب طلوع  تظر الصبح ليؤذنكان يعتكف أي ين

الفجر ليؤذن يف أوله، فإذا طلع الفجر أذََّن، فحينئذ كان يركع َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الفجر، قاال: 
تني، فدلَّ ويشهد هلذه الرواية رواية اجلماعة عن مالك: كاَن ِإَذا َسَكَت املؤذُِّن صلَّى ركعتِني خفيف

ركوعه كان متصًال أبذانه، وال جيوز أن يكون ركوعه إال بعد الفجر، فكذلك كان األذان بعد  أنَّ 
الفجر، وعلى هذا املعىن محله البخاري وترجم عليه ابب األذان بعد الفجر وأردفه حبديث 

َفتَـْنيِ بَني النَِّداِء واإلقامةِ «عائشة:  ليدل أن هذا النداء  » حِ مْن صالِة الصب كاَن ُيَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ َخِفيـْ
كان بعد الفجر، قَاَل ابُن َبطَّاٍل: فمن أنكر هذا لزمه أن يقول إن صالة الصبح مل يكن يؤذن هلا 



بعد الفجر وهذا غري سائغ من القول، حديث عائشة تقدم ذكره وكذا حديث أنَّ بالًال ينادي 
 بليل.

 (اَبُب اَألَذاِن قـَْبَل الَفْجِر)
، َحدَّثَنا أَ  - 621 ، َعْن َأِيب ُعْثَماَن النـَّْهِديِّ ٌر، َحدَّثَنا ُسَلْيَماُن التـَّْيِميُّ ْمحَُد ْبُن يُوُنَس، َحدَّثَنا زَُهيـْ

ُن َأَذا -َأْو َأَحًدا ِمْنُكمْ -الَ َميْنَـَعنَّ َأَحدَُكْم «َعِن ابِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
لِيَـْرِجَع قَائَِمُكْم، َولِيُـنَـبَِّه َ�ئَِمُكْم، َولَْيَس َأْن يـَُقوَل  -َأْو يـَُناِدي بَِلْيلٍ -َسُحورِِه، فَِإنَُّه يـَُؤذُِّن  ِبَالٍل ِمنْ 
اَل َهَكَذا، َوقَ  َوقَاَل أبُِْصبِعِه َورَفـََعَها ِإَىل فـَْوُق َوطَْأطََأ ِإَىل َأْسَفُل َحىتَّ يـَُقولَ » -َأِو الصُّْبحُ -الَفْجُر 

ٌر: ِبَسبَّابـَتَـْيِه ِإْحَداُمهَا فـَْوَق اُألْخَرى، مثَُّ َمدَُّمها َعْن َميِيِنِه َوِمشَاِلِه. [خ   ]621زَُهيـْ
 ويف ابب اإلشارة يف الطالق واألمور ونزوله من حديث القعنيب
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حدامها من األخرى، وقال: يف عن يزيد عن سليمان التيمي، وأظهر يزيد بن زُرَْيٍع يديه مث مدَّ إ
» وليس الفجر أن يقول هكذا«َحدَّثَنا مسدد، عن حيىي عن التيمي: ابب إجازة خرب الواحد، 

 ومدَّ حيىي أصبعيه السَّبَّابـَتَـْنيِ.
 وقال ابن منده: هذا إسناد جممع على صحته.

، َحىتَّ ، َوَال بـََياُض اْألُُفِق اْلُمْسَتِطيُل َهَكَذاَال يـَُغرَّنَُّكْم ِمْن َسُحورُِكْم َأَذاُن ِبَاللٍ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
 وحكاه محاد بن زيد بيده وقال يعين معرتًضا.». َيْسَتِطَري َهَكَذا

أليب الشيخ من طريق شعبة عن سوادة مسعت مرة خيطب قال رسول هللا » فوائد األصبهاين«ويف 
ُرقَ َال يـَُغرَّنَُّكْم أذ«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َفِجَر  اُن ِبَالٍل َوَال َهَذا اْلبَـَياُض َحىتَّ يـَبـْ الَفْجُر َأْو يـَنـْ

قال شيخنا أبو الفتح القشريي: الذي قالوا جبواز األذان للصبح قبل دخول الوقت » اْلَفْجرُ 
 اختلفوا يف وقته:

فذكر بعض الشافعية أنه يكون يف وقت السحر من الفجر الصادق والكاذب، قال: ويكره 
ذا، وهو قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: تقدمي على ذلك الوقت، وقد يوجد يف احلديث ما يقرب هال
 إخبار يتعلق به فائدة للسامعني قطًعا.» إنَّ ِبَالًال يـَُؤذُِّن بليلٍ «

: لو مل يؤذن املؤذن لصالة الفجر حىت يطلع الفجر ملا متكن الناس من االغتسال  وقال ابن العريبِّ
َع األذان ليًال هلذه العلة، وقال علماؤ� وء واالجتماع يف املسجد إال بعد إسفار كثري، َفُشرِ والوض

أقواًال يؤذن عند انقضاء صالة العتمة من نصف الليل، وقيل: عند ثلث الليل، وقيل: عند 



 سدسه اآلخر.
وال وقال أبو يوسف وأمحد ومالٌك يف قوٍل: (اجلواز من نصف الليل) وهو األصح من أق

 أصحاب الشافعي.
  السحر.والقول الثاين عند طلوع الفجر يف

.  قال النوويُّ: وبه قطع البَـَغويُّ وصححه القاضي حسني واْلُمَتويلِّ
 الثالث: يؤذن هلا يف الشتاء ِلُسبع يبقى من الليل، ويف الصيف لنصف ُسبع يبقى من الليل.

 والرابع: من ثلث الليل آخر الوقت املختار.
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اخلامس: مجيع الليل وقت ألذان الصبح حكاه إمام احلرمني، وقال: لوال حكاية أيب علي له وأنه 
ا استجزت نقله، وكيف حيسن الدعاء لصالة الصبح يف وقت الدعاء مل ينقل إال ما صح عنده مل

إىل املغرب، والسَّرُف يف كل شيء مطرح، وأما السُّبع ونصف السُّبع فحديث ابطل عند أهل 
احلديث، وإمنا رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن األعرج عن إبراهيم بن حممد عن عمارة عن 

لف ملذهبه فإنه قال: كان أذاننا يف الشتاء ِلُسبع ونصف أبيه عن جده عن سعيد القرظ وهو خما
 ُسبع يبقى من الليل ويف الصيف لسبع يبقى منه.

، وبه قال مالك وتقدمي األذ»: شرح املسند«وقال ابن األثري يف  ان على الفجر مستحبٌّ
 واألوزاعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف.

 وقوله:
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حيتمل أن يكون هذا الشك من زهري فإن مجاعة رووه عن » -أو أحًدا منكم-نَّ َأَحدَكم ال َميْنَـعَ «
 ».ال َميْنَـَعنَّ أحدَُكْم َأَذاُن باللٍ «سليمان التيمي فقالوا: 

] يعين: 83وقوله: (قَائَِمُكْم) منصوب بريجع، قال تعاىل: {فَِإْن رََجَعَك ُهللا ِإَىل طَائَِفٍة} [التوبة: 
الفجر ليس ببعيد فريد القائم اجملتهد إىل راحته لينام غفوة ليصبح نشيطًا أو يوتر إن مل يعلمكم أن 

مصاحله، وكذا النائم ليتأهب  يكن أوتر أو أتهب للصبح إن احتاج إىل طهارة وما أشبه ذلك من
 للصبح.

وقال أبو حنيفة: قَاَل الُقْرُطِيبُّ: النداء الذي كان يؤذنه بالل بليل هو أذان الفجر عند اجلمهور، 
 إمنا هو إليقاظ النائم كما يف احلديث وال بد من أذان آخر كما فعل ابن أم مكتوم.
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) على اختالف األلفاظ اليت ُسقناها يـُْؤِذن أن الفجر فجران وقوله: (ليَس الفجُر وقاَل أُبْصبَـَعْيه
الذي ال يتعلق به حكم، والثاين وهو الصادق الذي يتعلق به األحكام وهو األول وهو الكاذب 

الذي أشار بسبابتيه مث مدَّمها عن ميينه ويساره وهو إشارة إىل أنه يطلع معرتًضا يعمُّ األفق ذاهًبا 
سماء، ويستطري أي ينتشر بسرعة، قَاَل اْلُمَهلَُّب: يؤخذ منه أن اإلشارة فيه عرًضا يف ذيل ال

 أقوى من الكالم. تكون
َحدَّثـََنا إسحاق، أخرب� أبو أسامة فذكر حديث عائشة: أنَّ بالًال يـَُؤذُِّن بليٍل، وقد تقدم الكالم 

أو إسحاق بن  عليه أيًضا. وزعم اجلياين أن إسحاق عن أيب أسامة حيتمل أن يكون احلنظلي
أن » أطرافه«يف منصور أو إسحاق بن نصر السعدي، وزعم احلافظ أبو احلجاج الدمشقي 

حاشية إسحاق هذا هو ابن » كتاب البخاري«إسحاق بن إبراهيم ورأيت يف بعض النسخ من 
 شاهني الواسطي فاهلل تعاىل أعلم.

 (ابٌب َكْم بـَْنيَ اَألَذاِن َواِإلقَاَمِة)
، َعِن ابِن  َحدَّثَنا - 624 ، َحدَّثَنا َخاِلٌد، َعِن اجلَُرْيِريِّ بـَُرْيَدَة، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ِإْسَحاُق الَواِسِطيُّ

: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل:  ». بـَْنيَ ُكلِّ َأَذانـَْنيِ َصَالٌة، َثَالاًث ِلَمْن َشاءَ «ُمَغفٍَّل املَُزِينِّ
 ]624[خ 
َكَراِهَيَة َأْن يـَتَِّخَذَها النَّاُس   ِلَمْن َشاءَ «قَاَل: ». َصلُّوا قـَْبَل َصَالِة املَْغِربِ « لفظ احلسني عنه: ويف
 ».ُسنَّةً 

 قَاَل ِيف الثَّالَِثِة ِلَمْن َشاَء.» االعتصام ابلكتاب والسنة«ولفظه يف 

)1/230( 

 

 وُروينا يف ِيف الرَّاِبَعِة ِلَمن َشاَء، وعند أيب داود: قَاَهلَا َمرَّتـَْنيِ  وعند الرتمذي: قَاَهلَا َمرًَّة َواِحَدًة، َوقَالَ 
جزء حامد بن شعيب البلخي، َحدَّثَنا احلكم بن موسى، َحدَّثَنا ُسَوْيُد بن عبد العزيز عن اثبت بن 

ا ِمْن َصَالٍة مَ «عجالَن عن ُسَلْيم بن عامر عن ابن الزبري أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
 يُرِْيُد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهللا تعاىل أعلم:» َمْفُرْوَضٍة ِإالَّ بـَْنيَ َيَديـَْها رَْكَعَتانِ 
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األذان واإلقامة، َمسَّى اإلقامَة أذاً�؛ ألنَّ املقصوَد هبا أيًضا اإلعالم أو غلب أحدمها على اآلخر،  

 ان والَقَمران.كقوهلم: األبوان والُعَمر 
إذا أذن املؤذن قام �س يبتدرون السواري  قَاَل الدَّاوِديُّ: وحديث أنس يعين املذكور وقيل:



ر هلذه األحاديث، ولواله  يصلون الركعتني قبل املغرب، وقد تقدم يف الصالة إىل األسطوانة مفسِّ
 انتهى كالمه. الْحَتَمَل أن يقال بني أذان الظهر أو العصر أو غريمها من الصلوات.

ُعه ملا احتاج إىل إيضاحه من حديث وفيه نظر من حيث إنه مل جيمع أطراف احلديث، ولوال مج
 آخر.

َكاَن ِبالٌل يـَُؤذُِّن، مثَُّ ُميِْهُل فَِإَذا «وعند احلاكم من حديث إسرائيل عن ِمسَاك عن جابر بن َمسَُرَة: 
وقال: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، إمنا » د َخَرَج َأقَامَ رََأى النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَ 

َكاَن ِبَالٌل يـَُؤذُِّن ِإَذا َدَحَضِت الشَّْمُس «ج مسلم حديث زهري عن مساك عن جابر بن مسرة: خرَّ 
 ».َوَال يُِقيُم َحىتَّ َخيُْرَج، فَِإَذا َخَرَج َأقَاَم ِحَني يـََراهُ 

َا َكاَن ِبَالٌل َال َخيْرُِم اْألََذاَن َعِن الَوْقِت «عن مساك:  ولفظه عند ابن ماجه من حديث شريك َورُمبَّ
ًئا قَاَمَة َشيـْ  ».َأخََّر اْإلِ
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وعند احلاكم من حديث داود بن ُرَشْيٍد عن الوليد بن مسلم، أخرب� ابن جريج عن موسى بن 
َكاَن َرُسوُل «بن أيب طالب:  يعين ابن احلكم الزرقي عن علي عقبة عن �فع بن جبري عن مسعود

ْم ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيُكوُن ِيف اْلَمْسِجِد ِحَني تـَُقاُم الصََّالُة فإذا رَآُهْم قَِليًال َجَلَس، َوِإَذا رَآهُ 
قيُّ بسند جيد عن ابن وقال: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وذكره البيه». َمجَاَعًة َصلَّى
 موسى بن عقبة عن أيب النضر به مرسًال.جريج عن 

وعند احلاكم من حديث عبد املنعم بن نـَُعْيم، َحدَّثَنا عمرو بن فايد، َحدَّثَنا حيىي بن مسلم عن 
، َوِإَذا َأَقْمَت أن رسول ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه قال لِبَالل، ِإَذا َأذَّْنَت فـَتَـَرسَّلْ «احلسن وعطاء عن جابر 

َواْجَعْل بـَْنيَ َأَذاِنَك َوِإقَاَمِتَك َقْدَر َما يـَْفرُُغ اْآلِكُل ِمْن َأْكِلِه، َوالشَّاِرُب ِمْن ُشْرِبِه،  فَاْحُدْر،
وقال: هذا حديث ليس يف إسناده مطعون فيه غري عمرو بن » َواْلُمْعَتِصُر ِإَذا َدَخَل ِلَقَضاِء َحاَجِتهِ 

ريبة ال أعرف هلا إسناًدا غري عمرو ليس كما قال؛ ألن ن شيوخ البصرة، وهذه ُسنٌَّة غفايد والباقو 
عبد املنعم هذا قال فيه ابن ِحبَّان: منكر احلديث جًدا ال جيوز االحتجاج به، وقَاَل الدَّارَُقْطين 

 والسَّاجي: ضعيف، وقال البخاريُّ: منكر احلديث، وحيىي بن مسلم قال النسائي واألزدي:
تلط، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات املعضالت ال جيوز مرتوك، وقال علي بن اجلنيد: خم

االحتجاج به، وقال السمعاين: كان يروي املناكري، وقال ابن معني والدَّارَُقْطين: ضعيف، وتكلم 
 فيه آخرون وهلذا إن أاب علي الطُّوسي وأاب عيسى ملا خرجاه
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ال من هذا الوجه من حديث عبد املنعم، وقال أبو : هذا إسناد جمهول وال نعرفه إيف كتابيهما قاال
َهِقيُّ يف  بكر املعافري: هذا حديث ضعيف اإلسناد وهو يف ابب األذان حسن، وقَاَل البَـيـْ

 يف إسناده نظر.»: السنن الكربى«
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رو بن الثاين: استغرابه هذه السُّنَّة وقد رواها علي بن أيب طالب ذكره الدَّارَُقْطين من حديث عم
ر:  قَاَمةَكاَن َرُسو «مشَِ  ».ُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم �َُْمُرَ� َأْن نـَُرتَِّل اْألََذاَن َوَحنْدَر اْإلِ

مل يروه عن عمرو بن مشر إال أبو معاوية وال يروي عن علي إال »: األوسط«وقال أبو القاسم يف 
 هبذا اإلسناد.

م بن عبد العزيز عن أبيه َعْن َأِيب الزُّبـَْريِ ٍم الفضل: َحدَّثَنا مرحو ِألَِيب نـَُعيْ » الصالة«ويف كتاب 
ُمَؤذِِّن بـَْيِت اْلَمْقِدِس، قَاَل: َجاَءَ� ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب، فـََقاَل ِإَذا َأذَّْنَت فـَتَـَرسَّْل، َوِإَذا َأَقْمَت 

 فَاْحُدْر.
ن أيب جعفر عن ابِن يك عن عثمان بن أيب زرعة عورواه النُّوِريُّ وشعبة عن مرحوم، وَحدَّثـََنا شر 

قَاَمَة. وَحدَّثـََنا مسعر عن أيب بكر بن حفص كان ابُن ُعَمَر  ُر اْإلِ ُعَمَر: أَنَُّه َكاَن يـَُرتُِّل ِيف َأَذانِه َوُحيَدِّ
قَاَمَة. ُر اْإلِ  ُحيَدِّ

َذاِنَك َوِإقَاَمِتَك َالُل، اْجَعْل بـَْنيَ أَ َ� بِ «وعن أيب هريرة أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
سأل أبو » نـََفًسا َقْدَر َما يـَْفرُُغ اْآلِكُل ِمْن َطَعاِمِه عَلى َمَهٍل، َويـَْقِضي اْلُمْعَتِصُر َحاَجَتُه عَلى َمَهلٍ 

 طالب أاب عبد هللا عن هذا احلديث فأنكره إنكارًا شديًدا.
بن سعيد عن أيب سعيد عن أيب هريرة ال : يعين راويه عن عبد هللا وقال ُمَعارُك بن َعبَّاٍد الَعْبدي

 أعرفه وعبد هللا بن سعيد منكر احلديث مرتوك احلديث.
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: رواه أبو صاحل عن أيب هريرة مرفوًعا وليس مبحفوظ، وقال عبد هللا بن أمحد يف  َهِقيُّ وقَاَل البَـيـْ
لرماين، َحدَّثَنا حممد راشد الضرير، َحدَّثَنا معارك بن أخرب� حفص عن عمر ا»: دز�داته يف املسن«

عباد عن حيىي الباهلي عن ابن بنت احلوراء عن ُأِيبِّ بن كعب قال: قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه 
 ».َويْفرَُغ اآلِكُل ِمْن َأْكِلهِ املُْعَتصُر َحاَجَتُه  اْجَعْل ِيف َأَذاِنَك َوِإقَاَمِتَك َقْدَر َما يـَْقِضي«وَسلََّم لِِبَالٍل: 

اْجَعْل بني َأَذاِنَك َوِإقَاَمِتَك «وعن سلمان الفارسي أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل لِِبَالٍل: 



ُئ َحاَجَتُه يف َمَهٍل ويـَْفرَُغ اْآلِكُل ِمْن َطَعاِمهِ  لشيخ ذكره أبو ا» يف َمَهلٍ  نـََفًسا َحىتَّ يـَْقِضَي املُتَـَوضِّ
بسند » املصنف«من حديث اْلُمَعارك بن عباد عن حيىي بن أيب الفضل أحسبه عن سلمان ويف 

وبسنٍد أيًضا صحيح عن ابن أيب » َكاَن ابُن ُعَمَر ِإَذا َأذََّن َجَلَس َحىتَّ َمتسَّ ِمْقَعَدتُُه اَألْرضَ «جيد: 
ًال َأذََّن َوقـََعَد قـَْعَدًة، وعن إبراهيم يقعد  عليِه وَسلََّم أن بالليلى َحدَّثَنا أصحاب حممد َصلَّى هللاُ 

 املؤذن فيما بني األذان واإلقامة يف املغرب
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 وسيأيت حكم الصالة قبل املغرب يف ابب التطوع إن شاء هللا تعاىل.
كر فيه تفسري ألفاظ قوله: (واْحُدر) حباء مهملة ودال بعدها راء هو احملفوظ، ورأيت كتااًب ذ 

يف احلديث عن أيب الغنائم: (فاحدم) حباء مهملة وبعد الدال املعجمة ميم، قال: ويـُْروى  وقعت
 خباء معجمة وميم أيًضا وكله من السرعة وهللا أعلم.

 (اَبُب َمِن انـَْتَظَر اِإلقَاَمَة)
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، أخرب�َ  - 626 َكاَن «َلْت:  ُعْرَوُة، َأنَّ َعاِئَشَة، قَاَحدَّثَنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ
 َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َسَكَت املَُؤذُِّن اِبُألوَىل ِمْن َصَالِة الَفْجِر قَاَم، فـَرََكَع رَْكَعتَـْنيِ 

َحىتَّ �َْتَِيُه  َطَجَع َعَلى ِشقِِّه اَألْميَِن،َخِفيَفتَـْنيِ قـَْبَل َصَالِة الَفْجِر، بـَْعَد َأْن َيْسَتِبَني الَفْجُر، مثَُّ اضْ 
قَاَمةِ   ]626[خ ». املَُؤذُِّن ِلْإلِ
َفتَـْنيِ بـَْنيَ النَِّداِء َواِإلقَاَمِة ِمْن َصالِة الصُّْبحِ «وِعْنَد ُمْسِلٍم:   ».ُيَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ َخِفيـْ

والسَّْكُب  ) ابلباء املوحدة قال: ومعناه أذن،قال ابُن قـُْرُقول: ورويناه عن اخلطايب: (َسَكَب املؤذِّنُ 
الصَّْلُب استعارٌة للكالم، قال: ورأيت خبط أيب على اجلياين عن أيب مروان سكب وسكت مبعًىن، 
وأما ابن األثري فلم يذكر غري الباء املوحدة وقال: أرادت إذا أذن فاستعري السَّْكُب لإلفاضة يف 

، وقَاَل ابنُ الكالم كما يُقال: أفرغ يف أذين  َبطَّاٍل والسََّفاُقسيُّ: إن هذه  حديثًا أي: ألقى وصبَّ
رواية ابن املبارك عن األوزاعي عن الزهري قاال: وهلا وجه من الصواب وال يرفع ذلك رواية من 

روى ابلتاء املثناة من فوُق وأن الباء املوحدة أتيت مبعىن من وعن يف كالم العرب كقوله تعاىل: 
ًنا َيْشَرُب هِبَا ِعَباُد ِهللا} 59ان: فَاْسَأْل ِبِه َخِبريًا} [الفرق {الرَّْمحَنُ  ] أي: عنه، وقوله تعاىل: {َعيـْ

] أي: منها قاال: وميكن أن يكون إمنا محل الراوي هلذا احلديث على أن يرويه ابلباء 6[اإلنسان: 
ت عن كذا أو سكت دون التاء؛ ألن املشهور يف سكت أن تكون معلقة بعن أو من كقوهلم: سك



يف احلديث مكان من وعن الباء ظن أ�ا سكب من أجل جميء الباء بعدها، من كذا، فلما وجد 
 وقد ذكر� أن الباء أتيت مبعىن من وعن.
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وقوهلا: (اُألوَىل ِمْن َصالَِة الَفْجِر) تريد األذان للفجر، وهو أول ابلنسبة إىل اإلقامة، بنيََّ ذلك ما 
وقد كره مجاعة من العلماء التنفل » ُيَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ بـَْنيَ النَِّداِء َواِإلقَاَمةِ «ِعْنَد ُمْسِلٍم:  منذكر�ه 

كاَن َصلَّى «بعد أذان الفجر إىل صالة الفجر أبكثر من ركعيت الفجر ملا يف مسلٍم عن حفصَة: 
 ».ِني خفيفتنيِ عتُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا طََلَع الَفْجُر ال ُيَصلِّي إال رك

وعند أيب داود َعْن َيَساٍر، َمْوَىل ابِن ُعَمَر، قَاَل: رَآِين عبد هللا َوَأَ� ُأَصلِّي بـَْعَد طُُلوِع اْلَفْجِر، 
 فـََقاَل: َ� َيَساُر، ِإنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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َنا َوَحنُْن ُنَصلِّي َهِذِه   ».َال ُتَصلُّوا بـَْعَد اْلَفْجِر ِإالَّ رَْكَعتَـْنيِ «صََّالَة، فـََقاَل: الَخَرَج َعَليـْ

قال أبو عيسى: حديث غريب ال نعرفه إال من حديث ُقَدامَة بِن موسى وهذا مما أمجع عليه أهل 
العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر، ورواه أبو الشيخ من طريق يزيد 

من حديث عمرو بن شعيب عن » معجم الطرباين«عن عبد هللا بن ُعَمر، وحنوه يف  سبن َسْرجِ 
أبيه عن جده، ومن حديث اإلفريقي عن عبد هللا بن زيد عن ابن َعْمرو، وعنده أيًضا حديث أيب 

َهِقيُّ: ال يصح وصله،  هريرة من طريق الثوري عن عبد هللا بن حرملة عن سعيد عنه، قَاَل البَـيـْ
 ذهب أبو حنيفة ومالك وأمحد، وألصحاب الشافعي فيه ثالثة أوجه:ا وإىل هذ

 أحدها: مثل اجلماعة.
 الثاين: ال تدخل الكراهة حىت يصلي سنة الصبح.

 الثالث: ال تدخل الكراهة حىت يصلي الصبح.
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 قال أبو زكر�: وهو الصحيح، استدلَّ من جوََّز ذلك مبا عند أيب داود من حديث عمرو بن
َجْوُف اللَّْيِل اْآلِخُر، َفَصلِّ َما ِشْئَت، فَِإنَّ الصََّالَة «يُّ اللَّْيِل َأْمسَُع؟ قَاَل: َعْبَسَة: َ� َرُسوَل ِهللا، أَ 

قَاَل الدَّاوِديُّ: يف حديث عائشة داللة أن ». َمْشُهوَدٌة َمْقُبوَلٌة، َحىتَّ ُتَصلَِّي الصُّْبَح، مثَُّ َأْقِصر
 من يـَُعّرِفه هبا. إال عاملًا ابألوقات أو يكون له املؤذن ال يكون



 وفيه أن مراعاة الوقت للمؤذن، وأن اإلمام جيعل إليه ذلك.
 وفيه تعجيل ركعيت الفجر عند طلوع الفجر.

َفتَـْنيِ) استحبَّ ختفيفها مجاعة وهو مذهب مالك والشافعي يف آخرين.  وقوهلا: (َخِفيـْ
 أن ذلك غري حمرم.ال أبس إبطالتها، ولعلَّه أراد  وقال النخعيُّ واختاره الطحاويُّ:

َا َأطَاَل رَْكَعِيت الَفْجرِ «عن سعيد بن جبري » املصنف«ويف   ».َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُرمبَّ
وعن احلسن ال أبس إبطالتهما يقرأ فيهما جيزيه إذا فاته، وقال جماهد: ال أبس أن يطيل ركعيت 

كاه الطحاوي وعياض، واحلديث الصحيح يردُّ ذلك لغ قوم فقالوا: ال قراءة فيها حالفجر واب
كان َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف اُألْوَىل ِبَفاِحتَِة الِكَتاِب َوبـ {ُقْل َ� أَيـَُّها الَكاِفُرون} َوِيف «وهو 

 ».الثَّانَِيِة اِبلَفاِحتَِة َو {ُقْل ُهَو ُهللا َأَحٌد}
 ».َرأُ ِفْيِهَما {ُقوُلوا آَمنَّا ابهلل} َوِبَقْوِلِه {ُقْل َ� َأْهَل الكتاِب}َكاَن يـَقْ «ويف رواية ابن عباس 

أليب العباس الغافقي أمر رجًال شكا إليه شيًئا أن يقرأ يف األوىل » فضائل القرآن العظيم«ويف 
ة {أمل تر كيف} واستحبَّ مالك بفاحتة الكتاب وسورة {أمل نشرح} ويف الثانية ابلفاحتة وسور 

َها أِبُمِّ اال  قتصار على الفاحتة على ظاهر قول عائشة: َكاَن ُخيَّفَفُهَما َحىتَّ ِإّينِ َألقـُْوُل َقْد قـََرَأ ِفيـْ
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 الِكَتاِب.
 وأمَّا االضطجاع بعد ركعيت الفجر فسيأيت يف التطوع.
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ة يف البيت كاالنتظار يف املسجد إذ لو مل يكن كذلك خلرج وفيه داللة على أن االنتظار للصال
 إىل املسجد ليأخذ لنفسه من حظها من فضيلة االنتظار وهللا تعاىل أعلم. َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

 اَبٌب بـَْنيَ ُكلِّ َأَذانـَْنيِ َصالٌَة ِلَمْن َشاَء تقدم ذكره.
 ُمَؤذٌِّن َواِحٌد) (اَبُب َمْن قَاَل: لِيُـَؤذِّْن ِيف السََّفرِ 

ْن أَيُّوَب، َعْن َأِيب ِقالَبََة، َعْن َماِلِك ْبِن احلَُوْيِرِث َحدَّثَنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد، َحدَّثَنا ُوَهْيٌب، عَ  - 628
َلًة، وََكاَن رَِحيًما  قاَل: أَتـَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف نـََفٍر ِمْن قـَْوِمي، فََأَقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشرِينَ  لَيـْ

اْرِجُعوا َفُكونُوا ِفيِهْم، َوَعلُِّموُهْم، َوَصلُّوا، فَِإَذا َحَضَرِت «قَاَل: رَِفيًقا، فـََلمَّا رََأى َشْوقـََنا ِإَىل َأَهِليَنا، 
 ]628[خ ». الصََّالُة فـَْليُـَؤذِّْن َلُكْم َأَحدُُكْم، َوْليَـُؤمَُّكْم َأْكبَـرُُكمْ 

ى رَُجَالِن النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ ٍد، َعْن َأِيب ِقالَبََة يف اَبِب اَألَذاِن للُمَساِفرِْيَن إذا كانوا مجاعًة، أَتَ وَعْن َخالِ 



ُتَما َخَرْجُتَما، فََأذَِّ�، مثَُّ َأِقيَما، مثَُّ لِيَـُؤمَُّكَما َأْكبَـرُُكَما«عليِه وَسلََّم يُرِيَداِن السََّفَر، فـََقاَل:   ».ِإَذا أَنـْ
 احلديَث.» إذا َحَضَرِت الصَّالُة فََأذِّ�َ «ويف ابب اثنان فما فوقهما مجاعٌة: 
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َم َوَحنُْن ويف ابب إذا استووا يف القراءة فـَْليَـُؤمَُّهْم َأْكبَـُرُهْم: َقِدْمَنا َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
ِإَىل ِبَالدُِكْم، فـََعلَّْمُتُموُهْم، فـَْلُيَصلُّوا َصالََة َكَذا ِيف ِحِني َكَذا،  َلْو رََجْعُتمْ «َشبَـَبٌة، متقاربون وفيه: 

 فـََلمَّا َظنَّ َأ�َّ َقِد اْشتَـْقَنا َأْهَلَنا َسأَلََنا َعمَّنْ «ح. ويف إجازة خرب الواحد: » َوَصَالَة َكَذا يف حني كذا
َوذََكَر َأْشَياَء -ُعوا ِإَىل َأْهِليُكْم، فََأِقيُموا ِفيِهْم َوَعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم تـَرَْكَنا بـَْعَدَ�، فََأْخبَـْرَ�ُه، فَقاَل: اْرجِ 

ُتُموِين ُأَصلِّي -َأْحَفُظَها وَال َأْحَفُظَها  احلديَث.» َوَصلُّوا َكَما رَأَيـْ
ٍة} اآلية [التوبة: وقول هللا عز وجل: {فـََلْوَال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرقَ  ويف ابب رمحة الناس والبهائم حنوه

 ] وهو حديث خمرج يف كتب الستة.122
ويف رواية ِألَِيب ِقَالبََة: فَأَْيَن اْلُقْرآُن؟ قَاَل: ِإنـَُّهَما  ». وَُكنَّا يـَْوَمِئٍذ ُمتَـَقارِبـَْنيِ ِيف اْلِعْلمِ «وعند أيب داود: 

 رِبـَْنيِ.َكاَ� ُمتَـَقا
فاظ املتعددة كانت منه يف وفادتني أو يف وفادة واحدة قَاَل الُقْرُطِيبُّ: حيتمل أن تكون هذه األل

غري أن الفعل تكرر منه ومن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فيحتمل أن يكون قوله: شببة ونفر يريد 
 نه ملا أراد السفر جاء هو وصاحب له.وقت قدومهم على رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأ

ًقا) قال النووي: رواية البخاري بوجهني: ابلقافني، وابلفاء والقاف، ورواية مسلم  وقوله: (رَِفيـْ
ابلقافني خاصة، قال ابُن قـُْرُقول: رواية القابسي ابلفاء، واَألِصيلي وأيب اهليثم ابلقاف، ومعنامها 

 ى ُهللا عليِه وَسلََّم ميلهم إىل العود وكان يريدظاهر، وَلمَّا تـََلمََّح منهم َصلَّ 
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 بعودهم أمرين:
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األول: تعليم قومهم اإلسالم وشرائعه أو لِيُـَؤنَِّسهم وخيفف عنهم كلفة الغيبة لئال ينفروا من 
م عنهم، قال ابن اْلُمَنري: هذا احلديث إمنا بنيَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هلم اإلسالم، ولو طال مقامه

ئذ قال: فإذا حضرت الصالة فيهم فليؤذن لكم أحدهم غري أن حاهلم إذا وصلوا إىل أهليهم وحين
له أال جتعل الكالم قاصًرا على وصوهلم إىل أهليهم بل عاًما يف أحواهلم منذ خروجهم من عنده، 



ل: وفائدة الرتمجة أن واحًدا من املسافرين يكفي أذانه دون بقية الرفقة لئال يتخيل أنه ال يكفي قا
وقد قال يف احلديث اآلخر للرفيقني: أذَِّ� وأقيما فبني هنا أن التعدد ليس األذان إال من مجيعهم 

 شرطًا. انتهى.
 واحتجَّ هذا من يقول بوجوب األذان يف مجاعة.

رجل يف سفر أو يف »: اجلامع«َ�) عامٌّ للمسافر وغريه، ذكر قاضي خان يف قوله يف وقوله: (فََأذِّ 
راهة مقصورة على املسافر، أما من صلَّى يف بيته فاألفضل له بيته بغري أذان وإقامة يكره قال: الك

من  أن يؤذن ويقيم ليكون على هيئة اجلماعة، وهلذا كان اجلهر ابلقراءة يف حقه أفضل، واْسَتَدلَّ 
وبقول ابن ». ِإَذا ُكْنَت يف ابِديـََتَك فارفْع صوَتَك ابألذانِ «قال مبطلوبية األذان يف السفر بقوله: 

، وكذا حديث سلمان: » قل صلوا يف رحالكم«ه: عمر ملؤذن ِإَذا َكاَن «وقد تقدما عند البخاريِّ
من عند أيب الشيخ وحبديث أيب ذر اآليت وغري  احلديثَ » الرَُّجُل أبَِْرِض َقيٍّ فََأذََّن َأذََّن َوَأقَاَم ... 

 ذلك من األحاديث.
: يدلُّ على تساويهما يف شروط اإلمامة ورجَّح أحدمها وقوله: (لِيَـُؤمَُّكما َأْكَربُكَما) قَاَل الُقْرُطِيبُّ 

، انتهى. نِّ  ابلسِّ
كرب الفضل والعلم حديث أيب داود املتقدم يعضده، وقال ابُن بَزِيَزَة: جيوز أن يكون أشار إىل  

 والفقه تقدم ذكره يف آخر كتاب الطهارة.
 (اَبُب اَألَذاِن ِلْلُمَساِفِر ِإَذا َكانُوا َمجَاَعًة)

 ]629فيه حديث أيب ذر تقدم يف اإلبراد. [خ  - 629
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 ]630وحديث مالك ابن احلويرث الذي فرغنا منه اآلن. [خ  - 630
 ه يف الباب الذي بعد هذا طرفًا.وحديث أيب جحيفة وإن كان قد ذكر�ه يف الطهارة فسنذكر من

 وحديث ابن عمر تقدم.
جيم ساكنة بعدها نون مث نون أخرى بعد األلف، فهو  وأما (َضْجَناُن) بضاد معجمة مفتوحة مث

ُجبَـْيٌل على بَرِْيٍد من مكة شرفها هللا تعاىل، قال أبو عبيدة: ويدلك أن بني َضْجَناَن وُقِديد ليلة 
 مرَّ النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف غزوة ذات الرقاع:قول معبد بن أيب معبد و 
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 ْن رُفْـَقَيتْ ُحمَمٍَّد ... تـَْهِوي َعَلى ِديِن أَبِيَها اْألَتْـَلدِ َقْد نـََفَرْت مِ 

 َقْد َجَعَلْت َماَء ُقَدْيٍد َمْوِعِدي ... َوَماَء َضْجَناَن َهلَا ُضَحى اْلَغدِ 



 نه وبني مكة مخسة وعشرون ميًال، وبينه وبني َمرٍّ تسعة أميال وهللا تعاىل أعلم.وقال الزخمشري: بي
 يـَتَـتَـبَُّع املَُؤذُِّن فَاُه َهُهَنا َوَهُهَنا، َوَهْل يـَْلَتِفُت ِيف اَألَذاِن)(ابٌب َهْل 

َفَة:  ُقْوُل: َميِيًنا َوِمشَاًال َحيَّ َفَجَعْلُت أَتـَتَـبَُّع فَاُه َهُهَنا َوَهُهَنا يَـ «يف صحيح مسلم من حديث أيب ُجَحيـْ
 ».َعَلى الصَّالِة َحيَّ َعَلى الَفَالحِ 

فَلمَّا بـََلَغ َحيَّ َعَلى الصَّالِة َحيَّ َعَلى الَفَالِح َلَوى ُعنُـَقُه َميِيًنا َوِمشَاًال َوملْ : «وعند أيب داود
 على ذلك. ، وأما االلتفات ففيما قدمناه من حديث أيب جحيفة ما يدلُّ »َيْسَتِدرْ 

 ».ِمشَاًال َفَجَعَل يـَُقْوُل ِيف َأَذانِِه َهَكَذا يـَْنَحِرُف َميِيًنا وَ «وعند النسائي: 
 ».َفَجَعَل يـَُقْوُل ِبَرْأِسِه َهَكَذا َوَهَكَذا َميِيًنا َوِمشَاًال َحىتَّ فـَرََغ ِمْن َأَذانِهِ «وعند الطرباين: 

َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َأذَّ�َّ أو َأَقْمَنا َأالَّ  َأَمَر�َ «للدارقطين عن بالل: » األفراد«ويف 
 ».َأْقَداَمَنا ِمْن َمْوِضِعَها نُزِْيلَ 
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رَأَْيُت «وعند الرتمذي صحيًحا من حديث عبد الرزاق، َحدَّثَنا سفيان عن عون عن أبيه قال: 
وزعم البيهقيُّ أنَّ االستدارَة يف حديث أيب جحيفة » ُر َويـَتَـتَـبَُّع فَاُه َهُهَنا َوَهُهَناِبالًال يـَُؤذُِّن َوَيُدوْ 

طرق الصحيحة وسفيان الثوري إمنا روى االستدارة يف هذا احلديث عن رجل عن ليست من ال
ه احلجاج بن أرطأة، واحلجاج غري حمتج به، ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن  عون وحنن نتومهَّ
عون مدرًجا يف احلديث، وعبد الرزاق َوِهَم يف إدراجه، مث ذكر سنًدا إىل عبد هللا بن حممد بن 

َبه: وابإلسناد الوليد عن سف يان، حدثين عون عن أبيه فذكر حديثًا ليس فيه االستدارة، وقال ُعَقيـْ
 عدين: يعين بالًال.َحدَّثَنا سفيان، حدثين ممن مسعه عون أنه كان يدور ويضع يديه يف أذنيه. قال ال

َهِقيُّ: وهذه رواية احلجاج بن أرطأة عن عون، مث أسند إىل احلجاج عن عون  عن أبيه: قَاَل البَـيـْ
َلِقيَـَنا رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابألَْبطِح وحضرْت صالُة الظُّْهِر، فقاَم بالٌل  خرجنا ُحجَّاًجا فـَ

 ُذنـَْيِه، واستداَر يف أذانِِه كأين أنظُر إليه يستديُر يف أذانه.فأذََّن الظهَر، ووضَع يديه يف أُ 
َهِقيُّ: ورويناه من حديث  قيس بن الربيع عن عون ومل يستدر قال: وحيتمل أن يكون قَاَل البَـيـْ

 احلجاج أراد ابالستدارة االلتفات يف احليعلتني فيكون موافًقا لسائر الرواة. انتهى.
 أب�ا ليست يف الطرق الصحيحة فليس جيًدا أل�لقائل أن يقول أما تعليل 
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كم أيًضا هلا، ورواها أبو نعيم يف قد أسلفنا أن الرتمذي صححها، وسيأيت تصحيح احلا 



، َحدَّثَنا » مستخرجه« ثـََنا ابن َمْهِديٍّ عن أيب أمحد، َحدَّثَنا املطرز، َحدَّثَنا بـُْندار ويعقوب، حدَّ
 ستدارة.سفيان عن عون فذكر اال
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عوانة عن يوسف أيب » صحيح«ورويناه يف » قاَل عبُد الرمحِن: َفَجَعْلُت أَتـَتَـبَُّع فَاهُ «ويف لفٍظ: 
حممد بن أيب بكر، َحدَّثَنا مؤمل عن سفيان عن عون فذكر االستدارة، وفيه أيًضا  القاضي َحدَّثَنا

 ردٌّ لقوله: وهَم عبد الرزاق يف إدراجه ملا ذكر� من متابعة ابن مهدي له.
هدي فلم يذكر فإن اعرتض معرتٌض أبن أاب عوانة رواه عن أيب أمية، َحدَّثَنا القواريريُّ عن ابن م

ا له: بندار ويعقوب ومؤمل تواردوا على هذه الز�دة فال يـَُردُّ قوهلم لرواية هذه الز�دة؟. قلن
واحٍد، مث إ� وجد� لسفيان متابًعا على روايته من عند الطرباين من طريق حسنة رواها عن احلسن 

األودي عن عون عن أبيه،  بن العباس عن حممد بن نوح الرازيني عن ز�د بن عبد هللا عن إدريس
أبو الشيخ عن الصويف َحدَّثَنا علي بن اجلعد، َحدَّثَنا محاد بن سلمة قال: وأخرب� أبو  ورواها

ثـََنا ابن �جية، َحدَّثَنا الربيع بن  يعلى، َحدَّثَنا إبراهيم بن احلجاج، َحدَّثَنا كامل، َحدَّثَنا محاٌد، وحدَّ
 عون فذكره.ثعلب، َحدَّثَنا هشيم مجيًعا عن 

من حديث كامل أيب العالء عن أيب صاحل عن أيب هريرة: َأَمَر أَْبو َحمُْذْورََة » ْطينسنن الدَّارَقُ «ويف 
 َأْن َيْسَتِديـَْر ِيف َأَذانِِه.

 قال البخاري: ويذكر عن بالل أَنَُّه َجَعَل ُأْصبُـَعْيِه ِيف ُأُذنـَْيِه.
ن حجاج عن عون عن ب بن إبراهيم، َحدَّثَنا هشيم عَحدَّثَنا يعقو »: صحيحه«قال ابن خزمية يف 

مثَُّ قَاَل اَبُب ِإْدَخاُل اُألْصبُـَعْنيِ ِيف ». رَأَْيُت ِبَالًال يـَُؤذُِّن َوَقد َجَعَل ُأْصبُـَعْيِه ِيف ُأُذنـَْيهِ «أبيه قال: 
حجاج بن أرطأة اُألُذنـَْنيِ ِعْنَد اَألَذاِن، إْن صحَّ اخلرب فإن هذه اللفظة لسُت أحفظها إال عن 

 َع احلجاج هذا اخلرب من عون أم ال؟ فأ� أشك يف صحة هذا اخلرب هلذه العلة.ولسُت أفهُم َأِمسَ 
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عن عمر بن َشبََّة، َحدَّثَنا عمر بن علي بن مقدم عن »: صحيحه«ورواه أبو عوانة اإلسفراييين يف 
يث أيب معاوية عن حجاج، وأبو علي من حد»: مسنده«و بكر البزار يف احلجاج عن عون به، وأب

َفَة حسن  الطُّوسي عن الدورقي َحدَّثَنا هشيم عن حجاج عنه مث قال: يقال حديث أيب ُجَحيـْ
 صحيح.



إال من حديث حجاج)  -يعين إدخال األصبعني يف األذنني-ويف قول ابن خزمية (لست أحفظها 
حديث عبد الرمحن بن سعد بن عمار، ها أيًضا يف كتاب أيب الشيخ من نظٌر من حيث إ�َّ روينا

حدثين أيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َأَمَر ِبَالًال َأْن َجيَْعَل ُأْصبُـَعْيِه ِيف 
 ُأُذنـَْيِه.

وعمري وعمار ابين  ومن حديث ابن كاِسٍب، َحدَّثَنا عبد الرمحن بن سعد عن عبد هللا بن حممد
 م عن أجدادهم عن بالل أنَّ النيب صلى هللاحفص عن آابئه

 %140ص  1%ج 
 ».ِإَذا َأذَّْنَت فَاْجَعْل ِإْصبَـَعَك ِيف ُأُذنـَْيَك، فَِإنَُّه َأْرَفُع ِلَصْوِتكَ «عليه وسلم قال له: 

رو، َحدَّثَنا اْلُمَفضَُّل بن ومن حديث حممد بن عمرو بن شهاب، َحدَّثَنا أيب، َحدَّثَنا إمساعيل بن عم
َصَدَقَة عن يزيد بن أيب ز�د عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد هللا بن زيد فذكر حديث 

 ».َوَجَعَل ُأْصبُـَعْيِه ِيف ُأُذنـَْيِه َوَ�َدى يعين الذي رآه عبد هللا يف نومه«األذان، وفيه: 
شرح « ُأُذنـَْيِه. زاد يف ُذْورَة َجَعَل ُأْصبُـَعْيِه ِيف أنَّ أاَب حمَ »: اإلشراف«وذكر ابن املنذر يف كتاب 

البن أيب شيبة عن ابن سريين: » املصنف«َضمَّ َأَصاِبَعُه اَألْرَبع َوَوَضَعَها َعَلى ُأُذنـَْيِه. ويف »: اهلداية
َلَة َوَأْرَسَل َيَدْيِه فَِإَذا بـََلَغ الصَّ   َعْيِه ِيف ُأُذنـَْيِه.الة َوالَفَالح َأْدَخَل ُأْصبُـ أَنَُّه َكاَن ِإَذا َأذََّن اْستَـْقَبَل الِقبـْ
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َلَة َأْدَخَل ُأْصبُـَعْيِه  َهِقيُّ: وروينا عن ابن سريين أن بالًال كان إذا أذََّن اْستَـْقَبَل الِقبـْ ِيف ُأُذنـَْيِه وقَاَل البَـيـْ
 ِيف بـَْعِض آَذانِِه، َوِيف اِإلقَاَمِة.

 لسُّنَِّة َأْن ُتْدِخَل ُأْصبَـَعْيَك ِيف ُأُذنـَْيَك.ِألَِيب نـَُعْيٍم عن سهل أيب أسد قال: ِمَن ا» الصالة«ويف 
وكان سويد بن غفلة يفعله، وكذا ابن جبري، وأمر به الشعيب وشريك، قال ابن املنذر: وبه قال 

 وأمحد إسحاق وأبو حنيفة وحممد بن احلسن، وقال مالك: ذلك واسع.احلسن 
َعْيِه ِيف ُأُذنـَْيِه. هذا التعليق رواه ابن أيب شيبة عن وكيع قال البخاري: وََكاَن ابُن ُعَمَر َال َجيَْعُل ِإْصبَـ 

جيعل  َحدَّثَنا سفيان عن يسري قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعري، قال سفيان: فقلت له: روايته
 أصبعيه يف أذنيه قال: ال.

ا التعليق أيًضا أبو بكر قال البخاري: وقال إبراهيم: ال أبََْس َأْن يـَُؤذَِّن َعَلى َغْريِ ُوُضوٍء. روى هذ
 عن جرير عن منصور عن إبراهيم أنه قال: ال أبََْس َأْن يـَُؤذَِّن َعَلى َغْريِ ُوُضوٍء، مثَّ ينزُل فيتوضأ.

ن سفيان عن منصور عن إبراهيم: ال أبس أن يؤذن على غري وضوء. وعن قتادة وَحدَّثـََنا وكيع ع
 أبس أن يؤذن غري طاهر ويقيم وهو طاهر.وعبد الرمحن بن األسود ومحاد وقال احلسن: ال 



: كانوا ال يرون أبًسا أن يؤذن الرجل على غري وضوء. : قال إبراهيُم النََّخعيُّ َهِقيُّ  وقَاَل البَـيـْ
 : َوقَاَل َعطَاٌء: الُوُضوُء َحقٌّ َوُسنٌَّة.قال البخاريُّ 

د هللا عن عطاء: أنه  عن حممد بن عبد هللا األسدي عن معقل بن عبي» مصنفه«روى أبو بكر يف 
كره أن يؤذن الرجل وهو على غري وضوء. وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة ذكرها أبو الشيخ عن 

الوليد بن مسلم بن معاوية عن حيىي عن الزهري عن أيب عاصم َحدَّثَنا هشام بن عمار، َحدَّثَنا 
ئ«قال: سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم   ».َال يـَُؤذُِّن ِإالَّ ُمتَـَوضِّ
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َهِقيُّ: كذا رواه معاوية بن حيىي الصََّديف هو ضعيٌف، والصحيح رواية يونس وغريه عن  قَاَل البَـيـْ
 ا ذكر الرتمذي حديث يونس قال: هذاالزهري مرسًال، وَلمَّ 
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 زهري عن أيب هريرة.أصح يعين من احلديث املرفوع الذي عنده من حديث ال

وعند أيب الشيخ من حديث عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال: حقٌّ وُسنٌَّة مسنونٌة أال يؤذن إال 
ن أبيه مرفوًعا. وعند أيب شيبة: َأَمَر وهو طاهر. وقاله علي بن عبد هللا بن عباس ورواه أيًضا ع

نَُه أالَّ يـَُؤذَِّن َحىتَّ يـَتَـَوضَّأَ   .ُجمَاِهٌد ُمَؤذِّ
وقوله: (األذاُن َحقٌّ َوُسنٌَّة) أراد إمجاعهم أن من ترك األذان مل تفسد صالته، ولو قال قائل: إن 

] مل يبعد، 9اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا} [اجلمعة: األذان فريضة لقوله تعاىل: {ِإَذا نُوِدَي ِللصََّالِة ِمْن يـَْوِم 
 فحسن، وليس من واجبات األذان. ودخول األصبع يف اآلذان إن أراد أن يكون أرفع لصوته

 اختلف أهل العلم يف األذان على غري وضوء:
فالذي ذهب إليه أبو حنيفة إن أذن املؤذن على غري وضوء جاز، ويكره أن يقيم على غري 

 وهو جنب، وبكراهة األذان على غري وضوء يقول الشافعي وإسحاق. وضوء، أو يؤذن
 املبارك وأمحد.ورخص فيه بعضهم وبه يقول سفيان وابن 

قال البخاري: وقالت عائشة رضي هللا عنها: َكَانَ َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْذُكُر َهللا َعَلى  
من حديث عبد هللا اْلَبِهيِّ عنها، وقال فيه » صحيحه«مسلم يف ُكلِّ َأْحَيانِِه. هذا التعليق رواه 

 الرتمذي: حسن غريب.
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ن املنري: وجه مناسبة هذا احلديث ابلرتمجة أنه أراد أن حيتج على جواز االستدارة وعدم قال اب
األذان فإن املشرتط لذلك أحلقه ابلصالة فأبطل عليه هذا اإلحلاق  اشرتاط استقبال القبلة يف

ملخالفته حلكم الصالة يف الطهارة فإذا خالفها يف الطهارة وهي إحدى شرائطها أذن ذلك 
يف االستقبال وبطريق األوىل فإن الطهارة أدخل يف االشرتاط من االستقبال، ويؤيد هذا  مبخالفته

ر عند حي على الفالح فإن هذه ليست ذكًرا إمنا هي خطاب النظر أن بعضهم قال: يستدي
 للناس فبعدت عن شبه الصالة فسقط اعتبار الصالة فيها وهللا تعاىل أعلم.

 َنا الصَّالَُة)(اَبُب قـَْوِل الرَُّجِل فَاتـَتْـ 
َنا الصََّالُة، َولِيَـُقْل َملْ نُْدِرْك، َوقَـ  ْوُل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وََكرَِه ابُن ِسريِيَن َأْن يـَُقوَل: فَاتـَتـْ

 َأَصحُّ.
َكاَن ُحمَمٌَّد َيْكَرُه َأْن «عن أزهر عن ابن َعْوٍن قال » املصنف«التعليق عن ابن سرين رواه يف 

َنا الصََّالُة، َويـَُقوُل: َملْ ُأْدِرْك َمَع َبِين ُفَالنٍ يَـ  ى هللاُ عليِه وقول البخاري: وقول النيب َصلَّ ». ُقوَل: فَاتـَتـْ
 وَسلََّم: أصح يعين احلديث الذي نذكره.

َباُن، َعْن َحيَْىي، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب قَـ  - 635 َتاَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َحدَّثَنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّثَنا َشيـْ
َنَما َحنُْن ُنَصلِّي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإْذ مسَِ   َع َجَلَبَة رَِجاٍل،بـَيـْ
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ُتُم الصََّالَة َفَال تـَْفَعُلوا ِإَذا «قَاُلوا: اْستَـْعَجْلَنا ِإَىل الصََّالِة؟ قَاَل: » َما َشْأُنُكْم؟«فـََلمَّا َصلَّى قَاَل:  أَتـَيـْ

 ]635[خ ». افـََعَلْيُكْم اِبلسَِّكيَنِة، َفَما َأْدرَْكُتْم َفَصلُّوا َوَما فَاَتُكْم فََأِمتُّو 
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ورواه مسلم من حديث معاوية بن سالم عن حيىي فقال: أخربين عبد هللا بن أيب قتادة أن أابه 
». وَما فَاَتُكْم فَاْقُضوا«س. وعند أيب نعيم األصبهاين: أخربه فذكره مزيًال بشائبة االنقطاع من املدل

 وكذا ذكرها اإلمساعيلي من حديث شيبان عن حيىي.
يج عن عطاء عن أيب هريرة أنه قال: ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم ُمْقِبًال ِإَىل من حديث ابن جر » احمللى«ويف 

، َوَما فَاَتُه فـَْليَـْقِضِه بـَْعُد.الصََّالِة فـَْلَيْمِش َعَلى ِرْسِلِه، فَِإنَُّه ِيف َصَال   ٍة، َفَما َأْدَرَك فَلُيَصلِّ
ْعتُ «قال عطاء: وإين ألصنعه. ورواه البخاري مرفوًعا:  ُم اِإلقَاَمَة، فَاْمُشوا ِإَىل الصََّالِة ِإَذا مسَِ

 ».وا، َوَما فَاَتُكْم فََأِمتُّواَوَعَلْيُكْم اِبلسَِّكيَنِة َوالَوقَاِر، َوالَ ُتْسرُِعوا، َفَما َأْدرَْكُتْم َفَصلُّ 
ْعَمُد ِإىل الصَّالِة فـَُهَو ِيف َصلِّ َما َأْدرَْكَت، َواْقِض َما َسبَـَقَك فَِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا َكاَن يَـ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 

 ».َصَالةٍ 



 ».َوَما فَاَتُكْم فَاْقُضوا«وعند أمحد من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عنه: 
ال أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري عن سفيان عن عيينة وأخطأ يف » التمييز«مسلم: يف قال 

َهِقيُّ: أراد إتيا�ا إ َوَما فَاَتُكْم «ىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وإمنا لفظه: هذه اللفظة. قَاَل البَـيـْ
ين احلديث الذي سقناه آنفا وإن يع»: صحيحه«ففيه نظر من حيث إن مسلًما خرََّج يف » فََأِمتُّْوا

أراد إتيا�ا إىل الزهري وهو الظاهر، فإن ابن أيب شيبة روى عن وكيع عن سفيان عن سعد عن 
 انتهى.». َوَما فَاَتُكْم فََأِمتُّْوا«ة عن أبيه عنه ح، وفيه: عمر بن أيب سلم

 وهو ابن أيب ذئب. »:مستخرجه«وقد وجد� لسفياَن ُمَتاِبًعا ذكره أبو نعيم األصبهاين يف 
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». واقضوا«بلفظ:  -أي سلمة عنه-عن ابن جريج أخربين عن الزهري » مسند أيب قرة«ويف 
َوْليَـْقِض «حدثين عمر بن أيب سلمة عن أبيه عنه بلفظ: قال: وذكر سفيان عن سعد بن إبراهيم 

 ».َما َسبَـَقهُ 
ائْـُتوا َوَعَلْيُكُم السَِّكيَنُة، َفَصلُّوا َما «عنه: وعند أيب داود من طريق سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة 

 ».َأْدرَْكُتْم َواْقُضوا َما َسبَـَقُكم
وكذا قال أبو رافع عن أيب هريرة » َوْليَـْقضِ « قال أبو داود: وكذا قال ابن سريين عن أيب هريرة:
 وأبو ذر روى عنه: فَأِمتُّوا واْقُضوا ما اختلف عليه.

 : رواه حممد بن مصعب عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن أنس ووهم فيه.قَاَل الدَّارَُقْطين
ده عن قال أبو احلسن: وهو حمفوظ عن أيب سلمة وسعيد عن أيب هريرة، فكان الزهري رمبا أفر 

د بن حيىي عن الثوري عن األعمش عن سعد  أحدمها ورمبا مجعه، ورواه خالَّ
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ن أبيه قال: وذكر األعمش فيه وهٌم. قَاَل الدَّارَُقْطين: وهو بن إبراهيم عن عمر بن أيب سلمة ع
اهم عن صحيح عن عمر بن أيب سلمة وعن عمر ابنه. (اجلََلَبُة) األصوات املختلفة قيل: إمنا �

ذلك ألنَّه ينايف الوقار يف الصالة كذا ذكره شارحو هذا الكتاب وكأنه غفله عما يف احلديث إذا  
 فهو يف صالة.كان يعمد إىل الصالة 

 وقال ابن اجلوزي: أكثر طرق أيب هريرة: (فََأِمتُّوا).
ترتب على هذا اختلف العلماء يف اإلمتام والقضاء املذكورين هل مها مبعًىن واحد أو مبعنيني؟ و 

 خالف ما يدركه الداخل مع اإلمام هل هو أول صالته أو آخرها على ثالثة أقوال:
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وأنه يكون ابنًيا عليه يف األفعال واألقوال، واثلثها: أول صالته ابلنسبة  أحدها: أنه أول صالته
ها وآخرها ابلنسبة إىل األقوال فيقضيها، فمن قال ابلقول األول: الشافعي إىل األفعال فيبين علي

وإسحاق واألوزاعي وهو مروي عن علي بن أيب طالب وسعيد بن املسيب واحلسن وعطاء 
ألنَّ » َوَما فَاَتُكْم فََأِمتُّْوا«وأمحد مستدلني بقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  ومكحول ورواية عن مالك

إلمتام واقع على ابٍق من شيء قد تقدم سائره، روى البيهقي من حديث عبد الوهاب بن لفظ ا
وعن » َما َأْدرَْكَت فـَُهَو َأوَُّل َصالَِتكَ «عطاء عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي: 

ِمْن  ابن عمر بسند جيد مثله ومن حديث ربيعة أن عمر بن اخلطاب وأاب الدرداء قاال: َما َأْدرَْكتَ 
 آِخِر َصالِة اِإلَماِم فَاْجَعْلُه َأوََّل َصالَِتَك وكذا قاله: األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز.

َمسَاَواٍت ِيف يـَْوَمْنيِ} [فصلت: وقال بعضهم: القضاء مبعىن الفعل قال تعاىل: {فـََقَضاُهنَّ َسْبَع 
ُتْم َمَناِسَكُكْم} [البقرة:12  ].200 ] وقال تعاىل {فَِإَذا َقَضيـْ

وممن قال ابلقول الثاين: جماهد وابن سريين وأبو حنيفة وسفيان بن سعيد، وعن أمحد روايتان، 
 قال ابن اجلوزي: األشبه مبذهبنا ومذهب أيب حنيفة أنه آِخُر َصالَتِه.

ابُن َبطَّاٍل: رُِوَي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي والشعيب وأيب قالبة ورواه  قَالَ 
بن القاسم عن مالك وهو قول أشهب وابن املاجشون واختاره ابن حبيب حمتجني بقوله َصلَّى ا

أيب ذر رضي هللا عنه  ورواه ابن أيب شيبة بسند صحيح عن» َوَما فَاَتُكْم فَاْقُضْوا«ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 ن معاذ بن جبل.وابن حزم بسند مثله عن أيب هريرة والبيهقي بسند ال أبس به على رأي مجاعة ع

قال ابن اجلوزي: وجياب عن قوله: فأمتوا أبن صالة املأموم مرتبطة بصالة اإلمام فيحمل قوله 
ات فقضاؤه إمتام ملا نقص فأمتوا على أنَّ من قضى ما فاته فقد أمتَّ؛ ألن الصالة تنقص مبا ف

 وأشار
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 إىل هذا ابن رشد بقوله: روعي فيه اختالف نية اإلمام واملأموم.
 ة إىل األقوال: مالك.وممن قال أول صالته ابلنسبة إىل األفعال وآخرها ابلنسب

ته من القراءة أبم القرآن قَاَل ابُن َبطَّاٍل عنه: ما أدرك فهو أول صالته إال أنه يقضي مثل الذي فا
 وسورة.

وقال ُسْحُنون: هذا الذي مل نعرف خالفه، دليله ما رواه البيهقي من حديث قتادة أن علي بن 



 ».ُهَو َأوَُّل َصالَِتَك َواْقِض َما َسبَـَقَك ِبِه أِبُمِّ الُقْرآنِ َما َأْدرَْكَت َمَع اِإلَماِم فَـ «أيب طالب قال: 
.قال عبد الرزاق: وَحدَّثَـ   َنا َمْعَمٌر عن قـََتادة عن سعيد بن املسيب مثل قول عليٍّ

قَاَل ابُن التِّْنيِ: قال بعضهم: إمنا هذا اختالف يف عبارة يؤول يف معىن واحد وهو أن ما أدرك أول 
 يفعله من قيام وجلوس وهو آخرها فيما يفعله من القراءة.صالته فيما 

لك وأصحابه أن القاضي إمنا يفرتق بني الباين يف قال: وقال الشيخ أبو حممد: ال خالف عن ما
السورة فقط ال يف القيام واجللوس وأن كل مأموم فقاٍض، وكلُّ فذٍّ أو إمام فباٍن، قال ابن رشد: 

 ة يعين املتقدمة إىل املذهب.وقد ُنِسَبِت األقوال الثالث
أدرك فهو أول صالته إال أنه  قَاَل السََّفاُقسيُّ: وعن املزين وإسحاق وأهل الظاهر قول آخر: وما

يقرأ فيها ابحلمد وسورة مع اإلمام وإذا قام للقضاء قضى ابحلمد وحدها؛ ألنه آخر صالته وهللا 
 تعاىل أعلم.

: قال أبو قتادة يعين ب ه احلديث الذي تقدم ذكره وكذا احلديث الذي يف ابب مىت وقول البخاريِّ
بقي شيء من الكالم على بعض ألفاظه وهي قال أبو يقوم الناس إذا رأوا اإلمام عند اإلقامة و 

َنُة) تفرد به شيبان وعلي بن املبارك » األطراف«العباس الطرقي يف كتاب  قوله: (َوَعَلْيُكُم السَِّكيـْ
 نتهى.عن حيىي بن أيب كثري. ا

ويف أيب داود وذكر هذه اللفظة من حديث معاوية بن سالم عن حيىي، ويف رواية معمر وتفرد هبا 
 عنه: حىت تروين قد خرجت.
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ويف ». ِإَذا ُأِقْيَمِت الصَّالُة َفَال تـَُقْوُمْوا َحىتَّ تـََرْوِينْ «قال بعض العلماء: قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
َنا َرُسْولُ «رواية أيب هريرة:  ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه  أُِقْيَمِت الصَّالُة فـََعَدَلِت الصُُّفْوُف قـَْبَل َأْن َخيُْرَج ِإلَيـْ

 ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت تـَُقاُم ِلَرُسْوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـَيَـُقْوم النَّاس ِيف «ويف رواية: ». وَسلَّمَ 
 ».َمَصافِِّهْم قـَْبَل َأْن يـَُقْوَم النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َمَقاَمهُ 

َكاَن ِبَالٌل يـَُؤذُِّن ِإَذا َدَحَضِت الشَّْمُس َوَال يُِقيُم َحىتَّ َخيُْرَج النَِّيبُّ َصلَّى : «ويف رواية جابر عن مسرة
 ».لصََّالَة ِحَني يـََراهُ ُهللا عليِه وَسلََّم، فَِإَذا َخَرَج َأقَاَم ا

يِه وَسلََّم من قال عياض رمحه هللا تعاىل: اجلمع بينها أن بالًال كان يراقب خروج النيب َصلَّى ُهللا عل
حيث ال يراه غريه أو إال القليل فعند أول خروجه يقيم، وال يقوم الناس حىت يروه، مث ال يقوم 

 مقامه حىت يـَُعدِّلوا الصفوف
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ول أيب هريرة فيأخذ الناس مصافَّهم قبل خروجه لعله كان مرة أو مرتني وحنوها لبيان اجلواز أو وق
 كان بعد ذلك.» تقوموا حىت تروين فال«لعذر، ولعل قوله: 

َ، «قال بعض العلماء: عارض هذا حبديث أيب هريرة:  َتَظْرَ� َأْن ُيَكربِّ ُه انـْ َحىتَّ ِإَذا قَاَم ِيف ُمَصالَّ
َنااْنَصرَ  َئِتَنا، َحىتَّ َخَرَج ِإلَيـْ ة قال: ولعلَّ حديث أيب قتاد» َف، مثَُّ قَاَل: َمَكاَنُكْم، فَمَكثْـَنا َعَلى َهيـْ

 على طريق الرفق ال اإلجياب.
 قال: وقيل مل يقفوا حىت رأوه وذلك خبالف قيامهم لالنتظار.
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وقد اختلف السلف مىت يقوم الناس إىل الصالة: فذهب مالك ومجهور العلماء إىل أنه ليس 
ذا قال القيام إذا أخذ املؤذن يف اإلقامة، وكان أنس يقول إلقيامهم حدٌّ، ولكن استحب عامتهم 

املؤذن (قد قامت الصالة) كربَّ اإلمام، وحكاه ابن أيب شيبة وعمر بن عبد العزيز إذا قال املؤذن 
(هللا أكرب) وجب القيام، وإذا قال (حي على الصالة) اعتدلت الصفوف، وإذا قال (ال إله إال 

 هللا) َكبـََّر اإلماُم.
 من اإلقامة.ذهب عامة العلماء إىل أنه ال يكرب حىت يفرغ املؤذن و 

أن يقوم حىت يقول املؤذن: قد قامت الصالة،  -يعين ابن عروة-كره هشام »: املصنف«ويف 
. ، وكان إبراهيم يقول: إذا قامت الصالة كربَّ ٍب إذا فرغ املؤذن كربَّ  وعن حيىي بن واثَّ

الظاهر؟، ومجع يف احلديث بينهما أتكيًدا؟ أو بينهما فرق وهو وهل السكينة والوقار مبعىن واحد 
وإن السكينة التأّينِ يف احلركات واجتناب العبث وحنو ذلك، والوقار يف اهليئة وغض البصر 

 وخفض الصوت واإلقبال على طريقه بغري التفات وحنوه وهللا تعاىل أعلم.
 (اَبُب َهْل َخيُْرُج ِمَن املَْسِجِد ِلِعلٍَّة؟)
 َع) تقدم حديثهما يف كتاب الطهارة.َو (اَبُب ِإَذا قَاَل: َمَكاَنُكْم َحىتَّ َأْرجِ 

وقال هنا: َحدَّثَنا إسحاق، َحدَّثَنا حممد بن يوسف، قال اجلياين: لعله ابن منصور وبنحوه قال ابن 
 طاهر املقدسي.

وف النتظار اإلمام خبالف قيامهم قَاَل الدَّاوِديُّ: يف هذا احلديث أنه ال حياء يف الدين، وفيه الوق
 قبل خروجه.

م مل يكونوا كربوا للصالة، وقد روي أنه كان كربَّ فإذا كان كذلك فقد قطع ما كانوا فيه وفيه أ�
 ، وقول الرجل: ما صلينا تقدم قريًبا أيًضا»مكانكم«بقوله: 

 (اَبُب اِإلَماِم تـَْعِرُض َلُه احلَاَجُة بـَْعَد اِإلقَاَمِة)
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ْبُن ُصَهْيٍب،  ُن َعْمٍرو، َحدَّثَنا َعْبُد الَواِرِث، َحدَّثَنا َعْبُد الَعزِيزِ َحدَّثَنا أَبُو َمْعَمٍر َعْبُد ِهللا بْ  - 642
ُأِقيَمِت الصََّالُة َوالنَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُناِجي رَُجًال ِيف َجاِنِب املَْسِجِد، «َعْن أََنٍس، قَاَل: 

 ]642[خ ». َفَما قَاَم ِإَىل الصََّالِة َحىتَّ َ�َم الَقْومُ 
 فيه جواز الكالم بعد اإلقامة» يَمِت الصََّالةُ عرَض لُه رجٌل َفَحَبَسُه بـَْعَدَما ُأقِ «ولفظ اثبت عنه: 

 %146ص  1%ج 
وإن كان إبراهيم والزهري وتبعهما احلنفيون كرهوا ذلك حىت قال بعض أصحاب أيب حنيفة: إذا 

 .قال املؤذن قد قامت الصالة وجب على اإلمام التكبري
 هللا تعاىل أعلم.وقال مالك: إذا بـَُعَدِت اإلقامة رأيت أن تعاد اإلقامة استحبااًب و

 (اَبُب ُوُجوِب َصَالِة اجلََماَعِة)
 َوقَاَل اَحلَسُن: ِإْن َمنَـَعْتُه ُأمُُّه َعِن الِعَشاِء ِيف اجلََماَعِة َشَفَقًة َملْ يُِطْعَها.

َرَة: َأنَّ َف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َأِيب الّزَِ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، عَ َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوسُ  - 644 ْن َأِيب ُهَريـْ
َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَقْد َمهَْمُت َأْن آُمَر ِحبََطٍب فـَُيْحَطَب، «َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 

 رَِجاٍل فَُأَحرَِّق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهْم، َهلَا، مثَُّ آُمَر رَُجًال فـَيَـُؤمَّ النَّاَس، مثَُّ ُأَخاِلَف ِإَىل  مثَُّ آُمَر اِبلصََّالِة فـَيُـَؤذَّنَ 
يًنا، َأْو ِمْرَماتـَْنيِ َحَسنَـتَـْنيِ، َلَشهِ  ». َد الِعَشاءَ َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو يـَْعَلُم َأَحُدُهْم، أَنَُّه جيَُِد َعْرقًا مسَِ

 ]644 [خ
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، َوَلْو ويف اَبب َفْضِل َصَالِة العشاء يف مجاعٍة: (لَْيَس َصَالٌة أَثـَْقَل َعَلى املَُناِفِقَني ِمَن الَفْجِر َوالِعَشاءِ 
ًوا، وَلَقْد َمهَْمُت َأْن آُمَر املَُؤذَِّن، فـَُيِقيَم، مثَُّ آُخذَ  ُشَعًال ِمْن َ�ٍر،  يـَْعَلُموَن َما ِفيِهَما َألَتـَْوُمهَا َوَلْو َحبـْ

 ».فَُأَحرَِّق َعَلى َمْن مل َخيُْرُج ِإَىل الصََّالِة بَغري عذر
مثَُّ ُأَخاِلَف ِإَىل «اِصي َواُخلُصوِم ِمَن البُـُيوِت بـَْعَد املَْعرِفَِة: ويف األشخاص يف ابِب ِإْخَراِج َأْهِل املَعَ 
 ».َق َعَلْيِهمْ َمَناِزِل قـَْوٍم َال َيْشَهُدوَن الصََّالَة، فَُأَحرِّ 

َوَأَمْرُت َلْوَال َما ِيف اْلبُـُيوِت ِمَن النَِّساِء َوالذُّرِّيَِّة، َأَقْمُت َصَالَة اْلِعَشاِء، «وعنَد أمحد بن حنبل: 
َياِين ُحيْرُِقوَن َما ِيف اْلبُـُيوِت اِبلنَّارِ   ».ِفتـْ

 ».لَْيَسْت هِبِْم ِعلٌَّة فَُأَحّرِقـََها َعَلْيِهمْ  مثَُّ آِيتَ قـَْوًما ُيَصلُّوَن ِيف بـُُيوهِتِمْ «وعند أيب داود: 



َرَها؟ قَاَل: ُصمَّتا ُأُذَ�َي قال يزيد بن جابر: قلت ليزيد بن األصم: َ� َأاَب َعْوٍف اْجلُُمَعَة َعَىن أَ  ْو َغيـْ
َرَها َرَة �َْثـُُرُه َما ذََكَر ُمجَُعًة َوَال َغيـْ ْعُت َأاَب ُهَريـْ  .ِإْن َملْ َأُكْن مسَِ
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ُعوا اِإلقَاَمَة َمْن َختَلََّف َأْن َحيْرُِقوا َعَلْيِهْم، ِإنَّكُ »: «مسند السراج«ويف  َيِيت ِإَذا مسَِ ْم َلْو تـَْعَلُموَن آُمَر ِفتـْ
ًوا). ويف لفظ: (َأخََّر النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصَالَة ا ُتُموُمهَا، َوَلْو َحبـْ ْلِعَشاِء، َحىتَّ َما ِفيِهَما َألَتـَيـْ

َوِإَذا ُهْم َقِليٌل  تـََهوََّر اللَّْيُل، وَذَهَب ثـُُلثُُه َأْو حنوه، مثَُّ َخَرَج ِإَىل اْلَمْسِجِد، فَِإَذا النَّاُس ِعُزوَن،
ُتُه َغِضَب َغَضًبا َأَشدَّ ِمْنُه، مثَُّ قَاَل: َلَقْد مهََ  ْمُت َأْن آُمَر رَُجًال فـََغِضَب َغَضًبا شديًدا َال َأْعَلُم َأّينِ رَأَيـْ

». َالِة فَُأْضرَِمَها َعَلْيِهْم اِبلنِّريَانِ ُيَصلِّي اِبلنَّاِس، مثَُّ أَتـَتَـبََّع َهِذِه الدُّوَر الَِّيت َختَلََّف َأْهُلوَها َعْن َهِذِه الصَّ 
 مصحًحا: (مثَُّ آِيت قـَْوًما يـََتَخلَُّفْوَن َعن» الطُّوسي«ويف كتاب 

 %147ص  1%ج 
 ِه الصَّالِة فَُأَحرَِّق َعَلْيِهم) يعين: صالة العشاء.َهذِ 

ثـََنا ابن أيب ذئب َحدَّثَنا عجالن عنه:» مسند عبد هللا بن وهب«ويف  َتِهَنيَّ رَِجاٌل ِمْن « حدَّ لَيَـنـْ
 ».َحْول اْلَمْسِجِد َال َيْشَهُدوَن اْلِعَشاَء، َأْو َألَُحّرَِقنَّ بـُُيوهتمْ 

آُمَر رَِجاًال ِيف أَْيِديِهْم ُحَزُم َحَطٍب َال يـُْؤَتى رَُجٌل ِيف بـَْيِتِه «ْيِد بِن َزْجنََوْيه: حلُمَ » الثواب«ويف كتاب 
َع اِإلقَاَمَة ِإال  ُتهُ مسَِ  ».ُأْضرَِم َعَلْيِه بـَيـْ

وا ِإَىل ُدوِر أليب القاسم بن ُمَطْري: (آُمَر رَِجاًال ِإَذا ُأِقيَمِت الصََّالُة َأْن يـََتَخلَّفُ » املعجم األوسط«ويف 
َىل َطَعاٍم َألَتـَْوُه، َمْن َال َيْشَهُد الصََّالَة، فـَُيْضرُِموا َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهْم قَاَل َوَلْو َأنَّ رَُجًال آَذَن النَّاَس إِ 

 ».َوالصََّالُة يـَُناَدى هِبَا َفَال �َُْتوَها
َتهُ مثَُّ أنظُر َفَمْن َملْ َيْشَهِد »: «معجمه الصغري«وروينا يف   ».اْلَمْسِجَد فَُأَحرُِّق َعَلْيِه بـَيـْ
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َخَرَج بـَْعَد َما تـََهوََّر اللَّْيُل، «أليب موسى املديين األصبهاين: » الرتغيب والرتهيب«ويف كتاب 
ْنيِ أَتـَْوُه ِلَذِلَك، َوُهْم ُه َأْو قـَُرابُه، مثَُّ قَاَل: َلْو َأنَّ رَُجًال �دى النَّاَس ِإَىل َعْرٍق َأْو ِمْرَماتَـ َفَذَهَب ثـُُلثُ 

 ».يـََتَخلَُّفوَن َعْن َهِذِه الصََّالةِ 
يًنا، َأْو ُمَعرَّقـََنيِ َلَشِهُدوَها»: «مسنده«وعند الدارمي يف   ».َلْو َكاَن َعْرقًا مسَِ

َياِين َأْنَ َجيَْمُعوا ِيل حُ «بسند صحيح: » عبد الرزاق«صنف ويف م َزًما ِمْن َلَقْد َمهَْمُت َأْن آُمَر ِفتـْ



رواه عن جعفر بن بـُْرقَاَن عن ». َحَطٍب، مثَُّ أَْنَطِلَق فَُأَحرَِّق َعَلى قـَْوٍم بـُُيوتـَُهْم َال َيْشَهُدوَن اجلُُمَعةَ 
اه البيهقي من طريق أمحد بن منصور الرمادي عن عبد يزيد بن األصم عن أيب هريرة، وملا رو 

ن أيب اَألْحَوِص عن ابن مسعود، والذي تدلُّ عليه الرزاق قال: كذا قال اجلمعة، وكذلك ُرِوَي ع
 سائر الروا�ت أنه عربَّ ابجلمعة عن اجلماعات. انتهى.

»: املعجم األوسط«قي يف قد روينا عن ابن مسعود اإلطالق من غري تقييٍد ابجلمعة كما قاله البيه
ثَنا عمي القاسم عن أيب َحدَّثَنا أمحد بن حممد بن صدقة، َحدَّثَنا حممد بن مقدم بن حممد، َحدَّ 

َلَقْد َمهَْمُت َأْن آُمَر ِبَالًال فـَُيِقيَم الصََّالَة مثَُّ «محزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود يرفعه: 
ُعوا  إال وقال: مل يروه عن أيب محزة ». النَِّداَء فَلْم جيُِيُبوا فَُأَحرَِّق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهمْ أْنَصِرَف ِإَىل قـَْوٍم مسَِ

القاسم، تفرد به مقدم وخالف ذلك ما ذكره السراج عن أيب حيىي وغريه عن األشيب َحدَّثَنا زهري، 
وَسلََّم قَاَل ِلَقْوٍم  َحدَّثَنا أبو إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا أن النيب َصلَّى ُهللا عليهِ 

ًال ُيَصلِّي اِبلنَّاِس، مثَُّ ُأَحرَِّق َعَلى رَِجاٍل يـََتَخلَُّفوَن َلَقْد َمهَْمُت َأْن آُمَر رَجُ «يـََتَخلَُّفوَن َعِن اْجلُُمَعِة: 
 ».َعِن اْجلُُمَعِة بـُُيوتـَُهمْ 
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قال كذا قال أبو داود الطيالسي عن زهري وهو صحيح على »: مستدركه«وملا رواه احلاكم يف 
 عتمة وسائر الصلوات.شرط الشيخني ومل خيرجاه بذكر ال

 صالة اجلماعة هل هي شرط يف صحة الصالة كما قال داود بن علي وأمحد بن حنبل اْخُتِلَف يف
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أو فرض على األعيان كما قاله مجاعة من العلماء: ابن خزمية وابن املنذر وهو قول عطاء 
: وقيل إنه قول للشافعي، »شرح املهذب«واألوزاعي وأيب ثور وهو الصحيح عند أمحد، قال يف 

 وأخيه ليست بشرط وقيل: سنة مؤكدة كما قاله الُقدوري. وعن أمحد
عامة مشاخينا أ�ا واجبة، وقد مساها بعض أصحابنا سنة مؤكدة، قال يف »: شرح اهلداية«قال يف 

ه اجلماعة ال إذا فاتت»: البدائع«اجلماعة واجبة وتسميتها ُسنًَّة لوجوهبا ابلسُّنَِّة، ويف »: املفيد«
سجد آخر بال خالف بني أصحابنا، لكْن إن أتى مسجًدا يرجو إدراك جيب عليه الطلب يف م

 اجلماعة فيه فحسٌن، وإن صلى يف مسجد َحيِِّه فحسن، وعن القدوري جيمع أبهله.
 إمنا جتب على من قدر عليها من غري حرٍج.»: التحفة«ويف 

ا مل جيد األعمى ى األعمى والزَِّمن وحنوهم هذا إذوتسقط ابلعذر فال جتب على املريض وال عل
والزَِّمُن من حيمله وكذا إن وجدا عند أيب حنيفة وعندمها جتب، وعن شرف األئمة وغريهم: تركها 



بغري عذر يوجب التعزير و�مث اجلريان ابلسكوت عن اتركها، وعن بعضهم: ال تقبل شهادته، فإن 
ه يعذر، فإن تركها أهل اجلماعة وبتكرار الفقه أو مطالعت اشتغل بتكرار اللغة ال يعذر يف ترك

 �حية قوتلوا ابلسالح.
 يشتغل بتكرار الفقه ليًال و�ارًا وال حيضر اجلماعة ال يعذر وال يقبل شهادته.»: القنية«ويف 

وقال أبو حنيفة: سها أو �م أو شغله عن اجلماعة شغل مجع أبهله يف منزله، وإن صلى وحده 
 جيوز.

 ، واألصح أ�ا كإقامتها يف املسجد.ختلف العلماء يف إقامتها يف البيتوا
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هي سنة مؤكدة غاية التأكيد، وقيل: فرض كفاية وهو اختيار الطحاوي »: شرح ُخَواَهِر زَاَدهْ «ويف 
عن مالك هي سنة »: اجلواهر«ول الشافعي املختار، وقيل: سنة، ويف والكرخي وغريمها وهو ق

ضية عينها حبديث الباب وقال: لو كانت فرض  مؤكدة وقيل: فرض كفاية استدل من قاله بفر 
كفاية لكان قيام النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأصحابه هبا كافًيا، أو لو كانت سنة فتارك السنة ال 

، ويدلُّ على وجوهبا حيرق عليه بيته إ ذ سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ال يهمُّ إال حبقٍّ
ها أعمال منافية للصالة وال يعمل ذلك ألجل فرض الكفاية وال سنة، ومبا يف صالة اخلوف إذ في

ُدِين ِإَىل اْلَمْسِجِد، قَاَل: أنَّ َأْعَمى، قَاَل: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإنَُّه لَْيَس ِيل قَاِئٌد يـَُقو »: «صحيح مسلم«
من حديث َعْبِد »: مستدركه«عبد هللا يف  وخرَّجه أبو» َهْل َتْسَمُع النَِّداَء قَاَل: نـََعْم، قَاَل: فََأِجبْ 

 الرَّْمحَِن ْبِن َعاِبٍس، َعِن ابِن أُمِّ َمْكُتوٍم قـُْلُت: َ� َرُسوَل ِهللا،
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َباِع، قَاَل: ِإنَّ اْلَمِديَنَة َكِثريَ  : نـََعْم، قَالَ » أََتْسَمُع َحيَّ َعَلى الصََّالِة َحيَّ َعَلى اْلَفَالِح؟«ُة اْهلََوامِّ َوالسِّ
َع ِمِن ابِن ُأمِّ َمْكُتوٍم.». َفَحيَّ َهَال «قَاَل:  ْسَناِد، ِإْن َكاَن ابُن َعاِبٍس مسَِ  َوقَاَل: َصِحيُح اْإلِ

ِإّينِ كبٌري، َشاِسُع «ن أيب َرزِين عن ابن أم مكتوم بلفظ: وخرَّجه من حديث زائدَة عن عاصم ع
فـََهْل جتَُِد ِيل ِمْن رُْخَصٍة؟ فـََقاَل: َتْسَمُع النَِّداَء؟، قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل:  الدَّاِر، لَْيَس ِيل قَاِئٌد ُيَالِوُمِين،

 ».َما َأِجُد َلَك ِمْن رُْخَصةٍ 
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قال احلاكم: وله شاهد إبسناد صحيح فذكر يل حديث جعفر الرازي عن ُحَصْني بن عبد الرمحن 
لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْستَـْقَبَل النَّاَس ِيف َصَالِة اْلِعَشاِء، َأنَّ النيب صَ «عن عبد هللا بن َشدَّاد عنه: 

: َلَقْد َمهَْمُت َأْن آِيتَ َهُؤَالِء الَِّذيَن يـََتَخلَُّفوَن َعْن َهِذِه الصََّالِة فَُأَحرَِّق -يعين ابَن ُأمِّ َمْكُتومٍ -فـََقاَل 
 احلديَث.»  َلَقْد َعِلْمَت َما ِيب ...  َرُسوَل هللاِ َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهْم قَاَل: فقلُت �َ 

ِإّينِ َألَُهمُّ َأْن «وعند أمحد: أََتى الَنيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم اْلَمْسِجَد فـََوَجَد ِيف اْلَقْوِم رِقًَّة، فـََقاَل: 
ُف َعِن الصََّالِة ِيف بـَْيِتِه ِإالَّ َأْحَرقْـُتُه اٍن يـََتَخلَّ َأْجَعَل ِللنَّاِس ِإَماًما، مثَُّ َأْخُرَج َفَال َأْقِدُر َعَلى ِإْنسَ 

 ».َعَلْيهِ 
ٍد ُكلَّ قال ابُن ُأمِّ َمْكُتوٍم: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإنَّ بـَْيِين َوبـَْنيَ اْلَمْسِجِد َخنًْال، َوَشَجًرا، َوَال َأْقِدُر َعَلى قَائِ 

قَاَمَة؟أَ «ِيت؟ قَاَل: َساَعٍة، أََيَسُعِين َأْن ُأَصلَِّي ِيف بـَيْ   ».فَْأهِتَا«قَاَل: نـََعْم قَاَل: » َتْسَمُع اْإلِ
وأعلَّ ابُن القطَّاِن حديث ابن أم مكتوم فقال: ألن الراوي عنه أبو رزين وابن أيب ليلى، فأما أبو 
 رزين فإ� ال نعلم سنَّه ولكن أكرب ما عنده من الصحابة علي، وابن أم مكتوم قتل ابلقادسية زمن

 ليلى مولده لستٍّ بَِقَني من خالفة عمر. انتهى. عمر، وابن أيب
أما قوله (أبو رزين ال نعلم مولده) غري جيد؛ ألنَّ ابن حبان ذكر أنه كان أكرب سنًّا من أيب وائل، 

ن وأبو وائل قد ُعِلَم إدراكه لسيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فعلى هذا ال تـُْنَكُر روايته ع
 .ابن أم مكتوم

 الثاين: قوله (أعلى ما له الرواية عن علي) مردوٌد بروايته الصحيحة عن ابن مسعود.
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»: الصحابة«الثالث: قوله (مات ابن أم مكتوم ابلقادسية) مردوٌد، يقول ابن حبان يف كتاب 
 نة ومل يسمع له بذكر بعد عمر.شهد القادسية مث رجع إىل املدي

أيب ليلى ال يقتضي له السماع من عمر) مردوٌد، يقول أبو حامت الرازي:  الرابع: قوله (إن سنَّ ابن
وسأله ابنه هل مسع عبد الرمحن من بالل؟ فقال: بالل خرج إىل الشام قدميًا يف خالفة عمر فإنه  

بالل املتوىف سنة سبع عشرة أو مثان عشرة، بل كان رآه صغريًا، فهذا أبو حامت مل ينكر مساعه من 
 ف ينكر من عمر وهللا تعاىل أعلم.جوَّزَه فكي

قـُْلُت: َ� «ورواه البيهقي من حديث أيب شهاب اخلياط عن العالء بن املسيب عن ابن أم مكتوم 
 َرُسوَل ِهللا، ِإنَّ ِيل قَاِئًدا

 %150ص  1%ج 
ُهَما َما ِفيِهَما تـَْنيِ، اْلِعَشاء َوالصُّْبح، فـََقاَل: لو يعلُم اْلقَ َال ُيَالِوُمِين ِيف َهاتـَْنيِ الصََّال  اِعُدْوَن َعنـْ



ًوا  ».َألََتوُمهَا َوَلْو َحبـْ
من حديث الرباء أنَّ ابن أم مكتوم َشَكا ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَسأََلُه َأْن » األوسط«ويف 

َص َلُه ِيف َصَالةِ  نَ  يـَُرخِّ َهْل َتْسَمُع «َك َأْشيَب، فـََقاَل: اْلِعَشاِء َواْلَفْجِر َوقَاَل: إنَّ بـَْيِين َوبـَيـْ
ْص َلُه ِيف َذِلَك.».اْألَذاَن؟  قَاَل نـَْعم َمرًَّة َأْو َمرَّتـَْنيِ، فـََلْم يـَُرخِّ

َة قَاَل: وعنده أيًضا من حديث عدي بن اثبت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجرَ 
عليِه وَسلََّم، فـََقاَل: ِإّينِ َأْمسَُع النَِّداَء، فـََلَعلِّي َال َأِجُد قَاِئًدا  َجاَء رَُجٌل َضرِيٌر ِإَىل النيب َصلَّى هللاُ 

ُذ َمْسِجًدا ِيف بييت؟ فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  ، َأفََأختَِّ ُلُغكَ «َوَيُشقُّ َعَليَّ » النَِّداُء؟ أَيـَبـْ
ْعَت فَ «قَاَل: نـََعْم قَاَل:   ».َأِجبْ ِإَذا مسَِ

 وقال تفرد به زيد بن أيب أنيسة عن عدي عن عبد هللا بن مغفل.
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ُسوَل أََتى النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رَُجٌل َأْعَمى، فـََقاَل: َ� رَ «وِعْنَد ُمْسِلٍم من حديث أيب هريرة: 
َص َلُه، فـََلمَّا ِهللا، لَْيَس ِيل قَائٌِد يـَُقوُدِين ِإَىل اْلَمْسِجِد، َفسَ  َأَل النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َأْن يـَُرخِّ

، َدَعاُه، فـََقاَل: َهْل َتْسَمُع النَِّداَء اِبلصََّالِة؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: فََأِجبْ   ».َوىلَّ
من حديث عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال: أتى ابن أم » مسنده« وخرَّجه السراج يف

َع النَِّداَء، فـََلْم «م األعمى ح. وما رواه ابن عباس عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: مكتو  َمْن مسَِ
 ».جيُِْب، َفَال َصَالَة َلُه ِإالَّ ِمْن ُعْذرٍ 

سفيان عن عبد احلميد بن بيان، َحدَّثَنا ُهَشْيٌم عن احلسن بن »: صحيحه«خرََّجه ابن حبان يف 
بن اثبت عن ابن جبري عنه، وقال أبو عبد هللا: أوقفه ُغْنَدٌر وأكثر أصحاب عن ُشْعَبَة عن عدي 

ُشعبة، وهو صحيح على شرط الشيخني، وهشيم وقراد أبو نوح إذا وصاله فالقول قوهلما، وله 
سليمان داود بن احلكم عن شعبة مرفوًعا قال:  غري شاهد فذكر حديث سعيد بن عامر وأيب

وأبو » قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض«العبدي عن عدي بلفظ: ولشعبة متابعان: َمْغراء 
مْن مسَع النداَء يـَُناَدى به صحيًحا فلم �تِِه مْن غري «َجَناٍب من حديث سليمان بن قـَْرٍم بلفظ: 

 ».ها، قيل: وما العذر؟ قال: املرض واخلوفُعْذٍر مل يقبل ُهللا لُه صالًة غري 
د: أخطأ فيه هشيم مرًة رفعه وهو موقوف قيل كيف؟ قال غندر للخالل قال أمح» العلل«ويف 

 وغريه: ال يرفعه.
عبد احلق رواه قاسم بن أصبغ عن إمساعيل َحدَّثَنا سليمان بن حرب، َحدَّثَنا شعبة » أحكام«ويف 

 عن ابن عباس، قال أبو حممد: وحسبك هبذا اإلسناد صحًة. عن حبيب بن أيب اثبت عن سعيد
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ابن القطان: ليس يف كتاب ابن أصبغ (إال من عذر) يف احلديث املرفوع، إمنا هو يف قال 
من رواية شعبة عن حبيب ال عن عدي، وهذه الز�دة يف حديث املوقوف، واملرفوع أيًضا إمنا هو 

عدي إال أ�ا عند قاسم موقوفة، نعم هي يف احلديث املرفوع من رواية عدي عند غري قاسم من 
 عن شعبة عند معن بن خملد وغريه رواية هشيم

 %151ص  1%ج 
حلكم بن مينا أخربين ابن ومبا رواه ابن ماجه من حديث الدُّْسُتوائي عن حيىي بن أيب كثري عن ا
َعا النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل َعَلى َأْعَواِدِه:  َتِهَنيَّ َأقْـَواٌم َعْن َودْ «عباس وابن عمر مسَِ ِعِهُم لَيَـنـْ

� وهو حديث ظاهره الصحة لوال قول النسائي: أخرب » اْجلََماَعاِت، َأْو لََيْخِتَمنَّ ُهللا َعَلى قـُُلوهِبِمْ 
حممد بن معمر عن حبان بن هالل عن أابن عن حيىي عن احلضرمي بن الحق عن زيد بن سالم 

كتب حيىي به إيل عن   عن أيب سالم عن احلكم عن ابن عمر وابن عباس، قال علي بن املبارك: مث
 ابن عمر وأيب هريرة ح.

ام بن عمار َحدَّثَنا ورواه أبو بكر اإلمساعيلي عن جمموع حديث حيىي بن أيب كثري من حديث هش
الوليد، َحدَّثَنا معاوية بن سالم، مسع حيىي بن أيب كثري يقول: حدثين احلكم بن مينا مسعت أاب 

 هريرة وابن عمر يقوالن: ح.
عن احللواين عن أيب توبة َحدَّثَنا معاوية بن سالم عن أخيه زيد مسع »: صحيحه«يف ورواه مسلم 

 ».اجلُُمَعاتِ «أاب هريرة وابن عمر حداثه فذكره بلفظ:  أاب سالم حدثين احلكم بن مينا أن
َهِقيُّ: ورواه أابن بن يزيد عن حيىي عن زيد بن سالم عن احلضرمي عن احلكم وخالفه  قَاَل البَـيـْ

وائي، فرواه عن حيىي أن أاب سالم حدثه عن احلكم أنه حدثه قال: ورواية معاوية عن أخيه الدست
 نتهى.زيد أوىل أن تكون حمفوظة. ا
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وليس كذلك إمنا ذكره عنه اإلمساعيلي، يف » اجلُُمَعاتِ «يـُْفَهُم من كالمه أن أابن رواه بلفظ: 
واحلضرمي رجل من أهل املدينة، وليس »:  حامتعلل أيب«ويف ». َعاتِ اجلُمُ «حديث حيىي بلفظ: 

لرواية أيب سالم عنه معىن، وإمنا يشبه أن يكون حيىي مل يسمعه من زيد فرواه عن احلضرمي عن 
 زيد فوهم الذي حدث به.

من حديث حيىي أيب مالك عن واهب بن عبد هللا املعافري عن » اتريخ أيب سعيد بن يونس«ويف 



َ� َعَلى أُمَِّيت ِيف َغْريِ اخلَْمِر َأْخَوُف َعَلْيِهم ِمَن اخلَْمِر ُسْكَىن الَباِديَِة َوتـَْرَك ن عمر مرفوًعا: (َألَ اب
املََساِجِد) قال أبو سعيد: ورواه حممد بن املغرية عن واهب عن ابن عمر موقوفًا، ورمبا رواه ابن 

بن زيد قال رسول  عمرو الضمري عن أسامةماجه من حديث الوليد بن مسلم عن الزبرقان بن 
َتِهَنيَّ رَِجاٌل َعْن تـَْرِك اجلََماَعاِت َألَُحّرَِقنَّ َعَلْيِهْم بـُيُـْوتـََهْم).  قال ابن هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: (لَيَـنـْ

 عساكر والضياء حممد بن عبد الواحد: هو منقطع فيما بني الزبرقان وأسامة.
َلْو َأنَّ رَُجًال َدَعا النَّاَس ِإَىل ِعْرٍق َأْو ِمْرَماتـَْنيِ «أنس:  للطرباين بسند جيد عن» األوسط«ومبا يف 

لِّي َألََجابُوُه، َوُهْم يُْدَعْوَن ِإَىل َهِذِه الصََّالِة ِيف َمجَاَعٍة َفَال �َُْتوها، لََقْد َمهَْمُت َأْن آُمَر رَُجًال ُيصَ 
 رًا، فَِإنَّهُ رَِمَها َعَلْيِهْم �َ اِبلنَّاِس ِيف َمجَاَعٍة، فَُأضْ 
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َها ِإالَّ ُمَناِفقٌ   ».َال يـََتَخلَُّف َعنـْ

َما ِمْن َثَالثٍَة ِيف قـَْريٍَة َوَال بَْدٍو «بسند ال أبس به عن أيب الدرداء مرفوًعا: » سنن أيب داود«ومبا يف 
ْئُب َلْيِهُم الشَّْيطَاَال تـَُقاُم ِفيِهُم الصََّالُة ِإالَّ َقِد اْسَتْحَوَذ عَ  َا �َُْكُل الذِّ ُن، فـََعَلْيَك اِبْجلََماَعِة فَِإمنَّ

 ».اْلَقاِصَيةَ 
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َع النَِّداَء فـََلْم جيُِْب َفَال َصَالَة َلُه ِإالَّ ِمْن «وعند ابن عدي من حديث أيب هريرة مرفوًعا:  َمْن مسَِ
 وضعفه وكذا ما رواه.» رٍ ُعذْ 

 ».ِإنَّ َهللا يـَْعَجُب ِمَن الصَِّالِة ِيف اجلَِمْيعِ «طاب مرفوًعا: وعن ُأيبَِّ بِن كعٍب وعمَر بِن اخل
مْن مسَع النداَء فلْم جيُِْب مْن غِري عذٍر فال صالَة «وعند أيب نعيم الدكيين بسند صحيح يرفعه: 

 ».لهُ 
 خيرُج الرجُل يف غنيمٍة فال يشهُد الصالةَ «بن النعمان يرفعه: عن حارثة » سننه«وعند الكجي يف 

يف إسناد عمر موىل غفرة، وعن أيب زرارة األنصاري قال َصلَّى ُهللا عليِه » حىت يُْطَبُع على قلبهِ 
 ذكره أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن يف». مْن مسَع النداَء فلْم جيُِْب ُكِتَب مَن املنافقنيَ «وَسلََّم: 

 سنده بسنٍد فيه ضعف.
 شيٌء ألمرُت رجًال ُيَصلِّي ابلناِس مثَّ حلرْقُت بيواًت لوال«وعن جابر قال عليه الصالة والسالم: 

 ».شرح املشكل«ذكره أبو جعفر الطحاوي يف ». على ما فيها
ْرَداِء دخَل عليَّ أبو الدَّ  ْرَداِء َوُهَو وعند البخاري يف ابب فضل صالة الفجر يف مجاعة، َعْن ُأمِّ الدَّ

ًئا ِإالَّ ُمْغَضٌب، فـَُقْلُت: َما َأْغَضَبَك؟ فـََقالَ  : َوِهللا َما َأْعِرُف ِمْن ُأمَِّة ُحمَمٍَّد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َشيـْ



يًعا. وأجابوا عن قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  » ذِّ صالُة اجلماعِة تفضُل صالَة الفَ «أَنـَُّهْم ُيَصلُّوَن مجَِ
صالة اجلماعة يف حق من فـَْرُضه صالة  أبن املفاضلة ال متنع أن تقع يف الواجبات أنفسها أي: أن

اجلماعة تفضل صالة املنفرد يف حق من سقط عنه وجوب صالة اجلماعة ملكان العذر بتلك 
 الدرجات املذكورة، وعلى هذا قالوا: فال يعارض بني احلديثني.
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 فيها صالة وأما من قال: أب�ا سنة أو فرٌض على الكفاية فاستدل مبا تقدم من األحاديث اليت
؛ ألن صيغة أفعل تقتضي االشرتاك يف الفضل وترجيح أحد اجلماعة تفضل على صالة الفذِّ 

اجلانبني وما ال يصح ال فضل فيه، وال جيوز أن يقال: إن أفضل تستعمل مبعىن الفاضل وال يقال 
العموم ويدخل  إن ذلك حمموٌل على صالة املعذور فذًّا؛ ألن الفذَّ ُمَعرٌَّف ابأللف والالم فيفيد

وغريه، ويدلُّ أيًضا أنه أراد غري املعذور بقوله: (أو يف سوقِه) ألنَّ املعذور حتته كلُّ فذٍّ من معذور 
َصالُة الرَُّجِل َمَع الرَُّجِل «ال يروح إىل السوق، وأيًضا مبا رواه ُأَيبُّ بن كعب عند احلاكم مصحًحا: 

 ِه َمَع رَُجٍل َوَما َكثـُرَ ُه َمَع رَُجَلْنيِ َأزَْكى ِمْن َصالتِ َأزَْكى ِمْن َصالتِِه َوْحَدُه، َوَصالتُ 
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 ».فـَُهَو أحب ِإَىل هللا عز َوجل
ُتما ِيف رَِحاِلُكَما مثَّ «وِبَقْوِلِه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّمَ للََّذْين َصلََّيا ِيف رَِحاهلَِِما ِمْن َغْريِ مجَاَعٍة:  ِإذا َصلَّيـْ

تُ  فلو كانت اجلماعة فرًضا ألمرمها ابإلعادة ومثل هذا » كَما َ�ِفَلةَما اْلَمْسِجَد َفَصلَيا فَِإنـََّها لَ أَتـَيـْ
 وهللا تعاىل أعلم.» املوطأ«جرى حملجن الدؤيل ذكره يف 

هي العظام اليت »: التهذيب«(الَعْرُق) بفتح العني وسكون الراء مجعه عراق، قال األزهري يف 
رُ  كسر وتطبخ وتؤخذ إهالتها من طَُفاحتها اللحم ويبقى عليها حلوم رقيقة طيبة فت يؤخذ منها َهبـْ

ويـُؤَْكُل ما على العظام من حلم دقيق ويـَُتَمشَُّش العظام، وحلمها أطيب اللحوم عندهم، يقال: 
ا ألقي َعَرْقُت اللحَم وتعرَّقْـُته واْعتَـَرقْـُتُه إذا أخذَت اللحم منه �ًشا أبسنانك، وعظم معروٌق إذ

ر.  عليه حلمه أي ُقشِّ
 بيد لبعضهم خياطب امرأته:أنشد أبو ع

 َوَال تـُْهِدي اَألَمرَّ َوَما يَليِه ... َوَال تـُْهِدنَّ َمْعروَق الِعظامِ 
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، قال الُقْتِيبُّ: مسعت الر�شي يروي عن أيب زيد أنه قال: قول  والُعَرام مثل الُعَراق قاله الر�شيُّ
 كثرية الُعَراق خطأ ألن الُعراق العظام، انتهى.دٌة  والناس ثري

البِن التـَّيَّاِينِّ عن ابن قتيبة تسمى ُعَراقًا إذا كانت جرًدا ال حلم عليها، وتسمى »: اْلُموِعبِ «يف 
ُعراقًا وعليها اللحم، وزعم الكاليب أن العرق العظم الذي أخذ أكثر ما عليه وبقي عليه شيء 

الُعراق من العظم بغري » اْلُمْحَكمِ «ُق جبزم الراء الَفْدرَة من اللحم ويف لَعرْ يسري، وعن األصمعي: ا
حلم، فإن كان عليه حلم فهو عرق، والَعْرُق الَفدرة من اللحم ومجعها ُعَراق وهو من اجلميع العزيز 

 وله نظائر، وحكى األعرايب يف مجعه ِعَراق ابلكسر وهو َأقْـَيُس.
 العرق العظم.» املغرب«وهلم َأن الَعْرق اللحم، والُعَراق العظم، ويف ثر قللقزَّاز أك» اجلامع«ويف 

و (اْلِمْرَمااَتِن) واحدها ِمْرَماة وهو ما بني ظلفي الشاة، ولغة أخرى َمْرَماة ابلفتح، قال ابن 
ا األنباري: املرماة السهم الذي يـُْرَمى به يف هذا احلديث، وقال أبوسعيد: املرمااتن يف احلديث مه

 مان يرمي هبما الرجل فيجوز سبقه، يقول يسابق إىل إحراز الدنيا وسبقها ويدع سبق اآلخرة.سه
وقَاَل الدَّاوِديُّ: املرمااتن حديداتن يلف هبما تكوير الرتاب ابألرض ويـُْرَمى الغالم ابملرماة فمن 

قد ذكر  ألنهثبتت مرماته يف الرتاب غلب، وقد قيل إ�ما بضعتان من اللحم، واألول أوىل؛ 
 اللحم.

 قال: ويف حديث أيب سعيد
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َلُكْم إذا ُأِقْيَمِت الصالُة فال صالَة إال «يقوُل للناِس وُهْم ُيَصلُّوَن وقد أُِقْيَمِت الصالُة:  َويـْ
 ».املكتوبةَ 
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 : أَُتَصلِّي ذُِّن يُِقيُم، َفَحَصَبُه َوقَاَل: رََأى ابُن ُعَمَر رَُجًال ُيَصلِّي الرَّْكَعتَـْنيِ َواْلُمؤَ «وعند البيهقيِّ
قال: » مسند ابن عمر«وملا ذكره ابن أمية حممد بن إبراهيم الطرسوسي يف كتابه ». الصُّْبَح َأْربـًَعا؟

َنا َوَحنُْن  رَآِين َوَأَ� ُأَصلِّي بـَْعَد اْلَفْجِر فـََقاَل: َ� َيَساُر ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخَرجَ « َعَليـْ
َنا َوقَاَل: لِيُـبَـلِّْغ َشاِهدُُكْم َغائَِبُكْم َال َصَالَة بـَْعَد اْلَفْجِر ِإالَّ ركَعتَـْنيِ  ُنَصلِّي َهِذهِ  ». الصََّالَة فـَتَـَغيََّظ َعَليـْ

 انتهى.
 وذكر ابن حزم حنوه عن ابن سريين وإبراهيم، وعند أيب نعيم الفضل عن طاوس: ِإَذا ُأِقْيَمتِ 

 َها.الصالُة وأنَت يف الصََّالِة َفَدعْ 
وعند عبد الرزاق قال سعيد بن جبري: اْقَطْع صالَتَك عنَد اإلقامِة. وعند ابن أيب شيبة قال بياٌن:  



كان قيس بن أيب حازم يؤمنا فأقام املؤذُِّن الصالَة وقد صلَّى ركعًة فرتكها مث تقدََّم فصلَّى بنا. وكذا 
] ومبا رواه 33ْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم} [حممد: من أجاز ذلك بقوله تعاىل: {َوَال تُـ  قاله الشعيبُّ واستدلَّ 

البيهقيُّ من طريق َحجَّاِج بن نصري عن َعبَّاد بن كثري عن ليث عن عطاء عن أيب هريرة َأنَّ َرُسْوَل 
 ».َعَيت الَفْجرِ َة ِإالَّ املَْكُتوبَُة ِإالَّ رَكْ ِإَذا ُأِقْيَمِت الصَّالُة َفال َصالَ «ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 

َهِقيُّ: هذه الز�دة ال أصل هلا، وحجَّاج وعباد ضعيفان، وقيل: عن حجاج بسنده عن  قَاَل البَـيـْ
جماهد بدل عطاء، وعن ابن مسعود: أنه دخل املسجد وقد أقيمت صالة الصبح فركع ركعيت 

 موسى.الفجر إىل أسطوانة مبحضر حذيفة وأيب 
مثله عن عمر بن اخلطاب وأيب الدرداء وابن عباس، وعن ابن عمر أنه أتى قَاَل ابُن َبطَّاٍل: ورُِوَي 

املسجد لصالة الصبح فوجد اإلمام يصلي فدخل بيَت حفصة فصلَّى ركعتني مث دخل يف صالة 
 اإلمام.
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 ء فأمتمه.وعند ابن أيب شيبة عن إبراهيم كان يقول: إن بقي من صالتك شي
 فأمت.وعنه: إذا افتتحت الصالة تطوًعا وأقيمت الصالة 

وعن أيب إسحاق قال: كنت إىل جنب عبد هللا بن ُمَغفٍَّل وهو يصلي ويقرأ سورة النور فأقام 
 املؤذن فركع وسجد مث جلس فتشهد مث قام مع اإلمام فأخذ من حيث انتهى.

 قبل أن تكرب ابإلقامة فصلِّ ركعتني. وعن ميمون قال: إْن َكبـَّْرَت ابلصالِة تطوًعا
 يف املسجد فأُِقْيَمِت الصالُة فال تركع إال أن تكون على وتر فتشفع.وعن عطاء: إذا كنَت 

وعند الطحاوي من طريق حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن: أن رسول هللا َصلَّى هللاُ 
َنَة وهو يصلي بني  يدي نداء الصبح فقال: ال جتعلوا هذه عليِه وَسلََّم مرَّ اببن ُحبَيـْ
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كصالة الظهر واجعلوا بينهما فصًال. فأابن هبذا أن الذي كرهه رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه الصالة  

َنة وصله إ�ها ابلفريضة يف مكان واحد دون أن يفصل بينهما بشيء يسري، قال:  وَسلََّم البن ُحبَيـْ
ن صلَّى ربًعا؛ ألنه مجع بني الفرض والنفل يف مكان واحد كما �ى موحيتمل يف قوله الصبح أ

اجلمعَة أنَّ ُيَصلِّي بعدها تطوًعا يف مكان واحد، كما �ى من صلَّى اجلمعَة أْن يتكلم أو يتقدم ... 
الث الشجُر والنباُت »: العني«(َالَث ِبِه النَّاُس) فمعناه: اجتمعوا حوله وأحاطوا به، قال صاحب 

ث والث، ويقال أيًضا أالث فَّ بعضه ببعض، وكلُّ شيء اجتمع والتبس بعضه ببعض فهو الئالت
 مبعًىن واحد ...



االلتياث االختالط، وقال الكسائي: يقال لألشراف إ�م َلَمَالوُث؛ أي يُطَاف »: الصحاح«ويف 
 هبم وُيَالث.

 (اَبٌب َحدُّ املَرِيِض َأْن َيْشَهَد اجلََماَعَة)
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َراِهيَم، قَاَل: قاَل األسْ  - 664 َوُد ُكنَّا َحدَّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص، َحدََّثِين َأِيب، َحدَّثَنا اَألْعَمُش، َعْن ِإبـْ
  عليهِ ِعْنَد َعاِئَشَة، َفذََكْرَ� املَُواظََبَة َعَلى الصََّالِة َوالتـَّْعِظيَم َهلَا، قَاَلْت: َلمَّا َمِرَض النيبُّ َصلَّى هللاُ 

». اِبلنَّاسِ  ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ «وَسلََّم َمَرَضُه الَِّذي َماَت ِفيِه، َفَحَضَرِت الصََّالُة، فَُأذَِّن فـََقاَل: 
َأَعاُدوا  فَ َفِقيَل َلُه: ِإنَّ َأاَب َبْكٍر رَُجٌل َأِسيٌف ِإَذا قَاَم ِيف َمَقاِمَك َملْ َيْسَتِطْع َأْن ُيَصلَِّي اِبلنَّاِس، َوَأَعادَ 

َفَخَرَج أَبُو َبْكٍر ». للنَّاسِ ِإنَُّكنَّ َصَواِحُب يُوُسَف ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ «َلُه، فََأَعاَد الثَّالَِثَة، فـََقاَل: 
ْنيِ، َكَأّينِ أَْنُظُر َفَصلَّى، فـََوَجَد النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِمْن نـَْفِسِه ِخفًَّة، َفَخَرَج يـَُهاَدى بـَْنيَ رَُجلَ 

َر، فََأْوَمَأ ِإلَْيِه النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه ِإَىل رِْجَلْيِه َختُطَّاِن األرَض ِمَن الَوَجِع، فََأرَاَد أَبُو َبْكٍر َأْن يـََتَأخَّ 
 ]664وَسلََّم َأْن َمَكاَنَك، مثَُّ ُأِيتَ بِِه َحىتَّ َجَلَس ِإَىل َجْنِبِه. [خ 

اُس ُيَصلُّوَن ْألَْعَمِش: َفَكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي َوأَبُو َبْكٍر ُيَصلِّي ِبَصالَتِِه، َوالنَّ َفِقيَل لِ 
و ِبَصَالِة َأِيب َبْكٍر، فـََقاَل: ِبَرْأِسِه نـََعْم. َرَواُه أَبُو َداُوَد، َعْن ُشْعَبَة، َعِن اَألْعَمِش بـَْعَضُه، وزاَد أَبُ 

دثين قتيبة ُمَعاِويََة ذكرها البخاري ُمْسَنَدًة يف ابِب الرجِل �ََْمتُّ اِبِإلَماِم َو�ََْمتُّ النَّاُس اِبْلَمْأُموِم. ح
 َحدَّثَنا أبو معاوية فذكره.
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وعند ابن حبان عن احلسن بن سفيان َحدَّثَنا حممد بن عبد هللا بن منري َحدَّثَنا أبو معاوية بلفظ: 
والذي رواه أبو داود ». َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي اِبلنَّاِس قَاِعًدا َوأَبـُْو َبْكٍر قَائًِما َفَكاَن النَِّيبُّ «

َحدَّثَنا حممد بن مثىن، َحدَّثَنا أبو داود، َحدَّثَنا شعبة عن األعمش عن » مسنده«قال البزار يف 
 إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت:
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ُم بـَْنيَ َيَدْي َأِيبْ َبْكٍر َكاَن َرسُ «  -يـَْعِينْ َيوَم َصلَّى اِبلنَّاسِ -ْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُهَو املُتَـَقدِّ

 ».َوأَبـُْو َبْكٍر ِإَىل َجْنِبهِ 
ْسِمِع النَّاَس، َمَقاَمَك َال يُ  عند البخاري فقالت عائشة: ِإنَّ َأاَب َبْكٍر رَُجٌل َأِسيٌف َوِإنَُّه َمَىت َما يـَُقمْ 



قالْت: فـَُقْلُت ِحلَْفَصَة: ُقوِيل َلُه ِإنَّ َأاَب ». ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ اِبلنَّاسِ «فـََلْو َأَمْرَت ُعَمَر، فـََقاَل: 
َلْت َلُه: فـََقاَل َت ُعَمَر، فـََقاَبْكٍر رَُجٌل َأِسيٌف، َوِإنَُّه َمَىت يـَُقْم َمَقاَمَك َال ُيْسِمِع النَّاَس، فـََلْو َأَمرْ 

». ِإنَُّكنَّ َألَنـُْنتَّ َصَواِحُب يُوُسَف، ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ اِبلنَّاسِ «َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ُيَصلِّي   عليِه وَسلَّمَ َفَجاَء َحىتَّ َجَلَس َعَلى َيَساِر َأِيب َبْكٍر، َفَكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ «وفيه: 

َتِدي اِبلنَّاِس ِجاِلًسا َوأَبُو َبْكٍر قَائٌِم يـَْقَتِدي أَبُو َبْكٍر ِبَصَالِة َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َويـَقْ 
رَ   ».النَّاُس ِبَصالِة َأِيبْ َبْكٍر َوأَبُو َبْكٍر ُيْسِمُعُهُم التَّْكِبيـْ
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بن أيب عائشة عن عبيد هللا بن عبد هللا عند البخاري على أن أاب حامت الرازي تريبين رواية موسى 
بيد هللا يف مرضه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قيل: فما تقول فيه؟ قال: صاحل روايُة موسى حديَث ع

ثِيِين احلديث، قيل: حيتج حبديثه, قال: ُيْكَتُب حديثه، قال عبيد هللا: قلُت لعائشة فـَُقْلتُ  : َأَال ُحتَدِّ
رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  َعْن َمَرِض َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم؟ قَاَلْت: بـََلى، ثـَُقلَ 

َتِظُروَنَك، قَاَل: » َأَصلَّى النَّاُس؟«فـََقاَل:   ».َضُعوا ِيل َماًء ِيف اِملْخَضبِ «قـُْلَنا: َال، َوُهْم يـَنـْ
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: قَاَلْت: فـََفَعْلَنا، فَاْغَتَسَل، َفَذَهَب لِيَـُنوَء فَُأْغِمَي َعَلْيِه، مثَُّ َأفَاَق، فـََقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
َتِظُروَنَك َ� َرُسوَل ِهللا، قَاَل: » َأَصلَّى النَّاُس؟« » َضُعوا ِيل َماًء ِيف اِملْخَضبِ «قـُْلَنا: الَ، َوُهْم يـَنـْ

قـُْلَنا: الَ، َوُهْم » َأَصلَّى النَّاُس؟«، مثَُّ َذَهَب لِيَـُنوَء فَُأْغِمَي َعَلْيِه، مثَُّ َأفَاَق، فـََقاَل: َسلَ فَاْغتَ 
َتِظُروَنَك، فـََقاَل:  ، مثَُّ َذَهَب لِيَـُنوَء فَُأْغِمَي َعَلْيِه، مثَُّ َأفَاَق فـََقاَل: »َضُعوا ِيل َماًء ِيف اِملْخَضبِ «يـَنـْ

َتِظُروَن » ُس؟نَّاَأَصلَّى ال« َتِظُروَنَك َ� َرُسوَل ِهللا، َوالنَّاُس ُعُكوٌف ِيف املَْسِجِد، يـَنـْ قـُْلَنا: الَ، وُهْم يـَنـْ
َأِيب َبْكٍر  النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِلَصَالِة الِعَشاِء اآلِخَرِة، فََأْرَسَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَىل 

َصلَِّي اِبلنَّاِس، فََأاَتُه الرَُّسوُل فـََقاَل: ِإنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم �َُْمُرَك َأْن ُتَصلَِّي ْن يُ أبَِ 
، كَ اِبلنَّاِس، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر وََكاَن رَُجًال رَِقيًقا: َ� ُعَمُر َصلِّ اِبلنَّاِس، فـََقاَل ُعَمُر: أَْنَت َأَحقُّ ِبَذلِ 

َم، مثَُّ ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَجَد ِمْن نـَْفِسِه ِخفًَّة، َفَخرَ فَ  َج بـَْنيَ َصلَّى أَبُو َبْكٍر تِْلَك اَأل�َّ
َهَب لِيَـَتَأخََّر، ذَ  رَُجَلْنيِ َأَحُدُمهَا الَعبَّاُس ِلَصَالِة الظُّْهِر َوأَبُو َبْكٍر ُيَصلِّي اِبلنَّاِس، فـََلمَّا رَآُه أَبُو َبْكرٍ 

، فََأْجَلَساُه ِإَىل َجْنِب َأِيب َبْكٍر، َفَجَعَل أَبُو »َأْجِلَساِين ِإَىل َجْنِبهِ «فََأْوَمَأ ِإلَْيِه أبَِْن َال يـََتَأخََّر، َوقَاَل: 



َصَالِة َأِيب َبْكٍر، َوالنَِّيبُّ َصلَّى ُهللا بِ  َبْكٍر ُيَصلِّي َوُهَو �ََْمتُّ ِبَصَالِة النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوالنَّاسُ 
 عليِه وَسلَّمَ 
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 قَاِعٌد،
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ى َكثْـَرِة ُمَراَجَعِتِه ِإالَّ أَنَُّه َملْ يـََقْع َلَقْد رَاَجْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َذِلَك، َوَما َمحََلِين َعلَ 
 ْن حيُِبَّ النَّاُس بـَْعَدُه رَُجًال، قَاَم َمَقاَمُه أََبًدا، َوِإَال أنين ُكْنُت ُأَرى أَنَُّه َلْن يـَُقوَم َأَحٌد َمَقاَمهُ ِيف قـَْلِيب: أَ 

 َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن َأِيب َبْكٍر. ِإالَّ َتَشاَءَم النَّاُس ِبِه، فََأَرْدُت َأْن يـَْعِدَل َذِلكَ 
ُعبَـْيُد ِهللا: َفَدَخْلُت َعَلى ابِن َعبَّاٍس فـَُقْلُت َلُه: َأَال َأْعِرُض َعَلْيَك َما َحدَّثـَْتِين َعاِئَشُة َعْن َمَرِض  قَالَ 

َر أَنَّهُ النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قَاَل: َهاِت، فـََعَرضْ  ًئا َغيـْ قَاَل:  ُت َعَلْيِه َحِديثـََها، َفَما أَْنَكَر ِمْنُه َشيـْ
 َأَمسَّْت َلَك الرَُّجَل الَِّذي َكاَن َمَع الَعبَّاِس قـُْلُت: َال، قَاَل: ُهَو َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلٍب.

َلمَّا َدَخَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى : «ويف رواية محزة بن عبد املطلب يف اَبب ِإَذا َبَكى اِإلَماُم ِيف الصََّالةِ 
فـَُقْلُت: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإنَّ َأاَب َبْكٍر رَُجٌل ».ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ اِبلنَّاسِ «قَاَل:  ُهللا عليِه وَسلََّم بـَْيِيت 

َر َأِيب   َبْكٍر، قَاَلْت: َوِهللا، َما ِيب ِإالَّ َكَراهة َأْن رَِقيٌق ِإَذا قـََرَأ اْلُقْرآَن َال َميِْلُك َدْمَعُه، فـََلْو َأَمْرَت َغيـْ
، النَّاُس، أبَِوَِّل َمْن يـَُقوُم ِيف َمَقاِم َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََراَجْعُتُه َمرَّتـَْنيِ َأْو َثَالاثً  يـََتَشاَءمَ 
 ».َواِحُب يُوُسفَ لُِيَصلِّ اِبلنَّاِس أَبُو َبْكٍر فَِإنَُّكنَّ صَ «فـََقاَل: 
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ِت َأوَُّل َما اْشَتَكى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف بـَيْ «ويف لفظ: ». ْصرِ َخَرَج ِلَصالِة العَ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
ْبِن َعبَّاٍس  َمْيُمونََة واْسَتْأَذَن َأْزَواَجُه َأْن ُميَرََّض ِيف بـَْيِيت فََأِذنَّ َلُه، قَاَلْت: َفَخَرَج َوَيٌد َلُه َعَلى اْلَفْضلِ 

َأَهرِيُقوا َعَليَّ طُّ رِْجَلْيِه اْألَْرَض، قَاََلْت: فـََلمَّا اْشَتدَّ بِِه َوَجُعه قَاَل: واألخرى َعَلى رَُجٍل آَخَر َوُهَو خيَُ 
مثَُّ طَِفْقَنا ِمْن َسْبِع ِقَرٍب، َملْ ُحتَْلْل َأوِْكيَـتُـُهنَّ، َلَعلِّي َأْعَهُد ِإَىل النَّاِس فََأْجَلْسَناُه ِيف ِخمَْضٍب ِحلَْفَصَة، 

َنا َأْن َقْد فـََعْلُنتَّ مثَُّ  َنُصبُّ َعَلْيِه ِمنْ  َخَرَج ِإَىل النَّاِس وَصلَّى هِبِْم  تِْلَك الِقَرِب َحىتَّ َطِفَق ُيِشُري ِإلَيـْ
 ».َوَخطَبَـُهمْ 

ِإنَّ َأاَب َبْكٍر ِإَذا قَاَم َمَقامَك َملْ ُيْسِمِع النَّاَس ِمَن اْلُبَكاِء، َفُمْر ُعَمَر لُيَصلِّ «ويف لفٍظ قالت عائشة: 



» ُسَف، ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ ِللنَّاسِ ِإنَُّكنَّ ألَنـُْنتَّ َصَواِحُب يُو «لنَّاِس فـََفَعَلْت َحْفَصُة فـََقاَل: ابِ 
ًرا.  فـََقاَلْت ِلَعاِئَشَة: َما ُكْنُت ِألُِصيَب ِمْنِك َخيـْ
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رمحن بن أيب بكر عن ابن ألسد بن موسى َحدَّثَنا أبو معاوية عن عبد ال» فضائل الصحابة«ويف 
طويل ِيف َمَرِضِه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َورََأى رسوُل هللا َصلَّى ُهللا  أيب مليكة عن عائشة يف حديث

ْيِه النَِّيبُّ لَ عليِه وَسلََّم ِمْن نـَْفِسِه ِخفًَّة، فَاْنَطَلَق يـَُهاَدى بـَْنيَ رَُجَلْنيِ، َفَذَهَب أَبُو َبْكٍر لِيَـَتَأخََّر فََأَشاَر إِ 
تَـَهى أَبُو  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بيدهِ  َمَكاَنَك، فَاْستَـْفَتَح النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ِمْن َحْيُث انـْ

فـََلمَّا َدَخَل املَْسِجَد «ويف حديثه عن املبارك بن ُفَضالة عن احلسن مرسًال: ». َبْكٍر ِمَن اْلِقَراَءةِ 
أَْنَت، َفَصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخْلَف َأيبِْ َبْكٍر  ُو َبْكٍر َفَجَلَس فََأْومَأ ِإلَْيِه َأْن َكَماَذَهَب أَبْـ 

 ِلُريِيـَُهْم أَنَّهُ 
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َ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمْن يـَْوِمِه َذِلَك يَـ   ».ْوَم االثـْنَـْنيِ َصاحُب َصَالهِتِْم ِمْن بـَْعِدِه َوتـُُويفِّ
ِيف ِخمَْضٍب ِحلَْفَصَة ِمْن ُحنَاٍس، مثَُّ َخَرَج َفَحِمَد َهللا تعاىل، َوأَثـَْىن َعَلْيِه،  فََأْجَلْسَناهُ «وعند ابن حبان 

 ».َواْستَـْغَفَر ِللشَُّهَداِء الَِّذيَن قُِتُلوا يـَْوَم ُأُحدٍ 
رَْأِسي، َوَأَ� َأُقوُل: ازٍَة اِبْلَبِقيِع، َوَأَ� َأِجُد ُصَداًعا ِيف رََجَع َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمْن ِجنَ «وعنها 

ُتِك، َوارَْأَساْه، فَقاَل: َبْل َأَ� َ� َعاِئَشُة، َوارَْأَساْه، مثَُّ قَاَل: َوَما َضرَِّك َلْو ِمتِّ قـَْبِلي، فـََغسَّْلُتِك، وَ  َكفَّنـْ
ُتِك؟ فَـ  رََجْعَت ِإَىل بـَْيِيت، فََأْعَرْسَت  ُقْلُت: َلَكَأّينِ ِبَك َلْو فـََعْلَت َذِلَك َقدْ َوَصلَّْيُت َعَلْيِك، مثَُّ َدفـَنـْ

 ».ِفيِه بِبَـْعِض ِنَساِئَك، فـَتَـَبسََّم َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مثَُّ بُِدَئ ِيف َوَجِعِه الَِّذي َماَت ِفيهِ 
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َفاِء، فـََلمَّا َأفَ ُأْغِمَي َعَلْيِه َورَأْ «وعنها  اَق قَاَل: َال َبْل ُسُه ِيف ِحْجِري، َفَجَعْلُت َأْمَسُحُه َوَأْدُعو َلُه اِبلشِّ
 ».َأْسَأُل َهللا الرَِّفيَق اْألَْعَلى َمَع ِجْربِيَل، َوِميَكائِيَل، وِإْسَراِفيَل َصَلَواُت ِهللا َعَلْيِهْم َأْمجَِعْنيَ 

َعُتُه وَأَ� مُ «ويف لفٍظ  ِين اِبلرَِّفيِق ْسِنَدتُُه ِإَىل َصْدِري، يـَُقوُل: اللُهمَّ اْغِفْر ِيل، َواْرَمحِْين، َوَأْحلِقْ مسَِ
 ».اْألَْعَلى

 ويف لفٍظ من حديث شعبة عن موسى بن أيب عائشة عن عبيد هللا بن عبد هللا عنها.
 ».ُهللا عليِه وَسلََّم يف الصَِّف َخْلَفهُ َأنَّ َأاَب َبْكٍر َصلَّى اِبلنَّاِس وَرُسْوُل ِهللا َصلَّى «ويف لفٍظ 



وقال: حسن ». َبكٍر ِيف َمَرِضِه الِذْي َماَت ِفْيِه قَاِعًدا َصلَّى َخْلَف َأِيب «ولفظه عند الرتمذي: 
ًحا «صحيح غريب. وعنده من حديث أنس:  َصلَّى ِيف َمَرِضِه َخْلَف َأِيب َبكٍر قَاِعًدا ِيف ثـَْوٍب ُمتَـَوشِّ

 ».َوِهَي آِخُر َصالٍة َصالََّها َمَع الَقْومِ «ل: حسن صحيح، زاد النسائي: وقا». ِبهِ 
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قال ابن حبان: خالف شعبُة زائدَة بَن ُقَدامَة يف منت هذا اخلرب عن موسى، َفَجَعَل ُشْعَبُة النَِّيبَّ 
ِقَياٌم َوَجَعَلُه زَاِئَدُة ِإَماًما َحْيُث َصلَّى قَاِعًدا  عليِه وَسلََّم َمْأُموًما َحْيُث َصلَّى قَاِعًدا َواْلَقْومُ  َصلَّى هللاُ 

َواْلَقْوُم ِقَياٌم َوُمهَا ُمْتِقَناِن َحاِفظَاِن وليس بني حديثيهما تضاد وال هتاتر، وال �سخ وال منسوخ، بل 
 موضعه ضم بعضهما إىل بعض بطل التضاد بينهما، واْستُـْعِمَل كلُّ خرب يف ُجمَْمٌل وُمَفسٌَّر، وإذا

على ما سنبينه إن شاء هللا تعاىل، مث ذكر ُخُرْوجه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَىل الصََّالِة بـَْنيَ بَرِيَرَة 
اَل َهلَُما: ِيف احلََْصا، َوَأَ� أَْنُظُر ِإَىل بُُطوِن َقَدَمْيِه فـَقَ  َونُوبََة، َوقَاَلْت َعاِئَشُة: ِإّينِ َألَْنظُُر ِإَىل نـَْعَلْيِه َختُطَّانِ 

َفَكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي َوُهَو َجاِلٌس َوأَبُو ». َأْجِلَساِين ِإَىل َجْنِب َأِيب َبْكرٍ «
 ٍر. عليِه وَسلََّم َوالنَّاَس ُيَصلُّوَن ِبَصَالِة َأِيب َبكْ َبْكٍر قَائٌِم ُيَصلِّي ِبَصَالِة َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ 

 ويف حديث أيب وائل عن مسروق: َوِجيَء بَِنِيبِّ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـَُوِضعَ 
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ِيف َهِذِه الصَّالة َكاَن النَّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «ِحبَِذاِء َأِيب َبْكٍر ِيف الصف فقال أبو حامت: 
مث قال: خرب يعارض يف الظاهر خرب أيب وائل » ا َخْلَف َأِيب َبْكٍر يف الصَّفِ َمْأُمْوًما، َوَصلَّى قَاِعدً 

َصلَّى َرُسوُل ِهللا «الذي ذكر�ه فذكر حديث نـَُعْيم بن أيب هند عن أيب وائل عن مسروق عنها: 
قال أبو حامت: َخاَلَف أَبـُْو  ».ْلَف َأِيب َبْكٍر قَاِعًداَصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه خَ 

، َوَجَعَل نـَُعْيِم ْبُن َأِيب ِهْنَد َعاِصَم ْبَن َأِيب النَُّجوِد ِيف َمْنتِ َهَذا اْخلََربِ، َفَجَعَل َعاِصٌم َأاَب َبْكٍر َمْأُموًما
تعاىل: إن هذه األخبار كلها  ْتِقَناِن، فنقول مبشيئة هللانـَُعْيٌم َأاَب َبْكٍر ِإَماًما َوُمهَا ثَِقَتاِن َحاِفظَاِن مُ 

صحاٌح وليس شيء منها يعارض اآلخر، ولكن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صلى يف علته صالتني 
يف املسجد مجاعة ال صالًة واحدة يف َأْحَدْيِهَما كان إماًما ويف األخرى كان مأموًما، والدليل على 

خرب عبيد هللا خرج بني رجلني أحدمها العباس واآلخر التني ال صالة واحدة: أنَّ يف أ�ما كانتا ص



علي، ويف خرب مسروق: خرج بني بريرة ونوبة فهذا يدلك على أ�ا كانت صالتني ال صالة 
 واحدة، انتهى.
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بعكسه على ما قاله أبو حامت ما ذكره من أنه خرج بني اجلاريتني من البيت إىل الباب ومن الباب 
لسيف ابن نوبة كان عبًدا »: الردة«ال به املسجد على أن يف كتاب ي حىت دخأخذه العباس وعل

أسود وسيأيت �شده علي بن أيب حامت لو احتج مبا قدمناه من ِعْند ُمْسِلٍم من أنه كان يتوكأ على 
الفضل بن عباس لكان جيًدا؛ ألن الذي يف البخاري العباس وعلي، هذا يدلُّ على أنه مرًة أخرى 

َخَرَج َصلَّى ُهللا عليِه »: «سننه«ِلَساِين ُهَنا) ويؤيده أيًضا ما ذكره الدَّارَُقْطين يف له: (َأجْ يؤيده قو 
فيما ذكره ». وَسلََّم يـَُهاَدى بـَْنيَ رَُجَلْني ُأَساَمَة َوالَفْضِل َحىتَّ َصلَّى َخْلَف َأِيب َبْكٍر َرِضَي ُهللا َعْنهُ 

طريق اجلمع كانوا يتناوبون األخذ به َصلَّى ُهللا عضهم أن السَُّهيلي وقد تقدم طرف منه، وزعم ب
عليِه وَسلََّم، وكان العباس ألزمهم ليده وأولئك يتناوبو�ا، فذكرت عائشة أكثرهم مالزمة ليده 

وهو العباس وعربت عن املتناوبني رجل آخر ويف هذا ردٌّ لقول من قال: إمنا مل تذكر عليًّا لشيء  
 م.كان بينهما وهللا أعل

ل أن يقول: ليس بينه وبني املسجد مسافة تقتضي التناوب اللَّهمَّ إال أن يكون ذلك لز�دة ولقائ
 يف إكرامه أو اللتماس الربكة مبس يده َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  «ومن حديث محاد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة: 

 ِجًعا فََأَمَر َأاَب َبْكٍر َأْن ُيَصلَِّي اِبلنَّاِس، فـََوَجَد َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َكاَن وَ 
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 َبْكٍر َوُهَو َعَلْيِه َوَسلََّم ِخفًَّة َفَجاَء فـََقَعَد ِإَىل َجْنِب َأِيب َبْكٍر، فََأمَّ َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأابَ 
 ».َأمَّ أَبُو َبْكٍر النَّاَس َوُهَو قَائِمٌ اِعٌد، وَ قَ 
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ومن حديث قيس عن عبد هللا بن أيب السََّفر عن األرقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس 
اِبلنَّاِس،  ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل ِيف َمَرِضِه:  بن عبد املطلب َأنَّ النَِّيبَّ 

َوَوَجَد النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من نفسه خفة َفَخَرَج يـَُهاَدى بـَْنيَ رَُجَلْنيِ، فـََتَأخََّر أَبُو َبْكٍر، 
تَـَهى ِإلَْيِه أَبُو َبْكٍر ِمَن السُّورَةِ َفَجَلَس ِإَىل َجْنِب َأِيب َبْكٍر، فَـ   ».َقَرَأ ِمَن اْلَمَكاِن الَِّذي انـْ



وملا ذكر ابن خزمية حديث أن أاب بكر صلى ابلناس ورسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خلفه، قال: 
فيه يف الصالة اليت  مل يصح اخلرب أن النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم كان اإلمام يف املرض الذي تويف 

هللا عن عائشة أنَّ أاب بكر كان  كان فيها قاعًدا وأبو بكر والقوم قيام؛ ألنَّ يف خرب مسروق وعبد
اإلمام والنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مأموم، وهو ضد خرب هشام عن أبيه عنها، وخرب األعمش عن 

ايته عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن إبراهيم عن األسود على أن شعبة كان قد بـَنيََّ يف رو 
 يدي رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ومنهم من عائشة: أن من الناس من يقول كان أبو بكر بني

يقول كان النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلُمَقدََّم بني يدي أاب بكر، وإن كان احلديث الذي احتج به 
ان يف سقطته من الفرس وأمره َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابالقتداء ابألئمة من زعم أن فعله الذي ك

يف الصالة إذا صلى أمامهم قاعًدا منسوخ غري صحيح من جهة النقل فغري جائز لعاٍمل  وقعودهم
أن يدعي نسخ ما قد صح عنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابألخبار املتواترة ابألسانيد الصحاح مبا 

من جهة  من فعله وأمره خبرب خمتلف فيه عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ومل يثبت خربٌ  ذكر�
 النقل ينسُخ ما قد صحَّ عنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مبا ذكر� من فعله وأمره.
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 وإن قال قائل غري منعم للرواية فكيف جيوز أن يصلي قاعًدا من يقدر على القيام؟.
ْمِرَ� ابتباعها، وقد سنة النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اليت أُ قيل له: إن شاء هللا تعاىل جيوز ذلك ب

صحَّ عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عند مجيع أهل العلم ابألخبار األمر ابلصالة قاعًدا إذا صلى 
اإلمام قاعًدا، وثبت عندهم أيًضا وصحَّ قعد أصحابه وال مرض هبم وال أبحد منهم، وادََّعى قوم 

مث قال: َحدَّثَنا القاسم بن حممد وأبو  سخ ذلك فلم يثبت دعواهم خبرب صحيح ال معارض له،ن
طالب زيد بن أخرم وحممد بن حيىي األزدي قالوا: َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َداُوَد، َحدَّثَنا َسَلَمُة ْبُن 

َرُسوُل ِهللا  َمِرضَ «يٍط، َعْن َساملِِ ْبِن ُعبَـْيٍد قَاَل: نـُبَـْيٍط، َعْن نـَُعْيِم ْبِن َأِيب ِهْنَد، َعْن نـُبَـْيِط ْبِن َشرِ 
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فَُأْغِمَي َعَلْيِه، مثَّ أفاقَ 

 %161ص  1%ج 
ُمُروا ِبَالًال فـَْليُـَؤذِّْن، َوُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ «قـُْلن: نـََعْم قَاَل: » َأَحَضَرِت الصََّالُة؟«فـََقاَل: 

أَُأِقيَمِت الصََّالُة؟ قـُْلَن: نـََعْم قَاَل: ِجيُئوِين إبِِْنَساٍن «ِديَث. وِفْيِه: مثَُّ ُأْغِمَي َعَلْيِه َفذََكر احلَْ » لنَّاسِ ابِ 
ِإَىل َجْنِب  َأْعَتِمْد َعَلْيِه، َفَجاؤوا ِبَربِيَرَة َورَُجٍل آَخَر، فَاْعَتَمَد َعَلْيِهَما، مثَُّ َخَرَج ِإَىل الصََّالِة، فَُأْجِلسَ 

 ».ْكٍر يـَتَـَنحَّى، فََأْمَسَكُه َحىتَّ فـَرََغ ِمَن الصََّالةِ َأِيب َبْكٍر، َفَذَهَب أَبُو بَ 
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اْشَتَكى َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «ويف كتاب عبد الرزاق أخربين ابن جريج، أخربين عطاء قال: 
عليِه وَسلََّم لِلنَّاِس يـَْوًما قَاِعًدا، َوَجَعَل َر َأاَب َبْكٍر ُيَصلِّي اِبلنَّاِس، َفَصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا وَسلََّم فََأمَ 

َنُه َوبـَْنيَ النَّاِس، قَاَل: َوَصلَّى النَّاُس َورَاَءُه ِقَياًما، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ  وَسلََّم:   عليهِ َأاَب َبْكٍر َورَاَءُه بـَيـْ
ُتْم ِإالَّ قـُُعوًدا َفَصلُّْوا ِبَصَالِة ِإَماِمُكْم، َما َكاَن أْن َلِو اْستَـْقبَـْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدبـَْرُت َما َصلَّ « يـْ

 ».ُيَصلِّي قَائًِما َفَصلُّوا ِقَياًما، َوِإْن َصلَّى قَاِعًدا َفَصلُّوا قـُُعوًدا
 َأنَّ َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ «بن يزيد وُجمَالِد بن سعيد عن الشعيب:  وعند الدَّارَُقْطين من حديث جابر

وقال ابن عبد الرب: اآلاثر الصحاح على أن النيب َصلَّى » عليِه وَسلََّم الَ يـَُؤمَّنَّ َأَحٌد بـَْعِدي َجاِلًسا
  عليِه وَسلََّم.ُهللا عليِه وَسلََّم كان املتقدم وأن أاب بكر كان يصلي بصالة النيب َصلَّى هللاُ 

اَل َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ُمُرْوا َأاَب َبْكٍر ُيَصلِّ وعند أيب داود من حديث عبد هللا بن زَْمَعَة: ملَّا قَ 
ُعَمُر َفَصلِّ اِبلنَّاِس، َخَرَج َعْبُد ِهللا ْبُن زَْمَعَة فَِإَذا ُعَمُر ِيف النَّاِس، وََكاَن أَبُو َبْكٍر َغائًِبا، َفقاَل: ُقْم َ� 

َع َرُسوُل ِهللا صَ  أَْيَن أَبُو َبْكٍر؟ �ََْىب ُهللا «لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصْوَتُه، قَاَل: اِبلنَّاِس، فـَتَـَقدََّم، فـََلمَّا مسَِ
 َفَصلَّى أَبُو َبْكٍر.فـَبَـَعَث ِإَىل َأِيب َبْكٍر َفَجاَء بـَْعَد َأْن َصلَّى ُعَمُر تِْلَك الصََّالَة » َذِلَك َواْلُمْسِلُمونَ 
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عين يف تردادهن وتظاهرهن ابإلحلاح كتظاهر امرأة العزيز ونسائها قوله: (ِإنَُّكنَّ َصَواِحُب يُوُسَف) ي
ى ُهللا عليِه وَسلََّم ليصرفنه عن رأيه يف االستعصام، وصواحبات: مجع صاحبة على يوسف َصلَّ 

وهو مجع شاذ، وقيل: يريد امرأة العزيز وأتى بلفظ اجلمع كما يقال فالن مييل إىل النساء وإن  
 ره السََّفاُقسيُّ.كان ميله إىل واحدة ذك

ا علمْت أنَّ الناس  قد علموا أنَّ أابها ال يصلح خلالفة وزعم بعضهم أن ترداد عائشة كان أل�َّ
رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فإذا رأوه استشعروا موت النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خبالفة 

 غريه. انتهى.
 عنها فيما تقدم فال حاجة إىل احلرص. قد بـَيـََّنْت هي مرادها رضي هللا

ني لغري عذر، وأجازها الطربي والبخاري وبعض الشافعية قَاَل الُقْرُطِيبُّ: والصالة تصح إبمام
 استدالًال هبذا احلديث، قال: وهذا متأخر عن قوله: (وإْن َصلَّى جالًسا فصلُّوا جلوًسا).

 قال
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: احتجَّ ابن امل سيب جبلوس النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن يسار أيب بكر أبن مقام السََّفاُقسيُّ



وم يكون عن يسار اإلمام، قال: واجلماعة على خالفه، ويتمشى قوله على أن اإلمام هو أبو املأم
 بكر، وأما من قال النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فال يتمشى قوله وهللا تعاىل أعلم.

ال: ملريِض أْن يشهَد اجلماعة) ذكره ابن قـُْرُقول يف ابب اجليم والدال املهملة، قوقوله: (حدُّ ا
وقاله القابسي وغريه، قال: ولبعضهم: (حد) ابحلاء والدال املهملتني يعين: أبن حدَُّه املريض 

 وحرصه على شهود اجلماعة واملراد ابحلض على شهود اجلماعة واحملافظة عليها.
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ُمَهلَُّب: فيه من الفقه جواز األخذ ابلشدة ملن جازت له الرخصة؛ ألن سيد� رسول هللا وقَاَل الْ 
َسلََّم كان له أن يتخلف عن اجلماعة لعذر املرض فلما حتامل وخرج بني رجلني َصلَّى ُهللا عليِه و 

األجر دلَّ على فضل الشدة على الرخصة ترغيًبا ألمته يف شهود اجلماعة ملا هلم فيها من عظيم 
 ولَِئالَّ يعذر أحد منهم نفسه يف التخلف عنها ما أمكنه، وقدر عليها.

أن جًدا مبعىن جدِّه ذكره عن الكسائي إال أنه حيتاج الكالم إىل  قَاَل السََّفاُقسيُّ: والذي ذكر
تقديره وإضمار، قال: ويظهر يل أن يصح أن يقال: ِجّد مكسورة اجليم وهو االجتهاد يف األمر 

معىن التثويب، ابب اجتهاد املريض أن يشهد اجلماعة، أي: يف شهود اجلماعة، قال: ومل ويكون 
 انتهى.أمسع أحًدا رواه ابجليم. 

قد قدمنا أن ابن قـُْرُقوٍل ذكره ابجليم عن القابسي، واختلف العلماء من أوىل ابإلمامة؟ فقيل: 
و يوسف وأمحد وإسحاق: األفقه وهو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي يف آخرين، وقال أب

ين األمراء أفضل وهو أحد الوجوه عن الشافعية فعلى هذين القولني يكون أبو بكر أوىل احلاضر 
 ابإلمامة ألمرين:

 األول: لتفويض اإلمام َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إليه ذلك.
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عليِه وَسلََّم، ذكر ذلك أبو بكر  الثاين: لعلمه؛ وألنه ممن كان قد مجع القرآن يف حياته َصلَّى هللاُ 
وكذا ذكره أبو عمرو عثمان » فضائل اخللفاء رضي هللا عنهم«لباقالين يف كتاب حممد بن الطيب ا

بن سعيد الداين املقرئ، فقد اجتمع فيه حبمد هللا تعاىل مجيع ما قاله رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه 
، فَِإْن َكانُوا ِيف يـَُؤمُّ اْلَقْوَم َأقْـَرُؤُهْم ِلِكَتاِب هللاِ : «وَسلََّم فيما رواه مسلم من حديث أيب مسعود

نُوا ِيف اهلِْْجَرِة اْلِقَراَءِة َسَواًء، فََأْعَلُمُهْم اِبلسُّنَِّة، فَِإْن َكانُوا ِيف السُّنَِّة َسَواًء، فَأَْقَدُمُهْم ِهْجَرًة، فَِإْن َكا



ر واألعمش اختلفوا يف متنه، فرواه فط»: العلل«ن أيب حامت يف وقال اب». َسَواًء، فََأْقَدُمُهْم ِسنًّا
 عن إمساعيل بن أيب رجاء َعْن َأْوِس ْبِن ضْمَعٍج عن أيب مسعود، ورواه شعبة
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واملسعودي عن إمساعيل فلم يقوال عليهم ابلسنة، قال أيبٌّ: وكان شعبة يهاب هذا احلديث يقول: 

دِّيُّ عن أوس إمساعيَل فيه أحٌد، فقلت أليب: أليس قد رواه السُّ  ُحكٌم من األحكام مل يشارك
فقال: إمنا هو من رواية احلسن بن يزيد األصم عن السُّدِّيِّ وهو شيٌخ، أين كان الثوري وشعبة 

 عن هذا احلديث؟ وأخاف أن ال يكون حمفوظًا وهللا تعاىل أعلم.
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َراِهيَم، قَاَل: قاَل األسْ َحدَّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص،  - 664 َوُد ُكنَّا َحدََّثِين َأِيب، َحدَّثَنا اَألْعَمُش، َعْن ِإبـْ
 عليِه ِعْنَد َعاِئَشَة، َفذََكْرَ� املَُواظََبَة َعَلى الصََّالِة َوالتـَّْعِظيَم َهلَا، قَاَلْت: َلمَّا َمِرَض النيبُّ َصلَّى هللاُ 

». اِبلنَّاسِ  ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ «ِه، َفَحَضَرِت الصََّالُة، فَُأذَِّن فـََقاَل: وَسلََّم َمَرَضُه الَِّذي َماَت ِفي
 فََأَعاُدوا َفِقيَل َلُه: ِإنَّ َأاَب َبْكٍر رَُجٌل َأِسيٌف ِإَذا قَاَم ِيف َمَقاِمَك َملْ َيْسَتِطْع َأْن ُيَصلَِّي اِبلنَّاِس، َوَأَعادَ 

َفَخَرَج أَبُو َبْكٍر ». للنَّاسِ ِإنَُّكنَّ َصَواِحُب يُوُسَف ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ «َة، فـََقاَل: َلُه، فََأَعاَد الثَّالِثَ 
 أَْنُظُر َفَصلَّى، فـََوَجَد النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِمْن نـَْفِسِه ِخفًَّة، َفَخَرَج يـَُهاَدى بـَْنيَ رَُجَلْنيِ، َكَأّينِ 

َر، فََأْوَمَأ ِإلَْيِه النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه ْيِه َختُطَّاِن األرَض ِمَن الَوَجِع، فََأرَاَد أَبُو َبْكٍر َأْن يـََتَأخَّ ِإَىل رِْجلَ 
 ]664وَسلََّم َأْن َمَكاَنَك، مثَُّ ُأِيتَ بِِه َحىتَّ َجَلَس ِإَىل َجْنِبِه. [خ 

اُس ُيَصلُّوَن ى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي َوأَبُو َبْكٍر ُيَصلِّي ِبَصالَتِِه، َوالنَّ َفِقيَل ِلْألَْعَمِش: َفَكاَن النَِّيبُّ َصلَّ 
و ِبَصَالِة َأِيب َبْكٍر، فـََقاَل: ِبَرْأِسِه نـََعْم. َرَواُه أَبُو َداُوَد، َعْن ُشْعَبَة، َعِن اَألْعَمِش بـَْعَضُه، وزاَد أَبُ 

دثين قتيبة يف ابِب الرجِل �ََْمتُّ اِبِإلَماِم َو�ََْمتُّ النَّاُس اِبْلَمْأُموِم. ح ُمَعاِويََة ذكرها البخاري ُمْسَنَدةً 
 َحدَّثَنا أبو معاوية فذكره.
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وعند ابن حبان عن احلسن بن سفيان َحدَّثَنا حممد بن عبد هللا بن منري َحدَّثَنا أبو معاوية بلفظ: 
والذي رواه أبو داود ». وَسلََّم ُيَصلِّي اِبلنَّاِس قَاِعًدا َوأَبـُْو َبْكٍر قَائًِما َصلَّى ُهللا عليهِ  َفَكاَن النَِّيبُّ «

َحدَّثَنا حممد بن مثىن، َحدَّثَنا أبو داود، َحدَّثَنا شعبة عن األعمش عن » مسنده«قال البزار يف 
 إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت:
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ُم بـَْنيَ َيَدْي َأِيبْ َبْكٍر ْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َكاَن َرسُ «  -يـَْعِينْ َيوَم َصلَّى اِبلنَّاسِ - عليِه وَسلََّم ُهَو املُتَـَقدِّ

 ».َوأَبـُْو َبْكٍر ِإَىل َجْنِبهِ 
ْسِمِع النَّاَس، عند البخاري فقالت عائشة: ِإنَّ َأاَب َبْكٍر رَُجٌل َأِسيٌف َوِإنَُّه َمَىت َما يـَُقْم َمَقاَمَك َال يُ 

قالْت: فـَُقْلُت ِحلَْفَصَة: ُقوِيل َلُه ِإنَّ َأاَب ». ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ اِبلنَّاسِ «َلْو َأَمْرَت ُعَمَر، فـََقاَل: فَـ 
َلْت َلُه: فـََقاَل َبْكٍر رَُجٌل َأِسيٌف، َوِإنَُّه َمَىت يـَُقْم َمَقاَمَك َال ُيْسِمِع النَّاَس، فـََلْو َأَمْرَت ُعَمَر، فـََقا

». ِإنَُّكنَّ َألَنـُْنتَّ َصَواِحُب يُوُسَف، ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ اِبلنَّاسِ «َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ُيَصلِّي  َفَجاَء َحىتَّ َجَلَس َعَلى َيَساِر َأِيب َبْكٍر، َفَكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «وفيه: 

ِس ِجاِلًسا َوأَبُو َبْكٍر قَائٌِم يـَْقَتِدي أَبُو َبْكٍر ِبَصَالِة َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َويـَْقَتِدي اِبلنَّا
رَ   ».النَّاُس ِبَصالِة َأِيبْ َبْكٍر َوأَبُو َبْكٍر ُيْسِمُعُهُم التَّْكِبيـْ
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 عند البخاري على أن أاب حامت الرازي تريبين رواية موسى بن أيب عائشة عن عبيد هللا بن عبد هللا
بيد هللا يف مرضه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قيل: فما تقول فيه؟ قال: صاحل روايُة موسى حديَث ع

ثِيِين  احلديث، قيل: حيتج حبديثه, قال: ُيْكَتُب حديثه، قال عبيد هللا: قلُت لعائشة فـَُقْلُت: َأَال ُحتَدِّ
رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  ُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم؟ قَاَلْت: بـََلى، ثـَُقلَ َعْن َمَرِض رَ 

َتِظُروَنَك، قَاَل: » َأَصلَّى النَّاُس؟«فـََقاَل:   ».َضُعوا ِيل َماًء ِيف اِملْخَضبِ «قـُْلَنا: َال، َوُهْم يـَنـْ
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ليِه وَسلََّم: ، َفَذَهَب لِيَـُنوَء فَُأْغِمَي َعَلْيِه، مثَُّ َأفَاَق، فـََقاَل َصلَّى ُهللا عقَاَلْت: فـََفَعْلَنا، فَاْغَتَسلَ 
َتِظُروَنَك َ� َرُسوَل ِهللا، قَاَل: » َأَصلَّى النَّاُس؟« » َضُعوا ِيل َماًء ِيف اِملْخَضبِ «قـُْلَنا: الَ، َوُهْم يـَنـْ

قـُْلَنا: الَ، َوُهْم » َأَصلَّى النَّاُس؟«َي َعَلْيِه، مثَُّ َأفَاَق، فـََقاَل: فَاْغَتَسَل، مثَُّ َذَهَب لِيَـُنوَء فَُأْغمِ 
َتِظُروَنَك، فـََقاَل:  ، مثَُّ َذَهَب لِيَـُنوَء فَُأْغِمَي َعَلْيِه، مثَُّ َأفَاَق فـََقاَل: »َضُعوا ِيل َماًء ِيف اِملْخَضبِ «يـَنـْ

َتظِ » َأَصلَّى النَّاُس؟« َتِظُروَن قـُْلَنا: الَ، وُهْم يـَنـْ ُروَنَك َ� َرُسوَل ِهللا، َوالنَّاُس ُعُكوٌف ِيف املَْسِجِد، يـَنـْ
 َبْكٍر ِيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِلَصَالِة الِعَشاِء اآلِخَرِة، فََأْرَسَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَىل َأِيب النَّ 

ْن ُتَصلَِّي لرَُّسوُل فـََقاَل: ِإنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم �َُْمُرَك أَ أبَِْن ُيَصلَِّي اِبلنَّاِس، فََأاَتُه ا
َك، اِبلنَّاِس، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر وََكاَن رَُجًال رَِقيًقا: َ� ُعَمُر َصلِّ اِبلنَّاِس، فـََقاَل ُعَمُر: أَْنَت َأَحقُّ ِبَذلِ 



فًَّة، َفَخَرَج بـَْنيَ َم، مثَُّ ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَجَد ِمْن نـَْفِسِه خِ َفَصلَّى أَبُو َبْكٍر تِْلَك اَأل�َّ 
لِيَـَتَأخََّر، رَُجَلْنيِ َأَحُدُمهَا الَعبَّاُس ِلَصَالِة الظُّْهِر َوأَبُو َبْكٍر ُيَصلِّي اِبلنَّاِس، فـََلمَّا رَآُه أَبُو َبْكٍر َذَهَب 

َساُه ِإَىل َجْنِب َأِيب َبْكٍر، َفَجَعَل أَبُو ، فََأْجلَ »َأْجِلَساِين ِإَىل َجْنِبهِ «لَْيِه أبَِْن َال يـََتَأخََّر، َوقَاَل: فََأْوَمَأ إِ 
َصلَّى ُهللا  ِيبُّ َبْكٍر ُيَصلِّي َوُهَو �ََْمتُّ ِبَصَالِة النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوالنَّاُس ِبَصَالِة َأِيب َبْكٍر، َوالنَّ 

 عليِه وَسلَّمَ 
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 قَاِعٌد،
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ى َكثْـَرِة ُمَراَجَعِتِه ِإالَّ أَنَُّه َملْ يـََقْع َلَقْد رَاَجْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َذِلَك، َوَما َمحََلِين َعلَ 
، قَاَم َمَقاَمُه أََبًدا، َوِإَال أنين ُكْنُت ُأَرى أَنَُّه َلْن يـَُقوَم َأَحٌد َمَقاَمُه ِيف قـَْلِيب: َأْن حيُِبَّ النَّاُس بـَْعَدُه رَُجًال 

 َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن َأِيب َبْكٍر. ِإالَّ َتَشاَءَم النَّاُس ِبِه، فََأَرْدُت َأْن يـَْعِدَل َذِلكَ 
بِن َعبَّاٍس فـَُقْلُت َلُه: َأَال َأْعِرُض َعَلْيَك َما َحدَّثـَْتِين َعاِئَشُة َعْن َمَرِض قَاَل ُعبَـْيُد ِهللا: َفَدَخْلُت َعَلى ا

َر أَنَُّه قَاَل: النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قَاَل: َهاِت، فـََعَرضْ  ًئا َغيـْ ُت َعَلْيِه َحِديثـََها، َفَما أَْنَكَر ِمْنُه َشيـْ
 ِذي َكاَن َمَع الَعبَّاِس قـُْلُت: َال، قَاَل: ُهَو َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلٍب.َأَمسَّْت َلَك الرَُّجَل الَّ 

َلمَّا َدَخَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى : «ويف رواية محزة بن عبد املطلب يف اَبب ِإَذا َبَكى اِإلَماُم ِيف الصََّالةِ 
فـَُقْلُت: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإنَّ َأاَب َبْكٍر رَُجٌل ».لِّ اِبلنَّاسِ ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيصَ «ُهللا عليِه وَسلََّم بـَْيِيت قَاَل: 

َر َأِيب   َبْكٍر، قَاَلْت: َوِهللا، َما ِيب ِإالَّ َكَراهة َأْن رَِقيٌق ِإَذا قـََرَأ اْلُقْرآَن َال َميِْلُك َدْمَعُه، فـََلْو َأَمْرَت َغيـْ
 َمَقاِم َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََراَجْعُتُه َمرَّتـَْنيِ َأْو َثَالاًث، يـََتَشاَءَم النَّاُس، أبَِوَِّل َمْن يـَُقوُم ِيف 

 ».َواِحُب يُوُسفَ لُِيَصلِّ اِبلنَّاِس أَبُو َبْكٍر فَِإنَُّكنَّ صَ «فـََقاَل: 
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ِت ى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف بـَيْ َأوَُّل َما اْشَتكَ «ويف لفظ: ». َخَرَج ِلَصالِة الَعْصرِ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
ْبِن َعبَّاٍس  َمْيُمونََة واْسَتْأَذَن َأْزَواَجُه َأْن ُميَرََّض ِيف بـَْيِيت فََأِذنَّ َلُه، قَاَلْت: َفَخَرَج َوَيٌد َلُه َعَلى اْلَفْضلِ 

َأَهرِيُقوا َعَليَّ فـََلمَّا اْشَتدَّ بِِه َوَجُعه قَاَل: واألخرى َعَلى رَُجٍل آَخَر َوُهَو َخيُطُّ رِْجَلْيِه اْألَْرَض، قَاََلْت: 
مثَُّ طَِفْقَنا ِمْن َسْبِع ِقَرٍب، َملْ ُحتَْلْل َأوِْكيَـتُـُهنَّ، َلَعلِّي َأْعَهُد ِإَىل النَّاِس فََأْجَلْسَناُه ِيف ِخمَْضٍب ِحلَْفَصَة، 

َنا َأْن َقْد فـََعْلُنتَّ مثَُّ َنُصبُّ َعَلْيِه ِمْن تِْلَك الِقَرِب َحىتَّ َطِفَق ُيِشريُ  َخَرَج ِإَىل النَّاِس وَصلَّى هِبِْم   ِإلَيـْ



 ».َوَخطَبَـُهمْ 
ِإنَّ َأاَب َبْكٍر ِإَذا قَاَم َمَقامَك َملْ ُيْسِمِع النَّاَس ِمَن اْلُبَكاِء، َفُمْر ُعَمَر لُيَصلِّ «ويف لفٍظ قالت عائشة: 

» ُسَف، ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ ِللنَّاسِ ِإنَُّكنَّ ألَنـُْنتَّ َصَواِحُب يُو : «اِبلنَّاِس فـََفَعَلْت َحْفَصُة فـََقالَ 
ًرا.  فـََقاَلْت ِلَعاِئَشَة: َما ُكْنُت ِألُِصيَب ِمْنِك َخيـْ
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ألسد بن موسى َحدَّثَنا أبو معاوية عن عبد الرمحن بن أيب بكر عن ابن » فضائل الصحابة«ويف 
طويل ِيف َمَرِضِه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َورََأى رسوُل هللا َصلَّى ُهللا  عائشة يف حديثأيب مليكة عن 

لَْيِه النَِّيبُّ عليِه وَسلََّم ِمْن نـَْفِسِه ِخفًَّة، فَاْنَطَلَق يـَُهاَدى بـَْنيَ رَُجَلْنيِ، َفَذَهَب أَبُو َبْكٍر لِيَـَتَأخََّر فََأَشاَر إِ 
تَـَهى أَبُو  َسلََّم بيدهِ َصلَّى ُهللا عليِه و  َمَكاَنَك، فَاْستَـْفَتَح النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ِمْن َحْيُث انـْ
فـََلمَّا َدَخَل املَْسِجَد «ويف حديثه عن املبارك بن ُفَضالة عن احلسن مرسًال: ». َبْكٍر ِمَن اْلِقَراَءةِ 

ُو َبْكٍر َفَجَلَس فََأْومَأ ِإلَيْ  أَْنَت، َفَصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخْلَف َأيبِْ َبْكٍر  ِه َأْن َكَماَذَهَب أَبـْ
 ِلُريِيـَُهْم أَنَّهُ 

 %158ص  1%ج 
َ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمْن يـَْوِمِه َذِلَك يـَْوَم االثـْنَـْنيِ   ».َصاحُب َصَالهِتِْم ِمْن بـَْعِدِه َوتـُُويفِّ

ِيف ِخمَْضٍب ِحلَْفَصَة ِمْن ُحنَاٍس، مثَُّ َخَرَج َفَحِمَد َهللا تعاىل، َوأَثـَْىن َعَلْيِه،  َأْجَلْسَناهُ فَ «وعند ابن حبان 
 ».َواْستَـْغَفَر ِللشَُّهَداِء الَِّذيَن قُِتُلوا يـَْوَم ُأُحدٍ 

رَْأِسي، َوَأَ� َأُقوُل: ُصَداًعا ِيف رََجَع َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمْن ِجَنازٍَة اِبْلَبِقيِع، َوَأَ� َأِجُد «وعنها 
ُتِك، َوارَْأَساْه، فَقاَل: َبْل َأَ� َ� َعاِئَشُة، َوارَْأَساْه، مثَُّ قَاَل: َوَما َضرَِّك َلْو ِمتِّ قـَْبِلي، فـََغسَّْلُتِك، وَ  َكفَّنـْ

ُتِك؟ فـَُقْلُت: َلَكَأّينِ ِبَك َلْو فـََعْلتَ  رََجْعَت ِإَىل بـَْيِيت، فََأْعَرْسَت  َذِلَك َقدْ  َوَصلَّْيُت َعَلْيِك، مثَُّ َدفـَنـْ
 ».ِفيِه بِبَـْعِض ِنَساِئَك، فـَتَـَبسََّم َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مثَُّ بُِدَئ ِيف َوَجِعِه الَِّذي َماَت ِفيهِ 
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َفاِء، فـََلمَّا َأفَ ُأْغِمَي َعَلْيِه َورَْأُسُه ِيف ِحْجِري، َفَجَعْلُت َأْمسَ «وعنها  اَق قَاَل: َال َبْل ُحُه َوَأْدُعو َلُه اِبلشِّ
 ».َأْسَأُل َهللا الرَِّفيَق اْألَْعَلى َمَع ِجْربِيَل، َوِميَكائِيَل، وِإْسَراِفيَل َصَلَواُت ِهللا َعَلْيِهْم َأْمجَِعْنيَ 

َعُتُه وَأَ� ُمْسِنَدتُُه ِإَىل َصْدِري، يـَُقوُل: «ويف لفٍظ  ِين اِبلرَِّفيِق اللُهمَّ اْغِفْر ِيل، َواْرَمحِْين، َوَأْحلِقْ مسَِ
 ».اْألَْعَلى



 ويف لفٍظ من حديث شعبة عن موسى بن أيب عائشة عن عبيد هللا بن عبد هللا عنها.
 ».َفهُ َأنَّ َأاَب َبْكٍر َصلَّى اِبلنَّاِس وَرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف الصَِّف َخلْ «ويف لفٍظ 

وقال: حسن ». َبكٍر ِيف َمَرِضِه الِذْي َماَت ِفْيِه قَاِعًدا َصلَّى َخْلَف َأِيب «ولفظه عند الرتمذي: 
ًحا «صحيح غريب. وعنده من حديث أنس:  َصلَّى ِيف َمَرِضِه َخْلَف َأِيب َبكٍر قَاِعًدا ِيف ثـَْوٍب ُمتَـَوشِّ

 ».ُر َصالٍة َصالََّها َمَع الَقْومِ َوِهَي آخِ «وقال: حسن صحيح، زاد النسائي: ». ِبهِ 
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قال ابن حبان: خالف شعبُة زائدَة بَن ُقَدامَة يف منت هذا اخلرب عن موسى، َفَجَعَل ُشْعَبُة النَِّيبَّ 
ا َحْيُث َصلَّى قَاِعًدا عليِه وَسلََّم َمْأُموًما َحْيُث َصلَّى قَاِعًدا َواْلَقْوُم ِقَياٌم َوَجَعَلُه زَاِئَدُة ِإَمامً  َصلَّى هللاُ 

َواْلَقْوُم ِقَياٌم َوُمهَا ُمْتِقَناِن َحاِفظَاِن وليس بني حديثيهما تضاد وال هتاتر، وال �سخ وال منسوخ، بل 
ضم بعضهما إىل بعض بطل التضاد بينهما، واْستُـْعِمَل كلُّ خرب يف موضعه  ُجمَْمٌل وُمَفسٌَّر، وإذا

اىل، مث ذكر ُخُرْوجه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَىل الصََّالِة بـَْنيَ بَرِيَرَة على ما سنبينه إن شاء هللا تع
ِيف احلََْصا، َوَأَ� أَْنُظُر ِإَىل بُُطوِن َقَدَمْيِه فـََقاَل َهلَُما:  َونُوبََة، َوقَاَلْت َعاِئَشُة: ِإّينِ َألَْنظُُر ِإَىل نـَْعَلْيِه َختُطَّانِ 

َفَكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي َوُهَو َجاِلٌس َوأَبُو ». ْنِب َأِيب َبْكرٍ َأْجِلَساِين ِإَىل جَ «
  عليِه وَسلََّم َوالنَّاَس ُيَصلُّوَن ِبَصَالِة َأِيب َبْكٍر.َبْكٍر قَائٌِم ُيَصلِّي ِبَصَالِة َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ 

 يَء بَِنِيبِّ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـَُوِضعَ ويف حديث أيب وائل عن مسروق: َوجِ 
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ِيف َهِذِه الصَّالة َكاَن النَّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «ِحبَِذاِء َأِيب َبْكٍر ِيف الصف فقال أبو حامت: 
قال: خرب يعارض يف الظاهر خرب أيب وائل  مث» َمْأُمْوًما، َوَصلَّى قَاِعًدا َخْلَف َأِيب َبْكٍر يف الصَّفِ 

َصلَّى َرُسوُل ِهللا «الذي ذكر�ه فذكر حديث نـَُعْيم بن أيب هند عن أيب وائل عن مسروق عنها: 
قال أبو حامت: َخاَلَف أَبـُْو ». ْلَف َأِيب َبْكٍر قَاِعًداَصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه خَ 

َعَل ِم ْبُن َأِيب ِهْنَد َعاِصَم ْبَن َأِيب النَُّجوِد ِيف َمْنتِ َهَذا اْخلََربِ، َفَجَعَل َعاِصٌم َأاَب َبْكٍر َمْأُموًما، َوجَ نـَُعيْ 
ْتِقَناِن، فنقول مبشيئة هللا تعاىل: إن هذه األخبار كلها نـَُعْيٌم َأاَب َبْكٍر ِإَماًما َوُمهَا ثَِقَتاِن َحاِفظَاِن مُ 

يس شيء منها يعارض اآلخر، ولكن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صلى يف علته صالتني صحاٌح ول
يف املسجد مجاعة ال صالًة واحدة يف َأْحَدْيِهَما كان إماًما ويف األخرى كان مأموًما، والدليل على 



لعباس واآلخر التني ال صالة واحدة: أنَّ يف خرب عبيد هللا خرج بني رجلني أحدمها اأ�ما كانتا ص
علي، ويف خرب مسروق: خرج بني بريرة ونوبة فهذا يدلك على أ�ا كانت صالتني ال صالة 

 واحدة، انتهى.

)1/296( 

 

بعكسه على ما قاله أبو حامت ما ذكره من أنه خرج بني اجلاريتني من البيت إىل الباب ومن الباب 
لسيف ابن نوبة كان عبًدا »: الردة«ال به املسجد على أن يف كتاب أخذه العباس وعلي حىت دخ

أسود وسيأيت �شده علي بن أيب حامت لو احتج مبا قدمناه من ِعْند ُمْسِلٍم من أنه كان يتوكأ على 
الفضل بن عباس لكان جيًدا؛ ألن الذي يف البخاري العباس وعلي، هذا يدلُّ على أنه مرًة أخرى 

َخَرَج َصلَّى ُهللا عليِه »: «سننه«ا ما ذكره الدَّارَُقْطين يف ِلَساِين ُهَنا) ويؤيده أيضً يؤيده قوله: (َأجْ 
فيما ذكره ». وَسلََّم يـَُهاَدى بـَْنيَ رَُجَلْني ُأَساَمَة َوالَفْضِل َحىتَّ َصلَّى َخْلَف َأِيب َبْكٍر َرِضَي ُهللا َعْنهُ 

خذ به َصلَّى ُهللا طريق اجلمع كانوا يتناوبون األالسَُّهيلي وقد تقدم طرف منه، وزعم بعضهم أن 
عليِه وَسلََّم، وكان العباس ألزمهم ليده وأولئك يتناوبو�ا، فذكرت عائشة أكثرهم مالزمة ليده 

وهو العباس وعربت عن املتناوبني رجل آخر ويف هذا ردٌّ لقول من قال: إمنا مل تذكر عليًّا لشيء  
 كان بينهما وهللا أعلم.

سجد مسافة تقتضي التناوب اللَّهمَّ إال أن يكون ذلك لز�دة ل أن يقول: ليس بينه وبني املولقائ
 يف إكرامه أو اللتماس الربكة مبس يده َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  «ومن حديث محاد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة: 

 َأْن ُيَصلَِّي اِبلنَّاِس، فـََوَجَد َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ ِجًعا فََأَمَر َأاَب َبْكٍر َكاَن وَ 
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 َبْكٍر َوُهَو َعَلْيِه َوَسلََّم ِخفًَّة َفَجاَء فـََقَعَد ِإَىل َجْنِب َأِيب َبْكٍر، فََأمَّ َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأابَ 
 ».َوُهَو قَائِمٌ  َأمَّ أَبُو َبْكٍر النَّاسَ قَاِعٌد، وَ 
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ومن حديث قيس عن عبد هللا بن أيب السََّفر عن األرقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس 
ُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ اِبلنَّاِس، «بن عبد املطلب َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل ِيف َمَرِضِه: 

ن نفسه خفة َفَخَرَج يـَُهاَدى بـَْنيَ رَُجَلْنيِ، فـََتَأخََّر أَبُو َبْكٍر، لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مَوَوَجَد النَِّيبُّ صَ 



تَـَهى ِإلَْيِه أَبُو َبْكٍر ِمَن السُّورَةِ   ».َفَجَلَس ِإَىل َجْنِب َأِيب َبْكٍر، فـََقَرَأ ِمَن اْلَمَكاِن الَِّذي انـْ
ُهللا عليِه وَسلََّم خلفه، قال: لى ابلناس ورسول هللا َصلَّى وملا ذكر ابن خزمية حديث أن أاب بكر ص

مل يصح اخلرب أن النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم كان اإلمام يف املرض الذي تويف فيه يف الصالة اليت  
كان فيها قاعًدا وأبو بكر والقوم قيام؛ ألنَّ يف خرب مسروق وعبد هللا عن عائشة أنَّ أاب بكر كان 

وَسلََّم مأموم، وهو ضد خرب هشام عن أبيه عنها، وخرب األعمش عن  ام والنيب َصلَّى ُهللا عليهِ اإلم
إبراهيم عن األسود على أن شعبة كان قد بـَنيََّ يف روايته عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن 

َسلََّم، ومنهم من عائشة: أن من الناس من يقول كان أبو بكر بني يدي رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه و 
لنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلُمَقدََّم بني يدي أاب بكر، وإن كان احلديث الذي احتج به يقول كان ا

من زعم أن فعله الذي كان يف سقطته من الفرس وأمره َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابالقتداء ابألئمة 
 جائز لعاٍمل وخ غري صحيح من جهة النقل فغريوقعودهم يف الصالة إذا صلى أمامهم قاعًدا منس

أن يدعي نسخ ما قد صح عنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابألخبار املتواترة ابألسانيد الصحاح مبا 
ذكر� من فعله وأمره خبرب خمتلف فيه عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ومل يثبت خٌرب من جهة 

 مبا ذكر� من فعله وأمره.َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم النقل ينسُخ ما قد صحَّ عنه 
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 وإن قال قائل غري منعم للرواية فكيف جيوز أن يصلي قاعًدا من يقدر على القيام؟.
سنة النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اليت ُأْمِرَ� ابتباعها، وقد قيل له: إن شاء هللا تعاىل جيوز ذلك ب

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عند مجيع أهل العلم ابألخبار األمر ابلصالة قاعًدا إذا صلى صحَّ عن النيب 
اإلمام قاعًدا، وثبت عندهم أيًضا وصحَّ قعد أصحابه وال مرض هبم وال أبحد منهم، وادََّعى قوم 

بو سخ ذلك فلم يثبت دعواهم خبرب صحيح ال معارض له، مث قال: َحدَّثَنا القاسم بن حممد وأن
طالب زيد بن أخرم وحممد بن حيىي األزدي قالوا: َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َداُوَد، َحدَّثَنا َسَلَمُة ْبُن 

َمِرَض َرُسوُل ِهللا «يٍط، َعْن َساملِِ ْبِن ُعبَـْيٍد قَاَل: نـُبَـْيٍط، َعْن نـَُعْيِم ْبِن َأِيب ِهْنَد، َعْن نـُبَـْيِط ْبِن َشرِ 
 َسلََّم، فَُأْغِمَي َعَلْيِه، مثَّ أفاقَ َصلَّى ُهللا عليِه و 
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ُمُروا ِبَالًال فـَْليُـَؤذِّْن، َوُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ «قـُْلن: نـََعْم قَاَل: » َأَحَضَرِت الصََّالُة؟«فـََقاَل: 

َالُة؟ قـُْلَن: نـََعْم قَاَل: ِجيُئوِين إبِِْنَساٍن أَُأِقيَمِت الصَّ «مثَُّ ُأْغِمَي َعَلْيِه َفذََكر اْحلَِديَث. وِفْيِه: » لنَّاسِ ابِ 
ِإَىل َجْنِب  َأْعَتِمْد َعَلْيِه، َفَجاؤوا ِبَربِيَرَة َورَُجٍل آَخَر، فَاْعَتَمَد َعَلْيِهَما، مثَُّ َخَرَج ِإَىل الصََّالِة، فَُأْجِلسَ 

 ». فـَرََغ ِمَن الصََّالةِ َأِيب َبْكٍر، َفَذَهَب أَبُو َبْكٍر يـَتَـَنحَّى، فََأْمَسَكُه َحىتَّ 



)1/299( 

 

اْشَتَكى َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «ويف كتاب عبد الرزاق أخربين ابن جريج، أخربين عطاء قال: 
ِعًدا، َوَجَعَل َر َأاَب َبْكٍر ُيَصلِّي اِبلنَّاِس، َفَصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لِلنَّاِس يـَْوًما قَاوَسلََّم فََأمَ 

َنُه َوبـَْنيَ النَّاِس، قَاَل: َوَصلَّى النَّاُس َورَاَءُه ِقَياًما، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ  وَسلََّم:   عليهِ َأاَب َبْكٍر َورَاَءُه بـَيـْ
ُتْم ِإالَّ قـُُعوًدا َفَصلُّْوا بِ « َصَالِة ِإَماِمُكْم، َما َكاَن أْن َلِو اْستَـْقبَـْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدبـَْرُت َما َصلَّيـْ

 ».ُيَصلِّي قَائًِما َفَصلُّوا ِقَياًما، َوِإْن َصلَّى قَاِعًدا َفَصلُّوا قـُُعوًدا
َأنَّ َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا «بن يزيد وُجمَالِد بن سعيد عن الشعيب:  وعند الدَّارَُقْطين من حديث جابر

وقال ابن عبد الرب: اآلاثر الصحاح على أن النيب َصلَّى » ٌد بـَْعِدي َجاِلًساعليِه وَسلََّم الَ يـَُؤمَّنَّ َأحَ 
  عليِه وَسلََّم.ُهللا عليِه وَسلََّم كان املتقدم وأن أاب بكر كان يصلي بصالة النيب َصلَّى هللاُ 

ْوا َأاَب َبْكٍر ُيَصلِّ وعند أيب داود من حديث عبد هللا بن زَْمَعَة: ملَّا قَاَل َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ُمرُ 
ُعَمُر َفَصلِّ اِبلنَّاِس، َخَرَج َعْبُد ِهللا ْبُن زَْمَعَة فَِإَذا ُعَمُر ِيف النَّاِس، وََكاَن أَبُو َبْكٍر َغائًِبا، َفقاَل: ُقْم َ� 

َع َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصْوَتُه، أَْيَن أَبُو َبْكٍر؟ �ََْىب ُهللا «قَاَل:  اِبلنَّاِس، فـَتَـَقدََّم، فـََلمَّا مسَِ
 َفَصلَّى أَبُو َبْكٍر.فـَبَـَعَث ِإَىل َأِيب َبْكٍر َفَجاَء بـَْعَد َأْن َصلَّى ُعَمُر تِْلَك الصََّالَة » َذِلَك َواْلُمْسِلُمونَ 
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اهر امرأة العزيز ونسائها قوله: (ِإنَُّكنَّ َصَواِحُب يُوُسَف) يعين يف تردادهن وتظاهرهن ابإلحلاح كتظ
ى ُهللا عليِه وَسلََّم ليصرفنه عن رأيه يف االستعصام، وصواحبات: مجع صاحبة على يوسف َصلَّ 

وهو مجع شاذ، وقيل: يريد امرأة العزيز وأتى بلفظ اجلمع كما يقال فالن مييل إىل النساء وإن  
 كان ميله إىل واحدة ذكره السََّفاُقسيُّ.

ا علمْت أنَّ الناس وزعم بعضهم أن ترد قد علموا أنَّ أابها ال يصلح خلالفة اد عائشة كان أل�َّ
رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فإذا رأوه استشعروا موت النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خبالفة 

 غريه. انتهى.
 قد بـَيـََّنْت هي مرادها رضي هللا عنها فيما تقدم فال حاجة إىل احلرص.

ني لغري عذر، وأجازها الطربي والبخاري وبعض الشافعية قَاَل الُقْرُطِيبُّ: والصالة تصح إبمام
 استدالًال هبذا احلديث، قال: وهذا متأخر عن قوله: (وإْن َصلَّى جالًسا فصلُّوا جلوًسا).

 قال
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: احتجَّ ابن املسيب جبلوس النيب َصلَّى ُهللا عليِه و  َسلََّم عن يسار أيب بكر أبن مقام السََّفاُقسيُّ
وم يكون عن يسار اإلمام، قال: واجلماعة على خالفه، ويتمشى قوله على أن اإلمام هو أبو املأم

 بكر، وأما من قال النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فال يتمشى قوله وهللا تعاىل أعلم.
ال: ْرُقول يف ابب اجليم والدال املهملة، قوقوله: (حدُّ املريِض أْن يشهَد اجلماعة) ذكره ابن قُـ 

وقاله القابسي وغريه، قال: ولبعضهم: (حد) ابحلاء والدال املهملتني يعين: أبن حدَُّه املريض 
 وحرصه على شهود اجلماعة واملراد ابحلض على شهود اجلماعة واحملافظة عليها.
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ابلشدة ملن جازت له الرخصة؛ ألن سيد� رسول هللا وقَاَل اْلُمَهلَُّب: فيه من الفقه جواز األخذ 
َسلََّم كان له أن يتخلف عن اجلماعة لعذر املرض فلما حتامل وخرج بني رجلني َصلَّى ُهللا عليِه و 

دلَّ على فضل الشدة على الرخصة ترغيًبا ألمته يف شهود اجلماعة ملا هلم فيها من عظيم األجر 
  التخلف عنها ما أمكنه، وقدر عليها.ولَِئالَّ يعذر أحد منهم نفسه يف
أن جًدا مبعىن جدِّه ذكره عن الكسائي إال أنه حيتاج الكالم إىل  قَاَل السََّفاُقسيُّ: والذي ذكر

تقديره وإضمار، قال: ويظهر يل أن يصح أن يقال: ِجّد مكسورة اجليم وهو االجتهاد يف األمر 
شهد اجلماعة، أي: يف شهود اجلماعة، قال: ومل ويكون معىن التثويب، ابب اجتهاد املريض أن ي

 انتهى.أمسع أحًدا رواه ابجليم. 
قد قدمنا أن ابن قـُْرُقوٍل ذكره ابجليم عن القابسي، واختلف العلماء من أوىل ابإلمامة؟ فقيل: 

األفقه وهو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي يف آخرين، وقال أبو يوسف وأمحد وإسحاق: 
ين و أحد الوجوه عن الشافعية فعلى هذين القولني يكون أبو بكر أوىل احلاضر األمراء أفضل وه
 ابإلمامة ألمرين:

 األول: لتفويض اإلمام َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إليه ذلك.
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الثاين: لعلمه؛ وألنه ممن كان قد مجع القرآن يف حياته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ذكر ذلك أبو بكر 
وكذا ذكره أبو عمرو عثمان » فضائل اخللفاء رضي هللا عنهم«لباقالين يف كتاب د بن الطيب احمم

بن سعيد الداين املقرئ، فقد اجتمع فيه حبمد هللا تعاىل مجيع ما قاله رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه 
، فَِإْن َكانُوا ِيف ِكَتاِب هللاِ يـَُؤمُّ اْلَقْوَم َأقْـَرُؤُهْم لِ «وَسلََّم فيما رواه مسلم من حديث أيب مسعود: 



نُوا ِيف اهلِْْجَرِة اْلِقَراَءِة َسَواًء، فََأْعَلُمُهْم اِبلسُّنَِّة، فَِإْن َكانُوا ِيف السُّنَِّة َسَواًء، فَأَْقَدُمُهْم ِهْجَرًة، فَِإْن َكا
ر واألعمش نه، فرواه فطاختلفوا يف مت»: العلل«وقال ابن أيب حامت يف ». َسَواًء، فََأْقَدُمُهْم ِسنًّا

 عن إمساعيل بن أيب رجاء َعْن َأْوِس ْبِن ضْمَعٍج عن أيب مسعود، ورواه شعبة
واملسعودي عن إمساعيل فلم يقوال عليهم ابلسنة، قال أيبٌّ: وكان شعبة يهاب هذا احلديث يقول: 

وس دِّيُّ عن أُحكٌم من األحكام مل يشارك إمساعيَل فيه أحٌد، فقلت أليب: أليس قد رواه السُّ 
فقال: إمنا هو من رواية احلسن بن يزيد األصم عن السُّدِّيِّ وهو شيٌخ، أين كان الثوري وشعبة 

 عن هذا احلديث؟ وأخاف أن ال يكون حمفوظًا وهللا تعاىل أعلم.
 (اَبُب الرُّْخَصِة ِيف املََطِر َوالِعلَِّة َأْن ُيَصلَِّي ِيف رَْحِلِه)

 ]666للمسافر. [خ  مر يف األذانتقدم حديث ابن ع - 666
 ]667وحديث عتبان يف املساجد يف البيوت. [خ  - 667

 وكذا (اَبب َهْل ُيَصلِّي اِإلَماُم ِمبَْن َحَضَر؟) تقدم يف الكالم يف األذان.
 ]669ويف حديث أيب سعيد يف ليلة القدر �يت إن شاء هللا تعاىل يف موضعه. [خ  - 669

 وقاَل البخاريُّ بعده:
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ْعُت أََنًسا يـَُقوُل:  - 670 ِمَن  قَاَل رَُجلٌ «َحدَّثَنا آَدُم، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َحدَّثَنا أََنُس ْبُن ِسريِيَن مسَِ
 مَ األَْنَصاِر: ِإّينِ َال َأْسَتِطيُع الصََّالَة َمَعَك، وََكاَن رَُجًال َضْخًما، َفَصَنَع ِللنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

فـََقاَل رَُجٌل َطَعاًما، َفَدَعاُه ِإَىل َمْنزِِلِه، فـََبَسَط َلُه َحِصريًا، َوَنَضَح َطَرَف اَحلِصِري َفَصلَّى َعَلْيِه رَْكَعتَـْنيِ، 
َها ِإالَّ ِمْن آِل اجلَاُروِد ِألََنِس: َأَكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي الضَُّحى؟ قَاَل: َما رَأَيـُْتُه صَ  الَّ

 ]670[خ ». يـَْوَمِئذٍ 
 ».فصلِّ حىتَّ أراَك كيَف ُتَصلِّي فأقتدَي بكَ «وعند أيب داود: 

ثـََنا ابن علية، عن ابن عون عن أنس بن سريين عن عبد احلميد بن املنذر وعند ابن أيب شيبة: حدَّ 
ففيه كما ترى دخول عبد  احلديث،» َصَنَع بـَْعُض ُعُمْوَمِيت َطَعاًما«بن اجلارود عن أنس قال: 

 احلميد بن أنٍس، وأنس وإن كان قد صرح بسماعه إ�ه منه.
أنه تتبع األعذار املانعة من إتيان »: صحيحال«وفيه تسمية اجلارودي وزعم ابن حبان يف كتابه 

اجلماعة من السنن فوجدها عشًرا: املرض املانع للمؤمن اإلتيان إليها، وحضور الطعام عند 
لنسيان العارض يف بعض األحوال، والشمس املفرط، ووجود املرء حاجته يف نفسه، املغرب، وا

الربد الشديد واملطر املؤذي، ووجود وخوف اإلنسان على نفسه وماله يف طريقه إىل املسجد، و 



 الظلمة اليت خياف املرء على نفسه الغري فيها، وأكل الثوم والبصل والكراث.
 َوُأِقيَمِت الصََّالُة) (اَبٌب ِإَذا َحَضَر الطََّعامُ 

 وََكاَن ابُن ُعَمَر يـَْبَدُأ اِبلَعَشاِء. هذا ذكر معناه البخاري يف هذا الباب مسنًدا بعُد.
 ».وتعشَّى ابُن عمَر ليلًة وهو يسمُع اإلقامةَ «بن ماجه من طريق صحيحة: وعند ا
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ْرَداِء: ِمْن ِفْقِه  ى َصالَتِِه َوقـَْلُبُه املَْرِء ِإقْـَبالُُه َعَلى َحاَجِتِه َحىتَّ يـُْقِبَل َعلَ قال البخاريُّ: َوقَاَل أَبُو الدَّ
 فَارٌِغ.
ْعُت َعاِئَشَة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ  - 671 َحدَّثَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثَنا َحيَْىي، َعْن ِهَشاٍم، َحدََّثِين َأِيب مسَِ

 ]671[خ ». الَعَشاُء، فَاْبَدؤوا اِبلَعَشاءِ  ِإَذا ُوِضعَ «عليِه وَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 
َم الَعَشاُء، فَاْبَدؤوا ِبِه قـَْبَل َأْن ُتَصلُّوا َصَالَة املَْغِرِب، َوالَ «ديث أنس: ويف ح - 672 ِإَذا ُقدِّ

 تـَْعَجُلوا
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 ]672[خ ». َعْن َعَشاِئُكمْ 
َال دُِكْم َوُأِقيَمِت الصََّالُة فَاْبَدؤوا اِبْلَعَشاِء، وَ ِإَذا ُوِضَع َعَشاُء َأحَ «ويف حديث ابن عمر:  - 673

يُوَضُع َلُه الطََّعاُم وتـَُقاُم الصََّالُة َفَال �َْتِيَها َحىتَّ يـَْفرَُغ، «وََكاَن ابُن ُعَمَر: » يـَْعَجَل َحىتَّ يـَْفرَُغ ِمْنهُ 
َمامِ   ]673[خ ». َوِإنَُّه لََيْسَمَع ِقَراَءَة اْإلِ

َحىتَّ يـَْقِضَي َحاَجَتُه ِمْنُه، َوِإْن ُأِقيَمِت ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم َعَلى الطََّعاِم، َفَال يـَْعَجْل «ويف لفٍظ: 
 ».الصََّالةُ 

قال البخاري وقال الزهري ووهب ابن عثمان عن موسى بن عقبة عن �فع عن ابن عمر يرفعه: 
 ».َالةُ ْل َحىتَّ يـَْقِضَي َحاَجَتُه ِمْنُه، َوِإْن ُأِقيَمِت الصَّ ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم َعَلى الطََّعاِم، َفَال يـَْعجَ «

قال أبو عبد هللا: رواه إبراهيم بن املنذر عن وهب، ووهب مديين، وزعم احلميدي يف كتابه 
أن الشيخني خرجاه من حديث موسى بن عقبة وكأنه غري جيد؛ ألن »: اجلمع بني الصحيحني«

 عن حممد بن إسحاق عن»: صحيحه«معلًقا، وأما مسلم فخرَّجه يف البخاري إمنا ذكره كما تراه 
 أنس بن عياض عن موسى.
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ِإَذا قـُرَِّب اْلَعَشاُء َوَأَحدُُكْم صائٌم «من حديث أنس بن مالك: » صحيحه«وعند ابن حبان يف 
ْليَـْبَدأ ِبِه قـَبْ  فـَْليَـْبَدأ اِبلَعَشاِء قـَْبَل «ويف لفظ: ». مْ َل َصَالِة اْلَمْغِرِب، َوَال تـَْعَجُلوا َعْن َعَشاِئكُ فـَ

وملا ذكرها الدَّارَُقْطين قال: ولو مل يصح هذه الز�دة لكان معلوًما من قاعدة ». َصَالِة املْغِربِ 
 الشرع األمر حبضور القلب يف الصالة واإلقبال عليها.

بن احلارث تفرد به إال عمرو » وأحدكم صائم«مل يقل فيه: »: األوسط«القاسم يف وقال أبو 
» ِإَذا َحَضَر الطََّعاُم َوُأِقْيَمِت الصََّالُة فَاْبَدُؤوا اِبلطََّعامِ «موسى بن أعني. وعنده أيًضا عن أيب هريرة: 

 بن عمرو.وعنه إال زهري، تفرد به إمساعيل  -يعين عن أبيه-وقال: مل يروه عن سهيل 
بن عمرو بن حممد، َحدَّثَنا عبد هللا بن سليمان، َحدَّثَنا  َحدَّثَنا ُصَرد» معجم ابن ُمجَْيعٍ «ورويناه يف 

حممود بن آدم، َحدَّثَنا الفضل بن موسى، َحدَّثَنا مقاتل عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار 
 عنه.
َر اْلَعَشاُء َوَحَضَرِت اْلِعَشاُء فَاْبَدؤوا ِإَذا َحضَ «بسند ال أبس به عن أم سلمة: » املصنف«ويف 
وعن سلمة بن األكوع بسند فيه ضعف: كان رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقول: ». َشاءِ اِبْلعَ 
ال يُروى عن »: األوسط«زاد أبو القاسم يف ». ِإَذا َحَضَر الصََّالُة واْلَعَشاُء فَاْبَدؤوا اِبْلَعَشاءِ «

 هبذا اإلسناد، تفرد به أيوب عن عتبة.سلمة إال 
  قالبة وعمر بن اخلطاب مثله.عن أيب»: املصنف«ويف 

وقال ابن املنذر: قال بظاهره ابن عمر والثوري وأمحد وإسحاق، زاد القرطيب رمحه هللا تعاىل: ابن 
 حبيب املالكي، وهذه الكراهة عند اجلمهور إذا صلى كذلك ويف الوقت سعة فإن كان حبيث لو

جيوز أتخريها، وحكى املتويل أكل خرج الوقت صلى على حاله حمافظته على حرمة الوقت وال 
 وجًها أنه ال يصلي وإن خرج الوقت وبه قال أبو حممد بن حزم وزعم أنه فرض عليه
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البداءة ابألكل ولو خشي فوات الوقت، وقد قدمنا عن ابن حبان أنه من األعذار اليت يباح فيها 
 ترك حضور اجلماعة.

ذر: يبدأ ابلصالة إال أن يكون طعاًما خفيًفا كأنه َلَمَح ما يف كتاب لك فيما ذكره ابن املنوقال ما
الدَّارَُقْطين قال محيد: ُكنَّا ِعْنَد أََنٍس فََأذََّن املْغِرُب فـََقاَل أََنٌس: اْبَدؤوا اِبلَعَشاِء وََكاَن َعَشاُؤُه 

ًفا.  َخِفيـْ
م، وقد ظن قوم هذا من ابب تقدمي ائع التائق إىل الطعاقال ابن اجلوزي: هذا إمنا ورد يف حق اجل



حظ العبد على حق احلق عز وجل، وليس كذلك وإمنا هو صيانة حلقِّ احلق ليدخل العباد يف 
 العبادة بقلوب غري مشغولة. انتهى.

َم ا َحَضَر َطَعامها قَاقوله: ورد يف حق اجلائع خيدش فيه َأنَّ َذا قـََرابٍَة ِلَعاِئَشَة َكاَن ُمغَاِضبَـَها فـََلمَّ 
ومل يقل يف ». الَ َصَالَة ِحبَْضرِِة َطَعامٍ «ُيَصلِّي فـََزَجَرْتُه َوقَاَلْت: ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 

 ذلك احلديث إنه كان اتئًقا إىل الطعام، وال إنه كان صائًما فينظر.
ن اعرتض معرتض مبا رواه جل القاسم بن حممد، فإوبني الر »: صحيحه«وهو عند ابن خزمية يف 

َال تـَُؤخَُّر الصََّالُة «جابر بن عبد هللا من عند أيب داود: قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 ِلَطَعاٍم َوَال ِلَغْريِِه) يقال له أوًال: هذا حديث ضعيٌف، والضعيف ال يعرتض به على الصحيح.

ًىن غُري معىن اآلخر، مبعىن: إذا وجبت ال تؤخر وإذا كان سلمنا صحته كان له مع الثاين: لئن
 الوقت ابقًيا بدأ ابلعشاء فاجتمع معنامها ومل يتهاترا وهللا املوفق.
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يعين املتقدم يف ابب الوضوء مما مست النار واملبوب -وملا ذكر ابن بطال حديث عمرو بن أمية 
رَأَْيُت النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َحيَْرتز ِمْن  -ده ما �كلإىل الصالة وبيله هنا إمنا ُدِعَي اإلمام 

كَِّني َوَصلَّى َوَملْ يـَتَـَوضَّْأ قال: هذا يفسر األمر ابلبداءة ابألكل  ِذرَاٍع، َفُدِعَي ِإَىل الصََّالِة، َفَطَرَح السِّ
شرع يف األكل مث احلديث أبن من أبنه ندٌب ال واجب، قال: وقد أتول أمحد بن حنبل هذا 

أقيمت الصالة أنه يقوم إىل الصالة وال يتمادى يف األكل؛ ألنه قد أخذ منه ما مينعه من شغل 
 البال، وإمنا الذي ُأِمَر ابألكل قبل الصالة من مل يكن بدأ به لئال يشغل ابله به.

 انتهى.». ِضَي َحاَجَتُه ِمْنهُ َجل حىتَّ يـَقْ وال يـَعْ «قَاَل ابُن َبطَّاٍل: ويرد هذا التأويل حديث ابن عمر: 
ال ردَّ على متأوَّل أمحد رمحه هللا؛ ألنه يقول إذا قضى حاجته كما يف احلديث إذ ليس من شرطه 

أن يستويف يف أكل الكتف ال سيما قلة أكله َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم وأنه يكتفي حبزة واحدة، 
يف حديث عمر وأ�ا املغرب وإذا ثبت ذلك  اليت دعي إليهاولكن لقائل أن يقول ليست الصالة 

 فزال ما أَتوََّل به.
 (اَبٌب َمْن َكاَن ِيف َحاَجِة َأْهِلِه فَأُِقيَمِت الصََّالُة َفَخَرَج)

َراِهيَم، َعِن اَألْسَوِد، َسأَْلُت عَ  - 676 اِئَشَة َما  َحدَّثَنا آَدُم، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َحدَّثَنا احلََكُم، َعْن ِإبـْ
تـَْعِين ِخْدَمَة -َكاَن َيُكوُن ِيف َمْهَنِة َأْهِلِه «اَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْصَنُع ِيف بـَْيِتِه؟ قَاَلْت: كَ 

 ]676[خ ». فَِإَذا َحَضَرِت الصََّالُة َخَرَج ِإَىل الصََّالةِ  -َأْهِلهِ 
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، واملاِهُن اخلادم ومجعه ُمهَّان، وَمَهَنة بفتح »العني«حب (اْلِمْهَنُة) اِحلذاقة ابلعمل وحنِوه ذكره صا
اء، وقال أبو زيد: املََهنة ابطل ال يقال، وعن أيب علي: يقال َمْهَنٌة وَمَهَنُة، حكامها أبوزيد العني واهل

وهو  يف كتبه، َمَهنَـُهم، وعن ابن قتيبة وَميُْهنُـُهم، واألنثى ماِهَنة ذكره يعقوب، وقد َمَهَن َمْهَنةً 
 أحسن اِملْهنة ابلكسر.

نة، واملَْهنُة أي احلَْلُب، وعن أيب حامت هو يف َمهنة أهله وعن أيب عمرو يقال لَألَمة إ�ا حلمق املَهْ 
 بفتح امليم أي: يف خدمتهم، والقياس كسرها كما يكسر اِخلدمة.

، ويف »اْلُموِعبِ «ذكره أبو غالب يف  وقال سلمان: َأْكَرُه َأْن َأْمجََع َعَلى ماِهِين َمْهنَـتَـْني بفتح امليم
ْهَنة واْلَمَهَنة كله اِحلْذٌق ابخلدمة والعمل، َمَهنَـُهم َميَْهنُـُهْم َمْهًنا وَمْهنة اْلَمْهَنة واْلمِ »: اْلُمْحَكمِ «

َحاحِ «وِمهَنة، َوِيف   حكى أبو زيد والكسائي اِملهنة ابلكسر وأنكره األصمعي.» الصِّ
  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم)لنَّاِس َوُهَو الَ يُرِيُد ِإالَّ َأْن يـَُعلَِّمُهْم َصَالَة النَِّيبِّ (اَبٌب َمْن َصلَّى ابِ 

َحدَّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّثَنا ُوَهْيٌب، َحدَّثَنا أَيُّوُب، َعْن َأِيب ِقالَبََة، َجاَءَ� َماِلُك ْبُن  - 677
ُأَصلِّي َكْيَف رَأَْيُت رسوَل فـََقاَل: ِإّينِ َألَُصلِّي ِبُكْم َوَما ُأرِيُد الصََّالَة،  -َهَذا ِيف َمْسِجِد�َ -احلَُوْيِرِث 

هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي، فـَُقْلُت ِألَِيب ِقالَبََة: َكْيَف َكاَن ُيَصلِّي؟ قَاَل: ِمْثَل صالِة َشْيِخَنا 
َهَض ِيف الرَّْكَعِة وََكاَن َجيِْلُس ِإَذا رَ «َهَذا:   ]677[خ ». اُألوَىل َفَع رَْأَسُه ِمَن السُُّجوِد، قـَْبَل َأْن يـَنـْ
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َتُه ِإَذا َصلَّى َكبـََّر َورََفَع َيَدْيِه، وِإَذا َأرَاَد َأنْ  يـَرَْكَع رََفَع َيَدْيِه، َوِإَذا  ويف اَبِب رَْفِع اْلَيَدْيِن ِإَذا َكبـََّر رَأَيـْ
 َسُه ِمَن الرُُّكْوِع رََفَع َيَدْيِه َوَحدََّث َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َصَنَع َهَكَذا.رََفَع رَأْ 

َة: َكْيَف َكاَنْت َصالَتُُه؟ ويف اَبِب َكْيَف يـَْعَتِمُد َعَلى األَْرِض ِإَذا قَاَم: قَاَل أَيُّوُب: فـَُقْلُت ِألَِيب ِقالَبَ 
ِة َشْيِخَنا َهَذا يـَْعِين َعْمَرو ْبَن َسِلَمَة، قَاَل أَيُّوُب: وََكاَن َذِلَك الشَّْيُخ يُِتمُّ الركوع، قَاَل: ِمْثَل َصالَ 

 َوِإَذا رََفَع رَْأَسُه من السَّْجَدِة الثَّانَِيِة َجَلَس َواْعَتَمَد َعَلى اَألْرِض، مثَُّ قَاَم.
َهْض َحىتَّ «َصالَتِِه قال:  ويف اَبِب َمِن اْستَـَوى قَاِعًدا ِيف ِوْتٍر ِمنْ  فَِإَذا َكاَن ِيف ِوْتٍر ِمْن َصالَتِِه َملْ يـَنـْ

 ».َيْسَتِوَي قَاِعًدا
اختلف العلماء يف هذه اجللسة اليت تسمى جلسة االسرتاحة عقيب الفراغ من الركعة األوىل 

 والثالثة:
 يف قول، وزعم ابن األثري مستحبة. فقال هبا الشافعيُّ 
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يقوم من السجدة الثانية ومل �مر ابجللوس فقال بعض أصحابه: إن ذلك على »: األم«وقال يف 
 اختالف حالني إن كان كبريًا ضعيًفا جلس وإال مل جيلس.

والثوري  وقال بعض أصحابه يف املسألة قوالن: أحدمها: ال جيلس وبه قال أبو حنيفة ومالك
بن عمر وابن عباس وعمر وعلي وأيب الز�د وأمحد وإسحاق، وروي ذلك عن ابن مسعود وا

 والنخعي.
ل، وقيل: إنه َفصَّل بني الضعيف  وقال ابن قدامة وعن أمحد قول: إنه جيلس وهو اختيار اخلَالَّ

باس: أدركت وغريه، وقال أمحد: وترك اجللوس عليه أكثر األحاديث، وقال النعمان بن أيب الع
  عليِه وَسلََّم ال جيلس.غري واحد من أصحاب رسول هللا َصلَّى هللاُ 
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قال الرتمذيُّ: وعليه العمل عند أهل العلم، وقال أبو الز�د: تلك السنة، وأجابوا عن حديث 
 ذلك أن يكون بسبب ضعف كان به َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. مالك بن احلويرث أبنه حيتمل

َر يـَْرِجُع ِيف َسْجَدتـَْنيِ ِمَن الصََّالِة، َعَلى ُصُدوِر َقَدَمْيِه، وعند البيهقي رََأى املغريُة بُن حكيٍم ابَن ُعمَ 
َا فـََعْلُت َذِلَك ِمْن َأْجِل َأّينِ ِإنـََّها لَْيَسْت ِبُسنََّة الصََّال «فـََلمَّا اْنَصَرَف ذََكْرُت َلُه. فـََقاَل:  ِة. َوِإمنَّ

 ».َأْشَتِكي
ويف حديث أيب محيد من ِعْند ُمْسِلٍم يف مجاعة من الصحابة  ».َأنَّ رِْجالي الَ َحتِْمالّينِ «ويف لفظ: 

فـََقاَم ُيَصلِّي َوُهْم يـَْنُظُرْوَن فـََلمَّا  َوذََكَر أَنَُّه َأْعَلَمُهْم ِبَصَالِة النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاُلْوا: َأرَِ�،
َعِة اُألْوَىل قَاَم َوَملْ َجيِْلْس َوِيف آِخرِِه فـََقاُلوا: نـََعْم َهَكَذا َكاَن رََفَع رَْأَسُه ِمَن السَّْجَدِة الثَّانَِيِة ِمَن الرَّكْ 

 ُيَصلِّي.
ًال يف ابب سنة اجللوس يف التشهد، وسيأيت ذكره عند البخاري مطو » وََكانـُْوا َعَشَرةً «ويف لفظ: 

ح، ولكن ورد عند »  ُقْم ... مثَُّ اسجْد َحىتَّ تـَْعَتِدَل جالًسا مث«وَلمَّا علََّم املسيء صالته قال: 
مثَّ اْسُجْد «البخاري فيه لفظ يعكر على هذا وهو قوله يف ابب من رد فقال عليكم السالم وهو: 

ح، وقَاَل السََّفاُقسيُّ: قال أبو عبد امللك » حىت َتْطَمِئنَّ جالًسا ...  حىتَّ تطمِئنَّ َساِجًدا، مثَّ ارفعْ 
ي على أهل املدينة، والنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يصلي هبم كيف ذهب هذا الذي أخذ به الشافع

عشر سنني، وصلى هبم أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعون فأين كان يذهب عليهم هذا 
 ؟.املذهب
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قال الطحاوي: والنظر يوجب أنه ليس بني السجود والقيام جلوس؛ ألنَّ من شأن الصالة التكبري 
رفع وانتقال من حال إىل حال، فلو كان بينهما جلوس الحتاج التحميد عند كل خفض و فيها و 

أن يكرب عند قيامه من ذلك اجللوس تكبرية كما يكرب عند قيامه من اجللوس يف صالته إذا رأى 
القيام إىل الركعة اليت بعد اجللوس وُرِوَي عن ابن عمر أنه كان يعتمد عند قيامه، وفـََعَلُه مسروٌق 

 هو قول الشافعي وأمحد حمتجنيمكحول وعطاء واحلسن و و 
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مث كرهه، ورأت طائفة أال يعتمد على يديه إال أن يكون » العتبية«هبذا احلديث، وأجازه مالك يف 
شيًخا أو مريًضا، قَاَل ابُن َبطَّاٍل: ُرِوي ذلك عن علي والنخعي والثوري، وكره االعتماد ابن 

 : هو فصل الصحابة.سريين وقال الشعيب
 ٌب َأْهُل الِعْلِم َوالَفْضِل َأَحقُّ اِبِإلَماَمِة)(ابَ 

أحاديثه تقدمت يف صالة أيب بكر يف مرضه  - 682 - 681 - 680 - 679 - 678
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ويف آخره اتبعه يونس يف روايته عن الزهري عن محزة عن عبد هللا عن أبيه، 

وإسحاق الكليب عن الزهري، وقال ُعَقْيٌل وَمْعَمٌر عن الزهري يُّ وابن أخي الزهري وقال الزُّبـَْيدِ 
 ]682 - 681 - 680 - 679 - 678عن محزة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. [خ 

توهم ابن بطال أن محزة هذا هو ابن عمرو األسلمي، فقال: روته عائشة وأنس ومحزة األسلمي 
 بن عمر بن اخلطاب كما تقدم. هو محزة بن عبد هللا وهو غري جيد إمنا

 (اَبُب َمْن قَاَم ِإَىل َجْنِب اِإلَماِم لِِعلٍَّة).
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] (اَبُب َمْن َدَخَل لِيَـُؤمَّ النَّاَس، َفَجاَء اِإلَماُم اَألوَُّل، فـََتَأخََّر 683تقدم أيًضا حديثه. [خ  - 683
َجاَزْت َصالَتُُه) فيه عن عائشة، تقدم يف صالة النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف اَألوَُّل َأْو َملْ يـََتَأخَّْر، 

َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َأِيب َحازِِم ْبِن ِديَناٍر، َعْن َسْهِل ْبِن  - 684مرضه. 
نَـُهْم، َفَحاَنِت َل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ َسْعٍد: َأنَّ َرُسو  َم َذَهَب ِإَىل َبِين َعْمِرو ْبِن َعْوٍف لُِيْصِلَح بـَيـْ

ٍر، َفَجاَء الصََّالُة، َفَجاَء املَُؤذُِّن ِإَىل َأِيب َبْكٍر، فـََقاَل: أَُتَصلِّي ِللنَّاِس فَأُِقيَم؟ قَاَل: نـََعْم َفَصلَّى أَبُو َبكْ 
، َفَصفََّق النَّاُس  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َرُسوُل هللاِ  َوالنَّاُس ِيف الصََّالِة، فـََتَخلََّص َحىتَّ َوَقَف ِيف الصَّفِّ

لَّى ُهللا وََكاَن أَبُو َبْكٍر َال يـَْلَتِفُت ِيف َصالَتِِه، فـََلمَّا َأْكثـََر النَّاُس التَّْصِفيَق التَـَفَت، فـََرَأى َرُسوَل ِهللا صَ 
، فـََرَفَع أَبُو َبْكٍر »َأِن اْمُكْث َمَكاَنكَ «َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  ليِه وَسلََّم، فََأَشاَر ِإلَْيهِ ع

 َبْكرٍ  َيَدْيِه، َفَحِمَد َهللا َعَلى َما َأَمَر بِِه َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمْن َذِلَك، مثَُّ اْسَتْأَخَر أَبُو



، وَ  َم َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َفَصلَّى، فـََلمَّا اْنَصَرَف قَاَل: َحىتَّ اْستَـَوى ِيف الصَّفِّ َ� «تـََقدَّ
 ».َأاَب َبْكٍر َما َمنَـَعَك َأْن تـَثْـُبَت ِإْذ َأَمْرُتكَ 
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ليِه وَسلََّم، فـََقاَل  َصلَّى ُهللا عفـََقاَل أَبُو َبْكٍر: َما َكاَن ِالبِن َأِيب ُقَحاَفَة َأْن ُيَصلَِّي بـَْنيَ َيَدْي َرُسوِل هللاِ 
ُتُكْم َأْكثـَْرُمتُ التَّْصِفيَق، َمْن �بُه َشْيٌء ِيف َصالَتِِه، «َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َما ِيل رَأَيـْ

َا التَّْصِفيُق لِلنِّسَ   يف:] وقال 684[خ ». اءِ فـَْلُيَسبِّْح فَِإنَُّه ِإَذا َسبََّح الُتِفَت ِإلَْيِه، َوِإمنَّ
 اَبب الرَُّجُل �ََْمتُّ اِبِإلَماِم َو�ََْمتُّ النَّاُس اِبْلَمْأُمومِ 

ثـََنا قتيبُة، َحدَّثَنا أبو معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة) كذا هذا  (َحدَّ
 اإلسناد وسقط منه على أيب زيد إبراهيم كان يف كتابه األعمش
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 القابسي وعبدوس، قال اجلياين: وهو وْهٌم.عن األسود حكاية 

َفَجاَء َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفَخَرَق الصُُّفوَف َحىتَّ قَاَم ِعْنَد الصَّفِّ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
 ».اْلُمَقدَّمِ 

 ».يف الصفِ  َشقًّا َحىتَّ قامَ  جاَء َميِْشي يف الصفوِف َيُشقَُّها«وقال عبد العزيز عن أيب حازم: 
وعند أيب داود ». ِإَذا رَاَبُكْم َأْمٌر، فـَْلُيَسبِِّح الّرَِجاُل، َوْلُيَصفِِّح النَِّساءُ «وقال محاد بن زيد عنه: 

َم، َكاَن ِقَتاٌل بـَْنيَ َبِين َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، فـَبَـَلَغ َذِلَك النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ «بسند صحيح: 
نَـُهْم بـَْعَد الظُّْهِر، فـََقاَل لِِبَالٍل: ِإْن َحَضَرْت َصَالُة اْلَعْصِر َوَملْ آِتَك، َفُمْر َأاَب َبْكٍر، فََأاَتُهْم لِ  ُيْصِلَح بـَيـْ

 ح.» فـَْلُيَصلِّ اِبلنَّاسِ 
 أيًضا عن عيسى بن أيوب.» السنن«ويف 

 ِنَها َعَلى َكفَِّها اْلُيْسَرى.بُـَعْنيِ ِمْن َميِيقال: قوله: التَّْصِفيُح لِلنَِّساِء َتْضِرُب أبُِصْ 
 ».فـَْليَـُقْل: ُسْبَحاَن ِهللا؛ فَِإنَُّه َال َيْسَمُعُه َأَحٌد ِحَني يـَُقوُل: ُسْبَحاَن ِهللا ِإالَّ اْلتَـَفتَ «وعند النسائي: 
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َا َهَذا لِلنَِّساِء، يـَْعِين َمْن َ�بَُه ِيف َصَالتِِه َشْيٌء فـَْليَـُقْل: ُسْبحَ «وعند ابن خزمية:   ». التَّْصِفْيقَ اَن ِهللا ِإمنَّ
بنو عمرو بن عوف هم من ولد مالك بن األوس وكانوا بقباء، وزعم ابن اجلوزي وابن التني 
وبعدمها الشيخ حميي الدين يف آخرين أن هذه فضيلة أليب بكر رضي هللا عنه حيث اختاره 



مزية عما ذكر�ه من عند أيب داود من أن هذا التقدم الصحابة ورضوه للصالة وكأنه ذهول 
عظيمة وهو أن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هو أمر بالًال بقصده للصالة، ولكن 

يستدل به من يقول الصالة يف أول وقتها أفضل، وأن اإلقامة ال تكون إال عند إرادة الدخول يف 
 ِقيَم).الصالة لقوله: (أَُتَصلِّي فَأُ 

الصفوف فلكي َيِصَل إىل موضعه، وكوُن أيب بكر مل يلتفت ملا يف  وأما خرقه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
َسأََلْت َعاِئَشُة النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعِن اْلِتَفاِت الرَُّجِل ِيف الصََّالِة » صحيح ابن خزمية«

 ».ُسُه الشَّْيطَاُن ِمْن َصَالِة اْلَرُجلِ ُهَو اْخِتَالٌس َخيَْتلِ «فـََقاَل: 
َال يـََزاُل ُهللا تعاىل ُمْقِبًال َعَلى اْلَعْبِد َوُهَو ِيف «عن أيب َذرٍّ قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: و 

حلاجة ال يكره ملا  فأما إذا كان التفات الرجل». َصَالتِِه َما َملْ يـَْلَتِفْت، فَِإَذا اْنَصَرَفت اْنَصَرَف َعْنهُ 
َفَجَعَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّْي َوُهَو «يث فيه: روى سهل بن احلنظلية من حد

 ».يـَْلَتِفُت ِإىل الشعبِ 
ْعِب َحيُْرس. وقال احلاكم: سنده صحيح.»: سننه«فقال أبو داود يف   َكاَن َأْرَسَل فَاِرًسا ِإَىل الشِّ

فأنكره أمحد إنكارًا » لََّم ُيَالِحُظ ِيف َصالَتِهِ َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ «وأما حديث: 
َكاَن «شديًدا جًدا وقال: ليس له إسناد ووهَّنه، وقال يف حديث مكحول عن أيب أمامة وواثلة: 

 النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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ًنا َوَال ِمشَاًال َورََمى بَِبَصرِِه ِيف َمْوِضِع ُسُجْوِدهِ إَذا قَاَم ِيف  بنه عبد هللا: ال»  الصََّالِة ملَ يـَْلَتِفْت َميِيـْ
 أضرب عليه وأنكره جًدا.
َ� أََنُس «فضعفه ابن القطان وغريه وكذا حديث: » الَ َصَالَة ِلُمْلَتِفتٍ «وأما حديث أيب الدرداء: 

 ».َصَرَك َحْيُث َتْسِجدُ ِإَذا َصلَّْيَت َفَضْع بَ 
َم يـَْلَتِفُت َميِيًنا َوِمشَاًال، َوَال َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ «وعند ابن خزمية عن ابن عباس: 

 ».يـَْلِوي ُعنُـَقُه َخْلَف َظْهرِهِ 
 ح.وقال ابن القطان: صحي» يـَْلَحُظِينْ َميِيًنا َوِمشَاًال : «-واستغربه-وعند الرتمذي 

 َصلَّْيُت َخْلَف الّنِيبِّ َصلَّى ُهللا عليهِ «وعند ابن خزمية عن علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال: 
ِر َعْيِنِه ِإَىل رَُجٍل َال يُِقيُم ُصْلَبُه ِيف الرُُّكوِع َوالسُُّجودِ  َصلَّى «ح، وعن جابر: » وَسلََّم فـََلَمَح ِمبَُؤخِّ

َناالنَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ  َنا َورَاَءُه قـُُعوًدا فَاْلتَـَفَت ِإلَيـْ  ح.» لََّم َوُهَو َشاٍك َفَصلَّيـْ



ور الفقهاء: على أن االلتفات ال يفسد الصالة إذا كان يسريًا، ويكره أن قال ابن عبد الرب ومجه
� عائشة أميطي عنا «ينظر إىل ما يلمح أو ينظر يف كتاب حلديث اخلميصة وحديث القرام: 

وقد تقدما عند البخاري، ورفُع أيب بكر » فإنه ال يزال تصاويُر تعرض إىل ما يف صاليتِقرامتك 
، قال ابن اجلوزي: إمنا كان إشارًة منه إىل السماء ال أنه تكلم، قَاَل يديه حلمد هللا تعاىل

: قال مالك: من ُأْخِربَ يف صالته بسرور فحمد هللا تعاىل ال يضر صالته، قال ا بن السََّفاُقسيُّ
القاسم: ومن أخرب مبصيبة فاسرتجع أو ُأْخِربَ بشيء فقال: احلمد هلل على كل حال، أو قال: 

لذي بنعمته تتم الصاحلات، ال يعجبين وصالته ُجمْزية، قال أشهب: إال أن يريد بذلك احلمد هلل ا
 قطع الصالة.
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شار إليه سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه قال ابن اجلوزي: فإن قال قائل: ِملَ َملْ يثبت أبو بكر إذ أ
 لثبوت وظاهره يقتضي خمالفة؟وَسلََّم اب

فيجاب أبن أاب بكر علم أ�ا إشارة تكرمي ال إشارة إلزام، واألمور تعرف بقرائنها ويدل على ذلك 
لصلى  شق رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الصفوف حىت خلص إليه، فلوال أنه أراد اإلمامة

 حيث انتهى.
يِه وَسلََّم يستدل به أصحابنا على جواز اقتداء املصلي مبن قال النوويُّ: يف تقدمه َصلَّى ُهللا عل

ُحيْرُِم ابلصالة بعد اإلمام األول فإن الصدِّيق رضي هللا عنه أحرم ابلصالة أوًال مث اقتدى ابلنيب 
 هو الصحيح من مذهبنا.َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حني أحرم بعده، قال: و 

لى جواز الصالة إبمامني، وذلك أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه قال ابن اجلوزي: ودلَّ هذا احلديث ع
 وَسلََّم ملا وقف عن يسار أيب بكر علم أبو بكر أنه نوى اإلمامة

 فعندها نوى أبو بكر االئتمام.
م إذا أصابه ما يوجب ذلك وهو قول مالك قَاَل ابُن التِّْنيِ: وفيه دليل على جواز استخالف اإلما

ويل الشافعي وبه قال عمر وعلي واحلسن وعلقمة وعطاء والنخعي والثوري، وأيب حنيفة وأحُد ق
 وعن الشافعي وأهل الظاهر: ال يستخلف اإلمام.
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النيب َصلَّى ُهللا عليِه وقال بعض املالكية: أتخُُّر أيب بكر وتقدُّمه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من خواصِّ 
َم؛ أل�م كانوا تقدَّموا النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابإلحرام، وال يـُْفَعُل ذلك ابلنيب َصلَّى هللاُ وَسلَّ 

عليِه وَسلََّم، وعن الطربي يف هذا اخلرب دليل على خطأ من زعم أنه ال جيوز ملن أحرم بفرضه 
ع اجلماعة يف بقية صالته لصالة أنه ال جيوز له أن يدخل موصلى بعضها مث أقيمت عليه تلك ا

حىت خيرج منها ويسلم مث يدخل معهم، فإن دخل معهم دون سالم فسدت صالته ولزمه 
قضاؤها، قال: ودليل هذا احلديث خالف لقوله: وذلك أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابتدأ صالًة كان 

َتِداًئ والقوم  ه فيها، فكان النيب َصلَّى هللاُ أبو بكر صلَّى بعضها وائتم به أصحاب عليِه وَسلََّم ُمبـْ
ِمْنيَ، وكذلك حكم بعض الذي صلى صالته مث أقيمت الصالة فدخل فيها مع اإلمام يكون  ُمَتمِّ
اإلمام ومن معهم مبتدئني والذي أقيمت الصالة فدخل فيها ُمِتمًّا، وعن أيب محزة روى عن ابن 

 مث خيرج املستخلف ويتم األول ابلناس أن ِدُث فيستخلُف مث ينصرف فيأيتالقاسم يف اإلمام حيُْ 
الصالة اتمة فإذا متت الصالة فينبغي أن يشري إليهم حىت يتم لنفسه مث يسلم ويسلموا فيجوز 

 التقدم والتأخر يف الصالة.
ال يقولون ذلك؛ قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وهذا الباب مطابق للحديث وبه ترجم البخاري، وأكثر الناس 

 ستخالف يف الصالة عندهم إال بعذر وال صالة إبمامني بغري عذر.ألنه ال جيوز اال
قَاَل الطََّربِيُّ: ويف هذا داللة راجحة على أن من سبق إمامه بتكبرية اإلحرام مث ائتم به يف صالته 

قد صلى هبم بعض أن صالته اتمة وبيان فساد من زعم أن صالته ال جتزئه وذلك أن أاب بكر كان 
ا كربوا لإلحرام معه، فلما أحرم رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لنفسه للصالة الصالة وقد كانو 

بتكبرية اإلحرام ومل يستقبل القوم بصالهتم بل بـََنوا عليها ُمْؤمتَِّْنيَ به وقد كان تقدَّم تكبريُهم 
 لإلحرام تكبريَُه.
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: ال أعلم من يقول إن من َكبـََّر قبل إمامه فصالته اتمة إال الشافعي بناًء على قَاَل ابُن َبطَّالٍ 
املأموم غري مرتبطة بصالة اإلمام، وسائر الفقهاء ال جييزون صالة من كربَّ  مذهبه وهو أن صالة

 قبل إمامه.
 و (التَّْصِفْيُق) هو التصفيح

ر اليد إحدامها على ابطن األخرى، سواء صفق بيده أو صفح، وقيل: الذي ابحلاء الضرب بظاه
والذي ابلقاف ضرب وقيل: أبصبعني من أحدمها على صفحة األخرى وهو لإلنذار والتنبيه، 

إحدى الصفحتني على األخرى وهو للَّهو واللعب، قَاَل الدَّاوِديُّ يف بعض الروا�ت: فصفح 



: احتج به مجاعة من احلذاق القوم فيحتمل أ�م ضربوا أبكفهم على أفخاذهم، قَاَل السََّفاقُ  سيُّ
هب مالك والشافعي إذا على أيب حنيفة يف قوله: إن سبح الرجل لغري إمامه مل جتز صالته، ومذ

 سبح ألعمى خوف أن يقع يف بئر أو من دابة أو حية أنه جائز.
 (اَبٌب ِإَذا اْستَـَوْوا ِيف الِقَراَءِة)

 َواِحٌد.تقدم يف لِيُـَؤذِّْن ِيف السََّفِر ُمَؤذٌِّن 
 و (ابٌب ِإَذا زَاَر اِإلَماُم قـَْوًما)
 تقدم يف املساجد يف البيوت.
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َا ُجِعَل اِإلَماُم لِيـُْؤَمتَّ ِبِه) َوَصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َمَرِضِه ا َ ِفيِه اِبلنَّاِس (ابٌب ِإمنَّ لَِّذي تـُُويفِّ
ِإَذا «يق تقدم مسنًدا من حديث عائشة. قال البخاريُّ: َوقَاَل ابُن َمْسُعوٍد: َوُهَو َجاِلٌس. هذا التعل

َبُع اِإلَمامَ   هذا التعليق رواه ابن أيب شيبة». رََفَع قـَْبَل اِإلَماِم يـَُعوُد، فـََيْمُكُث ِبَقْدِر َما رََفَع، مثَُّ يـَتـْ
ْم اِبلرُُّكوِع َوَال اِبلسُُّجوِد َوِإَذا رََفَع َأَحدُُكْم رَْأَسُه قَاَل َعْبُد ِهللا َال تـَُباِدُروا أَئِمََّتكُ «بسند صحيح: 

َمامَ  َماُم َساِجٌد فـَْلَيْسُجْد مثَُّ ْلَيْمُكْث َقْدَر َما َسَبَق ِبِه اْإلِ َهِقيُّ: وُروينا عن إبراهيم » َواْإلِ قَاَل البَـيـْ
ع مع اإلمام ركعتني وال يقدر الشعيب أنه يعود فيسجد. وقال البخاريُّ: وقال احلسن: فيمن يركو 

على السجود يسجد للركعة اآلخرة بسجدتني مث يقضي الركعة األوىل بسجودها، وفيمن نسي 
َحدَّثَنا هشيم، أخرب� يونس عن احلسن أنه كان »: املصنف«سجدة حىت قام يسجد. قال يف 

َماِم واِإلَماُم َساِجٌد فـَْلُيِعدْ يقول: رَفَ  فـَْلَيْسُجْد. وأحاديث الباب تقدمت كلها.  َع رَْأَسُه قـَْبَل اْإلِ
َوِإَذا َسَجَد «(ابٌب َمَىت َيْسُجُد َمْن َخْلَف اِإلَماِم؟) َوقَاَل أََنٌس َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 - 690بعضها: قَاَل أََنٌس: <ِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا>. كذا يف بعض النسخ ويف». فَاْسُجُدوا
َثِين ثَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثَنا َحيَْىي، َعْن ُسْفَياَن، َحدََّثِين أَبُو ِإْسَحاَق، َحدََّثِين َعْبُد ِهللا ْبُن زيَد، قَاَل: َحدَّ َحدَّ 

ُر مْكُذوبٍ -البَـَراُء  َع ُهللا ِلَمْن َكاَن النيبُّ َصلَّى «قَاَل:  -َوُهَو َغيـْ ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا قَاَل: مسَِ
ُه، َملْ َحيِْن َأَحٌد ِمنَّا َظْهَرُه، َحىتَّ يـََقَع النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َساِجًدا، مثَُّ نـََقُع ُسُجوًدا محَِدَ 
 ».بـَْعَدهُ 
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ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّثَنا ُسْفَياُن، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َحنَْوُه هِبََذا. [خ  ْطين: هذا قُ ] قَاَل الدَّارَ 690َحدَّ
احلديث حمفوظ لعبد هللا بن يزيد عن الرباء ومل يقل أحد عن ابن أيب ليلى غري أابن بن تغلب%ج 

%عن احلكم وغري أابن أحفظ منه. انتهى. حديث أابن خرََّجه مسلم يف 173ص  1
، وأما السند اليماين املذكور عند البخاري فمذكور يف نسخة َمسَاِعنا، ويف بعض »صحيحه«
عليه ضرب ومل يذكره أصحاب األطراف أبو العباس الطرقي وخلف وأبو مسعود فمن سخ الن

، وذكر ابن معني وبعده احلميدي وأبو الفرج يف »املستخرج«بعدهم، ومل يذكره أيًضا أبو نعيم يف 
آخرين أن اإلشارة يف قول أيب إسحاق غري كذوب إىل عبد هللا بن يزيد ال إىل الرباء؛ ألن 

فال حيتاج أحد منهم إىل تزكية وتعديل. انتهى. وهو حيتاج إىل تثبيت فإنَّ عبد هللا ول الصحابة عد
بن يزيد أيًضا صحايب فالذي يـَُقاُل يف الرباء يقال فيه أيًضا والظاهر أن هذا القول إن كان من أيب 

  يفأو من عبد هللا»: الفصل للوصل املدرج يف النقل«إسحاق يف عبد هللا كما قال اخلطيب يف 
الرباء كما ذكره غريه ليس املراد به التزكية اليت تكون يف مشكوك فيه، إمنا املراد تقوية احلديث 

وتفخيمه يف القلب نظريه قول ابن مسعود: َحدَّثَنا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهو الصادق 
ن األحاديث، ك ماملصدوق، وقول أيب مسلم حدثين احلبيب األمني عوف بن مالك وغري ذل

ومعىن الكالم: حدثين الرباء وهو غُري ُمتـََّهٍم فَِثُقوا مبا أخربكم عنه. وقوله: (َملْ َحيِْن) رواية البخاري 
ابلياء ومها لغتان حكامها صاحب » َحيِْين «ابلواو، يف رواية: » حينوا«بنون مكسورة، ويف مسلم: 

أكثر، ومعناه: ثـَنَـْيُت ويف هذا دليل ملن قال ملن اء وغريه، يقال: َحنَـْيُت وَحنَـْوُت والي» املنتهي«
 فعل املأموم يقع بعد فعل اإلمام.
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َكاَن َال َحيِْين ِمنَّا رَُجٌل َظْهَرُه َحىتَّ َيْسَتِهَم َساِجًدا يـَْعِين «ويف مسلم من حديث عمرو بن ُحَرْيث: 
َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «يًضا عن أيب هريرة: وعنده أ». ُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ رَ 

ُوا، َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا ويف صحيح ابن حبان ».يـَُعلُِّمَنا َأالَّ نـَُباِدَر اِإلَماَم اِبلرُُّكْوِع فَِإَذا َكبـََّر َفَكربِّ
ِد؛ فَِإّينِ َمْهَما َأْسِبْقُكْم ِبِه ِإَذا رََكْعُت ُتْدرُِكوِين بِِه َال تـَُباِدُروِين ِبرُُّكوِع َوَال ِبسُُّجو «فوًعا: عن مغرية مر 

وعند ابن ماجه بسند منقطع فيما بني سعيد بن أيب بردة وأيب موسى قال َرُسْوُل ِهللا ». ِإَذا رَفـَْعتُ 
َذا رَفـَْعُت فَاْرفـَُعوا، َوِإَذا َسَجْدُت َقْد َبدَّْنُت، فَِإَذا رََكْعُت فَارَْكُعوا، َوإِ  ِإّينِ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

وعند أيب داود من حديث ». فَاْسُجُدوا، َوَال أُْلِفَنيَّ رَُجًال َيْسِبُقِين ِإَىل الرُُّكوِع، َوَال ِإَىل السُُّجودِ 
رُِفوا قـَْبَل اْنِصَراِفِه َحضَُّهْم َعَلى الصََّالِة َونـََهاُهْم َأْن يـَْنصَ  أن رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّمَ «أنس: 

 (اَبُب ِإمثِْ َمْن رََفَع رَْأَسُه قـَْبَل اِإلَماِم)». ِمَن الصََّالةِ 



ْعُت َأاَب ُهرَ  - 691 َهاٍل، حدثـََنا ُشْعَبُة، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِزَ�ٍد، مسَِ َرَة َعِن النَِّيبِّ َحدَّثَنا َحجَّاُج ْبُن ِمنـْ يـْ
َأَما َخيَْشى َأَحدُُكْم ِإَذا رََفَع رَْأَسُه قـَْبَل اِإلَماِم، َأْن َجيَْعَل ُهللا رَْأَسُه رَْأَس «قَاَل: َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 

َد ُمْسِلٍم: هذا حديث خرَّجه أصحاب الكتب الستة، وِعنْ ». ِمحَاٍر، َأْو َجيَْعَل ُهللا ُصورََتُه ُصورََة ِمحَارٍ 
َدُه، فـَُقوُلوا: رَبـََّنا ال تبادروا اإلمام، ِإَذا َكبـََّر َفكَ « َع ُهللا ِلَمْن محَِ ُوا، َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا َوِإَذا قَاَل: مسَِ ربِّ

 ]691[خ ». َلَك اْحلَْمدُ 
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َا َ�ِصيَـُتُه بِ «عن أيب هريرة موقوفًا: » املصنف«ويف  َماِم ِإمنَّ َيِد ِإنَّ الَِّذي َخيِْفُض َويـَْرَفُع رَْأَسُه قـَْبَل اْإلِ
 ، وكذا قاله أيًضا سلمان من طريق ليث بن أيب ُسَلْيم.»شَّْيطَانِ 

، وعن »َال إبَِِماِمَك اقْـَتَدْيتَ َال َوْحَدَك ِإْن َصلَّْيَت وَ «ونظر ابن مسعود إىل من سبق إمامه فقال: 
 ابن عمر حنوه وأمره ابإلعادة.

 املأموم وأجزأته صالته عند مجهور العلماء.قَاَل الُقْرُطِيبُّ وغريه: من خالف اإلمام فقد خالف سنة 
البن قدامة: فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأيت بذلك مؤمتًا ابإلمام فإن مل يفعل » املغين«ويف 

»: رسالته«قه اإلمام سهًوا أو جهًال فال شيء عليه، فإن سبقه عاملًا بتحرميه فقال أمحد يف حىت حل
(َأَما َخيَْشى الِذْي يـََرَفُع رَْأَسُه قـَْبَل اِإلَماِم) احلديَث، ولو كانْت ليس ملن سبق اإلمام صالة؛ لقوله: 

 له صالة َلُرِجَي له الثواب ومل ُخيَْش عليه العقاب.
 َماَمِة الَعْبِد َواملَْوَىل)(اَبُب إِ 

عن وكيع، َحدَّثَنا هشام  وََكاَنْت َعاِئَشُة يـَُؤمَُّها َعْبُدَها ذَْكَواُن ِمَن املُْصَحِف. هذا رواه ابن أيب شيبة
ِيف َأنَّ َعاِئَشَة َأْعتَـَقْت ُغَالًما َهلَا َعْن ُدبٍُر، َفَكاَن يـَُؤمَُّها «بن عروة عن أيب بكر بن أيب ُمَلْيَكَة 

ثـََنا ابن علية عن أيوب مسعت القاسم يقول: » رََمَضاَن ِيف اْلُمْصَحفِ  َكاَن يـَُؤمُّ َعاِئَشَة َعْبٌد «وحدَّ
ورواه الشافعي عن عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخربين عبد هللا ».  اْلُمْصَحفِ يـَْقَرُأ ِيف 

ُتوَن َعاِئَشَة أبَِْعَلى اْلَواِدي ُهَو َوُعبَـْيُد ْبُن ُعَمْريٍ َواْلِمْسَوُر أَنـَُّهْم َكانُوا �َْ «بن عبيد هللا ابن أيب مليكة 
ُهْم أَبُو ُعَمر َمْوَىل َعاِئَشَة وهو يومئٍذ ُغَالٌم ِحيَنِئٍذ َملْ يـُْعَتْق، وََكاَن ِإَماَم َبِين ْبُن َخمَْرَمَة َوَ�ٌس َكِثٌري فـَيَـُؤمُّ 

 ».َوةَ ُحمَمَِّد ْبِن َأِيب َبْكٍر َوُعرْ 
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َبَة أمحد بن الفرح احلمصي، َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن ِمحْيَـَر، َحدَّثَنا ش عيب وعند البيهقي من حديث أيب ُعتـْ
َأنَّ َأاَب ُعَمر ذَْكوان َكاَن َعْبًدا ِلَعاِئَشَة فََأْعتَـَقْتُه، وََكاَن يـَُقْوُم هِبَا «محزة عن هشام عن أبيه:  بن أيب

 ».َشْهَر رََمَضاَن يـَُؤمَُّها َوَهَو َعْبدٌ 
وكان ابن سريين ال يرى به أبًسا، وفعلته عائشة بنت طلحة بن عبيد هللا، ورخص » املصنف«ويف 

احلسن بن أيب احلسن وعطاء وحنوه عن أنس بن مالك، قَاَل ابُن التِّْنيِ: وقع عند يه احلكم و ف
 الشيخ أيب احلسن، وكان عائشة، قال: وهو على أن ُيْضَمَر يف

 %175ص  1%ج 
كان الشأُن والقصة، قال أبو حممد بن حزم: وال جتوز القراءة يف مصحف وال غريه ملصلٍّ إماًما  

تعمَّد ذلك بطلت صالته وبه قال ابن املسيب واحلسن بن أيب احلسن مام، فإْن كان أو غري إ
والشعيب وأبو عبد الرمحن السَُّلمي وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي، وأابح ذلك قوم. قَاَل ابُن 

 َبطَّاٍل: وعن احلسن بن أيب احلسن هو فعل النصارى وكرهه النخعي.
اهد بن جرب ومحاد وقتادة قال البخاري: حنظلة وجم ابن أيب شيبة وسليمان بن» مصنف«ويف 

يـَُؤمُُّهْم َأقْـَرُؤُهم «وولد البغي واألعرايب والغالم الذي مل حيتلم لقول النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ٍم يف وال ُميَْنُع العبد من اجلماعة لغري علٍة، هذا احلديث تقدم من ِعْنَد ُمْسلِ » ِلِكَتاِب ِهللا عزَّ وجلَّ 

َأَحقَُّهْم اِبِإلَماَمِة «حد املريض عن أيب مسعود، وروى أبو سعيد عنده أيًضا مرفوًعا: ابب 
 ».َأقْـَرُؤُهم

 ».َوْليَـُؤمَُّكم قـُرَّاؤُُكم«وعند أيب داود من حديث ابن عباس: 
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لي وممن أجاز إمامة العبد أبو ذر وحذيفة وابن مسعود وابن سريين وشريح واحلسن بن ع
و حنيفة والشافعي وأمحد وإسحاق، وقال مالك: يصح والنخعي والشعيب واحلكم والثوري وأب

إمامته يف غري اجلمعة ذكره ابن أيب شيبة بسند صحيح، وعن أيب سفيان أنه كان يؤم بين عبد 
األشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة حممد بن مسلمة وسلمة بن سالمة، وصلى سامل خلف ز�د 

كان قاراًئ ومن خلفه من األحرار ال يقرؤون سن وهو عبد، ويف رواية: ال يؤم إال من  موىل أم احل
 وال يؤم يف مجعة وال عيد.

: ال يؤم إال أهله، وممن كره الصالة خلفه أبو جملز فيما ذكره ابن أيب شيبة  وعن األوزاعيِّ
 والضحاك ز�دة: وال يؤم من مل حيجَّ قوًما فيهم من قد حجَّ.

: فذكر يف وأما ولد  ه قال: وغريه أحبُّ إيل؛ ألنه ليس له من يفقهه جواز إمامت» املبسوط«البغيِّ



فيغلب عليه اجلهل، وقيل: لئال يؤذي األلسنة و�مث الناس، وأجاز إمامته أيًضا النخعي والشعيب 
وعطاء واحلسن، وقالت عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شيء، ذكره ابن أيب شيبة وإليه ذهب 

ينار وحممد بن عبد احلكم، وكرهها عمر بن عبد وري واألوزاعي وأمحد وإسحاق وعيسى بن دالث
 العزيز وجماهد ومالك إذا كان راتًبا.

وأما اَألْعرايبُّ: بفتح اهلمزة فهو الذي ينتسب إىل األعراب سكان البوادي، قال صاحب 
ه وليس األعراُب مجًعا للعرب  خاصة واجلمع أعاريب والنسب أعرايب؛ ألنه ال واحد ل»: املنتهى«

 نباط مجٌع للنَّبط، وذكر النضر وغريه أن األعراب مجع َعَرٍب، مثل غنم وأغنامكما أن األ
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وإمنا ُمسُّوا أعرااًب أل�م َعَرٌب جتمعت من هاهنا وهاهنا، قَاَل السََّفاُقسيُّ وغريه: فإن كان عاملًا فهو 
وإمنا تكره إمامته ألنه غالًبا جيهل حدود الصالة، وأجازه الثوري وأبو حنيفة سواٌء،  واحلضريُّ 

والشافعي وإسحاق، وصلَّى ابن مسعود خلف أعرايب، ومل ير هبا أبًسا إبراهيم واحلسن وسامل، 
وقال ابن حزم: واألعمى واخلصي والعبد وولد الز� واحلر والقرشي والفحل والبصري سواء يف 

 ضل بينهم إال ابلقراءة وشبهه.امة ال تفااإلم
َحدَّثَنا َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اْجلُوِزيُّ، َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن »: سنن أيب احلسن الدَّارَُقْطين«ويف 

س عن ابن عباَغاِلٍب، َحدَّثَنا اْلَعبَّاُس ْبُن ُسَلْيٍم، أخربَ� عبُد هللا بُن سعيٍد، عن الليِث، عن جماهد 
َال يـَتَـَقدََّمنَّ الصََّف اَألْولَّ َأْعَراِيبٌ َوَال َأْعَجِمٌي َوَال ُغَالٌم َملْ «قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 ».َحيَْتِلمْ 
وقد اختلف الناس يف إمامة الصيب: فمذهب أيب حنيفة أن املكتوبة ال تصح خلفه وبه قال أمحد 

 مذهب أيب حنيفة، أن املكتوبة ال تصح خلفه وبه قال أمحد روايتان يف وإسحاق، ويف النفل
وإسحاق وأمحد وقال داود: ال تصح فيهما، وحكاه ابن أيب شيبة عن الشعيب وجماهد وعمر بن 

شرح «عبد العزيز وعطاء، وأمَّا ما نقله ابن املنذر عن أيب حنيفة وصاحبيه أ�ا مكروهة فقال يف 
 ا النقل.ال يصح هذ»: اهلداية

 قال الشافعي: تصح إمامته، وعنده يف اجلمعة قوالن، وجوزها مالك يف النافلة دون الفريضة.و 
 ».َأُؤمُُّهْم َوَأَ� ابُن َسْبٍع، َأْو َمثَاِن ِسِننيَ «ذهب الشافعي إىل حديث عمرو بن سلمة الذي فيه: 

ن. وعن احلسن مثله لم يف رمضاوعند ابن أيب شيبة عن إبراهيم: ال أبس أن يؤم الغالم قبل أن حيت



ومل يقيده وفعله األشعث بن قيس: قدَّم غالًما فعابوا ذلك عليه فقال: ما قدمته ولكن قدمت 
 القرآن العظيم.
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قال ابن حزم: لو علمنا أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عرف إبمامة ُعَمر وأقره لقلنا به، وزعم أبو 
د كان يضعف حديث عمرو بن سلمة قال: ال أدري ما هذا، ولعلَّه ايب أن اإلمام أمحسليمان اخلط

مل يتحقق بلوغ النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، وقد خالفه أفعال الصحابة، قال وفيه: قال عمرو:  
 كنت إذا سجدت خرجت أسرت، قال: وهذا غري سائغ.

َالُم َحىتَّ جتَِْب َعَلْيِه اْحلُُدوُد، وعن ابن  يـَُؤمُّ اْلغُ وذكر األثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال: َال 
 عباس: ال يؤم الغالم حىت حيتلم.

َحدَّثَنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن املُْنِذِر، َحدَّثَنا أََنُس ْبُن ِعَياٍض، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، َعْن َ�ِفٍع، عِن ابِن ُعَمَر  - 692
قـَْبَل َمْقَدِم َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه  -َمْوِضٌع ِبُقَباءٍ -الُعْصَبَة َن اَألوَُّلوَن َلمَّا َقِدَم املَُهاِجُرو «قال: 

 وَسلََّم َكاَن يـَُؤمُُّهْم َساملٌِ 
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َفَة، وََكاَن َأْكثـََرُهْم قـُْرآ�ً   ]692[خ ». َمْوَىل َأِيب ُحَذيـْ
 بن ربيعة.بن حارثة وعامر  وعند البيهقي: فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد

قَاَل الدَّاوِديُّ: إمامته أليب بكر حيتمل أن تكون بعد قدومه مع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وأما 
الَعْصبة بفتح أوله وإسكان اثنيه بعده ابء معجمة بواحدة وهو اْلُمَعصَّب بضم أوله وفتح اثنيه 

ري: موضع بقباء، روى البخاري عن ال أبو عبيد البكوتشديد الصاد املهملة بعده ابء موحدة ق
َفَة، وََكاَن َأْكثـََرُهمْ «ابن عمر:   َلمَّا َقِدَم املَُهاِجُروَن اَألوَُّلوَن اَلُمَعصَّب َكاَن يـَُؤمُُّهْم َساِملٌ َمْوَىل َأِيب ُحَذيـْ

يلي عليه العصبة احلديَث كذا ثبت يف منت الكتاب، وكتب عبد هللا بن إبراهيم اَألصِ » قـُْرآ�ً 
 جلار هللا احلنفي َعْصَبة موضع بقباء قال:» أمساء البلدان«مهمًال غري مضبوط، ويف 

ًبا أو رَُجْيًال غاد� ُته ِبَعْصَبٍة ِمْن مالِيا ... أخشى رَُكيـْ  بـَنَـيـْ
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اِح، َعْن أََنٍس َعِن  أَبُو التـَّيَّ َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّثَنا َحيَْىي، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، قَاَل: َحدََّثِين  - 693
[خ ». اْمسَُعوا َوَأِطيُعوا َوِإِن اْستُـْعِمَل َحَبِشيٌّ َكَأنَّ رَْأَسُه زَبِيَبةٌ «النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 



693[ 
َتدِِع: َحدَّثَنا حممد بن أابن، َحدَّثَنا ُغنْ  شعبة عن أيب  َدٌر، َحدَّثَناوقال يف ابب إمامة املَْفُتوِن َواملُبـْ
اْمسَْع َوَأِطْع، َوَلْو ِحلََبِشيٍّ  «التـَّيَّاِح مسع أََنًسا قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِألَِيب َذرٍّ: 

 ».َكَأنَّ رَْأَسُه زَبِيَبةٌ 
إلمام أال يكون قال ابن املنذر إن قلت: ما وجه مطابقة هذا احلديث للرتمجة؟ وهل وصف ا

 بشًيا فأين هذا من كونه مفتوً� أو مبتدًعا؟.ح
قلت: فإن السياق يرشد إىل إجياب طاعته وإن كان أبعد الناس من أن يُطاَع؛ ألن هذه الصفة إمنا 
توجد يف أعجمي حديث العهد ابإلسالم ومثل هذا غالًبا ال خيلو من نقٍص يف دينه لو مل يكن إال 

ل من هذا احلد من ارتكاب بدعة أو اقتحام فتنة، ولو مل يكن ه وما خيلو اجلاهاجلهل الالزم ألمثال
 إال يف افتتانه بنفسه حني ُقدَِّم لإلمامة وليس من أهلها؛ ألن هلا أهًال من احلسب والنسب والعلم.

قال ابن اجلوزي: هذا إمنا هو يف العمال واألمراء ال األئمة واخللفاء فإن اخلالفة يف قريش ال 
 دخل فيها لغريهم.م

َبٌة) يعين صغرية، وذلك معروف يف احلبشة، قَاَل السََّفاُقسيُّ: دلَّ أنَّ  وقوله: (َكَأنَّ رَْأَسُه زَبِيـْ
ا يكون متغلًبا على اإلمام والفقهاء على أنه يطاع ما أقام اجلمع واجلماعات واألعياد  احلبشيَّ إمنَّ

 واجلهاد.
  يف املنكر.ريد يف املعروف الوقوله: (اْمسَُعوا َوَأِطيُعوا) ي

َبٌة) يريد سوادها، وقيل: يريد قصر شعرها  وقوله: (َكَأنَّ رَْأَسُه زَبِيـْ
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 واجتماع بعضه وتفرقه حىت يصري كالزبيب.
 (اَبُب ِإَذا َملْ يُِتمَّ اِإلَماُم َوَأَمتَّ َمْن َخْلَفُه)
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 ْبِن ْبُن َسْهٍل، َحدَّثَنا اَألْشَيُب، َحدَّثَنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعْبِد هللاِ َحدَّثَنا اِإلَماُم الَفْضُل  – 694
 ِديَناٍر، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة: عِن النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

ن تفرَّد البخاريُّ هبذا دو ». ا فـََلُكْم، َوِإْن َأْخَطؤوا فـََلُكْم َوَعَلْيِهمْ ُيَصلُّوَن َلُكْم، فَِإْن َأَصابُو «قَاَل: 
 ]694الستة. [خ 

َماُم َضاِمٌن، فَِإْن َأْحَسَن فـََلُه «وعند احلاكم صحيًحا على شرط مسلم عن سهل بن سعد:  اْإلِ
َمْن َأمَّ «رط البخاري عن ُعْقَبَة بِن عامر: وعنده أيًضا على ش». َوَهلُْم، َوِإْن َأَساَء، فـََعَلْيِه َال َعَلْيِهمْ 



ًئا فـََعَلْيِه َوالَ «ويف نسخة: ». النَّاَس فََأَمتَّ  َتقَص ِمْن َذِلَك َشيـْ فََأَصاَب فَالصَّالُة َلُه َوَهلُْم، َوَمِن انـْ
عن  وأعلَّه الطحاويُّ ابنقطاع ما بني عبد الرمحن بن حرملة وأيب علي اهلمداين الراوي» َعَلْيِهمْ 
 عقبة.
ن داود بن أيوب عن أخربين حيىي بن أيوب عن العالء بن كثري ع»: مسند عبد هللا بن وهب«ويف 

َماُم ُجنٌَّة, فَِإْن َأَمتَّ فـََلُكْم َوَلُه, َوِإْن نـََقَص «سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب ُشَرْيٍح الَعَدوي:  اْإلِ
 ».فـََعَلْيِه النـُّْقَصاُن, َوَلُكُم التََّمامُ 

ا َوَأِطيُعوا ِفيَما َواَفَق اْحلَقَّ َوَصلُّوا َسَيِليُكْم بـَْعِدي ُوَالٌة فَاْمسَُعو «وعند الدَّارَُقْطين عن أيب هريرة: 
 ».َورَاَءُهْم، فَِإْن َأْحَسُنوا فـََلُهْم َوِإْن َأَساؤوا فـََعَلْيِهمْ 

الفاجر إذا خيف منه، وإن واستفيد من احلديث، قال املهلب: إن فيه جواز الصالة خلف الرب و 
أن خياف منه فيصلي معه بعد أن اإلمام إذا نقص ركوعه وسجوده ال تفسد صالة من خلفه إال 

 يصلي يف بيته، وقيل: إن أصابوا يعين الوقت، فإن بين أمية كانوا يؤخرون الصالة أتخريًا شديًدا.
 ما ضيعوا وأخطؤوا. وقال أبو عبد امللك: فلكم يريد ثواب الطاعة والسمع وعليهم إمث
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وقيل: إن صليتم أفذاًذا يف الوقت فصالتكم اتمة إن أخطؤوا يف صالهتم َوائْـَتَمْمُتْم أنتم هبم، وكان 
صلون يف بيوهتم يف الوقت مث يعيدون معهم وهو مذهب مالك، وعن بعض مجاعة من السلف ي
 السلف: ال يعيدون.

م إذا أخروا الوقت قليًال، ويرى أن مأمث ذلك عليهم وقد قال النخعيُّ: كان عبد هللا يصلي معه
ُهللا عليِه  أوضح ذلك ما روى أبو داود بسند جيد عن قَِبيَصَة ْبِن َوقَّاٍص، قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى

ُروَن الصََّالَة َفِهَي َلُكْم َوِهَي َعلَ «وَسلََّم:  ْيِهْم، َفَصلُّوا َمَعُهْم َما َيُكوُن َعَلْيُكْم أَُمَراُء ِمْن بـَْعِدي يـَُؤخِّ
َلةَ   ».َصلَُّوا اْلِقبـْ

 وعند ابن ماجه بسند صحيح عن ابن مسعود قال َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم:
ِذي قْـَواًما ُيَصلُّوَن الصََّالَة ِلَغْريِ َوْقِتَها، فَِإْن َأْدرَْكُتُموُهْم َفَصلُّوا ِيف بـُُيوِتُكْم لِْلَوْقِت الَّ َسُتْدرُِكوَن أَ «

 ».تـَْعرُِفوَن، مثَُّ َصلُّوا َمَعُهْم َواْجَعُلوَها ُسْبَحةً 
َتدِِع)  (اَبُب ِإَماَمِة املَْفُتوِن َواملُبـْ

ِه ِبْدَعُتُه، وعند ابن بطال: ال تضر املؤمن صالته خلف املنافق وال ينفع وقال البخاريُّ: َصلِّ َوَعَليْ 
 املنافق صالة املؤمن خلفه.

 



، َحدَّثَنا الزهريُّ، عن ُمحَْيِد بِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َوقَاَل لَ  - 695 َنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف، َحدَّثَنا األوزاعيُّ
َياِر أَنَُّه َدَخَل َعَلى ُعْثَماَن َوُهَو َحمُْصوٌر فـََقاَل: ِإنََّك إماُم َعامٍَّة َونـََزَل ِبَك َعْن ُعبَـْيِد ِهللا َعِديِّ ْبِن اخلِْ 

َنٍة، َونـََتَحرَُّج، فـََقاَل: الصََّالَة َأْحَسُن َما يـَْعَمُل النَّاُس، فَِإَذا َأْحَسَن َما تـََرى، و  ُيَصلِّي لَنا ِإَماُم ِفتـْ
 ]695ْم، َوِإَذا َأَساؤوا فَاْجَتِنْب ِإَساَءتـَُهْم. [خ النَّاُس فََأْحِسْن َمَعهُ 
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و الِفْر�يب شيخ البخاري، وكأنه أخذ عنه هذا احلديث تفرد به البخاري عن الستة، وحممد هذا ه
صل عند اإلمساعيلي، قال: َحدَّثَنا عبد هللا بن حيىي السَّْرَخِسيُّ، هذا احلديث مذاكرة وهو مت

َحدَّثَنا حممد بن حيىي، َحدَّثَنا حممد بن يوسف، َحدَّثَنا األوزاعي، َحدَّثَنا الزهري فذكره. وقال 
بَ أيًضا: أخرب� إبراهيم بن هان َسُة، َحدَّثَنا ئ، َحدَّثَنا الرماديُّ، َحدَّثَنا أمحد بن صاحل، َحدَّثَنا َعنـْ

 يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عبيد هللا بن عدي به.
ومن طريق ابن ز�د مسعت األوزاعي عن الزهري، حدثين محيد، ومن طريق عيسى عن األوزاعي 

أبو نعيم األصبهاين من طريق احلسن بن  عن الزهري عن محيد حدثين عبد هللا بن عدي، ورواه
  بن املبارك أخرب� األوزاعي فذكره.سفيان عن ِحبَّان عن عبد هللا

َنٍة) أي يف وقت فتنة قاله أبو جعفر الداوديُّ، وقال ابن وضاح: إمام  قوله: (ُيَصلِّي لَنا ِإَماُم ِفتـْ
رضي هللا عنه أهل مصر،  الفتنة هو عبد الرمحن بن ُعديس البَـَلوي الذي جلب على عثمان

 والقول األول أصح. انتهى.
؛ ألن عبد الرمحن كان إمام هذه الفتنة يف وقتها، وكان هؤالء ملا هجموا على كال القولني واحدٌ 

املدينة كان عثمان خيرج فيصلي ابلناس شهًرا مث خرج يوًما فحصبوه حىت وقع على املنرب ومل 
مامة بن سهل بن حنيف فمنعوه، فصلى هبم ابن ُعَدْيٍس يستطع الصالة يومئذ، فصلى هبم أبو أ

 بشر أحد رؤساء اخلوارج يومئذ اترة، فبقيا على ذلك عشرة أ�م. اترة وكنانة بن
وروي أنه ُحِصَر أربعني يوًما وكان طلحة يصلي هبم، وصلى هبم أكثر األ�م علي بن أيب طالب. 

 انتهى.
 بن عدي ويصلي لنا إمام فتنة وهذان ِإَماَما ُهدى، يشبه أن يكون هذا غري جيد لقول عبيد هللا

أن يكون عبيد هللا سأل عثمان سؤاًال عن هذا األمر إذا وقع ال عن هذه الفتنة الواقعة اللَّهمَّ إال 
 أو يكون
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 ال َيِصُلون على تقدير الصحة اْسَتْأَذَ�ه يف الصالة أو هو أذن هلما يف الصالة لعلمه أن املصريني
ُر بن الفضِل عن ساٍمل قال له:  »: الردة«ر سيف بن عمر يف كتاب إليهما بشرٍّ، وذك َحدَّثَنا ُمَبشِّ

كيف صنع الناس ابلصالة خلف املصريني، قال: كرهها كلهم إال األعالم فإ�م خافوا على 
 أنفسهم فكانوا يشهدو�ا ويلوذون عنها بضياعهم إذا ترُِكوا.

ره الناس الصالة خلف املصريني ما خال دثنا سهل بن يوسف عن أبيه قال: كقال سيٌف: ح
عثمان فإنه قال: من دعا إىل الصالة فأجيبوه، وصلى ابلناس يف مدة احلصر فيما قيل أيًضا أبو 

أيوب األنصاري رضي هللا عنه وسهل بن حنيف وابنه أبو أمامة، وصلى عليٌّ يوم النحر، قال ابن 
ه وفعل ذلك عليٌّ لئال ُتضاع السنة، وقال علي يف ذلك احلصر إال العيد وحد املبارك: ما صلى

 بعض الكوفيني: اجلمعة بغري واٍل ال جتزئ.
وقال حممد بن احلسن لو أن أهل مصر مات واليهم جاز هلم أن يقدموا رجًال منهم يصلي هبم 

ة بغري سلطان كسائر حىت يقدم عليهم واٍل، وقال مالك واألوزاعي والشافعي: جتوز هلم مجع
 الصلوات.

الطحاوي: يف صالة العيد وعثمان رضي هللا عنه حمصور أصٌل يف كل سبب ختلف اإلمام عن  قال
احلضور فعلى املسلمني إقامة رجل منهم يقوم به وهذا كما فعل املسلمون مبؤتة ملا قُِتل األمراء 

اَل على اإلمام جتوز اجلمعة خلفه، قَ اجتمعوا على خالد بن الوليد، وأيًضا فإن املتغلب واخلارج 
 ابُن َبطَّاٍل: فمن كان يف طاعة اإلمام أحرى جبوازها خلفه. انتهى.

 قد سبق ردُّ هذا القول.
وأما الصالة خلف اخلوارج وأهل البدع: فأجاز كلَّ طائفة منهم ابُن عمر إذ صلى خلف احلجاج 

كانوا، ي: كانوا يصلون وراء األمراء ما  وكذلك ابن أيب ليلى وسعيد مث خرجا عليه، وقال النخع
وكان أبو وائل جيمع بني املختار بن أيب عبيد، وسئل ميمون بن مهران عن الصالة خلف رجل 

يذكر أنه من اخلوارج فقال: أنت ال تصلي له إمنا تصلي هلل عز وجل وقد كنا نصلي خلف 
 احلجاج وكان حرورً� أزرقًيا.
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 ال أحب الصالة خلف اإلابضية والواصلية، وال السكىن معهم يف بلد. وروى أشهب عن مالك:
 الوقت على من صلى خلف أهل البدع. وقال ابن القاسم: أرى اإلعادة يف

وقال أصبغ: يعيد أبًدا، قال سحنون: القائل أبنه ال جتب اإلعادة على من صلى خلفه ألن 



 النصراين لنفسه ال جتوز. انتهى. صالته لنفسه جائزة وليس مبنزلة النصراين؛ ألن صالة
ال عند ربه فهو مبنزلة  لقائل أن يقول: صالة األول جائزة عنده أو عند ربه، فإن كانت عنده

النصراين إذ النصراين صالته جائزة عند نفسه، وإن قال عند ربه فغري جيدة؛ ألن االثنني مل يصليا  
 .كما ُأِمَرا فال صالة هلما شرعية وهللا تعاىل أعلم
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: ال تقدموه، وقال أمحد بن حنبل: ال تصلِّ خلف أحد من أ هل األهواء وقال الثوريُّ يف الَقَدريِّ

 إذ كان داعًيا إىل هواه ومن صلى خلف اجلهمي والرافضي والقدري يعيد.
تكره الصالة خلف صاحب هًوى وبدعة، وال جتوز خلف الرافضي والقدري »: شرح اهلداية«ويف 
مي؛ أل�م يعتقدون أن هللا ال يعلم الشيء قبل حدوثه وهو كفر واملشبهة ومن يقول خبلق واجله

 القرآن.
 أبو حنيفة ال يرى الصالة خلف املبتدع، ومثله عن أيب يوسف.وكان 
، »جمموع النوازل«ال تصح إمامة األحدب للقائم كذا ذكره حممد يف »: الفتاوى الظهريية«ويف 

 ح.وقيل: جتوز، واألول أص
وأما الفاسق جبوارحه كالزاين وشارب اخلمر فزعم ابن حبيب أن من صلى خلف من شرب اخلمر 

إال أن يكون والًيا، وقيل: يف إحدى الروايتني تصح إمامته مستدلني مبا رواه مكحول  يعيد أبًدا
ا َخْلَف ُكلِّ بـَرٍّ َصلُّوْ «عن أيب هريرة عند أيب احلسن الدَّارَُقْطين قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 ».َوفَاِجرٍ 
َلْيُكْم مع كلِّ ُمْسلٍم بـَرٍّ وفاجٍر وِإْن الصََّالُة واجبٌة عَ «وقال مكحول: مل يلحق أاب هريرة، ويف لفظ: 

 ».َعِمَل ابلكبائر
قال البخاريُّ: وقال الزُّبـَْيِديُّ قال الزهريُّ: ال نرى أن يصلي خلف املخنث إال من ضرورة ال بد 

 منها.
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قال أبو عبد امللك: أراد الزُّهريُّ الذي يـُْؤَتى يف ُدبُرِِه، وأما من يتكسر يف كالمه ومشيته فال أبس 
وقَاَل الدَّاوِديُّ: أرادمها؛ أل�ما بدعة وجرحة، وذلك أن اإلمامة موضع كمال  ابلصالة خلفه،

ما أن إمام الفتنة واملبتدع كل واختيار أهل الفضل، واملخنث �قٌص لتشبهه وفتنته ابلنساء، وك
منهما مفتون يف طريقته فلما مشلهم معىن الفتنة ذهبت إمامتهم إال من ضرورة وهلذا أدخل 

 ه املسألة هنا.البخاري هذ



ُسحنون: إن كان اخلنثى ممن ُحيْكُم له حبكم النساء أعاد من ائتم به أبًدا، وإن كان » نوازل«ويف 
 مل يُِعْد.ممن ُحيَْكم له حبكم الرجال 

نَـْنيِ)  (ابٌب يـَُقوُم َعْن ميَِِني اِإلَماِم، ِحبَِذائِِه َسَواًء ِإَذا َكاَ� اثـْ
 َماُم َأْن يـَُؤَمتَّ به، مثَُّ َجاَء قـَْوٌم فََأمَُّهْم)و (اَبُب ِإَذا َملْ يـَْنِو اإلِ 

 عْن َميِيِنِه َملْ تـَْفُسْد َصالَتـُُهَما). و (اَبٌب ِإَذا قَاَم الرَُّجُل َعْن َيَساِر اِإلَماِم، َفَحوَّلَُه اِإلَمامُ 
 ذكر فيها كلها حديثًا واحًدا وهو:

ثـََنا اب - 699 - 698 ن َوْهٍب، َحدَّثَنا َعْمٌرو، َعْن َعْبِد رَبِِّه ْبِن َسِعيٍد، َعْن َحدَّثَنا َأْمحَُد، حدَّ
ِعْنَد َمْيُمونََة والنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخمَْرَمَة ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن ُكَرْيٍب عن ابن عباس قال: ِبتُّ 

 ]699 - 698ِعْنَدَها ح، الذي ذكر�ه يف القراءة بعد احلدث. [خ 
 ا نسبه ابن السكن يف نسخته وابن منده وأبو نعيمأمحد هذ
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 وهب.
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قال أبو عبد هللا بن منده: مل ُخيَّرِج البخاريُّ عن أمحد بن عبد الرمحن بن أخي ابن وهب يف 
عن أمحد بن عيسى نسبه، وقال احلاكم أبو أمحد: أمحد عن ابن شيًئا وإذا حدث » الصحيح«

ط والدليل هو ابن أخي ابن وهب، وقال أبو عبد هللا احلاكم: هذا وهم وغل» اجلامع«وهب يف 
قد روى عنهم يف سائر مصنفاته كأيب » اجلامع«عليه أن املشايخ الذين ترك البخاري عنهم يف 

وهب رواية يف موضع فهذا يدلك على أنه مل يكتب عنه  صاحل وغريه وليس له عن ابن أخي ابن
ا ال أو كتب عنه مث ترك الرواية عنه أصًال وليس فيه ما بوَّب له؛ ألن الواحد ال يسمى قومً 

اصطالًحا وال لغًة اللَّهمَّ إال إن أراد أنه إذا ساغ للواحد االقتداء به فكذلك اجلماعة، وهذا 
وم إذا كان حبذاء اإلمام على ميينه مساوً� له وهو قول عمر احلديث يدلُّ على أن موقف املأم

، »املصنف«وابنه وأنس وابن عباس والثوري وإبراهيم ومكحول والشعيب وعروة فيما ذكره يف 
 وهو قول أيب حنيفة ومالك واألوزاعي وإسحاق.

تأخر وعن حممد بن احلسن: يضع أصابع رجليه عند عقب اإلمام، وقال الشافعي: يستحب أن ي
عن مساواة اإلمام قليًال، وعن النخعي: يقف خلفه إىل أن يركع فإن جاء أحد وإال قام عن ميينه، 

ته وقد أسلفنا عن سعيد بن املسيب أن موقف املأموم وقال أمحد: إن وقف عن يساره تبطل صال



 ة.عن يسار اإلمام وفيه أن العمل القليل وهو إدارته إىل ميينه من مشاله ال تبطل الصال
 وأما إذا مل ينو اإلمام اإلمامة فعند الشافعي ومالك وزفر: أجزأ املأموم ذلك.

حاق: على املأموم اإلعادة، وقال أبو حنيفة: قَاَل السََّفاِقِسيُّ وقال الثوري ورواية عن أمحد وإس
 أن إذا نوى اإلمامة جاز أن يصلي خلفه الرجال وإن مل ينوه، وال جيوز للنساء أن يصلني خلفه إال

 يـَْنوَي هبن، وعن ابن القاسم حنوه وهللا أعلم.
 (اَبُب ِإَذا َطوََّل اِإلَماُم، وََكاَن ِللرَُّجِل َحاَجٌة، َفَخَرَج َفَصلَّى)
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َراِهيَم، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمٍرو، َعْن َجاِبِر  - 701 - 700 ْبَن َأنَّ ُمَعاَذ «َحدَّثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـْ
 ]701 - 700[خ ». َجَبٍل، َكاَن ُيَصلِّي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مثَُّ يـَْرِجُع، فـَيَـُؤمُّ قـَْوَمهُ 

َفَصلَّى الِعَشاَء، فـََقَرَأ اِبْلبَـَقَرِة، فَاْنَصَرَف الرَُّجُل، «بِن َبشَّاٍر عن ُغْنَدر عن ُشْعَبَة: ويف حديث ا
َأْو -ا تـََناَوَل ِمْنُه، فـَبَـَلَغ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: فـَتَّاٌن، فـَتَّاٌن َثَالَث مرَّاٍت َفَكَأنَّ ُمَعاذً 
 ».َوَأَمَرُه ِبُسورَتـَْنيِ ِمْن َأْوَسِط املَُفصَِّل، قَاَل َعْمٌرو: َال َأْحَفُظُهَما -قَاَل: فَاتًِنا 

َأقْـَبَل رَُجٌل بَِناِضَحْنيِ َوَقْد «ا َطوََّل وحديث ُحمَاِرب ْبن ِداَثٍر عن جابر: ويف اَبب َمْن َشَكا ِإَماَمُه ِإذَ 
 َجَنَح اللَّْيُل، فـََواَفقَ 
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َلَق الرَُّجُل َوبـََلَغ فَاْنطَ  -َأِو النَِّساءِ -ُمَعاًذا ُيَصلِّي، فـَتَـَرَك َ�ِضَحُه َوَأقْـَبَل ُمَعاذ، فـََقَرَأ ِبُسورَِة البَـَقَرِة 
نَِّيبُّ َصلَّى ُهللا منُه َأنَّ ُمَعاًذا َ�َل ِمْنُه، فَأََتى النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َفَشَكا ِإلَْيِه ُمَعاًذا، فـََقاَل ال

فـََلْوالَ َصلَّْيَت ِبَسبِِّح : «َثَالَث مرَّاتٍ  -» َأفَاِتٌن أَْنتَ «َأْو -» َ� ُمَعاُذ، َأفـَتَّاٌن أَْنتَ «عليِه وَسلََّم: 
َوالضَِّعيُف  اْسَم رَبَِّك األعلى، َوالشَّْمِس َوُضَحاَها، َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى، فَِإنَُّه ُيَصلِّي َورَاَءَك الَكِبريُ 

مث قال: اتبعه يعين شعبة سعيد بن مسروق ومسعر والشيباين مث قال: وقال عمر » َوُذو احلَاَجةِ 
قال: واتبعه األعمش » قـََرَأ ُمَعاٌذ ِيف الِعَشاِء اِبلبَـَقَرةِ «بن مقسم وأبو الزبري: عن جابر:  وعبيد هللا

عن ز�د بن أيوب َحدَّثَنا أبو نعيم عنه » مسند السراج«عن حمارب، أما حديث مسعر فرويناه يف 
ى هللاُ عليِه وَسلََّم: َأَما َيْكِفيَك َأن تْقَرأ فـََقَرَأ ابْلبَـَقَرِة َوالنَِّساِء فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّ «عن حمارب بلفظ: 

ثـََنا أبو كريب َحدَّثَن» ابلسماء َوالطَّاِرِق، َوالشَّْمِس َوُضَحاَها، َوَحنِْو َهَذا ا حيىي ابن أيب زائدة وَحدَّ



 عنه.
نا والنسائي، َحدَّثَ » صحيح مسلم«وأما حديث أيب الزبري عن جابر الذي ذكره هنا َفُمَخرٌَّج يف 

وقال ابن وهب يف ». قـََرَأ ُمَعاٌذ ِيف الِعَشاِء اِبلبَـَقَرِة مْن َغْريِ َشكٍّ «قتيبة عن الليث عنه بلفظ: 
ثـََنا ابن هليعة والليث ع»: مسنده« َطوََّل َعَلى َأْصَحاِبِه، فَُأْخِربَ النَِّيبُّ «ن أيب الزبري فذكره وفيه: حدَّ

فـَتَّاٌن أَْنَت، َخفِّْف َعَلى النَّاِس، َواقْـَرْأ َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى، َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل أَ 
 ».ى النَّاسِ َوالشَّْمِس َوُضَحاَها، َوَحنِْو َذِلَك، َوَال َتُشقَّ َعلَ 
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َحدَّثَنا حممد بُن الصَّبَّاح، أخرب� سفيان عن عمرو وأيب الزبري عن جابر »: مسند ابن السراج«ويف 
َعْن »: صحيحه«ِد ِهللا ْبِن ِمْقَسٍم موىل ابن أيب منٍَِر عند أيب بكر بن خزمية يف به. وحديُث ُعبَـيْ 

به  -يعين الفىت-فـََقاَل ُمَعاٌذ ِإنَّ هذا «ِن َعْجَالن عنه بلفظ: بـُْنَدار َعْن َحيَْىي بن سعيد عن حممد ب
ْخبَـَرُه، قَاَل الَفَىت: َ� َرُسوَل ِهللا، يُِطيُل اْلُمْكَث نفاٌق وَألُْخِربَنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََلمَّا أَ 

َنا، فـََقاَل:  َأفـَتَّاٌن أَْنَت َ� ُمَعاُذ؟، َوقَاَل ِلْلَفَىت: َكْيَف َتْصَنُع َ� ابَن َأِخي ِعْنَدَك، مثَُّ يـَْرِجُع فـَُيَطوُِّل َعَليـْ
ُل ُهللا اْجلَنََّة َوَأُعوُذ ِبِه ِمَن النَّاِر، ِإّينِ َال َأْدِري، َما َدْنَدنـَُتَك ِإَذا َصلَّْيَت؟ قَاَل: َأقْـَرأُ الَفاِحتَِة، َوَأْسأَ 

ِيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ِإّينِ َوُمَعاٌذ َحْوَهلَا نَُدْنِدُن فـََقاَل اْلَفَىت: َسيَـْعَلُم ُمَعاٌذ َوَدْنَدنَُة ُمَعاٍذ فـََقاَل النَّ 
اَل: فـََقِدَم القوُم قَاَل: فـََقِدَم الَقْوُم، فَاْسُتْشِهَد اْلَفَىت، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه ِإَذا َقِدَم اْلَقْوُم قَ 

ْعَد َذِلَك ِلُمَعاٍذ: َما فـََعَل َخْصِمي َوَخْصُمَك؟ فـََقاَل: َ� َرُسوَل ِهللا، َصَدَق َهللا، وَسلََّم بَـ 
 ».َواْسُتْشِهدَ 

ب، وحديث األعمش رواه النسائي عن واصل بن عبد األعلى عن وحديث عمرو نقدم أول البا
 ابن ُفَضْيٍل عن األعمش عن ُحمارب وأيب صاحل ذَْكوان عن جابر.

 من» حيح ابن حبانص«ويف 
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َلٍة َفَصلَّى َمَعُه مُ «حديث سفيان عن عمرو:  َعاٌذ، َأخََّر النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلِعَشاَء َذاَت لَيـْ
َنا فـَتَـَقدََّم لَيَـُؤمََّنا، فَافْـتَـَتَح بُسورَِة اْلبَـَقَرِة، فـََلمَّا رََأى  َذِلَك رَُجٌل ِمَن اْلَقْوِم تـََنحَّى َفَصلَّى مثَُّ رََجَع ِإلَيـْ

َأاَب الزُّبـَْريِ قَاَل َهلُْم ِإنَّ َوَأَمَرُه ِبُسَوٍر ِقَصاٍر َال َأْحَفُظَها، قَاَل ُسْفَياُن فـَُقْلَنا ِلَعْمٍرو ِإنَّ «وفيه: » َوْحَدهُ 



ِء َوالطَّاِرِق، َوالسََّماِء َذاِت اْلبُـُروِج، َوالشَّْمِس النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل َلُه: اقْـَرْأ والسََّما
 ».َوُضَحاَها، َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى، قَاَل َعْمٌرو بَِنْحو َهَذا

 ريه وبـ {ِإَذا السََّماُء انَفَطَرْت}، و {اقَرْأ اِبْسِم رَبَِّك}.وعند السََّفاُقسيِّ وغ
أن معاًذا مل يكن يصلي هبم الفرض، وأن الفرض أدَّاه قال أبو حامت: يف هذا دحٌض لقول من زعم 

 مع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
َأنَّ ُمَعاًذا َكاَن «عن عمرو عن جابر:  وأخرب� حممد بن اجلنيد، َحدَّثَنا قتيبُة، َحدَّثَنا محاد بن زيد

 ».يـَْرِجُع ِإَىل قـَْوِمِه فـَيَـُؤمُُّهمْ  يصلي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلَمْغِرَب، مثَُّ 
 قال أبو حامت: فيه داللة أن املغرب ليس له وقت واحد.

الرزاق عن عمرو أخربين جابر: بسند صحيح من حديث أيب عاصم وعبد » سنن الدَّارَُقْطين«ويف 
اَء, مثَُّ يـَْنَصِرُف ِإَىل قـَْوِمِه فـَُيَصلِّي هِبِْم َأنَّ ُمَعاًذا َكاَن يصلي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلِعشَ «

 ».تلَك الصالة, ِهَي لَُه �فلٌة, َوَهلُْم َفرِيَضةٌ 
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فـَُيَصلِّيَـَها «بسند صحيح أيًضا عن عبد اجمليد عن ابن جريج عن عمرو: » مسند الشافعي«ويف 
ْوبَ َهلُْم ِهَي َلُه َتَطوُّعٌ  َهِقيُّ: هذا حديث اثبت ال أعلم حديثًا يروى من ». ةٌ ، َوِهَي َهلُْم َمْكتـُ قَاَل البَـيـْ

طريق واحدة أثبت من هذا وال أوثق رجاًال، وكذا رواه أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق عن ابن 
آخر رواها جريج بذكر هذه الز�دة يعين طريقي الدَّارَُقْطين، وقد ُرِوَيْت هذه الز�دُة من وجه 

 إبراهيم بن حممد عن ابن عجالن عن ابن مقسم عن جابر.الشافعي من حديث 
عن موسى بن إمساعيل عن طالب بن حبيب مسعت عبد الرمحن بن جابر » سنن أيب داود«ويف 

املَْغِرِب أَنَُّه أََتى ُمَعاًذا َوُهَو ُيَصلِّي أبَِْصَحاِبِه َصالََة «حيدث عن حزم بن ُأيبَِّ بن كعب األنصاري: 
 ديَث.احل» فَاْنَصَرفَ 

ثـََنا أبو كريب، َحدَّثَنا معاوية بن » مسند السراج«ويف  عن قتيبة كما رواه ابن حبان قال: وَحدَّ
وكذا ». َأمََّنا ُمَعاٌذ ِيف اْلَمْغِرِب فَافْـتَـَتَح ُسورََة اْلبَـَقَرةِ «هشام عن سفيان عن حمارب عن جابر قال: 

 ».نده املغربمس«ذكره أبو قـُرَّة يف 
ِهَي لَُه َ�ِفلة وهلم «أن ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر فلم يذكر: وذكر الطحاوي 

فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج، أو من قول عمرو، أو من قول جابر بناء » فريضة
ة وقال: على ظن واجتهاد ال جبزم، وزعم أبو الربكات ابن تيمية أن اإلمام أمحد ضعََّف هذه الز�د

 فوظة؛ ألن ابن عيينة يزيد فيها كالًما ال يقوله أحٌد.أخشى أن ال تكون حم
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 انتهى.
 قد أسلفنا قول الطحاوي إنه مل يرو هذه الز�دة فينظر.

كانت ظًنا من جابر، وبنحوه ذكره ابن العريب   الز�دة ال تصح ولو َصحَّتْ  وقال ابن اجلوزي: هذه
 ».العارضة«يف 
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َهِقيُّ: واألصل ما كان موصوًال ابحلديث يكون منه، وخاصة إذا روي من وجهني، إال أن  قَاَل البَـيـْ
يز، والظاهر أن هذه من قول جابر، وكان الصحابة رضي هللا عنهم أعلم يقوم داللة على التمي

 له من أن يقولوا مثل هذا إال بعلم.ابهلل وأخشى 
وروى بـَُرْيَدُة: أنَّ معاًذا صلَّى أبصحابِه العشاَء فقرَأ فيها: اقرتبت السَّاعُة، فـََقاَم رجٌل مْن قبِل أْن 

إلمام العالمة حممد بن حممد املغريب، َحدَّثَنا أم حممد يفرَغ فصلَّى وذهب احلديَث. أخرب� به ا
السعدية وأيب بكر الصفار وإمساعيل القاري، قال أبو روح وزينب:  سيدة، عن أيب روح وزينب

أخرب� زاهر، قالت هي: وابن الصفار والقاري، أخرب� وجيه ابن طاهر قالوا: أخرب� األستاذ أبو 
قشريي قراءة عليه، أخرب� احلسني أمحد بن حممد اخلفاف، أخرب� القاسم عبد الكرمي بن هوازن ال

بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي السراج، َحدَّثَنا إسحاق ابن إبراهيم أبو العباس حممد 
وأبو حيىي حممد بن عبد الرحيم قاال: َحدَّثَنا علي بن احلسن بن شقيق، َحدَّثَنا احلسني بن واقد، 

  بن بريدة قال: مسعت بريدة فذكره.َحدَّثَنا عبد هللا
َكاَن ُمَعاٌذ يـَُؤمَّ قـَْوَمُه «صحيح أيًضا عن أنس: بسند صحيح، وفيه بسند » مسند أمحد«وهو يف 

َز َوُهَو يُرِْيُد َأْن َيْسِقَي َخنَْلَة املْسِجِد، فـََلمَّا رََأى ُمَعاًذا َطوََّل َجتَوَّ  -يـَْعِين ابَن َمْلَحانَ -َفَدَخَل َحَراٌم 
عة عن سليم رجل من بين احلديَث. وعنده أيًضا من حديث معاذ بن رفا» َوحلََِق بَِنْخِلِه َيْسِقيهِ 

احلديَث. وذلك قبل » َ� َرُسْوَل ِهللا ِإنَّ ُمَعاًذا«سلمة أنه أتى النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: 
 س صحابًيا فاحلديث منقطع.أحد، وأنه قتل أبحد شهيًدا، قال ابن حزم: ومعاذ لي
 ويف كتاب ابن َبْشُكَوال: اسم الرجل املنصرف حازم.
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َهِقيُّ: وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان موىل ميمونة عن ابن عمر يرفعه:  الَ ُتَصلُّْوا «قَاَل البَـيـْ
ال يثبت بثبوت حديث معاذ لالختالف يف االحتجاج بروا�ت ُعَمر » ٍم َمرَّتـَْنيِ َصَالًة ِيف يـَوْ 

ى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَصلَّ «وانفراده به، واالتفاق على االحتجاج بروا�ت رواة معاذ 
 َجاَءْت طَائَِفٌة ُأْخَرى َفَصلَّى هِبِْم رَْكَعتَـْنيِ مثَُّ َصَالَة اْخلَْوِف بَِبْطِن َخنَْلٍة، ِبطَائَِفٍة رَْكَعتَـْنيِ مثَُّ َسلََّم، مثَُّ 

ن يونس عن احلسن عن قال أبو عبد هللا الشافعي: أخرب� به الثقة ابن عيينة أو غريه ع». َسلَّمَ 
 جابر فذكره. قال: فاآلخرة من هاتني للنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم �فلة ولآلخرين فريضة.
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وعن عطاء: إن أدركَت العصَر ومل تصلِّ الظهر فاجعل اليت صليت مع اإلمام الظهر وصلِّ العصر 

وعن رجل من األنصار مثل هذا املعىن، بعد ذلك. قال الشافعي: ويـُْرَوى عن عمر بن اخلطاب 
ن ويـُْرَوى عن أيب الدرداء وابن عباس قريب منه، وكان وهب بن منبه وأبو رجاء العطاردي واحلس

 وابن مهدي ومسلم بن خالد وحيىي بن سعيد وغريهم يقولون هبذا.
ل: وعن ابن جريج قال إنساٌن لطاوس: وجدت الناس يف القيام فجعلتها العشاء اآلخرة قا

أصبت. وهي رواية عن أمحد وبه قال سليمان بن حرب وابن املنذر وأبو ثور وداود، قال: 
 ».َصدَُّق على َهَذا فيصلي َمَعهُ َمْن يـَتَ «البيهقي واحتج الشافعي بقوله: 
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َلمَّا لََّوا الظُّْهَر، فَـ َدَخَل َثَالثَُة نـََفٍر ِمَن الصحابة يف َصَالَة اْلَعْصِر َوَملْ َيُكونُوا صَ «وعن األوزاعي: 
مَ  َماُم قَاَل بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض: َكْيَف َصنَـْعَت؟ قَاَل َأَحُدُهْم: َأمَّا َأَ� َفَجَعْلُت َصَالِيت َمَع اْإلِ اِم َسلََّم اْإلِ

مثَُّ َصّلْيُت  اِإلَماِم الَعْصرَ  َصَالَة الظُّْهِر، مثَُّ َصلَّْيُت اْلَعْصَر، َوقَاَل اآلَخُر: َأمَّا َأَ� َفَجَعْلُت َصَالِيت َمعَ 
َماِم ُسْبَحًة َواْستَـْقبَـْلُت الظُّْهَر مثَُّ اْلَعصْ  َر، فـََلْم الظُّْهَر، َوقَاَل اْآلَخُر: َأمَّا َأَ� َفَجَعْلُت َصَالِيت َمَع اْإلِ

 ».يَِعْب َأَحُدُهْم َعَلى َصاِحِبهِ 
َدَخَل َثَالثَُة : «لقمة عن ابن عائذ قالقال: وروينا هذا عن الوضني بن عطاء عن حمفوظ بن ع

 فذكره. انتهى.» نـََفرٍ 
وقد ذكر اإلمساعيلي حديثًا يشدُّ قول من ذهب إىل أن معاًذا كان يصلي بقومه متنفًال فقال: 

َحدَّثَنا إبراهيم بن السري، َحدَّثَنا هناد بن السري، َحدَّثَنا حممد بن إسحاق العامري، َحدَّثَنا عبيد 
َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا «ة عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت: أيب األحوص عن املغري  هللا عن

 ».عليِه وَسلََّم ِإَذا رََجَع ِمَن املْسِجِد َصلَّى بَِنا
ولقائل أن يقول: ال يُظنُّ مبعاذ أن يصلي �فلة مع إقامة املكتوبة للنهي الوارد عن ذلك، وأيًضا 



 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم والصالة يف مسجده اليت هي ضة خلف سيد� رسول هللافرتك فضيلة الفري
 خري من ألف صالة فيما سواه.

)1/343( 

 

قال ابن العريب: وفضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة معه وامتثال 
طاعة، أو حيمل على أن معاذاً  كان يصلي مع وَسلََّم يف إمامة قومه ز�دة  أمره َصلَّى هللاُ عليهِ 

فهي هلم «النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صالة النهار ومع قومه صالة الليل، فأخرب الراوي يف قوهلم: 
ا حبال معاذ يف وقتني ال يف وقت واحد ويقول: هو حكاية حال مل نعلم كيفيته» فريضة وله �فلة

يعين يضمنها صحًة وفساًدا » اِإلَماُم َضاِمنٌ »: «صحيح ابن حبان« فال نعمل هبا، ويستدلُّ مبا يف
 والفرض
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 غري مضمون يف النفل.
قَاَل اْلُمَهلَُّب: حيتمل أن يكون حديث معاذ كان أول اإلسالم وقت عدم القراء ووقت ال عوض 

 هى.َعُل أصًال يـَُقاُس عليه. انتللقوم من معاذ فكانت حالة ضرورة فال جتُْ 
قد أسلفنا أن هذا كان قبل ُأُحٍد فال حاجة إىل ذكر االحتمال وشبهه، ومنع أبو حنيفة وأصحابه 
من صالة اْلُمْفَرتِِض خلف اْلُمتَـنَـفِِّل وهو قول الزهري وابن املسيب والنخعي وأيب قالبة وربيعة بن 

ومالك بن أنس ورواية  ي واحلسن ابن أيب احلسن يف روايةأيب عبد الرمحن وحيىي بن سعيد األنصار 
َا ُجِعَل اِإلَماُم لِيـُْؤَمتَّ ِبِه »: «الصحيح«أيب احلارث عن أمحد زاد الطحاوي جماهًدا واستدل مبا يف  ِإمنَّ

 ».َفَال َختَْتِلُفوا َعَلْيهِ 
بناء املفرتض على صالة  قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وال اختالف أعظم من اختالف النيات، وألنه لو جاز

ملا ُشرَِعْت صالة اخلوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب األعمال اليت ال تصح الصالة املتنفل 
معها يف غري اخلوف؛ ألنه كان ميكنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أن يصلي مع كل طائفة مجيع صالته 

 وتكون الثانية له �فلة وللطائفة الثانية فريضة. انتهى.
  حاجة به إىل إحالته لوقوعه ولكونه حديثًا ال أبس به.د أسلفنا هذا الفعل يف احلديث فالق
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وقال ابن األثري: هو صحيح وإن كان ال نسلم له ذلك؛ ألن الشافعي يرد فيه روايته عن ابن 
أبو جعفر: وحيتمل أن يكون حديث معاذ وقت كانت الفريضة عيينة ومل جيزم هبا عنه، وقال 

د كان يـُْفَعُل يف أول اإلسالم حىت �َُِي عنه وبنحوه ذكره ابن بطال ُتَصلَّى مرتني، فَِإنَّ ذلك ق
 والسََّفاُقسيُّ.

وزعم أبو الربكات ابن تيمية أن يف اختالف هذا احلديث معلوم أ�ما قضيتان وقعتا يف وقتني 
 إما لرجل أو لرجلني. انتهى. خمتلفني

إن كان عمل لكل واحد قضية فينبغي قد قدمنا أمساء الذين خرجوا من خلفه ِألكثر من اثنني، ف
 أن جيعلها قضا� ال قضيتني وهللا تعاىل أعلم.

اختلف العلماء فيمن دخل مع إمام يف صالة فصلى بعضها هل جيوز له »: شرح املهذب«ويف 
ل أصحابنا هبذا احلديث على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صالته أن خيرج منها؟. فاستد

ج منها ويف هذه املسألة ثالثة أوجه أصحها: أنه جيوز لعذر ولغري عذر، والثاين: منفرًدا وإن مل خير 
ال جيوز مطلًقا، والثالث: جيوز لعذر وال جيوز لغريه، وعلى هذا العذُر هو ما ُيسقط عنه اجلماعة 

 يُعَذر يف التخلف عنها بسببه، وتطويل القراءة عذٌر على األصح، قال أبو زكر�:ابتداًء و 
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االستدالل هبذا ضعيٌف؛ ألنه ليس يف احلديث أنه فارقه وبىن على صالته، بل يف الرواية األوىل 
منا يدلُّ على أنه سلََّم وقطع الصالة من أصلها مث استأنفها، وهذا ال دليل فيه للمسألة املذكورة وإ

 جواز قطع الرجل الصالة وإبطاهلا لعذر.
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أن أاب حنيفة ال جييز ذلك، وعن مالك إذا حدث اإلمام وقد مضى بعض وذكر السََّفاُقسيُّ 
م فإن مل يفعلوا َصلَّوا ُوْحَداً� إال يف اجلمعة، فهؤالء وإن كان صالته أنه يستخلف مبن يُِتمُّ هب

إمامهم بدأ ابخلروج فقد اختاروا ترك متامها جبماعة، قال: وقد َيْسَتِدلُّ هبذا احلديث من يرى 
ن إمامة اإلمام إذا فعل يف صالته ما ال جيوز كاملصلي خامسًة، أو يف املغرب رابعًة، أو اخلروج م
الصبح، فيسبح حبمده فيأيت، قال ابن اْلُموَّاِز: إن قعدوا ينتظرونه حىت يتم الركعة بطلت  اثلثًة يف

نا العذاب، صالهتم، فإن كان ساهًيا لزمهم سجود السهو معه، وحيتمل أن يكون قوله: (فـَتَّاٌن) ه
َواْلُمْؤِمَناِت} [الربوج:  أي تعذب الناس ابلتطويل � معاذ، قال تعاىل: {إنَّ الَِّذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِننيَ 

10.[ 
 (اَبُب َختِْفيِف اِإلَماِم ِيف الِقَياِم، َوِإْمتَاِم الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد)



ْعُت قـَْيًسا، َأْخبَـَرِين أَبُو َمْسُعوٍد، َحدَّثَنا َأْمحَُد ْبُن يُوُنَس، َحدَّثَنا زُ  - 702 ٌر، َحدَّثَنا ِإْمسَاِعيُل، مسَِ َهيـْ
ُت ، قَاَل: َ� َرُسوَل ِهللا ِإّينِ َألَأتََخَُّر َعْن َصالَِة الَغَداِة ِمْن َأْجِل ُفَالٍن ِممَّا يُِطيُل بَِنا، َفَما رَأَيْ َأنَّ رَُجًال 

رِيَن، ِإنَّ ِمْنُكْم ُمنَـفِّ «لََّم ِيف َمْوِعَظٍة َأَشدَّ َغَضًبا ِمْنُه يـَْوَمِئٍذ، مثَُّ قَاَل: َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
 ]702[خ ». فَأَيُُّكْم َصلَّى اِبلنَّاِس فـَْليَـَتَجوَّْز، فَِإنَّ َخْلَفُه الضَِّعيفَ 

 ما هنا شرطية ال �فية.
 مث ذكر حديثًا مقتضاه يف اجلمع. وقال ابن املنري: إن قلت بوََّب على التخفيف يف شيء

ام ال يف الركوع والسجود؛ ألن قلت: بنيَّ ابلرتمجة مقصود احلديث، وإن الوارد التخفيف يف القي
الذي يَُطوُِّل يف الغالب إمنا هو يف القيام فأما ما عداه فإنه سهل ال يشق إمامته على أحٍد بـَيـَّنَـْتُه 

 األحاديث الواردة.
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 الكتاب : التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح للحافظ مغلطاي

وكان البخاريُّ ركب من حديث معاذ وأيب مسعود ترمجًة، فإن حديث معاذ ختفيف القيام خاصًة 
 لركوع والسجود على حاله.وبـَيـََّنه ابلقراءة، وهنا يف القيام، وبقي ا

 (ابٌب ِإَذا َصلَّى لِنَـْفِسِه فـَْلُيَطوِّْل َما َشاَء)
َرَة، َأنَّ بَـرَ َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأخْ  - 703 َ� َماِلٌك، َعْن َأِيب الّزَِ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـْ

ُهُم الضَِّعيَف «اَل: َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَ  ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ِللنَّاِس، فـَْلُيَخفِّْف، فَِإنَّ ِمنـْ
 ]703[خ ». ُكْم لِنَـْفِسِه فـَْلُيَطوِّْل َما َشاءَحدُ َوالسَِّقيَم َوالَكِبَري، َوِإَذا َصلَّى أَ 

بد الرمحن قال أبو العباس الطرقي: رواه عن أيب هريرة وأبو سلمة وابن املسيب وأبو بكر بن ع
 ومهام بن منبه واألعرج
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 انتهى كالمه.». ءَشا َوِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم لِنَـْفِسِه فـَْلُيَطوِّْل َما«ويف روايته ز�دة وهي قوله: 

وفيه نظر من حيُث إن هذه الز�دة رواها مسلم من حديث مهام بن منبه قال: َحدَّثَنا حممد بن 
 ».َوِإَذا قَاَم َوْحَدُه فـَْلُيِطْل َصالََتهُ «معمر عن مهام بن منبه وفيه: رافع عن عبد الرزاق عن 

عد عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة بن سَحدَّثَنا قتيبة، َحدَّثَنا الليث »: مسند السراج«ويف 
 ، انتهى كالمه.»َوِإَذا َصلََّى لِنَـْفِسِه فـَْلُيَطوِّْل َما َشاَءَ «يرفعه وفيه: 

رَ «من حيث إن هذه الز�دة ويف رواية:  وفيه نظرٌ   ».املريضَ «ويف أخرى: ». فَِإنَّ ِفْيِهم الصَِّغيـْ
 ».والشَّْيَخ الكبريَ «ويف أيب داود: 

 ْن َشَكا ِإَماَمُه ِإَذا َطوََّل)ُب مَ (ابَ 
 تقدم حديثاه.

 قال البخاريُّ: َوقَاَل أَبُو ُأَسْيٍد: َطوَّْلَت بَِنا َ� بـَُينَّ.
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هذا التعليق رواه ابن أيب شيبة عن وكيع: َحدَّثَنا عبد الرمحن بن سليمان بن الَغِسيل، قال: َحدََّثِين 
َا قَاَل ِيل: َ� بـَُينَّ َطوَّْلَت بَِنا «املنذُر بُن أيب ُأَسْيٍد األنصاري قال:  َكاَن َأِيب ُيَصلِّي َخْلِفي فـُُرمبَّ

 ».اليَـْومَ 
يؤمَّ الرجُل أابه، هذا التعليق مذكور يف بعض النسخ، فلئن صحَّ  قال البخاريُّ: وكره عطاء أن

 فقد رواه أبو بكر عن وكيع َحدَّثَنا إبراهيم بن يزيد املكي عن عطاء قال: َال يـَُؤَم الرَُّجُل َأاَبُه.
قال احلياين يف نسخة أيب ذر من رواية أيب إسحاق املستملي وحده أبو َأِسْيٍد بفتح اهلمزة وكسر 

  وغريه يضمها وهو الصواب. انتهى.السني
مالك بن ربيعة شهد بدرًا، قال  -بضم اهلمزة وكسر السني-أبو ُأِسيد » إكمال ابن ماكوال«يف 

 أبو عبد هللا: وقال عبد الرزاق ووكيع: أبو َأِسيد وهو الصواب.
َ� من حديث عبد هللا بن عثمان بن خيثم عن �فع بن سرجس قال: ُعدْ » مسند الشافعي«ويف 

َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأَخفَّ النَّاِس َصَالًة َعَلى «أاب واقد الليثي فسمعته يقول: 
 ».النَّاِس، َوَأْطَوَل النَّاِس َصَالًة لِنَـْفِسهِ 

ْعُت ابَن َمْسُعْوٍد قَاَل َرُسْوُل هللاِ » األوسط«ويف  َصلَّى هللاُ  من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه: مسَِ
ُر َوَذو احلَاَجةِ «عليِه وَسلََّم:   ».أَيُُّكْم َأمَّ النَّاَس فـَْلُيَخفِّْف قَاَل: ِفْيِهم الضَِّعْيُف َوالَكِبيـْ

َمْن َأمَّ النَّاَس فـَْلُيَخفِّْف، فَِإنَّ ِفيِهُم اْلَكِبَري، َوِإنَّ «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن عثمان بن أيب العاص يرفعه: 
 ».ضَِّعيَف، َوِإنَّ ِفيِهْم َذا اْحلَاَجِة، فَِإَذا َصلَّى َأَحدَُكْم فـَْلُيَصلِّ َكْيَف َشاءَ ِفيِهُم ال
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كان َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم �َُْمُرَ� «وعند النسائي بسند صحيح عن ابن عمر: 
كاَن يُوِجُز الصالَة «يف هذا الباب:  اريلبخوحديث أنس املذكور عند ا» اِبلتَّْخِفْيِف َويـَُؤمَُّنا

ُلَها يُوِجُز يف «وعند السراج: ». يُوِجُز الصالَة، ويتمُّ الصالةَ «لفظه عند ابن ماجه: ». وُيَكمِّ
 ».الصََّالةِ 

 »كان أمتَّ النَّاِس صالًة يف إجازةٍ «ويف لفٍظ: 
 %190ص  1%ج 

 ».مْن أخفِّ : «لفظٍ يف و ». أخفَّ النَّاِس صالًة ِيف َمتَامٍ «ويف لفظ: 
َكاَنْت َصالتُُه ُمتَـَقارِبًَة، وكانْت صالُة أيب بكٍر متقاربًة، فـََلمَّا كاَن عمُر مدَّ يف صالِة «ويف لفٍظ: 

 ».الفجرِ 
ما صليُت بعَد النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صالًة أخف مْن صَالتِِه يف متاِم ركوٍع «ويف لفٍظ: 



َده قاَم حىت يقوَل قد أوهَم، وكاَن يقعُد بَني  كانَ و « ويف لفٍظ:». وسجودٍ  إذا قاَل: مسَع ُهللا ِلَمْن محَِ
 ».السَّْجَدتـَْنيِ َحىتَّ يقوَل قد أوهمَ 

(  (اَبُب َمْن َأَخفَّ الصََّالَة ِعْنَد بَُكاِء الصَِّيبِّ
، َعْن َحيَْىي، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب األَ نا َحدَّثَنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن ُموَسى، َأْخبَـَرَ� الَولِيُد، َحدَّثَ  - 707 ْوزَاِعيُّ

ِإّينِ َألَُقوُم ِيف الصََّالِة ُأرِيُد َأْن ُأَطوَِّل ِفيَها، «قـََتاَدَة، َعْن أَبِيِه قاَل رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
، فََأَجتَوَُّز ِيف َصَالِيت َكرَ  اَتبـََعُه ِبْشُر ْبُن َبْكٍر، َوبَِقيَُّة، َوابُن ». َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمِّهِ ة اهَ فََأْمسَُع ُبَكاَء الصَِّيبِّ

. [خ   ]707املَُباَرِك، َعِن اَألْوزَاِعيِّ
فيما يعد مسنًدا، وحديث ابن املبارك رواه النسائي » صحيحه«حديث بشر خرَّجه البخاري يف 

 عن سويد بن نصر عن ابن املبارك.
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رواه البخاريُّ يف صحيحه: َحدَّثَنا َخاِلُد ْبُن َخمَْلٍد، َحدَّثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِبَالٍل،  ديث بقيةوح - 708
َما َصلَّْيُت َورَاَء ِإَماٍم َأَخفَّ َصَالًة وال َأَمتَّ ِمْن َرُسْوِل «ْعُت أََنًسا يـًُقْوُل: حدَّثنا َشرِيُك ْبُن َعْبِد ِهللا مسَِ 

 ]708[خ ». عليِه وَسلََّم َوِإْن َكاَن لََيْسَمُع ُبَكاَء الصَِّيبِّ فـَُيَخفُِّف َخمَافََة َأْن يـَْفِنتَ ُأمَّهُ ِهللا َصلَّى ُهللا 
ِإّينِ َألْدُخُل ِيف «يٍد َحدَّثَنا قتادُة أن أنًسا حدثه فذكره بلفظ: ورواه أيًضا من حديث سع - 709

ِه ِمْن الصََّالِة َوَأَ� ُأرِْيُد ِإطَالَتَـَها فََأمسَْ  ُع ُبَكاَء الصَِّيبِّ فََأَجتَوَُّز ِيف َصَالِيت ِممَّا َأْعَلُم ِمْن ِشدَِّة َوْجِد ُأمِّ
 ]709[خ ». ُبَكائِهِ 

 ا أابن، َحدَّثَنا قتادة، حدثنا أنس مثله.قال: وقال موسى، حدثن
يِر ْبِن َجبَـَلَة، َحدَّثَنا موسى فقال: َحدَّثَنا ُعبَـْيُد ِهللا ْبُن َجرِ » مسند السراج«رواية موسى رويناها يف 

 ُأرِيُد أْن ِإَىل الصَّالِة َوَأ�َ  ِإّينِ َأقـُْومُ «بُن إمساعيل، َحدَّثَنا أابُن بن يزيد، َحدَّثَنا قتادة فذكره بلفظ: 
َلَها، فََأْمسَُع ُبَكاَء الصَِّيبِّ فََأَجتَوَُّز ِيف َصالِيت ِممَّا َأْعَلُم ِمْن ِشدَِّة َوجْ  ِه بُِبَكائِهِ ُأِطيـْ  ».ِد ُأمِّ

)1/350( 

 

َجوََّز َذاَت يـَْوِم ِيف «ويف حديث ُمحَْيٍد وعلي بن زيد عنه أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ْعُت بَُكاَء َصِيبٍّ َفَكرِْهُت َأْن َأْشَغَل  َصالِة اْلَفْجِر، فـَُقْلُت َلُه: َجوَّْزَت �َ  َعَلْيِه َرُسوَل ِهللا! قَاَل: مسَِ

َع َصْوَت َصِيبٍّ َوُهَو ِيف الصَّالِة «ويف لفٍظ: ». ُأمَّهُ  َفَخفََّف الصَّالَة َفظَنَـنَّا أَنَُّه َخفََّف َرْمحًَة لِلصَِّيبِّ مسَِ
َع ُبَكاَء الصَِّيبِّ قـََرَأ اِبلسُّورَِة ا«ويف حديث اثبت عنه: ». ِمْن َأْجِل َأنَّ ُأمَُّه ِيف الصَّالةِ  ْخلَِفيَفِة ِإَذا مسَِ



 َشكَّ َجْعَفٌر بُن ُسَلْيَماَن.» َأِو السُّورَِة اْلَقِصريَةِ 
 َحدَّثَنا وكيع عن سفيان عن أيب احلَُوْيرِث الزُّرَقيِّ عن علي بن قيس قال:»: املصنف«ويف 

 %191ص  1%ج 
 ».ِيبِّ َخْلِفي فَُأَخفُِّف َشَفَقَة َأْن َأْفِنتَ ُأمَّهُ ِإّينِ َألَْمسَُع ُبَكاَء الصَّ «ْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: قَاَل َرسُ 

، َعِن ابِن َساِبٍط: وَحدَّثـََنا وك َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «يع عن سفيان َعْن َأِيب السَّْوَداِء النـَّْهِديِّ
آيًَة، َفَسِمَع ُبَكاَء الصَِّيبِّ قَاَل فـََقَرَأ ِيف الثَّانَِيِة  َسلََّم: قـََرَأ ِيف الرَّْكَعِة اْألُوَىل ِبُسورٍَة َحنًْوا ِمْن ِستِّنيَ و 

 ».ِث آَ�تٍ بَِثَال 
التََّجوُُّز هنا يراد به تقليل القراءة كما ذكره ابن سابط وغريه، واستدلَّ بعض الشافعية هبذا على 

يلة الركعة يف ن اإلمام إذا كان راكًعا فأحسَّ بداخٍل يريد الصالة معه ينتظره ليدرك معه فضأ
ان يف بعض أمور الدنيا، كان مجاعة وذلك أنه إذا كان له أن حيذف من طول الصالة حلاجة اإلنس

 له أن يزيد فيها لعبادة هللا تعاىل، بل هذا أحق وأوىل.
 فيه ألن هذا ز�دة عمل يف الصالة خبالف احلذف. قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وال داللة
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الشعيب واحلسن وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وقال آخرون: ينتظر  ٍل: وممن أجاز ذلكقَاَل ابُن َبطَّا
مالك: ال ينتظر؛ ألنَّه يضرُّ ِمبَْن ما ال يشق على أصحابه وهو قول أمحد وإسحاق وأيب ثور، وقال 

خلفه وهو قول األوزاعي وأيب حنيفة والشافعي كذا ذكره ابن بطال، واملعروف من مذهب 
 قدمناه.الشافعي ما 

 قَاَل السََّفاُقسيُّ عن سحنون: صالهتم ابطلة.
ين: حزن، وأنشد ْحياوالوْجُد: احلزن، قال ابن ِسْيَده: َوِجَد الرجل وجًدا ووَجد كالمها عن اللِّ 

 اهلََجري يف نوادره:
 نرى كبًدا مما وِجدت من األسى لذي رمسه بني القليل اْلُمَشذَّبِ 

وَوَجْدُت يف احلزن َوْجًدا، ومضارعه جيد، »: الفصيح«ويف  قال: وكان كسر اجليم من لغته،
�ه وحز�ا لبكائه، حبها إمن َمْوَجدة أمِّه، أي: من »: املطالع«وحكى القزَّاز عن الفراء جيد ويف 

 قال: وقد روي من َوَجِد أمه.
 (اَبُب ِإَذا َصلَّى مثَُّ َأمَّ قـَْوًما)
 َري اِإلَماِم)و (اَبُب َمْن َأْمسََع النَّاَس َتْكبِ 

 تقدم حديثامها.



 (اَبٌب الرَُّجُل �ََْمتُّ اِبِإلَماِم، َو�ََْمتُّ النَّاُس اِبْلَمْأُموِم)
هذا التعليق خرَّجه ». ائْـَتمُّوا ِيب َوْلَيْأَمتَّ ِبُكْم َمْن بـَْعدَُكمْ « َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: لنَِّيبِّ َويُْذَكُر َعِن ا

الدارمي: َحدَّثَنا حممد بن عبد هللا الرَّقَاشي، َحدَّثَنا بشر بن منصور عن  عن» صحيحه«مسلم يف 
، عن أيب نضرة عن أيب سعيد:   َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رََأى ِيف َأْصَحاِبِه أتََخًُّرا وَل هللاِ َأنَّ َرسُ «اجلَُرْيِريِّ

َرُهُم ُهللا َعزَّ فـََقاَل َهلُْم: تـََقدَُّموا فَْأمتَُّوا ِيب، َوْلَيْأَمتَّ  ِبُكْم َمْن بـَْعدَُكْم، َال يـََزاُل قـَْوٌم يـََتَأخَُّروَن َحىتَّ يـَُؤخِّ
 ».َوَجلَ 

 املريض.حدِّ  وحديث الباب تقدم يف - 713
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وقول الدَّاوديِّ يف التعليق ليس هذا مما بوََّب، وذلك يف األمر كله نظٌر؛ ألن يف نفس احلديث 
يأخذوا عنه صالته ليعلموها ًرا يعين عنه يف الصف فأمرهم أبن يتقدموا لرأى يف أصحابه أتخ

 الناس
 %192ص  1%ج 

 ]713بعده. [خ 
وأما قوله: وذلك يف األمر كله نظٌر؛ ألن يف نفس احلديث رأى يف أصحابه أتخًرا نعم كذا هو، 

خرج على سبٍب، وذاك  ] ولكن احلديث7قال تعاىل: {َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه} [احلشر: 
 وال ميتنع من أن يكون فيه غريه وهللا تعاىل أعلم. السبب هو مراد البخاري

قَاَل السََّفاُقسيُّ: هذا موافق لقول الشعيب ومسروق: إن اإلمام يؤمُّ الصفوَف، والصفوف يؤمُّ 
ركعة فقد بعضها بعًضا، فإذا أحرم رجٌل ابلصالة قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من ال

 مها من الفقهاء إمنا يراعون رفع اإلمام َوْحَدُه؛ ألنه أحوط.أدركها؛ ألن بعضهم أئمة لبعض، وغري 
 (اَبٌب َهْل �َُْخُذ اِإلَماُم ِإَذا َشكَّ ِبَقْوِل النَّاِس؟)

ِن ِسريِيَن، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة: َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلِك، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُحمَمَِّد بْ  - 714
نَـتَـْنيِ، فـََقاَل َلُه ُذو الَيَدْيِن: َأَقُصَرِت الصََّالُة،  َأنَّ « َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْنَصَرَف ِمَن اثـْ

ُذو الَيَدْيِن، فـََقاَل النَّاُس:  َأْم َنِسيَت َ� َرُسوَل ِهللا؟ فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َأَصَدقَ 
نَـتَـْنيِ ُأْخَريـَْنيِ، مثَُّ َسلََّم، مثَُّ َكبـََّر، َفَسَجدَ نـََعمْ   ِمْثَل ، فـََقاَم َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، َفَصلَّى اثـْ

 ]714[خ ». ُسُجوِدِه َأْو َأْطَولَ 
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قَاَل ابُن ِسريِيَن: ». َصاليتَِ اْلَعِشيِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإْحَدى  ويف لفٍظ: (َصلَّى بَِنا َرُسوُل هللاِ 
َرَة، َولَ  َفَصلَّى بَِنا رَْكَعتَـْنيِ، مثَُّ َسلََّم، فـََقاَم ِإَيل َوَشبََّك بـَْنيَ «ِكْن َنِسيُت َأَ�، قَاَل: َمسَّاَها أَبُو ُهَريـْ

بـَْواِب اْلَمْسِجِد، فـََقاُلوا: َقُصَرِت الصَّالُة، َوِيف اْلَقْوِم أَبُو َبْكٍر، َأَصاِبِعِه، َوَخَرَجِت الّسرَعاُن ِمْن أَ 
وفيه: » َكلَِّماُه، َوِيف اْلَقْوِم رَُجٌل ِيف َيَدْيِه ُطوٌل، يـَُقاُل َلُه: ُذو اْلَيَدْيِن، فـََقاَل:َوُعَمُر، فـََهااَبُه َأْن يُ 

لََّم، مثَُّ َكبـََّر، َوَسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِه، َأْو َأْطَوَل، مثَُّ رََفَع رَْأَسُه وََكبـََّر، مثَُّ  فـَتَـَقدََّم، َفَصلَّى َما تـََرَك، مثَُّ سَ «
َا َسأَُلوهُ -َوَسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِه َأْو َأْطَوَل، مثَُّ رََفَع رَْأَسُه وََكبـََّر َكبـََّر  مثَُّ َسلََّم؟ فـَيَـُقوُل: نـُبِّْئُت َأنَّ  -فـَُرمبَّ
 ».َن ْبَن ُحَصْنيٍ قَال: مثَُّ َسلَّمَ ِعْمَرا

ث فسجد سجدتني مثل سجود وبوََّب له ِإذا سلََّم يف ركعتني أو ثال». فـََقاَل ِألَْصَحابهِ «ويف لفٍظ: 
: مل يتضمن هذا احلديث ما ذكره يف الرتمجة، وخرج ما ذكره  الصالة أو أطول. وقَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ

 اب الذي يليه، وهو ابب من مل يتشهد يف سجديت السهو. انتهى.من ترمجة هذا الباب يف الب
الة أو أطول لكان صوااًب، وأما ملن قال إن الباب الذي يليه ليس منه إال يف مثل سجود الص

السالم من الثالث فلم �ت يف حديث أيب هريرة، إمنا جاء يف حديث عمران بن حصني، فكأنَّ 
ما فعل يف قوله: ابٌب إذا أقيمت الصالُة فال صالة إال املكتوبة، البخاريَّ أشار إليه يف التبويب ك

َأَحقٌّ َما يـَُقْوُل ُذو الَيَدْيِن؟ قَاُلْوا: «فٍظ: ومل خيرج هذا احلديث يف الباب ومل يروه مجلة، ويف ل
 ».نـَْعم
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ه قال سعد بن إبراهيم: ورواه عن آدم: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة ويف آخر 
مث صلَّى ما بقي وسجَد سجدتني،  ركعتني َفَسلََّم وتكلَّمَ رأيُت عروَة بَن الزبري صلَّى من املغرب «

 ».وقال هكذا فعل النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّمَ 
ٍب، َحدَّثَنا َمحَّاٌد، َعْن َسَلَمَة ْبِن ويف اَبب َمْن َملْ يـََتَشهَّْد ِيف َسْجَديتَِ السَّْهِو، َحدَّثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحرْ 

 ْجَديتَِ السَّْهِو َتَشهٌُّد؟ قَاَل: لَْيَس ِيف َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة.َعْلَقَمَة، قَاَل: قـُْلُت ِلُمَحمٍَّد ِيف سَ 
هذا حديث ». قاَل ذو اليديِن: بلى قْد نسيتَ «وفيه: ». وأكُرب ظينِّ أنـََّها العصر«ويف لفٍظ: 

 لستة يف كتبهم.خرجه ا
بن أيب سعيد وزعم أبو العباس الطرقي أن أاب سلمة وأاب سفيان موىل ابن أيب أمحد، وسعيد 

وَضْمَضم بن َجْوس وسعيد بن املسيب وأاب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وأاب بكر 



َبَة وعراك بن مالك  رووه عن أيب هريرة. بن سليمان بن أيب َحْثَمَة وعبيد هللا بن عبد هللا بن ُعتـْ
 ».وعْن يسارهِ  َسلََّم عْن ميينهِ «وعند الدَّارَُقْطين من رواية عاصم عن ابن سريين: 
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فقاَل: ما يقوُل ذو اليدين، قالوا: َصلَّْيَت «يف رواية املخرمي عن إسحاق: » املوطأ«ويف أحاديث 
وكذا ». فََأوَمُؤوا أْي: نـََعمْ «ه عن أيوب: وحد ويف رواية محاد بن زيد»: العلل«وقال يف ». رْكَعتَـْنيِ 

وعند السراج: ». قاَم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ »: «مراسيله«ويف » سننه«قاله أبو داود َلمَّا خرََّجه يف 
قال: سلمة بن علقمة قلت » فقاَل: َصَدَق ُذو الَيَدْيِن، َصَدَق ُذو الَيَدْيِن، َصَدَق ُذو الَيَدْينِ «

البن عدي: » الكامل«تشهد، قال: مل أمسع يف التشهد شيًئا وأحب إيل أن أتشهد. ويف فال حملمد:
ثـََنا ابن معني، َحدَّثَنا سعيد بن مرمي، َحدَّثَنا ليث وابن وهب عن عبد هللا  أخرب� أبو يعلى، حدَّ

وَم ذي اليدين ْد يأنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم مل يسج«املعمري عن �فع عن ابن عمر: 
قال: وكان ابن شهاب يقول إذا عرف الرجل ما نسي من صالته فأمتها فليس ». سجديت السهو

قول ابن شهاب إنه مل يسجد يوم »: التمييز«عليه سجدات السهو هلذا احلديث، وقال مسلم يف 
واية الثقات من ر ذي اليدين خطأ وغلط وقد ثبت أنه سجد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم سجديت السهو 

 ابن سريين وغريه، هذا ابن سريين قد قال: مل يتشهد، وابن عمر قال: مل يسجد، فينظر.
ويف آخره » ما َقُصَرْت وال علمُت أين نسيُت، فقاَل: بلى � رسول هللا«وعند السراج يف لفظ: 

 ».مث سلَّمَ «قال أبو قالبة وليس مذكورًا يف السند: 
ما نسيُت وال قصرْت، أكذاَك؟ قاُلوا: «مد عن أيب هريرة: عن حمويف حديث هشام وابن عون 

 ».نعم
فرجَع فأمتَّ ما بَِقَي مْن صالتِِه، مثَُّ سجَد فأطاَل، مثَُّ رفَع، مثَُّ سجَد، مثَُّ رفع «ويف حديث ابن عون: 

 وايةرواه عن يعقوب بن إبراهيم، َحدَّثَنا يزيد بن هارون عنهما، ويف ر » رأسه وسلََّم وانصرف
 وكذا ذكره البخاري يف األدب.». َأْكبَـُر َظينِّ أَنـََّها الظُّْهرُ «أيوب عن حممد: 
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كلُّ ذلَك مل «ولفظ حممد بن عمرو: وعن أيب سلمة عن أيب هريرة: ». العصر»: «املوطأ«ويف 
رمي أيب أمية عن كلويف حديث أيوب عن عبد ا». يكْن، قال: بلى والذي أنزَل عليَك الكتابَ 



َماَلْنيِ بـَْعَد «حممد بن أيب هريرة:  أنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َسَجَد َسْجَدتـَْنيِ يـَْوَم ِذي الشِّ
فَقَاَل النَِّيبُّ َصلَّى «ويف حديث ابن أيب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة احلديَث وفيه: ». التَّْسِلْيمِ 

َماَلْنيِ َأَقُصَرِت الصَّالَةُ لَّ ُهللا عليِه وسَ  مثَُّ اْنَصَرَف َوملْ «احلديَث وفيه: » َم لَُه رَُجٌل يـَُقاُل لَُه َذو الشِّ
 ».َسَجَد َسْجَدَيت الَوْهمِ «ويف لفظ: » َيْسُجْد للسَّْهوِ 
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َنَما َأَ� ُأَصلِّي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليهِ «ويف حديث أيب سلمة:  وَسلََّم الظُّْهَر َفَسلََّم ِمَن الرَّْكَعتَـْنيِ  بـَيـْ
َا َصلَّْيت، فـََقاَل: َأَحقٌّ َما يـَُقْوُل ُذو الَيَدْينِ  فـََقاَل رَُجٌل ِمنْ  احلديَث » َبِينْ ُسَلْيٍم: َ� َرُسْوَل ِهللا ِإمنَّ

ويف رواية ابن ». ا َسلَّمَ َسَجَد َسْجَدتـَْنيِ بـَْعَدمَ «ويف رواية أيب سفيان موىل أيب أمحد عن أيب هريرة: 
ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى َفَسَها َفَسلََّم ِيف  َأنَّ َرُسْولَ «عمر عند أيب داود بسند صحيح: 

احلديَث ويف حديث خالد ِعْنَد ُمْسِلٍم عن أيب قالبة » الرَّْكَعتَـْنيِ، فـََقاَل َلُه رَُجٌل يـَُقاُل لَُه ُذو الَيَدْينِ 
ِيف َثَالِث رََكَعاٍت ِمَن الظُّْهِر مثَُّ  َسلََّم َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّمَ « املهلب عن عمران: عن أيب

ِيف َيِدِه ُطوٌل فـََقاَل: َأُقِصَرِت الصََّالُة َ� «ويف لفظ: ». قَاَم َفَدَخَل َمْنزَِلُه فـََقاَم رَُجٌل َبِسْيُط الَيَدْينِ 
لََّم، مثَُّ َسَجَد َسْجَديتَِ السَّْهِو، مثَُّ َخَرَج ُمْغَضًبا، َفَصلَّى الرَّْكَعَة الَِّيت َكاَن تـََرَك، مثَُّ سَ َرُسوَل ِهللا؟ فَ 

َصلَّى اْلَعْصَر، َفَسلََّم ِمْن َثَالِث رََكَعاٍت، مثَُّ َدَخَل اْحلَُجَرَة، فـََقاَم ِإلَْيِه رَُجٌل، «وعند السراج: ». َسلَّمَ 
.  -أو قال ثـَْوبَهُ -رُّ رَِداَءُه َفَخَرَج جيَُ «احلديَث وفيه: » : اخلِْْراَبُق، وَكاَن َطوِيَل اْلَيَدْينِ يـَُقاُل َلهُ  َحىتَّ

تَـَهى ِإَىل النَّاِس، فـََقاَل: أكما يقول َهَذا؟ قَاُلوا: نـََعمْ   احلديَث.» انـْ
د ابن حصني عن أيب سفيان ذكر مالك عن داو » مسنِد عبد الرزاق َأِيب قـُرََّة السَّْكَسِكيِّ «ويف 

َنا النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صالَة الَعْصَر َفَسلََّم َصلََّى بِ «موىل أيب أمحد مسعت أاب هريرة يقول: 
 احلديَث.» ِيف الرَّْكَعتَـْنيِ 
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أيب سلمة  َحدَّثَنا َشَبابَُة عن ليث عن يزيد عن عمران بن أنس عن»: مصنف ابن أيب شيبة«ويف 
ى يـَْوًما َفَسلََّم مْن رَْكَعتَـْنيِ، فََأْدرََكُه ُذو أن الَنِيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّ «عن أيب هريرة: 

َماَلْنيِ، فـََقاَل: أَنـََقَصِت الصََّالُة َأْم َنِسيَت؟  احلديَث.» الشِّ
ُهللا عليِه وَسلََّم اِبلنَّاِس َثَالَث رَْكَعاٍت  وأخرب� ابن فضيل عن حصني عن عكرمة: َصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى

قَاَل: َملْ ُتَصلِّ ِإالَّ » َوَما َذاَك؟«َقاَل َلُه بـَْعُض اْلَقْوِم: َحَدَث ِيف الصََّالِة َشْيٌء؟ قَاَل: مثَُّ اْنَصَرَف، فَـ 



َماَلْنيِ قَاَل: نـََعْم. احلديثَ وََكاَن ُيَسمَّى أَْيًضا ذَ » َأَكَذاَك َ� َذا اْلَيَدْيِن؟«َثَالاًث، فـََقاَل:   ا الشِّ
وابن عيينة عن أيوب عن حممد عن عمران عن النَِّيبِّ َصلَّى  عن معمر» مسند عبد الرزاق«ويف 

وعند الدَّارَُقْطين رواه عبد هللا بن علي ». التَّْسِلْيُم بـَْعَد َسْجَدَيت السَّْهوِ «ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
 الغامدي
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َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، عن حممد الكرمي بن أيب املخارق عن حممد عن أيب هريرة وعمران عن النيب 
فََأاَتُه ُذو «من حديث األشعث َصاِحِب التـََّوابِيِت عن ابن سريين: » معجم اإلمساعيلي«وروينا يف 

ْكٍر لِّ ِإالَّ رَْكَعتَـْنيِ فََأَخَذ بَِيِدِه، َفَذَهَب ِبِه ِإَىل َأِيب بَ فـََقاَل: ِإنََّك َملْ ُتصَ  -َأْو ُذو اْلَثْديـَْنيِ -اْلَيَدْيِن 
نـََعْم، فـََقاَم  َوُعَمَر َواْلَقْوُم َمَعُه، فـََقاَل: َأَصَدَق ُذو اْلَيَدْيِن هَذا؟ قَاَل: ِإّينِ َملْ ُأَصلِّ ِإالَّ رَْكَعتَـْنيِ، قَاُلوا:

 ». مثَُّ َسلََّم، وَسَجَد ُسُجوَد السَّْهِو مثَُّ َسلَّمَ َفَصلَّى هِبِْم رَْكَعتَـْنيِ ُأْخَريـَْنيِ 
يب أمحد بن عبيد هللا، َحدَّثَنا حممد بن بكار، َحدَّثَنا َخِديُج ْبُن ُمَعاِويََة، َحدَّثَنا أبو رواه عن أ

 إسحاق عنه.
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نه حدثين ع» صحيح مسلم«عن حيىي مسع ابن سريين من عمران، ويف » سؤاالت الكوسج«ويف 
له يف ينظر يف قو عمران فذكر حديث السبعني ألًفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب ف

 ».نـُبِّْئُت أنَّ عمراَن قاَل: مثَّ سلَّمَ »: «الصحيح«
ِألَِيب نـَُعْيٍم: َحدَّثَنا سفيان عن ابن أيب لبيد عن أيب سلمة عن أيب هريرة: » الصالة«ويف كتاب 

ًنا َوِمشَاًال َوقَاَل: َما يـَُقْوُل ُذو اليَ فـََنَظر َرُسْوُل ِهللا « والذي يظهر من » َدْيِن؟َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َميِيـْ
نفس البخاري أن حديث أيب هريرة وعمران واحٌد لقوله أثر حديث أيب هريرة فرمبا سألوه يعين 

قوله ابن حبان أنه غريه قال: ألن والذي ي». نـُبِّْئُت أنَّ عمراَن قاَل: مثَّ سلَّمَ «حممًدا مث سلم قال: 
عليِه وَسلََّم ذو اليدين، ويف خرب عمران اِخلْراَبق،  يف حديث أيب هريرة الذي أعلَم النيب َصلَّى هللاُ 

قال: وخرب » صحيحه«ويف خرب معاوية بن خديج طلحة بن عبيد هللا يعين بذلك املخرج يف 
ركعتني، وخرب معاوية سلم من الركعتني من صالة اخلرابق سلم من الركعة الثالثة، وذي اليدين من 

 ة يف ثالث صلوات ال واحدة. انتهى.املغرب، فدل أ�ا ثالثة أحوال متباين

)1/360( 

 



قد أسلفنا أن يف خرب عمران اْلُمَعلِّم له رجل يف يديه طول وصف مبا وصف به املعلم يف حديث 
فال مغايرة بينهما، إذ مها واحد  دين اِخلْراَبقأيب هريرة وأيًضا فقد قال غري واحد إن اسم ذي الي

وهو حجازي ينزل بذي ُخْشٍب من �حية املدينة وكنَّاه الطربي أاب اْلُعْرَ�ِن، وزعم أبو ُعَمر أن 
قول حممد بن سريين يف هذا احلديث َحدََّثِين أَبُو اْلُعْرَ�ِن يريد به أاب هريرة، ويف قوله إن اخلرابق 

ليدين قال: ويقال له أيًضا: ذو الشمالني اخلزاعي، وقد أنكر ذلك  ملا ذكر ذا اغري ذي اليدين مث
أبو عمر وقال: ذو الشمالني اخلزاعي قتل يوم بدر، وذو اليدين عاش حىت روى عنه املتأخرون 

من التابعني، وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين وصحَّ عنه فيه: صلَّى بنا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه 
إسالم أيب هريرة عام خيرب بعد بدر أبعوام، وكان الزهري يقول على علمه ابملغازي َسلََّم، وكان و 

 إنه ذو الشمالني املقتول ببدر وإن
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 قصة ذي اليدين كانت قبل بدر مث أحكمت بعد.
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ن وبندارًا َوَعِليَّ ْبِن قال أبو عمر: وذلك وهم منه عند أكثر العلماء، وقد ذكر أن أاب موسى الزَّمِ 
اَن وكان ثقة فاضًال صاحب الطعام، َحدَّثَنا شعيُب ْبُن ُسَلْيمَ  َحبِْر ْبِن بـَرِّيٍّ رووا عن َمْعِديِّ ْبنِ 

قُُه َمَقالََتُه قَاَل: َ� أَبـََتاُه أَلَْيَس َأْخبَـْرتـََنا َأنَّ  ٌر َحاِضٌر ُتَصدِّ َذا اْلَيَدْيِن  ُمَطْريٍ، َعْن أَبِيِه ُمَطْريٍ، وُمطَيـْ
ى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى هِبِْم ِإْحَدى َصَاليتَِ اْلَعِشيِّ َلِقَيَك ِبِذي ُخُشٍب، فََأْخبَـَرَك َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّ 

َلى َأِيب َبْكٍر َما َقُصَرِت الصََّالُة، َوَال َنِسيُت، مثَُّ َأقْـَبَل عَ «َفَسلََّم ِمْن رَْكَعتَـْنيِ، وفيه:  -َوِهَي اْلُظْهرُ -
احلديَث. » ، فـََرَجَع َواَثَب النَّاُس، َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ َوُعَمَر فـََقاَل: َما يـَُقوُل ُذو اْلَيَدْيِن؟ قَاَال: َصَدقَ 

 قال: ومطري متأخر مل يدرك زمن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
ذو الشمالني رجل من بين زُْهَرَة فقال:  يعين فقام-وقاَل السَُّهيلي: مل يروه واحد هبذا اللفظ 

ب وهو غلط منه عند أهل احلديث، وإمنا هو ذو اليدين إال ابن شها -َأَقُصَرِت الصالُة احلديثَ 
السَُّلمي، وابنه اخلرابق ومات يف خالفة معاوية، قال: وملا رأى املربد حديث الزهري هذا قال: 

مجيًعا، وجهل ما قاله أهل احلديث والسري انتهى  هو ذو الشمالني وذو اليدين كان يسمى هبما 
 كالمها.

 ومسلم بن احلجاج يف آخرين.وقد قاله قبلهما أبو داود 
وقد رأينا للزهري يف قوله متابعني منهم املقربي عن أيب هريرة، وعبد الكرمي عن ابن سريين وقد 

 تقدما.
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: َحدَّثَنا عفان عن أيب شيبة، َحدَّ جلَْعَفر بن ُحمَمَّد ا» الصالة«وروينا يف كتاب  ثَنا شبابة بن ْلِفْرَ�يبِّ
أنَّ «ران بن أيب أنس عن أيب سلمة عن أيب هريرة: سوار، َحدَّثَنا ليث بن سعد عن يزيد عن عم

َماَلْنيِ   احلديَث.» الَنِيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى يـَْوًما َفَسلََّم يف رَْكَعتَـْنيِ فََأْدرََكُه ُذو الشِّ
ثـََنا أبو مروان العثماين، َحدَّثَنا عبد العزيز ابن أيب حازم عن العالء عن أبيه عن أيب  قال: وَحدَّ

َماَلْنيِ ... «هريرة:   احلديَث.» قَاَم الَنِيبُّ ُيَصلِّي الُظْهَر َوالَعْصَر َفصََّلى بَِنا رَْكَعتَـْنيِ فـََقاَم ِإلَْيِه ُذو الشِّ
والواقدي فيما حكاه ابن سعد وهشام بن حممد بن » املغازي«و َمْعَشٍر يف كتاب وقاله أيًضا أب

مجاعة من املتأخرين منهم ابن دريد، وقال الشريازي يف السائب الكليب عن أبيه وبعدهم 
 اتبع الزهري غريه.» األلقاب«

أيب هريرة   وروى أبو عمر حديثًا من طريق ابن وهب عن العمري عن �فع عن ابن عمر أنَّ إسالم
كان بعد موت ذي اليدين، وأما احلديث الذي استدالَّ به على تعمري ذي اليدين فمداره على 

ن سليمان، وقد قال فيه ابن ِحبَّان: يروي املقلوابت عن الثقات وامللزقات عن األثبات معديِّ ب
 ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد.

 وقال الرتمذي يف حديثه هذا: ال يصح.
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وقال أبو أمحد العسكري: اْخُتِلَف يف اسم الرجل الذي قال أقصرت الصالة، فروى أيوب 
يد الطويل ويونس بن عبيد وهشام بن حسان عن ابن سريين فقالوا: ذو وحبيب بن الشهيد ومح

 اليدين.
 وقال أبو هالل عن ابن سريين: ذو اليدين أو ذو الثديني. انتهى.

قال العسكري: » الصالة«ن أيب هريرة فيما ذكره الفر�يب يف كتاب كذا قاله ضمضم بن جوٍس ع
 وقيل ذو الزوائد، وقال بعضهم: ذو األصابع.
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وأما قول أيب عمر: وروى حديث ذي اليدين عبد هللا بن عمر ومعاوية بن خديج وعمران وابن 
َم وال صحبه إال متأخًرا ففيه لَّ مسعدة صاحب اجليوش وكلهم مل حيفظ عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

نظٌر؛ ألن حديث معاوية غري حديث ذي اليدين قطًعا على ما تقدم، وأما قوله: صح عن أيب 
هريرة أنه قال: صلى بنا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، لقائل أن يقول معناه: صلى ابملسلمني  



ويتجه على هذا ما ذهب إليه  -أهل بلد�عين ي-كما قالوا يف قول احلسن َحدَّثَنا أبو هريرة 
احلنفيون من أنه منسوخ حبديث زيد ين أرقم وغريه يف النهي عن الكالم يف السالم سهًوا أو 

 عمًدا.
قال أبو عمر: وقد اضطرب الزهري يف حديث ذي اليدين اضطرااًب عظيًما أوجب عند أهل 

أهل العلم ابحلديث املصنفني فيه عوَّل  ا منالعلم ابلنقل تركه من روايته خاصة، وال أعلم أحدً 
على حديثه يف هذا، وكلهم تركه الضطرابه فيه وأنه مل يتم له إسناًدا وإن كان إماًما عظيًما يف هذا 

 الشأن فالغلط ال يسلم منه أحد والكمال ليس ملخلوق. انتهى.
هريرة على ما أيب لقائل أن يقول: ابن شهاب مل يضطرب فيه كاضطراب ابن سريين وغريه عن 

قدمناه، وكأنه على قوله إنه ذو الشمالني، فإن كان ذاك مراده فقد تقدم من قاله غريه فال 
 اضطراب إًذا يف هذين، فإن كان غريمها فاهلل تعاىل أعلم.

 وقوله: مل يعول عليه أحد من املصنفني، إن كان مراده مالًكا
 فما الَكرُخ الدُّنيا وال الناُس قاسمُ 

 ريه مجلة فغري جيد؛ أل� مل َنُسْق ألفاظ حديثه إال من عند من صنـََّفها.اد غوإن أر 
أنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى اِبلنَّاِس «وعند الفر�يب بسند صحيح عن ابن عمر: 

 احلديَث.... »  ْينِ رَْكَعتَـْنيِ َفَسَها َفَسلََّم فـََقاَل ِإنَُّه رَُجٌل يـَُقاُل َلُه َذِوي الَيدَ 
 وقوله: (َملْ أَْنَس وَملْ تـَْقُصْر) اعتذر عنه بوجوه:
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» وكلَّ ذلك مل أفعل«أحدها: مل يكن للقصر والنسيان مًعا وكذلك كان يؤيده ما يف أيب داود: 
 وهبذا قال ذو اليدين يف مسلم قد كان بعض ذلك.

 كان حمذوفًا فخربه موافق  وإن كان مقدر النطق به وإنخبار عن اعتقاد قلبه وظنه الثاين: املراد اإل
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ملا يف نفسه، قال النووي: وهو الصواب، ومعناه: مل يكن ال ذاك وال ذا يف ظين، بل يف ظين أين  
ْقُصْر) فنفى كملت الصالة أربًعا، ويدل على صحة هذا التأويل قوله يف الصحيح: (َملْ أَْنَس وَملْ تَـ 

 األمرين.
الم أي مل أنسه فيه، إمنا سلمت قصًدا ومل أنسه يف نفس السالم ثالث: مل أنس يرجع إىل السال

 وإمنا سهوت عن العدد، قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وهذا فاسد ألنه حينئذ ال يكون جوااًب عما ُسِئَل عنه.
 ينسى، ولذلك نفى  عليِه وَسلََّم يسهو والالرابع: الفرق بني النسيان والسهو، فقيل كان َصلَّى هللاُ 



النسيان؛ ألن يف غفلة ومل يغفل قاله عياض: قال شيخنا القشريي رمحه هللا تعاىل يبعد  عن نفسه
الفرق بينهما يف استعمال اللغة وكأنه يتلوَُّح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر ألمر ال يتعلق 

عراض عن تفقد أمورها حىت تعلق هبا ويكون النسيان اإلابلصالة، والسهو عدم الذكر ألمر ي
 حيصل عدم الذكر، والسهو عدم الذكر ال ألجل اإلعراض.

قَاَل الُقْرُطِيبُّ: ال نسلم الفرق، ولئن ُسلَِّم فقد أضاف َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم النسيان إىل نفسه يف 
َا َأَ� َبَشٌر أَْنَسى  «غري ما موضع بقوله:  قال عياض: إمنا  ».َنِسْيُت َفذَكُِّرْوِين َكَما تـَْنَسْوَن فَِإَذا ِإمنَّ

َي.  أنكر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نسيت كذا ولكنه ُنسِّ
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أَْنَسى «وقد قال أيًضا: ال أنسى على النفي ولكن أَُنسَّى، وقد شك بعض الرواة يف روايته فقال: 
منه مرة من قبل شغله، ومرة يـُْغَلُب وإنَّ (أو) هنا للشك أو للتقسيم، وإن هذا يكون » أو أُنسَّى

وُجيْبَـُر عليه لُِيَسنَّ، فلما سأله السائل يذكره أنكره، وقال: (كلُّ ذِلَك مل َيُكْن) ويف األخرى: (َملْ 
 أَْنَس وَملْ تـَْقُصْر) ولذلك مل أنس حقيقة من قبل نفسي، ولكن هللا تعاىل أنساين ِألَُسنَّ.

ما ألحدكم أن يقول َنسيُت أنه كذا، ال كما ذكره القاضي َنسيت  قال القشرييُّ: الذي أعرفه بئس
كذا، قال وهذا �ي عن إضافته إىل كل شيء فإن اآلية من كالم رب العاملني، ويقبح للمسلم أن 
يضيف إىل نفسه نسيان كالم هللا تعاىل وليس هذا مبوجود يف كل ما يـُْنَسُب إليه النسيان فال يلزم 

ا قال تعاىل. ذكر بعض املتأخرين أن التحقيق يف اجلواب أن العصمة يف مساواة غري اآلية هب
 اإلخبار عن هللا تعاىل، وأما إخباره عن األمور الوجدانية فيجوز فيها النسيان.

مث نبَّه اخلروج من الصالة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام ال يوجب بطال�ا، وأن السالم 
اوِديُّ: َهْبه أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رجع إىل الشك بعد يقينه حني قيل سهو ال يبطلها، وقَاَل الدَّ 

له ما قيل فسأل، ولو أيقن قبل السؤال مل يسأل، وحيتمل حني أخرب به أنه رجع إىل يقينهم ومل 
 يتذكر، أو تذكر حني ُأْخِربَ، وفيه داللة على
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 رآه، وال يرجع إىل قول غريهم إال أن يصح عنده.أن اإلمام يرجع إىل ما أمجع عليه من 
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فأما كالم الصحابة فقد تقدم أنه كان إشارة، وأكثر األحاديث: (قالوا: نعم) وحيتمل أن جيمع 
كان إجابة للرسول َصلَّى ُهللا   بينهما أبن بعضهم أومأ، وبعضهم تكلم، مث إذا كان كالًما ال إشارة

] قال 24ا َدَعاُكْم} [األنفال: بة، قال جل وعز: {اْسَتِجيُبوا هلِلِ َوِللرَُّسوِل ِإذَ عليِه وَسلََّم وهي واج
بعض املالكية: ال يلزم أن اإلجابة تكون ابلقول بل يكفي فيها اإلمياء، وعلى تقدير أن جيب 

الة جلواز أن جتب اإلجابة ويلزمهم االستئناف، أو يكون ابلقول ال يلزم منه احلكم بصحة الص
ابة تكلموا جموزين النسخ، ُيَضعُِّف هذا قوُل ذي لنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم معتقًدا للتمام والصحا

الثديني: قد كان بعض ذلك، وقوهلم: نعم بعد قوله: (َأَصَدَق ذو الَيَدْيِن) فقد تكلموا بعد العلم 
فسبح القوم فقال: ما ، وقد صلى ابن الزبري فسلم يف ركعتني من املغرب مث �ض بعدم النسخ

تني فذكر ذلك البن عباس فقال: ما أماط عن سنة شأنكم؟! قال: فصلى ما بقي وسجد سجد
 نبيه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. رواه أمحد.

لموا يف الصالة؛ أل�م ظنوا أ�ا قَاَل الدَّاوِديُّ: عارض قوم مبعارضة غري صحيحة بقوهلم إمنا تك
وكلفهم أن يكلموه،  هو َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم علم أ�ا مل تقصر فتكلمقصرت وهذا فاسد؛ ألنه 

وقال آخرون: ال يكون ذلك إال إذا سلََّم يف شفٍع كما كانت القصة، وليس هذا بشيء؛ ألنه لو 
كانت األشياء أتيت يف الشيء فتشتمل   ُروعي ذلك لروعيت تلك الصالة وذلك الوقت، وإمنا

 على ما يف معناه.
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ويف قوله: (َكَما يقوُل ذو الَيَدْيِن) قَاَل السََّفاُقسيُّ: حيتمل أن يكون معتقًدا كمال الصالة بدليل 
متَّ ولصمت، فلما أخربوه طرأ عليه الشك، وقد قوله: (كلُّ ذلَك ملْ يكْن) وأنه لو كان شاكًّا أل

ْرُطِيبُّ: وال حجة فيه؛ ألنه َصلَّى ُهللا احتجَّ به بعضهم على جواز الرتجيح بكثرة العدد، قَاَل القُ 
يث انفرد ابخلرب عن ذلك اجلمع عليِه وَسلََّم إمنا استكشف ملا وقع له من التوقف يف خربه ح

حاجتهم داعية اىل االستكشاف عما وقع فوقعت الريبة يف خرب الكثري وكلهم دواعيهم متوفرة و 
 ه ال أل�ا شهادة.املخرب هلذا، وجوََّز أن يكون الغلط والسهو من

 وفيه إشكال على مذهب الشافعي؛ ألن عندهم أنه ال جيوز للمصلي الرجوع يف قدر صالته إىل
 .قول غريه إماًما كان أو مأموًما وال يعمل إال على يقني نفسه

 وجياب: أبن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم سأهلم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبىن عليه، ال
أنه رجع إىل جمرد قوهلم ولو جاز لِتَـْرِك يقني نفسه والرجوع إىل قول غريه لرجع ذو اليدين حني 

 سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:قال له 
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مل أَْنَس وملْ تـَْقُصر) قال ابن القصَّاِر: اختلف الرواة عن مالك يف هذا فمرة قال يرجع إىل قوهلم (

قول أيب حنيفة ألنه قال يبين على غالب ظنه، وقال مرة أخرى يعمل على يقينه وال يرجع وهو 
ا فإما فعي، مث األفعال اليت ليست من جنس أفعال الصالة إذا وقعت سهوً إىل قوهلم كقول الشا

زعم املتويل أ�ا ال تبطل »: شرح املهذب«أن تكون قليلة فلم تبطل الصالة، أو كثرية قال يف 
 احلديث، والصحيح أ�ا تبطل، وهو مشكل هبذا احلديث.هلذا 
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قوله: (فـَتَـَقدََّم َفَصلَّى ما ترَك) فيه دليل على جواز البناء على الصالة بعد السالم سهًوا واجلمهور 
ني سهًوا كما يف احلديث، مث هل جيوز عليه، وقال سحنون: ال تفعل ذلك إال إذا سلم من اثنت

وءه، روي ذلك عن الزمن أم خيصص ابلقرب؟ فقال بعضهم: ما مل ينتقض وض البناء إذا طال
ربيعة ومالك وليس مشهورًا عنه مستدلني هبذا احلديث، ومنهم من اعترب العرف يف الشيء 

 الشافعي. القريب، ومنهم من قال مقدار ركعة من الصالة وكلها مذكورة يف مذهب
ْ يف ه ة بتكبرية أوال؟ وهل ذا احلديث هل رجع َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم للصالقَاَل الُقْرُطِيبُّ: ومل يـُبَـنيِّ

رجع إىل حال اجللوس أوال؟ فاملشهور أنه يرجع بتكبري، وهل ذلك التكبري لإلحرام؟ فإن كان 
 الثالثة بعد اجللوس قوالن، وإذا قلنا لإلحرام فقيل: هو لإلشعار برجوعه أو هو تكبري القيام إىل

ا احلالة اليت فارق الصالة عليها؟ ام فهل يكرب قائًما كاإلحرام األول أو جالًسا؛ أل�تكبري اإلحر 
 قوالن.

مث إذا قلنا حيرم قائًما فهل جيلس بعد ذلك القيام ليأيت ابلنهضة يف الصالة؟ قاله ابن القاسم، أو 
بن �فع وقال قصودة لنفسها وقد فات حملها فال يعود إليها؟ رواه اال جيلس أل�ا لنهضة غري م

 السهو آخر كتاب الصالة. به، واالختالف يف السالم �يت يف سجود
وقوله: (َأَقُصَرِت الصََّالُة) جيوز أن جيعل الفعل هلا، أي: أ�ا صارت قصرية، وجيوز أن يبني الفعل، 

 أي: أن هللا تعاىل قصرها.
َعتَـْنيِ مثَُّ ى ُهللا عليِه وَسلََّم املغرَب َفَسلََّم ِيف رَكْ وية بن ُخَدْيٍج: (َصلَّْيُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّ ويف حديث معا

ِإنََّك َسَهْوَت َفَسلَّْمَت ِيف رَْكَعتَـْنيِ، فََأَمَر  -يـَْعِينْ َطْلَحة ْبُن ُعبَـْيِد هللاِ -اْنَصَرَف، فـََقاَل َلُه رَُجٌل: 
 احلاكم صحيح اإلسناد.قال ». َم الصََّالة مثَّ أمتَّ تِْلَك الرَّْكَعةَ ِبَالًال فََأقَا

 ِيف الصََّالِة) (اَبُب ِإَذا َبَكى اِإلَمامُ 
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َا َأْشُكو بـَثِّي  ْعُت َنِشيَج ُعَمَر، َوَأَ� ِيف آِخِر الصُُّفوِف يـَْقَرأُ: {ِإمنَّ َوُحْزِين َوقَاَل َعْبُد ِهللا ْبُن َشدَّاٍد، مسَِ
:86[يوسف: ِإَىل ِهللا}  َهِقيُّ بو سعيد بن أيب عمرو، أخرب� أبو بكر أمحد بن احلسن وأ ]، قَاَل البَـيـْ

َحدَّثَنا أبو العباس حممد بن يعقوب، َحدَّثَنا حممد بن إسحاق، َحدَّثَنا حجاج قال: قال ابن ُجَرْيٍج: 
َعَتَمِة ُن اْخلَطَّاِب يـَْقَرُأ ِيف الْ َكاَن ُعَمُر بْ «مسعُت ابن أيب ُمَلْيَكَة يقول أخربين علقمة بن وقاٍص قال: 

 ُهللا عليِه وَسلَّمَ  بُسورََة يُوُسَف َصلَّى
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ْعُت َنِشيَجُه، ِمْن ُمَؤخَِّر الصُُّفوفِ   ».َوَأَ� ِيف ُمَؤخَِّر الصَّفِّ َحىتَّ ِإَذا جاَء ِذْكُر يُوُسَف مسَِ
ُسَف فـََقَرَأ {َوابـَْيضَّْت ُعَمُر الَفْجَر فَافْـتَـَتَح يـُوْ َصلََّى «وعند ابن املنذر عن عبيد بن عمري قال: 

 ».] فـََبَكى َحىتَّ انـَْقَطَع مثَُّ رََجعَ 84َناُه ِمَن اْحلُْزِن فـَُهَو َكِظيٌم} [يوسف: َعيْـ 
ْريِ: » سنن أيب داود«ويف  خِّ لِّي بَِنا رَأَْيُت َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيصَ «عن عبد هللا بن الشِّ

 احلديَث.» َوِجلَْوِفِه َأزِيـْزٌ «وعند النسائي: ». ُبَكاءِ ٌز َكَأزِيِز اْلِمْرَجِل ِمَن الَوِيف َصْدرِِه َأزِي
ألمحد رواية عبد هللا قال أيب: مل يقل أحد من البكاء إال يزيد يعين ابن أيب ز�د، ويف » العلل«ويف 

ت، َعْن ُمحَْرانَ قال حيىي بن معني: قد روى محَْ » علل اخلالل« َصلَّى ْبِن َأْعَنيَ، عِن النَِّيبَّ  َزُة الزَّ�َّ
َنا أَْنَكاًال َوَجِحيًما} [املزمل:  ] َفَصِعَق، قال حيىي: وُمحْران 13ُهللا عليِه وَسلََّم أنَُّه قـََرَأ: {ِإنَّ َلَديـْ

 وأخوه عبد امللك ليسا بشيء.
 شيته.ء يف الصالة من خوف هللا تعاىل وخقَاَل السََّفاُقسيُّ: أجاز العلماء البكا

 :واختلفوا يف األنني والتأوه
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قال ابن املبارك: إذا كان غالًبا فال أبس، وعند أيب حنيفة إذا ارتفع أتوُُّهه أو بكاؤه فإن كان من 
طعها، وعن الشافعي وأيب ثور ال أبس ذكر اجلنة والنار مل يقطعها، وإن كان من وجع أو مصيبة ق

ِد وعن الشعيب والنخعي يعيد صالته، وعن مالك: قـََرَأ ُعَمُر بُن َعبْ  به إال أن يكون كالًما مفهوًما،
َرُة َفَسلََّم مثَُّ 14الَعزِْيِز ِيف الصََّالِة فـََلمَّا بـََلَغ {فَأَْنَذْرُتُكْم َ�رًا تـََلظَّى} [الليل:  قـََرأَ فـََنابَُه  ] َخنَـَقْتُه اْلَعبـْ

 ]».1الطَّاِرِق} [الطارق: َذِلَك فـَتَـرََكَها َوقـََرَأ {َوالسََّماِء وَ 
  عليِه وَسلََّم.حديث الباب تقدم يف مرض النيب َصلَّى هللاُ 

قال: نشج الباكي ينِشج نشيًجا إذا غصَّ ابلبكاء يف » املنتهى«وأما النَِّشْيُج: فذكر أبو املعايل يف 
»: ْحَكماْلمُ «د يف صدره ومل ينتحب، وكلُّ صوٍت بدا كالنفخة فهو نشيج، ويف حلقه أو ترد



فواق، وقال أبو عبيد: النشيج هو مثل النشيج أشد البكاء، وقيل: هي فاقة يرتفع هلا النـََّفُس كال
هو صوت معه توجٌُّع »: جمموع الغرائب«بكاء الصيب أو ردد صوته يف صدره ومل خيرجه، ويف 

 وحتزٌُّن.
 اَبُب َتْسوِيَِة الصُُّفوِف ِعْنَد اِإلقَاَمِة َوبـَْعَدَها)(
 

ْعُت َحدَّثَنا أَبُو الَولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد املَِلِك، َحدَّ  - 717 ثَنا ُشْعَبُة، َأْخبَـَرِين َعْمُرو ْبُن ُمرََّة، قَاَل: مسَِ
ْعُت النـُّْعَماَن ْبَن  َبِشٍري، يـَُقوُل: قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َساِملَ ْبَن َأِيب اجلَْعِد، قَاَل: مسَِ

 ]717[خ ». وِهُكمْ لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم، َأْو لَُيَخاِلَفنَّ ُهللا بـَْنيَ ُوجُ «
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َا ُيَسوِّي هِبَا اْلِقَداَح َحىتَّ رََأى َأ�َّ «ِعْنَد ُمْسِلٍم من حديث ِمسَاك عنه:  َكاَن ُيَسوِّي ُصُفوفـََنا َحىتَّ َكَأمنَّ
ُ فـََرَأى رَُجًال اَبِدً� َصْدرُُه، فـََقاَل: ِعَباَد ِهللا   فـََقاَم، َحىتَّ  ، َخَرَج يـَْوًماَقْد َعَقْلَنا َعْنهُ  َكاَد َأْن ُيَكربِّ

 احلديَث.» لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكمْ 
َنا َكبـَّرَ «وعند أيب داود:  َأقْـَبَل «فظ: ويف ل». َكاَن ُيَسوِّي ُصُفوفـََنا ِإَذا ُقْمَنا ِإَىل الصََّالِة فَِإَذا اْستَـَويـْ

 َوِهللا لَُتِقيُمنَّ  -َثَالاثً -ْجِهِه، فـََقاَل: َأِقيُموا ُصُفوَفُكْم َلى النَّاِس ِبوَ عَ 
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رُْكبَـَتُه ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخاِلَفنَّ ُهللا بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم، قَاَل: فـََرأَْيُت الرَُّجَل يلزُق َمْنِكَبُه ِمبَْنِكِب َصاِحِبِه وَ 
 ».ْعِبهِ وََكْعَبُه ِبكَ  ْكَبِة َصاِحِبهِ ِبرُ 

، َحىتَّ َجيَْعَلُه ِمْثَل الرُّْمِح َأِو اْلِقْدِح قَاَل: فـََرَأى َصْدَر رَُجٍل «وعند ابن ماجه:  َكاَن ُيَسوِّي الصَّفَّ
 احلديَث.» َ�تًِئا، فـََقاَل: ... 

 .»فِّ اْألَوَّلِ وَن َعَلى الصَّ ِإنَّ َهللا َعزَّ َوَجلَّ، َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّ «وعند أمحد: 
َحدَّثَنا أَبُو َمْعَمٍر، َحدَّثَنا َعْبُد الَواِرِث، َعْن َعْبِد الَعزِيِز، َعْن أََنٍس: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ  – 718

 ]718[خ ». َأِقْيُمْوا الصُُّفْوَف فَِإّينِ َأرَاُكْم َخْلَف َظْهِريْ «عليِه وَسلََّم قَاَل: 
َنا ِبَوْجِهِه «سوية الصفوف: على الناس عند ت ابب إقبال اإلمامويف  ُأِقْيَمِت الصالُة فََأقْـَبَل َعَليـْ

ويف ابب إلزاق املنكب ابملنكب: ». فـََقاَل: َأِقيُموا ُصُفوَفُكْم َوتـََراصُّوا؛ فَِإّينِ َأرَاُكْم ِمْن َورَاِء َظْهِري
 ».َدِمهِ َوَقَدَمُه ِبقَ  ِكِب َصاِحِبِه،َفَكاَن َأَحُدَ� يْلزُق َمْنِكَبُه ِمبَنْ «
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َكاَن يـَُقوُل: اْستَـُووا، اْستَـُووا، فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، ِإّينِ َألَرَاُكْم ِمْن َخْلِفي، َكَما «وعند النسائي: 
 ».َأرَاُكْم بـَْنيَ َيَديَّ 

لُعْوَد َوَأَشاَر اَم ِإَىل الصََّالِة َأَخَذ َهَذا اَكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا قَ «وعند أيب داود: 
ِدُلوا َسوُّوا ِإَىل ُعْوٍد بَِيِميِنِه مثَُّ اْلتَـَفَت، فـََقاَل: اْعَتِدُلوا َسوُّوا ُصُفوَفُكْم، مثَُّ َأَخَذُه بَِيَسارِِه، فـََقاَل: اْعتَ 

 ».ُصُفوَفُكمْ 
لَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإّينِ َألََرى نَـَها َوَحاُذوا اْألَْعَناَق، فـََواُرصُّوا ُصُفوَفُكْم َوقَارِبُوا بـَيْـ «ويف رواية: 

َأِمتُّوا الصَّفَّ اْلُمَقدََّم، مثَُّ الَِّذي يَِليِه، «، ويف لفٍظ: »الشَّْياَطَني َتْدُخُل ِمْن َخَلِل الصَّفِّ َكأَنـََّها اْحلََذفُ 
 ».اْلُمَؤخَّرِ َفَما َكاَن ِمْن نـَْقٍص فـَْلَيُكْن ِيف الصَّفِّ 

أو  » ِإنَّ ِمْن ُحْسِن الصََّالِة ِإقَاَمَة الصَّفِّ «شعبة قال قتادة: قال أنس:  وعند السراِج من حديث
 ».ِمْن َمتَاِم الصََّالةِ «كما قال شعبة: مل يسمعه قتادة من أنس، ويف لفٍظ: 

وَها فَاْعِدُلْوا ُصُفْوَفُكْم َوَأِقيمُ  ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصََّالةِ «وعند أمحد عن أيب سعيد من مجلة حديث: 
َر الصُُّفوِف ُصُفوِف الّرَِجاِل اْلُمَقدَُّم، َوشَ  رَُّها َوُسدُّوا اْلُفَرَج، فَِإّينِ َأرَاُكْم ِمْن َورَاِء َظْهِري، َوِإنَّ َخيـْ

ُر ُصُفوِف النَِّساِء اْلُمَؤخَُّر، َوَشرَُّها اْلُمَقدَّمُ  عن الرباء بن » صحيح ابن حبان«يف و ». اْلُمَؤخَُّر، َوَخيـْ
َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـََتَخلَُّل الصَّفَّ ِمْن َ�ِحَيٍة ِإَىل َ�ِحَيٍة َميَْسُح َمَناِكبَـَنا «ب: عاز 

 ».َويـَُقوُل: َال َختَْتِلُفوا فـََتْخَتِلَف قـُُلوُبُكمْ 
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َكاَن «ويف لفظ: ». َمَناِكبَـَنا أْو ُصُدْوَر�َ «اج: وعند السر ». َنا َوُصُدْوَر�َ فـََنْمَسُح َعَواتِقَ «ويف لفٍظ: 
َميَْسُح «ويف لفظ: ». ِحَيِتِه الُقْصَوى، ُيَسوِّي بني ُصُدوِر القوم، َوَمَناِكبَـُهمْ �َِْيت َ�ِحَيَة الصَّفِّ ِإَىل �َ 

 ».َرَ� َويـَُقوُل: َال َختَْتِلْف ُصُدورُُكْم فـََتْخَتِلَف قـُُلوُبُكمْ َعَواتَِقَنا َأْو قَاَل َمَناِكبَـَنا َأْو قَاَل ُصُدو 
ْلُكْم ِمْثُل َأْوَالِد اْحلََذِف، قْيَل: َ� َرُسوَل ِهللا وَما َأْوَالُد ُرصُّوا الصُُّفْوَف َال يـََتَخلَّ «وعند احلاكم: 

 ه.وصحح» اْحلََذِف؟ قَاَل: َغَنٌم ُسوٌد ِصَغاٌر َتُكوُن ابْلَيَمنِ 
وا، َكاَن َميَْسُح َمَناِكبَـَنا ِيف الصََّالِة َويـَُقْوُل: اْستَـُووا، َوَال َختَْتِلفُ «وعن أيب مسعر وِعْنَد ُمْسِلٍم: 

 ».فـََتْخَتِلَف قـُُلوُبُكْم، لَِيِلِين ِمْنُكْم ُأوُلو اْألَْحَالِم َوالنـَُّهى مثَُّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ 
د أيب حنيفة والشافعي ومالك، وزعم ابن حزم أنه فرض؛ ألن تسوية الصفوف من سنة الصالة عن

 إقامة
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الصالة فرض وما كان من الفرض فهو فرض، قال َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: (فَِإنَّ َتْسوِيََة الصَّفِّ ِمْن 
لصف بعذاب من جنس ْم) ُوِعَد من مل يُِقِم انَّ ُهللا بـَْنيَ ُوُجْوِهكُ َأْو لَُيَخالِفَ «َمتَاِم الصََّالِة). قوله: 

ذنبه الختالفهم يف مقامهم، وقيل: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب كما يقال: 
تغري وجه فالن علي، أي: ظهر يل من وجهه كراهٌة يفَّ وتغري؛ ألن خمالفتهم يف الصفوف خمالفة يف 

هد تسوية الصفوف باطن، وينبغي لإلمام أن يتعتالف الظاهر سبب الختالف الالظواهر، واخ
فقد كان لعمر وعثمان رجال وكَّالهم بتسوية الصفوف. وقوله: (فَِإّينِ َأرَاُكْم ِمْن وراِء َظْهِري) 
يًنا، مذهب أهل السنة أنَّ هذا خاص به َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اخنرقْت له العادة وخلق له وراءه ع

رى به من غري مقابلة، وذهب بعض أهل العلم ين اخنرقت له العادة فكان يأو يكون اإلدراك العي
 إىل أن ذلك راجع إىل العلم.

قَاَل الُقْرُطِيبُّ: احلمل على ظاهره أوىل من هذا التأويل، قال أبو الفرج: وإجالسه َصلَّى ُهللا عليِه 
 ظهره لِيسنَّ.وَسلََّم الشاب من وفد عبد القيس وراء 

ب بنت أم سلمة لئال ُتَداس فضعيٌف، وعلى تقدير الصحة اْرفـَُعوا ِزَ�ب) يعين زينوأما حديث: (
 يكون ذلك أوىل وهذا اآلخر؛ ألن الفضائل ال تنسخ.

 (اَبُب الصَّفِّ اَألوَِّل)
 ]721 - 720تقدََّم به االستفهام يف األذان. [خ  - 721 - 720

 ِة)فِّ ِمْن َمتَاِم الصَّالَ (اَبٌب ِإقَاَمُة الصَّ 
هريرة املذكور قبل وفيه: (َوَأِقْيُموا الصَّفَّ ِيف الصََّالِة فَِإنَّ ِإقَاَمَة  ذكر فيه حديث أيب - 722

 ]722الصَّفِّ ِمْن ُحْسِن الصََّالِة). [خ 
 وحديث أنس: (فَِإنَّ َتْسوِيََة الصُُّفْوِف ِمْن ِإقَاَمِة الصََّالِة). - 723

اللَّهمَّ إال أن تكون اإلقامة مما سن، ينظر يف تبويب البخاري قامة غري التمام، وكذلك احلواإل
 ]723فسرها ابن حزم فإ�ا فرض وبىن مذهبه عليها وخالفه غريه وهللا أعلم. [خ 
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قال ابن حزم: صالة املنفرد خلف الصف وحده ابطلة هبذا وحبديث واِبَصَة بِن َمْعَبٍد اْلُمَخرَّج يف 
َباَن فـََقاَل َلُه َصلَّى ُهللا عليِه َخْلَف الصَّفِّ رَُجٌل ِمْن حديث عوَ »: صحيح ابن حبان« ليِّ بن َشيـْ

َفرٍِد َخْلَف الصَّفِّ «ويف لفظ: ». اْستَـْقِبْل َصالََتكَ «وَسلََّم:  ». َأِعْد َصالََتَك فَِإنَُّه الَ َصَالَة ِلُمنـْ
بن يساف وأخذ بيدي ز�د بن وحسََّنه أبو علي الطُّوسي والرتمذي من حديث حصني عن هالل 



صلَّى رجٌل خلَف الصفِّ وْحَدُه، فََأَمرُه النَِّيبُّ «فأوقفين على شيخ يقال له وابصة فقال:  أيب اجلعد
قال أبو عيسى يف حديث حصني: ما يدل أن هالًال أدرك وابصة، » َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أْن يُِعْيدَ 

 عن وابصةضهم: حديث ُحَصْنيٍ عن هالل عن ز�د واختلف أهل احلديث يف هذا فقال بع
 %204ص  1%ج 

قال ابن حبان: مسع هذا اخلرب هالل عن عمرو عن وابصة، ومسعه من ز�د عن وابصة فالطريقان 
مجيًعا حمفوظان، ورواه يزيد بن أيب ز�د بن أيب اجلعد عن عمه عبيد بن أيب اجلعد عن أبيه ز�د ويف 

عت بعض أهل العلم ابحلديث أن هالًال تفرد به، وقال الشافعي: مس هذا َدْحٌض لقول من زعم
يذكر أن بعض احملدثني يُْدِخُل بني هالل وواِبَصة رجًال، ومنهم من يرويه عن هالل عن وابصة 

 مسعه منه ومسعت بعض أهل احلديث منهم كأنه يوهنه مبا وصفت.
َهِقيُّ: مل خيرجاه ملا حكاه الشافعي من ا ن الختالف يف سنده، وملا يف حديث علي بقَاَل البَـيـْ

شيبان من أن رجاله غري مشهورين، قال الشافعي يف موضع آخر: لو ثبت احلديث لقلت به، 
وقال احلاكم: إمنا مل خيرج الشيخان لواِبَصة يف كتابيهما لفساد الطريق إليه، وقال ابن املنذر: ثبته 

 أمحد وإسحاق.
ر يقول احلديث بته مجاعة، قال اإلشبيلي: غري أيب عموقال أبو عمر: فيه اضطراب وال يث

ًنا ثقة وهالًال مثله وز�ًدا كذلك، وقد أسندوه واالختالف فيه ال يضره.  صحيح؛ ألن ُحَصيـْ
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للطرباين: من حديث ابن أيب خالد عن الشعيب وبكري بن األخنس بن املعتمر، » األوسط«ويف 
يب خالد األعمش عن عبيد بن اجلعد، ومن حديث أ ومن حديث عبد الواحد بن ز�د عن

صلَّى رجٌل خلَف «األمحر، واحملاريب عن حممد بن سامل عن سامل بن أيب اجلعد عن وابصة: 
 ».الصَّفِّ 

ومن حديث مالك بن سفيان، حدثنا السَِّريُّ بن إمساعيل عن الشعيب: أَْبَصَر َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم 
يـَُّها املَصلِّي َأَال َتُكوُن َوَصْلَت َصفًّا َفَدَخْلَت َمَعُهْم أَ «ْلَف الصَّفِّ َوْحَدُه، فـََقاَل: رَُجًال ُيَصلِّي خَ 

وسئل أبو عبد هللا، » واْجتَـَرْرَت رَُجًال ِإْن كان َضاَق ِبَك اْلَمَكاُن، َأِعْد َصَالَتَك فَِإنَُّه َال َصَالَة َلكَ 
ى خلَف الصفِّ وحده ى ُهللا عليِه وَسلََّم رأى رجًال صلَّ أنَّ النيبَّ َصلَّ «عن حديث ابن عباس: 

 فقال: ... ) احلديَث. فقال: هذا حديث منكر أو ابطل.
قال األثرم: قلت له: أي شيء أحسنها إسناًدا، قال: حديث شعبة عن عمرو بن راشد عن 

 وابصة.



بَّادي، حدثنا يزيد بن من حديث عبد هللا بن حممد عن القاسم الع»: األوسط«وعند الطرباين يف 
إسحاق عن سعيد بن سعيد عن أيب هريرة: رََأى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رَُجًال هارون، أخرب� 

وقال: ال يُروى عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد ». َأْعِد الصََّالةَ «ُيَصلِّي َخْلَف الصَّفِّ َوْحَدُه فـََقاَل: 
 تفرد به العبادي.

 م فيمن صلى خلف الصف وحده:ا عن اخلطايب أنه قال: اختلف أهل العلوروين
 فقالت طائفة: صالته فاسدة على ظاهر هذا احلديث، هذا قول النخعي وأمحد وإسحاق.

وحكوا عن أمحد أو عن بعض أصحابه: إذا افتتح صالته منفرًدا خلف اإلمام فلم يلحق به أحد 
 له صالة، ومن تالحق به بعد ذلكمن القوم حىت رفع رأسه من الركوع فإن 
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 فصالهتم كلهم فاسدة وإن كانوا مئة أو أكثر.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: صالة املنفرد جائزة خلف اإلمام وأتولوا أمره إ�ه ابإلعادة 
 على االستحباب دون اإلجياب.

)1/377( 

 

) داللة أ ن صالة املنفرد خلف الصف جائزة؛ ألن ويف حديث أيب بكرة: (وركوعه دوَن الصفِّ
 الة إذا جاز على حال االنفراد جاز سائر أجسادها.جزًءا من الص

ه: (ال تـَُعْد) إرشاد له يف املستقبل إىل ما هو أفضل ولو مل يكن جمزً� ألمره ابإلعادة، ويدل وقوله ل
ملرأة يف هذا واحد. على ذلك حديث املرأة املصلية خلفه يف حديث أنس منفردة وحكم الرجل وا

 انتهى.
أَنَُّه : «من حديث إمساعيل بن مسلم، َحدَّثَنا يونس بن عبيد عن اثبت عن أنس»: األوسط«يف 

وقاَل: تفرد به » َصلَّى َخْلَف النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوْحَدُه َوَورَاَءُه اْمَرَأٌة َحىتَّ َجاَء النَّاُس بـَْعدُ 
 إمساعيل.
َربِ يـَُقوُل: ومن حد َع اْبن الزُّبـَْريِ َعَلى اْلِمنـْ ْسِجَد ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلمَ «يث ابن جريج عن عطاء مسَِ

؛ فَِإنَّ َذِلَك السُّنَّةُ  قَاَل ». َوالنَّاُس رُُكوٌع فـَْليَـرَْكْع ِحَني َيْدُخُل، مثَُّ َيدبُّ رَاِكًعا َحىتَّ َيْدُخَل ِيف الصَّفِّ
ُتُه َيْصَنُع َذِلَك. قال: ومل يروه عن ابن جريج إال ابن وهب تفرد به حرملة، وال  َعطَاٌء: َوَقدْ  رَأَيـْ

زبري إال هبذا اإلسناد وليس لقائل أن يقول: ليس حكم املرأة يف هذا كالرجل يروى عن ابن ال
ألنه خرب موضوع » َصفٌّ  املَْرَأُة َوْحَدَها«حلديث عائشة: قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

ذب إليه رجًال ذكره أبو عمر، وقد أرشد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اآليت وقد متت الصفوف أبن جي



من حديث بشر بن إبراهيم، َحدَّثَنا احلجاج بن »: األوسط«يقيمه إىل جنبه، رواه الطرباين يف 
ى ُهللا عليِه وَسلََّم إال هبذا حسان عن عكرمة عن ابن عباس، وقال: ال يروي عن النيب َصلَّ 

 اإلسناد تفرد به بشر.
نُـْوا أِبَْيِدْي ِإْخَواِنكُ «وعند أيب داود:  ِخَيارُُكْم أَْليَـُنُكْم «وقال أيًضا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: ». مْ لِيـْ

 ».َمَناِكَب ِيف الصََّالةِ 
 (اَبُب ِإمثِْ َمْن َملْ يُِتمَّ الصُُّفوَف)
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َحدَّثَنا ُمَعاُذ ْبُن َأَسٍد، َحدَّثَنا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، َأْخبَـَرَ� َسِعيُد ْبُن ُعبَـْيٍد، َعْن ُبَشْريِ ْبِن  - 724
ليِه ُه َقِدَم املَِديَنَة َفِقيَل َلُه: َما أَْنَكْرَت ِمنَّا ُمْنُذ يـَْوِم َعِهْدَت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عَيَساٍر، َعْن أََنٍس أَنَّ 

ًئا ِإالَّ أَنَُّكْم َال تُِقيُموَن الصُُّفوَف. َوقَاَل ُعْقَبُة ْبنُ  ُعبَـْيٍد: َعْن ُبَشْريِ ْبِن  وَسلََّم؟ قَاَل: َما أَْنَكْرُت َشيـْ
َنا أََنٌس املَِديَنَة. [خ َيَسارٍ   ]724، َقِدَم َعَليـْ

ك عن عبد هللا بن أمحد عن أبيه هِبََذا التعليق عن عقبة وصله أبو نعيم احلافظ عن أيب بكر بن مال
ديث من أفراد قال: َحدَّثَنا أبو معاوية وحيىي بن سعيد قاال: َحدَّثَنا عقبة بن عبيد فذكره، واحل

  الكتب الستة عن أنس.البخاري وليس لُبَشْري يف
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َرَة َمْسِجَد َبِين زُرَْيقٍ «وعن سعيد بن مسعان:  َنا أَبُو ُهَريـْ فـََقاَل: َثَالٌث َكاَن يـَْعَمُل هِبِنَّ  َدَخَل َعَليـْ
َعَقِديُّ بَِيِدِه، : َهَكَذا َوَأَشاَر أَبُو َعاِمٍر الْ النَّاُس: َكاَن عليه الصالة والسالم ِإَذا قَاَم ِإَىل الصََّالِة قال

 احلديَث وضعفه.» َوَملْ يـَُفّرِْج بـَْنيَ َأَصاِبِعِه َوَملْ َيُضمََّها ... 
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للماوردي: جيعل بطن كل كف إىل األخرى، وعن سحنون ظهورمها إىل السماء » اوياحل«ويف 
ونقل احملاملي عن أصحاهبم وبطو�ما إىل األرض، وعن القابسي: تقيمهما َحمِْنيـَّْنيِ شيًئا يسريًا، 

ال يستحب تفريق األصابع وقال الغزايل: ال يتكلف ضمًّا وال تفريًقا بل يرتكهما على هيئتهما. وق
البن قدامة يستحب أن ميدَّ أصابعه ويضم بعضها إىل » املغين«الرافعي: يفرق تفريًقا وسطًا، ويف 

عليه أكثر مشاخينا، وقال »: بسوطامل«يرفع مث يكرب، قال صاحب »: يةشرح اهلدا«بعض، ويف 
شرح « ُخَواَهر زَاَدْه: يرفع مقارً� للتكبري وبه قال أمحد وهو املشهور من مذهب مالك، ويف



الصحيح أن يكون ابتداء الرفع مع التكبري وانتهاؤه مع انتهائه، وهو املنصوص، »: املهذب
قيل: يرفع بال تكرير مث يرسلهما بعد يبتدئ التكبري مع إرسال اليدين، و وقيل: يرفع بال تكبري مث 

.  فراغ التكبري وهذا مصحح عند الرافعيِّ
، وقيل إشارة إىل التوحيد، وقيل: حكمته أن يراه األصم فيعلم قَاَل ابُن َبطَّاٍل: َورَفْـُعُهَما تعبدٌ 

إشارة يف الصالة، وقيل: انقياٌد، وقيل: دخوله يف الصالة، والتكبري إلمساع األعمى فيعلم بدخوله 
إىل طرح أمور الدنيا واإلقبال ابلكلية إىل الصالة. ويكرب مرة واحدة وعند الرافضة ثالاًث، وقد 

 ورد ذلك يف بعٍض.
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حذاء أذنيه حىت حياذي إبهباميه شحمتهما وبرؤوس أصابعه »: احمليط«وأما إىل أين يرفع ففي 
أَنَُّه أَْبَصَره َصلَّى ُهللا «منه:  فروع أذنيه، كأنه يريد ما روى عبد اجلبار بن وائل عن أبيه ومل يسمع

َهاَمْيِه ُأُذنـَْيِه، مثَُّ   عليِه وَسلََّم ِحَني قَاَم ِإَىل الصََّالِة رََفَع َيَدْيهِ  َحىتَّ َكانـََتا ِحبَِياِل َمْنِكبَـْيِه َوَحاَذى إبِِبـْ
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا  َكاَن النَِّيبُّ «ه أبو داود، وِعْنَد ُمْسِلٍم عن مالك بن احلويرث: خرَّج» َكبـَّرَ 

وعن أنس ». َحىتَّ ُحيَاِذي هِبَِما فـُُرْوَع ُأُذنـَْيهِ «ويف لفظ: ». َكبـََّر رََفَع َيَدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَي هِبَِما ُأُذنـَْيهِ 
 يُكْوَن يـَْرَفُع َيَدْيِه َحىتَّ «وسنده صحيح، وعن الرباء من عند الطحاوي:  مثله ِمْن عنِد الدَّارَُقْطين

ًبا ِمْن َشْحَمَيتْ ُأُذنـَْيهِ   ».ِإبـَْهاَماه َقرِيـْ
ذو منكبيه مستدلني مبا نذكره من عند البخاري، وقَاَل وقال الشافعي وأمحد ومالك وإسحاق: ح

 ىل صدره وذهبالُقْرُطِيبُّ: هذا أصح قويل مالك، ورواية عنه إ
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 واية فوق رأسه.ابن حبيب إىل رفعهما إىل حذو أذنيه، ور 
رض مع الرأس، وقال ابن عبد العزيز: روي عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الرفع َمدًّا فوق األ

ٌة وروي أنه كان يرفعهما حذاء أذنيه، وروي حذو َمْنِكبه، وروي إىل صدره، وكلها آاثٌر حمفوظ
 مشهورٌة دالٌة على التـَّْوِسَعِة.

قول الغزايل فيه ثالثة أقوال فال يـُْعَرُف لغريه، ونقل عن إمام وأما »: شرح املهذب«قال يف 
 قدامة: هو خمٌري يف رفعهما إىل فروع أذنيه أو أحد منكبيه. احلرمني قولني: وفيه غرابٌة، وقال ابن
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وعند أيب داود بسند فيه النضر بن كثري القائل فيه النسائي: صاحل بن طاوس عن طاوس أنه كان 
كاَن «علم إال أنه قال: يرفع يديه حىت جياوز هبما رأسه، وقال: رأيت ابن عباس يصنعه وال أ

وخرجه » الوهم واإلهبام«القطان يف كتابه  وصححه أبو احلسن ابن» وَسلََّم َيْصنَـُعهُ  َصلَّى ُهللا عليهِ 
وزعم النووي أن ». كاَن رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يرفُع يََدْيِه ِعْنَد تكبريهِ «ابن ماجه بلفظ: 

 ما هذا سبيله فينظر. وكأنَّه غري جيٍد؛ ألنَّ أاب داود ال خيرج هذا احلديث ابطٌل ال أصل له،
ثـََنا َعْبُد هللاِ  ، َعْن أَبِيِه: َحدَّ َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى « ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعِن ابِن ِشَهاٍب، َعْن َساملٍِ

َر للرُُّكْوِع، َوِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِإَذا افْـتَـَتَح الصَّالََة، َوِإَذا َكبـَّ ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يَرَفَع َيَدْيِه َحْذَو َمْنِكبَـْيِه 
َدُه رَبـََّنا َوَلَك اْحلَْمُد، وََكاَن ال يـَْفَعُل َذلِ مِ  َع ُهللا ِلَمْن محَِ َك ِيف َن الرُُّكوِع رَفـََعُهَما َكَذِلَك، َوقَاَل: مسَِ

 ».السُُّجودِ 
ْأَسُه ِمَن ِحَني َيْسُجُد َوَال ِحْنيَ يـَْرَفَع رَ  َوَال يـَْفَعُل َذِلكَ «َع رَْأَسُه قَاَل: زاد يف ابِب ِإَىل َأْن يـَْرفَ 

 ».السُُّجْودِ 
َكاَن ِإَذا «ويف حديث عبيد هللا يف ابب رفع اليدين إذا قام من الركعتني عن �فع أن ابن عمر: 

َدُه، رََفَع يََديْ رََكَع رََفَع َيَدْيِه، َوِإَذا قَاَل: مسَِ َدَخَل ِيف الصََّالِة َكبـََّر، َورََفَع َيَدْيِه، َوِإَذا  ِه، َع ُهللا ِلَمْن محَِ
َورََفَع َذِلَك ابُن ُعَمَر ِإَىل َنِيبِّ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َرَواُه َمحَّاُد » َوِإَذا قَاَم ِمَن الرَّْكَعتَـْنيِ رََفَع َيَدْيهِ 

َوَرَواُه ابُن  النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وَب، َعْن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر، َعنِ ْبُن َسَلَمَة، َعْن أَيُّ 
 َطْهَماَن، َعْن أَيُّوَب، َوُموَسى ْبِن ُعْقَبَة ُخمَْتَصًرا.
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قَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ: هذا الباب هو يف رفع اليدين إذا قام من الركعتني وليس هذا يف حديث محاد 
دث عن البخاري دخل له هذا احلرف ذو منكبيه، ولعلَّ احملوال ابن طهمان وإمنا يف حديثهما ح

 يف هذه الرتمجة. انتهى.
أما حديث محاد الذي علََّقُه البخاريُّ فرواه البيهقي عن أيب عبد هللا احلافظ، َحدَّثَنا حممد بن 

 مة، َحدَّثَنا أيوب عنيعقوب، َحدَّثَنا حممد بن إسحاق الصَّغَّاينُّ، َحدَّثَنا َعفَّاُن، َحدَّثَنا محاد بن سل
َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِإَذا َدَخَل ِيف الصََّالِة رََفَع َيَدْيِه ِحْذَو «�فع عن ابن عمر: 

 ِمْنَكبَـْيهِ 
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بن زيد عن  عن ُهْدبََة بِن محادٍ وقَاَل الدَّارَُقْطين: قيل ». َوِإَذا رَكَع، َوِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكْوعِ 
أيوب عن �فع، قال: وإمنا أراد محاد بن سلمة، ورواية محاد بن زيد عن أيوب عن �فع عن ابن 



 عمر موقوفًا وهللا تعاىل أعلم.
وأما التعليق عن إبراهيم فقال أيًضا: َحدَّثَنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي، َأْخَربَ� أمحد بن 

، َحدَّثَنا عمرو بن عبد هللا بن رزين أبو  سن احلافظ، َحدَّثَناحممد بن احل أمحد بن يوسف السَُّلِميُّ
العباس بن السَُّلمي، َحدَّثَنا إبراهيم بن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة عن �فع عن ابن 

ئًِما ِمْن رُُكْوِعِه ِحْذَو َوِإَذا اْستَـَوى قَا أَنَُّه َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيِه ِحْنيَ يـَْفَتِتُح الصََّالَة، َوِإَذا رََكَع،«عمر: 
 ».ِمْنَكِبْيِه، َويـَُقْوُل: َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْفَعُل َذِلكَ 

 قَاَل الدَّارَُقْطين: ورواه أبو صخرة عن موسى بن عقبة عن �فع عن ابن عمر موقوفًا.
جريج موقوفًا، وقال أبو داود يف  الك والليث وأيوب وابنرواه م»: السنن«وقال أبو داود يف 

وأسنده محاد بن سلمة وحده عن أيوب، مل يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من »: السنن«
 السجدتني، وذكر الليث يف حديثه. انتهى.
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فوًعا قال عقبة: الدَّارَُقْطين ملا ذكر أن حممد بن عبد هللا بن عمر رواه عن �فع عن ابن عمر مر 
د الرب حديث سامل املبدأ بذكره وملا ذكر ابن عب -يعين كذلك-ورواه إمساعيل بن أمية والليث 

قال: مل يذكر فيه حيىي بن حيىي األندلسي عن مالك الرفع عند االحنطاط إىل الركوع، واتبعه مجاعة 
ُن ُعَفْريٍ وابن أيب مرمي وابن وهب منهم القعنيب وأبو مصعب، وأما ابن ُبَكْريٍ واب»: املوطأ«من رواة 

الرفع عند االحنطاط إىل الركوع، وكذلك رواه حيىي بن  وابن القاسم ومعن وابن أيب أويس فذكروا
 سعيد عن مالك، ورواه مجاعة عن الزهري كذلك.

رفع » املوطأ«مل يذكر مالك يف »: املوطأ«اليت ليست يف » غرائب مالك«وقال الدَّارَُقْطين يف 
احلفاظ  حدث به كذلك مجاعة من الثقات» املوطأ«دين عند التكبري للركوع وذكره يف غري الي

منهم حيىي بُن سعيٍد وابُن َمْهِدي وابُن َوْهٍب وجويرية بن أمساء وابْن طهمان وابن املبارك وابن 
وحممد بن احلسن وابن القاسم وِبْشُر بُن ُعمر وعثمان التِّنِّْيِسي وخالد بن َخمَْلد وَمْكيُّ بن إبراهيم 

وأبو قـُرََّة وعبد هللا بن �فع الصائغ أيب أويس وخارجة بن مصعب وعبد امللك بن ز�د الضَِّيب 
وُمَطرُِّف بُن عبد هللا وقتيبة بن سعيد مث قال: اتفق هؤالء وهم عشرون رجًال فرووه عن مالك، 

وغريهم فرووه » املوطأ«ن أصحاب وذكروا فيه رفع اليدين عند التكبري للركوع، وخالفهم مجاعة م
 ع منهم: معن والقعنيبعن مالك ومل يذكروا فيه الرفع للتكبري للركو 
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والشافعي وأبو مصعب وحيىي بن حيىي وإسحاق الطباع وابن بُكري وابن أيب مرمي وروح بن عبادة 



 إمساعيل وابن وهب يف رواية.والزبيدي وعبد هللا بن �فع وكامل بن طلحة واحلُنَـْيِينُّ وأمحد بن 
األوزاعي ومعمر والزبيدي وابن إسحاق قال أبو عمرو: ورواه سائر الرواة عن ابن شهاب و 

وسفيان بن حسني وُشَعْيب وُعَقْيل وابن عيينة ويونس وحيىي األنصاري وعبد هللا بن عمر فذكروا 
 الرفع عند الركوع.
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هذا إمنا أتى من مالك  إسقاط ذكر الرفع عند االحنطاط يف قال: وقال مجاعة من أهل العلم: إن
ليت رفعها سامل عن أبيه وهو الذي كان أوهم فيه، قال: وهذا احلديث أحد األحاديث األربعة ا

 وأوقفها �فع والقول فيها قول سامل، ومل يلتفت الناس فيها إىل �فع. انتهى.
ان أبو داود قال أثر خترجيه مرفوًعا، الصحيح قد أسلفنا حديث �فع عن ابن عمر مرفوًعا وإن ك

فيه: إذا قام  قول ابن عمر ليس مبرفوع، ورواه الثقفي عن عبيد هللا فأوقفه على ابن عمر وقال
من الركعتني يرفعهما إىل َثْديـَْيِه وهذا الصحيح، وقَاَل الدَّارَُقْطين: رواه بقية عن عبيد هللا بن �فع 

ورواه عبد » ى ُهللا عليِه وَسلََّم كاَن إَذا افْـتَـَتَح رفَع يديه مل يزْد على هذاأنَّ النيبَّ َصلَّ «بلفظ: 
رفع عند االفتتاح، وعند الركوع، وعند قوله: مسع هللا، وعند األعلى عن عبيد هللا مرفوًعا بذكر ال

يرفعه النهوض من الركعتني، واتبعه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد هللا على هذا اللفظ إال أنه مل 
يعين -وذكر ألفاظًا مث قال: وأشبهها ابلصواب عن عبيد هللا ما قاله عبُد األعلى بُن عبِد األعلى 

ورواه رزق هللا عن حيىي بن سعيد عن مالك عن �فع عن مالك مرفوًعا  قال: -حديث البخاري
نَـْيِينِّ عن مالك وال ومل يـَُتابْع عليه وكذا رواه عبد هللا بن �فع الصائغ عن خالد بن خملد وعن احلُْ 

كاَن يـَْرَفُع ِيف  «يصح واحملفوظ عن مالك الوقف، ورواه اجلفري عن مالك عن �فع مرفوًعا بلفٍظ: 
عن �فع عن عاصم بن كليب عن حمارب بن داثر عن ابن عمر مرفوًعا وأنه » لِّ رَْفٍع َوَوْضعٍ كُ 

اق الشيباين والنضر بن حمارب وكذا قام يف الركعتني فكرب ورفع يديه، ووقفه عن حمارب أبو إسح
 كانَ «رواه حممد بن زيد عن ابن عمر موقوفًا، ورواه حممد بن عجالن عن �فع مرفوًعا بلفظ: 

 ».يـَْرَفُع َيَدْيِه َحْذَو َمْنِكبَـْيِه إذا َكبـََّر وإذا رفَع وإذا سجدَ 
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مة بن علي، ورواه أيًضا من حديث مل يروه عن ابن عجالن إال َمْسل»: األوسط«قال الطرباين يف 
جلراح بن مليح، ومن حديث رفوًعا، وقال: مل يروه عن أرطأة إال اأرطأة بن املنذر عن �فع م



 ».يرفُع يديِه يف كلِّ صالٍة ويف اجلََنائِزِ «صهيب َحدَّثَنا عبد هللا بن حمرز عن �فع مرفوًعا: 
 %210ص  1%ج 

عن جماهد أنه مل ير ابن عمر يرفع يديه فزعم البخاري وأما حديث أيب بكر بن عياش عن حصني 
مثل الناس أال تراه كان يرمي من ال يرفع يديه ابحلصباء يف رفع اليدين أنه ُحيَْمُل على أنه َسَها ك

فكيف يرتك شيًئا �مر به غريه، وقد قال حيىي بن معني: حديث أيب بكر عن ُحَصْني إمنا هو توهم 
دة أحاديث حىت قال أبو عبد هللا احلاكم فيما ذكره البيهقي: ال نعلم ال أصل له، ويف الباب ع

ل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اخللفاء األربعة مث العشرة املشهود هلم سنة اتفق على روايتها عن رسو 
ابجلنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم يف البالد الشاسعة غري هذه السنة، قَاَل 

هَ   ِقيُّ: وهو كما قال أستاذ� رمحه هللا تعاىل.البَـيـْ
ى ُهللا عليِه وَسلََّم نيف وثالثون صحابًيا رضي وقال القاضي أبو الطيب: روى الرفع عن النيب َصلَّ 

َصلَّْيُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه «هللا عنهم منها حديث عاصم بن ُكَلْيب عن أبيه عن وائل قال: 
تُـُهْم يـَْرفـَُعوَن أَْيِديـَُهْم ِيف البَـَراِنِس) خرََّجُه احلافظان إمام األوَسلََّم َوَأصْ  ئمة وابن حبان يف َحاِبِه فـََرأَيـْ

 ».صحيحهما«
رََفَع َيَدْيِه ِحَني َدَخَل ِيف الصََّالِة، مثَُّ اْلَتَحَف بِثـَْوبِِه، مثَُّ َوَضَع َيَدُه اْلُيْمَىن َعَلى «وعند مسلم: 

َع ُهللا َلمَّا َأرَاَد َأْن يـَرَْكَع َأْخَرَج َيَدْيِه ِمَن الثـَّْوِب، مثَُّ رَفـََعُهَما، وَكبـََّر و اْلُيْسَرى، فَـ  رََكَع، فـََلمَّا قَاَل: مسَِ
َدُه رََفَع َيَدْيهِ   ».ِلَمْن محَِ
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قال » التمهيد«يف وملا ذكره أبو عمر ». فـََلمَّا رََكَع رَفـََعُهَما ِمْثَل َذِلكَ «ولفظه عند ابن ماجه: 
 عله كذلك حىت فرغ من صالته.فيه: وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه فلم يزل يف

قال أبو عمر: هذا احلديث حديث ابن عمر كان ال يرفع بني السجدتني، ووائل صحبته للنيب 
به ويـُتـََّبع.  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أ�م قالئل وابن عمر صحبه إىل الوفاة فحديثه أوىل أن يؤخذ

 انتهى.
ند أيب داود والنسائي، وقال ابن القطان: ال وقد روى هذه اللفظة أيًضا مالك ابن احلويرث ع

معارضة بينهما على املوطن الذي هو ما بني السجدتني، وحديث إبراهيم بن طهمان عن أيب 
َل ِه، َوِإَذا رََكَع، َوِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكْوِع فـَعَ أَنَُّه َكاَن ِإَذا اْفتَتَح الصََّالَة رََفَع َيَديْ «الزبري عن جابر: 

َراِهْيُم َيَدْيِه ِإَىل ُأُذنـَْيهِ   ».ِمْثَل َذِلَك َورََفَع ِإبـْ
َهِقيُّ: هذا إسناد صحيح ُحمَْتجٌّ به، وحديث أيب محيد الساعدي يف عشرة من الصحابة  قَاَل البَـيـْ



خفض ورفٍع من ِعْنَد ُمْسِلٍم وابن أيب حامت وغريمها، وحديث أيب وكلهم َصدَّقه يف الرفع عند كل 
بسند صحيح على رسم الشيخني عن مالك عن الزهري عن أيب » مسند أيب قرة«رة من هري

ِهللا َصلَّى أَنَُّه َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيِه ِيف ُكلِّ َخْفٍض َورَْفٍع َوقَاَل: ِإّينِ َألَْعَلَمُكْم ِبَصَالِة َرُسْوِل «سلمة عنه: 
 ».ُهللا عليِه وَسلََّم َهِذِه َكاَنْت َصالََتهُ 
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حنوه من حديث أيب ذئب عن سعيد بن مسعان عنه، وقال ابن حامت يف » صحيح ابن خزمية«ويف 
عبد الرمحن وسأله ابنه عن حديث صاحل عن األخضر عن الزهري عن أيب بكر بن »: العلل«

َرُة ُيَصلِّْي َكاَن أَ «قال:  ». بَِنا َفَكاَن يـَْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا افْـتَـَتَح الصََّالَة، َوِإَذا رََكَع، َوِإَذا رََفعَ بُو ُهَريـْ
ان هذا خطأ إمنا يروي هذا احلديث ك» ِإّينِ َألَْشبَـَهُكْم َصَالًة اِبلنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «َوِفْيِه: 

 اليدين. يكربِّ فقط ليس فيه رفع
ن حديث حممد بن مصعب الَقْرَقَساين عن مالك، وقال: الصحيح من رواية وذكره اإلشبيلي م

ُ ِيف ُكلِّ «الثقات احلفاظ عن مالك عن ابن شهاب عن أيب هريرة:  أَنَُّه َكاَن ُيَصلِّْي َهلُْم فـَُيَكربِّ
 ى.مصعب كانت فيه غفلة. انته وال يعرف غري هذا، وابن» َخْفٍض َورَْفعٍ 

وََكاَن «بلفظ:  -أعين حديث ابن مصعب-ابن مصعب وذكره أبو عمر  قد أسلفنا من غري رواية
 عليِه َال يـَْرَفُع الَيَدْيِن ِإالَّ ِحْنيَ يـَْفَتِتُح الصََّالَة َويـَُقْوُل: َأَ� َأْشبَـَهُكْم َصَالًة ِبَرُسْوِل ِهللا َصلَّى هللاُ 

 ».وَسلَّمَ 
رَأَْيُت «بسند ال أبس به قال: » ب مالكغرائ«د الدَّارَُقْطين يف وحديث عمر بن اخلطاب من عن

وقال احلاكم: ». النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا َكبـََّر َوِإَذا رََكَع َوِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكْوعِ 
يح من حديث النضر بن مشيل وسى من عنده أيًضا بسند صحهو حديث حمفوظ. وحديث أيب م

َهْل ُأرِيُكْم «وزيد بن خباب عن محاد بن سلمة عن األزرق بن قيس عن ِحطَّان بن عبد هللا عنه: 
َع هللاُ  َدُه,  َصَالَة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم؟ َفَكبـََّر َورََفَع َيَدْيِه ِللرُُّكوِع, مثَُّ قَاَل: مسَِ ِلَمْن محَِ

 ».َهَكَذا فَاْصنَـُعوا َوَال يـَْرَفُع بـَْنيَ السَّْجَدتـَْنيِ  َع َيَدْيِه, مثَُّ قَاَل:َورَفَ 
 قال أبو احلسن: رفعه هذان عن محاد ووقفه غريمها عنه.
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َأَ� رَأَْيُت النَِّيبَّ ِهللا َصلَّى «وحديث عبد هللا بن مسعود املصحح عند أيب علي الطُّوسي والرتمذي: 
ُ ِيف ُكلِّ َخْفضٍ ُهللا ع َوَأاَب َبْكٍر َوُعَمَر رَفـََعا فيه ما نذكره بعد » َوِقَياٍم وقعوٍد َورُُكْوعٍ  ليِه وَسلََّم ُيَكربِّ

َصلَّْيُت َخْلَف َعْبِد ِهللا ْبِن الزُّبـَْريِ، َوقَاَل َعْبُد ِهللا: َصلَّْيُت «عنه، وحديث عطاء بن أيب رابح قال: 
يِق، َوقَاَل أَبـُْو َبْكٍر: َصَليَّ َخْلَف َأِيب َبْكٍر الصِّ  ُت َخْلَف َرُسْوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفَكاَن دِّ

 ».يـَْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا افْـتَـَتَح الصََّالَة، َوِإَذا رََكَع َوِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوعِ 
َهِقيُّ: رواته ثقات، وعند أيب داود بسند  ابَن أَنَُّه رََأى «فيه ضعف عن ميمون املكي: قَاَل البَـيـْ

َهُض ِللِقيَ  اِم، الزُّبـَْريِ، َوَصلَّى هِبِْم، ُيِشُري ِبَكفَّْيِه ِحَني يـَُقوُم، َوِحَني يـَرَْكُع، َوِحَني َيْسُجُد، َوِحَني يـَنـْ
 َصلَّى هللاُ َأْن تـَْنُظَر ِإَىل َصَالِة َرُسوِل هللاِ فـَيَـُقوُم فـَُيِشُري بَِيَدْيِه، َفَسأَْلُت اْبن َعبَّاٍس فـََقاَل: ِإْن َأْحبَـْبَت 

 وحديث مالك بن احلويرث:» عليِه وَسلََّم، فَاقْـَتِد ِبَصَالِة ابِن الزُّبـَْريِ 
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َسُه ِمَن الرُُّكْوِع َحىتَّ رَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْرَفَع َيَدْيِه ِيف َصالَتِِه ِإَذا رََكَع َوِإَذا رََفَع رَأْ «
َأْخبَـَرَ� به مثانية وعشرون شيًخا قراءة عليهم قالوا: َأْخبَـَرَ� النجيب ». هِبَِما فـُُروَع ُأُذنـَْيهِ  ُحيَاِذيَ 

وأخوه املعني وآخرون على ما هو من يف األصل، َأْخبَـَرَ� ابن كليب، َأْخبَـَرَ� ابن بيان الكاتب، 
عرفة بن يزيد العبدي قال: َحدَّثَنا خالد بن  ، حدثنا الصَّفَّاُر، َحدَّثَنا احلسن بنَأْخبَـَرَ� ابن خملد

 احلارث السَُّحْيِمي، َحدَّثَنا سعيد ابن أيب عروبة، أنبأ� قتادة عن نصر بن عاصم عنه.
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ثَ  نا األوزاعي، وحديث رَْفَدَة بن قضاعة القائل فيه هشام بن عمار كان ثقة وتكلم فيه غريه، َحدَّ
َكاَن َرُسْوُل ِهللا «بن حبيب الليثي: عن عبد هللا بن عبيد هللا بن عمري عن أبيه عن جده ُعَمْري 

َرٍة ِيف الصََّالِة املَْكتُـْوبَةِ   ».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْرَفُع َيَدْيِه َمَع ُكلِّ َتْكِبيـْ
ما رفع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف كلِّ : «قال ابن حبان: هذا خرب مقلوٌب إسناُده ومتنه منكرٌ 

وأخبار الزهري عن سامل عن أبيه تصرح بضده وأنه مل يكن يفعل ذلك بني  »خفٍض ورفٍع قطُّ 
 السجدتني.

وقال ابن عدي: حديث الرفع يعرف ِبَرْفَدَة، وقد روي عن أمحد بن أيب روح البغدادي نزيل 
األوزاعي وقال َمَهنَّأٌ: سألت أمحد وحيىي عن هذا احلديث ُجْرَجان عن حممد بن مصعب عن 

يح وال يعرف عبيد بن عمري حيدث عن أبيه شيًئا وال عن جده، قال حيىي: ولو  فقاال: ليس بصح
كان جاء هبذا احلديث رجل معروف مثل ِهْقل بن ز�د وكان عبسيٌّ، وحديث علي بن أيب طالب: 

كو� َحْذَو وَسلََّم ِإَذا قاَم إىل الصالِة املكتوبِة َكبـََّر ورفَع يديِه حىتَّ يكاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه «



 احلديَث.» َمْنِكبَـْيِه، وإذا أراَد أْن يركَع فعَل مثَل ذلك
سئل عنه أبو عبد هللا فقال: صحيح، وأشار »: اخلالل«ويف كتاب » صحيحه«رواه ابن خزمية يف 

 له عند الرتمذي مصحًحا.إىل صحته، وأص»: السنن«البزار يف 
 وضعََّفه الطحاويُّ هلذه الز�دة.» ْنيِ رََفَع َيَدْيِه َكَذِلكَ َوِإَذا قَاَم ِمَن السَّْجَدتَـ «وعند أيب داود: 
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 بسند ضعيف َعْن َعِليٍّ َلمَّا نـََزَلْت َهِذِه اآليَُة َعَلى َسيِِّدَ� َرُسْوِل ِهللا َصلَّى هللاُ » سنن البيهقي«ويف 
قَاَل ِجلِْربِْيَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َما َهِذِه ] «2َك َواْحنَْر} [الكوثر: عليِه وَسلََّم {َفَصلِّ ِلَربِّ 

َرٍة َوَلِكنَُّه �َُْمُرَك ِإَذا َحتَرَّْمَت اِبلصََّالِة َأْن تـَْرَفَع يَ  َرُة؟ فـََقاَل: ِإنـََّها لَْيَسْت بُِنَحيـْ ا َكبـَّْرَت، َدْيَك ِإذَ النَُّحيـْ
فـَْعَت رَْأَسَك فَِإنـََّها َصَالتـَُنا َوَصَالُة اْلَمَالِئَكِة َوقَاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: رَْفُع وإذا ركعَت، َوِإَذا رَ 

املؤمنون: اْألَْيِدي ِمَن اِالْسِتَكانَِة الَِّيت قَاَل هللا تعاىل: {َفَما اْسَتَكانُوا ِلَرهبِِّْم َوَما يـََتَضرَُّعوَن} [
76.«[ 

أنَُّه رفَع يديه يف «بكر النـَّْهَشليُّ عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي:  قال البخاري روى أبو
 حديث كليب مل حيفظ» أوِل التكبرية مث مل يـَُعدْ 
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رفع األيدي، وحديث ابن عمر أصح؛ ألنه َشاَهَد، فإذا روى رجالن عن حمدث قال أحدمها: 

 أوىل. - بقول املثبتيعين-وقال اآلخر: مل أره فعل، فاألخذ رأيته فعل، 
 وقال ابن مهدي: ذكرت للثوريِّ حديث النـَّْهَشلي فأنكره.

َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا َدَخَل ِيف الصََّالِة َوِإَذا رََكَع «وحديث أنس: 
َهِقيُّ: سنده صحيح وهو لعمري كما قال ألن ابن ماجه رواه قَاَل البَـيْـ » ِسُه ِمَن الرُُّكْوعِ َوِإَذا رََفَع رَأْ 

وذكره من »: العلل«عن بندار، َحدَّثَنا عبد الوهاب، َحدَّثَنا محيد عنه، ولكْن أبو حامت قال يف 
س حديث حممد بن الصلت عن عبد الوهاب هذا حديث كذب ال أصل له، وابن الصلت ال أب

 ون أنه خطأ واحلفاظ ينفونه عن أنس.به كتب عنه، وقال الطحاوي: هم يزعم
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وقَاَل الدَّارَُقْطين: مل يروه عن محيد مرفوًعا غري عبد الوهاب والصواب من فعل أنس، وقال 
نا حممد بن حوشب الطائفي، َحدَّثَ  سألت حممًدا عنه فقال: َحدَّثَنا به»: العلل الكبري«الرتمذي يف 



د الوهاب صدوق صاحب كتاب، وقال غري واحد من أصحاب عبد الوهاب، قال حممد: وعب
محيد عن محيد عن أنس فعله، وخرَّجه أبو قـُرَّة بسند صحيح عن عبد الرمحن بن األصم مسع 

  التَّْكِبَري ِيف الصََّلَواتِ َبْكٍر َوُعَمُر يُِتمُّوَن  َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوأَبـُوْ «أنًسا قال: 
 ».ُكلَِّها ُكلََّما َخَفُضْوا َورَفـَُعوا َوِإَذا قَاُمْوا ِمَن اجلُُلْوِس للرَّْكَعتَـْنيِ 

َصلَّْيُت «من حديث ليث، حدثين عبد الرمحن بن األسود قال َحدَّثَنا أنس قال: »: األوسط«ويف 
 احلديَث.» ُهْم َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيهِ َأِيب َبْكٍر، َوُعَمَر، َفُكلُّ لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وَ َورَاَء النَّيبَّ صَ 

وقال: مل يروه عن عبد الرمحن إال ليث، تفرد به إبراهيم بن حممد األسلمي، ومن حديث الَعْزرَمي 
َرٍة. َيَدْيِه َمَع ُكلِّ َتْكِبيْـ  ليِه وَسلََّم َفَكاَن يـَْرَفعُ عن قتادة: قـُْلُت ِألََنٍس َأِرَ� َصَالَة النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا ع

 وقال: مل يروه عن قتادة إال العزرمي.
َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى «وعند ابن أيب شيبة، َحدَّثَنا هشيم، َحدَّثَنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار: 

ُ ِلالْفِتَتاِح، َوِحْنيَ ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيِه ِحْنيَ يُ   ».ِحْنيَ يـَْرفُع رَْأَسهُ  يُرِْيُد َأْن يـَرَْكَع، وَ َكربِّ
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للفضل بن دكني: َحدَّثَنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل، » الصالة«وروينا يف كتاب 
َع رَْأَسُه ِمَن يِه وَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي فـََلمَّا رَفَ رَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عل«حدثين من مسع األعرايب يقول: 

وَحدَّثـََنا إمساعيل بن مسلم ». ِه َحىتَّ بـََلَغ َأْو َحاَذَى هِبَِما ُأُذنـَْيِه َكأَنـُّهَما ِمْرَوَحَتانِ الرُُّكْوِع رََفَع َيَديْ 
َ رََفَع َيَدْيهِ َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن إِ «حدثين احلسن:  َوَال ُجيَاِوُز ُأُذنـَْيِه،  َذا َأرَاَد َأْن ُيَكربِّ

 احلديَث.» رَْأَسُه ِمَن الرُُّكْوِع رََفَع َيَدْيهِ  َوِإَذا رََفعَ 
 َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «عن قتادة: » جامع عبد الرزاق«ويف 
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بخاريُّ: ُرِوَي عن تسعة عشر نفًرا من الصحابة أ�م  قال ال». َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا رََفَع َوِإَذا رََكعَ 
و قتادة وأبو ُأَسْيٍد وحممد بن مسلمة وسهل بن سعد ون أيديهم عند الركوع منهم أبكانوا يرفع

وعبد هللا بن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وعبد هللا بن َعْمرو وعبد هللا بن الزبري ووائل بن 
وسى األشعري وأبو محيد الساعدي، قال: وكان احلميديُّ وعلي حجر ومالك بن احلويرث وأبو م

وإسحاق يثبتون عامة هذه األحاديث عن رسول هللا َصلَّى ُهللا بن عبد هللا وحيىي بن معني وأمحد 



عليِه وَسلََّم ويرو�ا حًقا وهؤالء أهل زما�م، ومل يثبت عند أحد منهم يف ترك رفع األيدي عن 
ليِه وَسلََّم وال عن أحد من الصحابة أنه مل يرفع يديه، زاد البيهقي: أاب بكر النيب َصلَّى ُهللا ع
عليًّا وجابًرا وعقبة بن عامر وزيد بن اثبت وعبد هللا بن جابر البياضي أاب سعيد الصديق وعمر و 

وأاب عبيدة وابن مسعود وأيب بن كعب وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرمحن بن عوف 
بن علي وسلمان الفارسي وبـَُرْيدة وعمارًا وأاب أمامة وعمري بن قتادة الليثي وأاب مسعود واحلسني 

شة وأعرابًيا له صحبة، زاد ابن حزم: أم الدرداء والنعمان بن عياش ومجلة الصحابة رضي هللا وعائ
 عنهم أمجعني.

اهد وابن سريين قال: وروينا أيًضا عن عبد الرمحن بن سابط واحلسن وسامل والقاسم وعطاء وجم
وحيىي القطان  و�فع وقتادة واحلسن بن مسلم وابن أيب جنيح وعمرو بن دينار ومكحول واملعتمر

وابن مهدي وابن ُعَليَّة وابن املبارك وابن وهب وحممد بن نصر املَْرَوزي وحممد بن جرير الطربي 
 وابن معني وابن هارون يف وابن املنذر والربيع وحممد بن عبد احلكم وابن ُمنَْري وابن املديين

 كان يفعله ويفيت به.آخرين، وهو رواية أشهب وابن وهب وأيب املصعب وغريهم عن مالك أنه  
بسند ال حيضرين اآلن عن أيب سلمة األعرج األفزر القاص قال: أدركت » اتريخ ابن عساكر«ويف 

 ألًفا من الصحابة رضي هللا عنهم كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع.
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: قد روينا رفع اليدين عند الركوع، ورفع  َهِقيُّ وقَاَل اخلَطَّاِيبُّ: قال به مالك يف آخر أمره، وقَاَل البَـيـْ
علي وابن عمر ومالك بن احلويرث ووائل بن الرأس عند التكبري عن أيب بكر الصديق وعمر و 

مد بن مسلمة وأبو هريرة حجر وأيب محيد الساعدي يف عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة وحم
 تج هبا.وأبو أسيد وسهل بن سعد، وعن أيب موسى وأنس وجابر بن عبد هللا أبسانيد صحيحة حم

ص قال: أدركت ألًفا من الصحابة عن أيب حازم سلمة بن دينار القا» اتريخ ابن عساكر«ويف 
 رضي هللا عنهم أمجعني كلهم يرفع يديه
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 عند كل خفض ورفع.

ل أبو حنيفة وأصحابه ومالك يف رواية ابن القاسم ويف املعمول هبا يف املذهب: ال يرفع يديه وقا
كأ�م استدلوا مبا ة اإلحرام خاصة وهو قول الثوري وابن أيب ليلى والنخعي والشعيب  إال يف تكبري 

بن رواه الرتمذي والطُّوسي من حديث وكيع عن الثوري عن عاصم بن ُكَلْيٍب عن عبد الرمحن 
عليِه  َأَال ُأَصلِّي ِبُكْم َصَالَة َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ «األسود عن علقمة قال عبد هللا بن مسعود: 



 ».الَّ يف أوِل َمرَّةٍ وَسلََّم، قَاَل: َفَصلَّى فـََلْم يـَْرَفْع يََدْيِه إِ 
ى ُهللا وقاال: هذا حديث حسن وبه يقول غري واحد من أهل العلم من أصحاب رسول هللا َصلَّ 

 عليِه وَسلََّم والتابعني.
وليس بصحيح على  هذا حديث خمتصر من حديث»: ابن العبد وخربه«وقال أبو داود يف كتاب 

: هذا خطأ يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا »العلل«هذا اللفظ. وقال أبو حامت الرازيُّ يف 
ليِه وَسلََّم افتتح فرفع يديه مث ركع احلديث عن عاصم مجاعة فقالوا كلهم: إن النيب َصلَّى ُهللا ع

 َفطَبََّق ومل يقل أحد ما روى الثوري.
 يث الرفع، ومل يثبت حديث ابن مسعود مل يرفع إال يف أول مرة.وقال ابن املبارك: ثبت حد
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حاديث، وقال احلاكم أبو عبد هللا: كأين أنظر إىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يرفع من كثرة األ
له وهو غري جيد؛ ألنه هو نفسه قال يف وعاصم بن كليب مل ُخيَرَّْج له حديث يف الصحيح كذا قا

 قد احتج مسلٌم بعاصم بن كليب قاله يف كتاب الصالة وهذا كان يف الرد عليه.»: مستدركه«
 وزعم املنذري أن عبد الرمحن مل يسمع من علقمة. انتهى.

به، وأل� ىل إمام إمنا قال: وقال غريه: يعين غري احلاكم وهذا ال عربة وكأنه غري جيد ألنه مل يعزه إ
مسع علقمة، وقال ابن حبان: كانت ِسنُُّه »: املتفق واملفرتق«وجد� أاب بكر اخلطيب قال يف كتابه 

 سنَّ إبراهيم ومن كانت ِسنُّه ِسنَّ إبراهيم ما مانعه من مساع علقمة وهو َقِطُني بلده؟ ومل ينص عليه
حزم وابن القطان وغريهم صححوه،  ممن تعرض للمراسيل، وهلذا إن أاب احلسن الدَّارَُقْطين وابن

زاد ابن حزم ملا صحَّ أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يرفع وال يرفع كان ذلك مباًحا ال فرًضا، وكان 
وَسلََّم، وإن مل نرفع فقد  لنا أن نصلي كذلك، فإن رفعنا كنا قد صلينا كصالته َصلَّى ُهللا عليهِ 

 كالم أيب داود؛ ألنه ليس تضعيًفا للحديث إمنا ألجل اللفظ.  صلينا كصالته، وكأ�م مل يعتربوا
وأما قول أيب حامت: (يقال إن الثوري أخطأ فيه) مل يبني دليله على ذلك وال ذكر من قاله، وما 

ال يتعني توهيم جبل من اجلبال املانع أن يكون عاصم روى لسفيان حديثًا آخر يف معناه؟ ف
 بضرب من االحتمال.

 »املَْرَوزي سؤاالت«ويف 
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 قال أبو عبد هللا: رواه وكيع مرة كذا وكذا، كأنه ضعيف: (مثَّ َال يـَُعوُد).
عن أمحد: وكيع يقبح احلديث؛ ألنه كان حيمل على نفسه يف حفظ احلديث » اخلالل«ويف كتاب 



دريس أماله عليه ومل يذكر ال يعوُد) قال: وَحدَّثـََناه حيىي بن آدم أن عبد هللا بن إ وأنكر روايته: (مثَّ 
 (مثَّ َال يـَُعوُد).
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ويف القراءة للبخاري قال أمحد بن حنبل عن حيىي بن آدم: نظرت يف كتاب عبد هللا بن إدريس 
أحفظ عند أهل العلم؛ كتاب عن عاصم بن كليب فليس منه: (مثَّ مل يـَُعْد) وهذا أصح؛ ألن ال

 ألن الرجل رمبا َحدََّث بشيء مث يرجع إىل الكتاب فيكون كما يف الكتاب.
قالوا: كان وكيع يقوهلا من ِقَبِل نفسه واترة من كالم » العلل«وقال أبو احلسن البغدادي يف كتاب 

م عن براهيمن حديث حممد بن جابر عن محاد بن أيب سليمان عن إ»: الكامل«عبد هللا. ويف 
يعين ابن أيب -علقمة عن عبد هللا به وقال: مل يوصله عن محاد غري جابر، وكان إسحاق 

ُل حممًدا على مجاعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق، وقد روى عنه الكبار ابن عون  -إسرائيل يـَُفضِّ
ؤالء عنه هوأيوب وهشام وشعبة وسفيان وابن عيينة وغريهم، ولوال أن حممًدا يف ذاك احملل مل يرو 

الذين هو دو�م، وقد خالف يف أحاديث ومع ما تكلم فيه من تكلم ُيْكَتُب حديثه، ويف كتاب 
البيهقي: رواه محاد بن سلمة عن محاد عن إبراهيم عن عبد هللا مرسًال، قال احلاكم: هذا هو 

ن جابر وكان به اباحملفوظ، وإبراهيم مل ير ابن مسعود فاحلديث منقطع، وقَاَل الدَّارَُقْطين: تفرد 
ضعيًفا عن محاد وغريه يرويه عن إبراهيم عن عبد هللا من فعله غري مرفوع وهو الصواب، وملا رواه 
إسحاق بن أيب إسرائيل عن حممد وبه �خذ يف الصالة كلها، وقال أمحد فيما ذكره عبد هللا ابنه: 

 عن إبراهيم عن عبد ن حصنيهذا حديث منكر وأُْنِكُرُه جًدا قال: وذكرت أليب حديث الثوري ع
ثـََناُه ُهَشْيٌم عن ُحَصْنيٌ عن إبراهيم مل جيزئه، وهشيم أعلم حبديث حصني.  هللا به فقال: َحدَّ

قيل ألمحد: أَثـََبَت عن ابن مسعود إبسناد صحيح؟ قال: ال، إمنا هو إبراهيم » اخلالل«ويف كتاب 
 عن عبد هللا. انتهى.
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إليه أن إبراهيم قال له: إذا قلُت قال عبد هللا عن األعمش بسنده » كلاملش«قال الطحاوي يف 
فلم أقل ذلك حىت حيدثين به مجاعة، وإذا قلُت لك: حدثين فالن عن عبد هللا فهو الذي حدثين 

عن وكيع عن شريك عن جابر عن األسود وعلقمة إمنا كا� يرفعان »: املصنف«يوضحه ما يف 
عن يزيد بن أيب ز�د عن عبد الرمحن بن أيب يعودان، وحبديث شريك ما إذا افتتحا مث ال أيديه



 أن رسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان ِإَذا افْـتَـَتَح الصََّالَة رََفَع يََدْيهِ «ليلى عن الرباء بن عازب: 
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ان بن حسني عن يزيد اه أيًضا من حديث سفيرواه أبو داود، ورو » ِإَىل َقرِْيٍب ِمْن ُأُذنـَْيِه مثَُّ الَ يـَُعْودُ 
حنو حديث شريك مل يقل: (مثَُّ ال يـَُعْوُد). وقال سفيان: قال لنا ابلكوفة بعُد: (مثَُّ ال يـَُعْوُد). قال 

أبوداود: روى هذا احلديث هشيم وخالد بن عيينة وابن إدريس عن يزيد ومل يذكروا: (مثَُّ ال 
عن األوزاعي هو » اتريخ ابن عساكر«ويف يان إىل تغليط يزيد، قال الشافعي: ذهب سف يـَُعْوُد).

تفرد به يزيد، ورواه عنه احلفاظ فلم يذكر واحد »: التمهيد«خمالف السنة، وقال أبو عمر يف 
 منهم قوله: (مثَُّ ال يـَُعْوُد).

د: هذا حديث واٍه قد  وقال الدوري: عن حيىي ليس هو بصحيح اإلسناد، وعند البيهقي عن أمح
يذكر: (مثَُّ ال يـَُعْوُد) فلما لقن أحده فكان يذكر فيه، ويف القراءة للبخاري كان يزيد حيدث به ال 

إمنا روى ابن أيب ليلى هذا من حفظه، فأما من حدث عن ابن أيب ليلى من كتابه فإمنا حدث عنه 
 قدميًا.ري وشعبة وابن عيينة عن يزيد فرجع احلديث إىل تلقني يزيد واحملفوظ ما روى الثو 

رَُقْطين من حديث يزيد عن عدي عن اثبت عن الرباء عن عدي عن النيب َصلَّى ُهللا ورواه الدَّا
عليِه وَسلََّم وقال: هذا هو الصواب، ويف موضع آخر: يزيد عن عبد الرمحن مسعت الرباء حيدث 

 قوًما وفيهم كعب بن عجرة احلديَث.
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يزيد فقلت: أخربين  مد بن أيوب عن علي بن عاصم سألتوأخرب� اآلدمي عن عبد هللا بن حم
 أحفظ هذا.ابن أيب ليلى أنك قلت: مث مل تعد، قال: ال أحفظ هذا فعاودته فقال: ما 

 وقَاَل اخلَطَّاِيبُّ: مل يفعل أحد يف هذا (مثَُّ ال يـَُعْوُد) غري شريك. انتهى كالمه.
من طريق النضر بن مشيل عن إسرائيل عن » اخلالفيات«وفيه نظر من حيث إن البيهقي رواه يف 

ْطين من طريق إمساعيل بن زكر� عن رفَع َيَدُه َحْذَو َمْنِكبَـْيِه مثَُّ َملْ يـَُعْد) ورواه الدَّارَقُ «يزيد بلفظ: 
من حديث حفص ابن عمر الثقفي، َحدَّثَنا محزة الز�ت  » األوسط«يزيد مثله، والطرباين يف 

إال حفص، تفرد به حممد بن حرب مث ِإ�َّ نظر� يف حال يزيد فوجد� كذلك وقال: مل يروه عنه 
سوي: يزيد وإن كان قد ُتُكلَِّم فيه العجلي قال فيه: جائز احلديث، وقال يعقوب بن سليمان الف

ه فهو على العدالة والثقة وإن مل يكن مثل احلكم ومنصور واألعمش فهو مقبوُل القوِل،  لِتَـَغريُّ
 ل أبو داود: ثـَْبٌت ال أعلم أحًدا ترك حديَثه وغريُه أحبُّ إيلَّ منه.عدٌل ثقٌة. وقا

خر عمره. وملا ذكره ابن شاهني يف كتاب وقال ابن سعد: كان ثقًة يف نفسه إال أنه اختلط يف آ



قال أمحد بن صاحل: يزيد ثقة وال يعجبين قول من تكلم فيه. وخرََّج ابن خزمية حديثه » الثقات«
 قال الساجيُّ:و ». صحيحيه«يف 
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صدوق، وكذا قاله ابن حبان، وذكره مسلم فمن مشله اسم السرت وتعاطي العلم وخرج حديثه يف 
مل أمره على أنه واستشهد به البخاري، فلما كانت حاله هبذه املثابة جاز أن حي» صحيحه«

مث تذكر، فإن قيل: مما يدل أنه حدث ببعض احلديث اترة وجبملته أخرى، أو يكون قد نسي أوًال 
سفيان عن يزيد عن عبد الرمحن عن الرباء قال:  مل حيفظ ما رواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن

 قال» َذا َأرََاد َأْن يـَرَْكَع َوِإَذا رََفَع رَْأَسَه ِمَن الرُُّكْوعِ رَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رََفَع َيَدْيِه َوإِ «
قيل له الرمادي،  احلاكم: ال أعلم ساق هذا املنت هبذه الز�دة عن سفيان غري الرمادي وهو ثقة

قد رماه البخاري وابن اجلارود ابلوهم، وتكلم فيه أمحد فجائز أن يكون قد َوِهَم يف هذا، وقد 
ى عن أخيه يزيد متابًعا من كتاب أيب داود عن عبد الرمحن من رواية وكيع عن ابن أيب ليلوجد� ل

ْنيَ افْـتَـَتَح الصََّالَة مثَُّ ملْ يـَْرفـَْعُهَما رََفَع َيَدْيِه حِ «عيسى عن احلكم عن عبد الرمحن عن الرباء بلفظ: 
نَُّه َكاَن ُيَصلِّْي هِبِْم، وََكاَن َال يـَْرَفُع أَ «عن أيب هريرة: » التمهيد«وحبديٍث ذكره يف » َحىتَّ اْنَصَرفَ 

» ِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  يـَْفَتِتُح الصََّالَة َويـَُقْوُل: َأَ� َأْشبَـُهُكْم َصالًَة بَرُسوْ الَيَدْيِن ِإالَّ ِحْنيَ 
وعن �فع وحبديث ذكره البيهقي من حديث ابن أيب ليلى عن احلكم عن ِمْقَسٍم عن ابن عباس 

الَ تـُْرَفُع األَْيِدي ِإالَّ ِيف َسْبع َمَواِطَن: «َم: عن ابن عمر قَاَال: قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
 واعرتض عليه» اِح الصََّالِة، واْسِتْقَباِل البَـْيِت، َوالصََّفا َواملَْرَوَة، َواملَْوِقَفْنيِ، َواجلَْمَرتـَْنيِ ِعْنَد اْفِتتَ 

 أبمور:
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لثالث: رواية مجاعة من التابعني عنهما األول: تفرد ابن ليلى، الثاين: رواه وكيع عنه موقوفًا، ا
قال شعبة مل يسمع احلكم من مقسم عند الركوع وبعد رفع الرأس منه، الرابع:  أ�ما كا� يرفعان

إال أربعة أحاديث ليس هذا منها رواه ابن جريج عنه فقال: ُحدِّْثُت عن مقسم، اخلامس: مجيع 
فع إال يف سبع، قال احلاكم: وقد تواترت األخبار الروا�ت ترفع األيدي وليس يف رواية منها ال تر 

ه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لدوس، ويف أبن األيدي ترفع يف غري ذلك منها االستسقاء، ودعاؤ 



 القنوت، ويف الدعاء يف الصلوات، ويف الوتر.
َحدَّثَنا عمرو بن حممد عن سعيد بن جبري عن ابن » الفتوح«وعند سيف بن عمر يف كتاب 

َفَع مثَُّ َصاَر ِإَىل َكأن رسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْرَفُع َيَدْيِه ُكلََّما َخَفَض َورَ «باس: قَاَل: ع
من حديث » اخلالفيات«وحبديث ذكر أيًضا بسند جيد يف ». اْفِتَتاِح الصََّالِة َوتـََرَك َما ِسَوى َذِلكَ 

رباثي، َحدَّثَنا عبد هللا بن عيون اخلرَّاز، َحدَّثَنا مالك عن حممد بن غالب، َحدَّثَنا أمحد بن حممد ال
  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا افْـتَـَتَح الصَّالَةَ أن النيب«الزهري عن سامل عن أبيه: 
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 وملا مل يرو احلاكم ما يدفعه به قال: هذا ابطل.». مثَُّ ال يـَُعْودُ 
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ما يشدُُّه بسند صحيٍح رواه عن » املعرفة«فقد روينا عن مالك ابألسانيد خالف هذا، ويف 
بكر بن عياش عن حصني عن  احلاكم: أخرب� ابن مكرم َحدَّثَنا أمحد بن عبد اجلبار َحدَّثَنا أبو

قال الطحاوي: » يـَْفتَـَتُح الصََّالةَ  َما رَأَْيُت ابَن ُعُمَر يـَْرَفُع َيَدْيِه ِإالَّ ِيف َأوَِّل َما«جماهد قال: 
: وقد تكلم حممد بن َهِقيُّ إمساعيل وغريه من احلفاظ يف  فحديث الرفع على هذا منسوخ، قَاَل البَـيـْ

لطحاوي مل حيتج به على الثابت عن غريه، قال البخاري: والذي حديث أيب بكر مبا لو علمه ا
، قال وكيع: عن الربيع بن صبيح رأيت جماهًدا قاله أبو بكر يف ذلك قد ُخوَِلَف فيه عن جماهد

إذا ركع وإذا رفع رأسه من يرفع يديه، وقال ابن مهدي عن الربيع رأيت جماهًدا يرفع يديه 
جماهد أنه كان يرفع وهذا أحفظ عند أهل العلم، قال: وقال الركوع، وقال جرير: عن ليث عن 

كان صاحبه قد تغريَّ » األيدي ِإالَّ يف أوِل التكبريةِ َملْ تـُْرَفع «َصَدقُة: إن الذي روى حديث جماهد: 
واه الليث والربيع أوىل مع رواية طاوس قال البخاري: الذي ر  -يريد أاب بكر بن عياش-آبخره 

الزبري وحمارب وغريهم، قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كرب وإذا ركع وإذا وسامل و�فع وأيب 
 رفع.
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هذا احلديث يف القدمي كان يرويه أبو بكر عن ُحَصْني عن إبراهيم عن ابن مسعود َهِقيُّ: و قَاَل البَـيْـ 
ا قد ُخوَِلَف فيه، فكيف جيوز دعوى مرسًال موقوفًا مثَّ اختلط عليه حني َساَء حفظه فروى م

النسخ يف حديث ابن عمر مبثل هذا احلديث الضعيف وقد ميكن اجلمع بينهما أن لو كان ما رواه 



اثبًتا أبنه غفل عنه فلم يره وغريه رآه أو غفل عنه ابن عمر فلم يفعله مرة أو مرات إذ كان جيوز 
يدل على أنه سنة وتركه يدل على أنه ليس بواجب وه مرات، وِفْعُله تركه وأصحابه املالزمون له رأ

لركوع وصاحب هذه الدعوى حكي عن خمالفته أ�م أوجبوا الرفع من الركوع وعند الرفع من ا
وعند النهوض إىل القيام من القعود، مث روى هذا ابن عمر واستدل بذلك على أنه علم يف حديثه 

أحًدا يوجب الرفع حىت يدل تركه على ما  عمر ضعيف وال نعلم نسًخا حىت تركه، وهذا عن ابن
 ادعاه. انتهى.

مام احلافظ اجملمع على ختريج أما الربيع وليث بن أيب ُسَلْيم فال يرد بروايتهما ما رواه أبو بكر اإل
حديثه والقائل فيه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وأبو داود وأمحد بن صاحل وابن سعد: ثقة، زاد 

 عارفًا ابحلديث والعلم، وذكره ابن حبان وابن شاهني وغريمها ن سعد: وكان صدوقًااب
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ثه كلها ثناء عليه، والربيع يقول فيه: عفان أحاديوطوَّل ابن حبان يف ال»: الثقات«يف كتاب 
ال ابن حبان: مل يكن مقلوبة، وقال فيه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني والنسائي: ضعيف، وق

احلديث من صناعته فوقع يف حديثه املناكري من حيث ال يشعر، وليٌث تكلََّم فيه غري واحد من 
حلديثه منهما شيء يف الصحيح على سبيل االحتجاج،  األئمة وبعضهم أقذع يف حديثه ومل ُخيَّرِجْ 

أيًضا بقول َصَدَقَة السَِّمني القائل فيه  فكيف تـَُردُّ رواية أيب بكر برواية هذين أو يـُْعَتَمُد يف تضعيفه
البخاري نفسه ضعيف جًدا، وقال ابن حبان: يروي املوضوعات، وقال أمحد: ضعيف جًدا 

ا، وتكلم فيه غري هؤالء، فلو كان قال الذي قاله نقًال عن غريه أحاديثه مناكري ليس حديثه شيئً 
 ملا قيل منه, فكيف ومل ينقله.

 س تصرحيه ابلنسخ، ولو َسِلَم من َسْيٍف لكان صحيًحا.وقد روينا عن ابن عبا
» مصنف أيب بكر«وأما قوله: ال نعلم أحًدا أوجب الرفع مردوٌد مبا ُرِوَي عن أمحد بن حنبل، ويف 

حيٍح: َحدَّثَنا حيىي بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد امللك بن أحبر عن الزبري عن بسند ص
لَّْيُت َمَع ُعَمَر بِن اخلَطَّاِب فـََلْم يـَْرَفْع َيَدُه ِيف َشيٍء ِمْن صَ «عدي عن إبراهيم عن األسود قال: 

 وأاب زرعة هل هو صحيح أو وقال ابن أيب حامت: سألت أيب». َصالَتِِه ِإالَّ ِحْنيَ افْـتَـَتَح الصََّالةَ 
َفُع َيَدْيِه أَنَُّه َكاَن يـَرْ «يدفعه حديث الثوري عن الزبري بن عدي عن إبراهيم عن األسود عن عمر: 

ُلَغا ِمْنَكبَـْيهِ  يعين -فقاال: سفيان أحفظ. وقال أبو زرعة هذا أصح » ِيف اْفِتَتاِح الصََّالِة َحىتَّ يـَبـْ
 انتهى. -حديث سفيان



قول: ليس بني الروايتني تناٍف؛ ألن الثوري حكى رفعه يف االفتتاح فقط ومل يتعرض ملا لقائل أن ي
 سوى ذلك فال معارضة بينهما.
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قال عبد امللك: ورأيت الشعيب وإبراهيم وأاب إسحاق ال يرفعون إال عند » املصنف«ويف 
يه كالم عن عاصم بن  َشليِّ وفاالفتتاح، وعن وكيع عن أيب بكر بن عبد هللا عن َعطَّاف النـَّهْ 

ويعارضه ما أسلفناه قبل » أنَّ عليًّا كاَن يرفُع يديه ِإَذا افتتَح الصََّالَة مث ال يعودُ «كليب عن أبيه: 
 عن علي.

ملا ردَّ هذا احلديث يضعف النهشلي قال: وال جيوز لعلي ترك فعل » مسنده«وقال الدارمي يف 
 ه.ويفعل غري  النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

َصلَّْيُت َجْنَب عبَّاِد بِن «من حديث حفص بن غياث عن أيب حيىي حممد قال: » اخلالفيات«ويف 
عبد هللا بن الزبري فجعلُت أرفُع يدي يف كلِّ رفٍع ووضٍع، فقال: � ابَن أخي إنَّ رسوَل هللا َصلَّى 

قال » صالِة مث مل يـَُعْد يف شيء َحىتَّ فرغَ  أوِل الُهللا عليِه وَسلََّم كاَن إذا افتتَح الصَّالَة رفَع يديه يف
 عن خيثمة:» املصنف«أبو بكر: هذا حجة عند من يقول ابملرسل، ويف 

 %221ص  1%ج 
ِألَِيب » الصالة«وكذا عن قيس بن أيب حازم. ويف كتاب » أَنَّه كاَن ال يرفُع ِإالَّ يف بدِء الصََّالةِ «

يف الركوع، رواه عن احلسن بن صاحل عن وقاء بن إ�س  يرفع يديهنـَُعْيٍم: وكان سعيد بن جبري ال 
عن عمرو بن حممد قال: كان النخعي رمبا مل يرفع يديه إذا دخل » الفتوح«عنه، وروى سيف يف 

يف الصالة، فحديث سعيد بن جبري فقال: إمنا هو شيء تـَُزيَن به الصالة فإن فعلت فحسن، قال 
يء فيدخل يف الصالة ُمْسِدًال يديه أحياً� ال يرفعهما إبراهيم جيسيف: وعن سليمان بن بشري كان 

ملا ذُِكَر إلبراهيم حديث وائل يف الرفع قال: » شرح الطحاوي«للتكبري الفتتاح الصالة. ويف 
أَُترى وائل بن ُحْجر أعلم من علي، وعبد هللا بن مسعود لعله فعل ذلك مرة واحدة مث تركه، ويف 

 د رآه عبد هللا مخسني مرة.آه مرة فقلفظ: إن كان وائل ر 
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روى الرفع مجع من الصحابة لعله مل يـُْرَو قط حديث »: اختالف احلديث«وقال الشافعي يف 
وقال يف القدمي: قال بعدٍد أكثر منهم أحد عشر من الصحابة وأبو محيد رواه ثالثة عشر رجًال، 



عن علي وابن مسعود أ�ما كا� ال يرفعان، ] 13قائل: رويتم قولكم عن ابن عمر، والثابت [
لَِيِلَيِين «ُهللا عليِه وَسلََّم من ابن عمر؛ ألن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال:  ومها أعلم ابلنيب َصلَّى

مر خلف ذلك قلنا له: ما قلته ال يثبت عن علي وابن ومكان ابن ع» منكم أولو األحالِم والنُّهى
ذا هو ول الذي قال رأيته؛ ألنه شاهَد وال حجة يف قول الذي قال مل يره وهمسعود، والقول ق

مذهب من خالفنا يف ذلك، ولقد كان ابن عمر من ذوي األحالم والنهى ولو كان فوق ذلك 
ى عن علي وعبد هللا مل يقبل منه؛ ألنه مل يلَق منزلٌة كان أهَلها، وأصل قولنا أن إبراهيم لو رو 

يف حديث جابر  ما استدل به بعض فقهاء احلنفية بقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  واحًدا منهما، وأما
أل�م  فغري جيٍد؛» َما ِيل َأرَاُكْم رَاِفِعي أَْيِديُكْم َكأَنـََّها َأْذَ�ُب َخْيٍل مشٍُْس؟«بن مسرة من ِعْنَد ُمْسِلٍم: 

يهم حني سالمهم وهذا هو إمنا كانوا يفعلون ذلك حالة سالمهم من الصالة فيشريون أبيد
 لبخاري وغريه.املناسب لرفع َذَنب الفرس، نصَّ على ذلك ا

َال يُوِمْئ َكأَنـََّها َأْذَ�ُب َخْيٍل ُمشٍْس؟ ِإَذا َسلََّم َأَحدُُكْم يـَْلَتِفُت ِإَىل َصاِحِبِه، وَ «ويف لفظ ِعْنَد ُمْسِلٍم: 
 ».لِّ ِإَشارٍَة يـَْرَفُع َيَدُه هِبَا َعْشُر َحَسَناتٍ لَُه ِبكُ «وعند البيهقي عن عقبة بن عامر: ». بَِيِدهِ 

 ِإَىل أَْيَن يـَْرَفُع َيَدْيِه؟)(اَبٌب 
 بَـْيِه.َوقَاَل أَبُو ُمحَْيٍد ِيف َأْصَحاِبِه: رََفَع َيَدْيِه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َحْذَو َمْنكِ 

 حديث أيب محيد
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 وسيأيت يف التشهد، قال الشافعي: وهبذا نقول.» صحيحه«ذكره البخاري مسنًدا يف 
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َهِقيُّ: مذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت،  وفيه رفع اليدين إذا قام من الركعتني، قَاَل البَـيـْ
م من الركعتني ومذهبه اتباع السنة مل يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قا»: التهذيب«وقال صاحب 

فاْسَتْدلَْلَنا ابإلمجاع  غزايلُّ: انعقد اإلمجاع على أنه ال يرفع يف هذه املواضعوقد ثبت ذلك، وقال ال
هذا كالم مردود غري مقبول ومل ينعقد اإلمجاع على »: شرح املهذب«على نسخ احلديث، قال يف 

ني عن خالئق من السلف واخللف منهم علي وابن ذلك، بل قد ثبت الرفع يف القيام من الركعت
: وبه قال مجاعة من يد مع أصحابه العشرة وهو قول البخاري، وقَاَل اخلَطَّاِيبُّ عمر وأبو مح

أصحاب احلديث، قال النووي: فحصل مبجموع ما ذكر�ه أنه يتعني القول ابستحباب رفع 
 هذه األحاديث. انتهى. اليدين إذا قام من الركعتني وأنه مذهب الشافعي لثبوت

 الشافعي أن يثبت عند الشافعي إال إذا اطَّلع عليها ال يلزم من ثبوت األحاديث عند غري



ْشَكَل عليه من أمرها شيء أوضحه غريه مثل جهالة حال راٍو وشبهه إذ من اجلائز أنه رآه أو وأَ 
 تهد غريه.يرتضيه أو عارضه معارض منعه من األخذ به وليس قول جمتهد حجة على جم

 ]738حديث ابن عمر تقدم. [خ  - 738
 ِع الُيْمَىن َعَلى الُيْسَرى)(اَبُب َوضْ 

َكاَن «ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلك، َعْن َأِيب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، قَاَل:  َحدَّثَنا َعْبدُ  - 740
أَبُو َحازٍِم الَ  قَالَ ». ْمَىن َعَلى ِذرَاِعِه الُيْسَرى ِيف الصََّالةالنَّاُس يـُْؤَمُروَن َأْن َيَضَع الرَُّجُل الَيَد اليُ 

َىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، هذا من أفراد البخاري، قال: قاَل ِإْمسَاِعيُل: َأْعَلُمُه ِإالَّ يـَْنِمي َذِلَك إِ 
 ]740يـُْنَمى َذِلَك َوَملْ يـَُقْل يـَْنِمي. [خ 
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سنن «نيب هذا احلديث يف إمساعيل هذا يشبه أن يكون إمساعيل بن إسحاق الراوي عن القع
ابن وهب:  اد: وقال يوسف عن مالك يرفع ذلك، وقالللدارقطين، ز » املوطآت«و » البيهقي

هذا حديث »: أطراف املوطأ«ينمي يعين يرفع، وقال أبو العباس أمحد بن طاهر الدَّاين يف 
 معلوٌل؛ ألنه َظنٌّ وحسباٌن.
هذا يدخل يف املسند وإن بقي يف النفس منه شيء »: تقريب املدارك«وقال ابن احلصَّار يف كتابه 

من حديث أيب األحوص عن ِمسَاك بن فيستند من أحاديث يف الباب يعين ما رواه ابن ماجه 
كاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُؤمَُّنا فيأخُذ مشالُه «حرٍب عن قَِبْيَصة بن ُهْلب عن أبيه قال: 

 ذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، ورأىقال أبو عيسى: ه» بيميِنهِ 
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 بعضهم وضعها حتت السُّرَِّة، وكل ذلك واسع عندهم.بعضهم وضعها فوق السُّرَِّة، ورأى 
قطعة » صحيحه«يقال: هذا حديث حسن صحيح، وذكر ابن حبان يف » كتاب الطُّوسي«ويف 
 منه.

: هذا حديث حسن، وقال أبو إسحاق الصرييف: هو للبغوي أنه قال» شرح السنة«وروينا يف 
رى يف الصالة فيها آاثر اثبتة عن حديث صحيح، وقال ابن عبد الرب: وضع اليمىن على اليس

النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم منها حديث ُهْلب، ويف موضع آخر حديث هلب صحيٌح وخالف 
نه ابلرواية ِمسَاك ومل يرو عن هلب غري قبيصة ذلك علي بن املديين فقال قبيصة: جمهوٌل تفرََّد ع

قبيصة بن »: اترخيه«نَّ العجليَّ قال يف ابنه، وقال النسائي: جمهول وهو لعمري كما قاال، لك
مع تصحيح من صحح حديثه، ويف » الثقات«هلب اتبعي ثقة، وذكره ابن حبان يف كتاب 



يد اليمىن على اليسرى فوق رأيته يضع هذه على صدره، ووصف حيىي بن سع» مسند أمحد«
 اْلِمْفَصل.
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 : رأيُت «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن وائل بن حجر: ». يقبُض بيميِنِه َعَلى يسارِِه يف الصالةِ «وعند الطرباّينِ
َىن وضَع َكفَُّه الُيمْ «وعند ابن خزمية: ». لُيْمَىن على الُيْسَرىالنيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وضَع يَدُه ا

ويف لفظ: » بيمينِه على مشاِلِه فأمسكها مث ضربَ «ويف لفٍظ: ». على ظاهِر َكفِّه والرُّْسغ والسَّاعد
 ».وضعها على صدره«

رواه من » هِ عند صدر «ووثََّق رواته. وعند البزار: » قبَض على مشاِله بيميِنهِ «وعند البيهقي: 
 لك ابن القطان.حديث حممد بن حجر وهو ضعيف عن أمه وهي جمهولة ذكر ذ

» مث وضعهما على صدره«يه عن وائل: وعند البيهقي وروينا يف بعض طرق حديث عاصم عن أب
، وعند ابن ماجه من حديث »صحيح ابن خزمية«وهذه متابعة حملمد صحيحة، وكذا ذكر�ه من 

َصلَّى ُهللا  َمرَّ ِيبَ النَِّيبُّ « زينب عن أيب عثمان النهدي عن ابن مسعود: هشيم عن احلجاج ابن أيب
 ».ى َعَلى اْلُيْمَىن، فََأَخَذ بَِيِدي اْلُيْمَىن فـََوَضَعَها َعَلى اْلُيْسَرىعليِه وَسلََّم َوَأَ� َواِضٌع َيِدي اْلُيْسرَ 

قطان: هو صحيح أو حسن، هذا حديث اثبت، وقال ابن ال»: االستذكار«قال أبو عمر يف 
 ري هشيم أرسله فقد رأينا غري هشيم أسنده أيًضا.وذكره األثرم حمتًجا به، وقال النسائي: غ

ثـََنا ابن صاعد، َحدَّثَنا عثمان بن خالد، َحدَّثَنا حممد بن يزيد الواسطي عن وقَاَل الدَّارَ  ُقْطين: حدَّ
ن احلجاج بن أيب زينب فقال: منكر احلديث حجاج فذكره مرفوًعا، وقال ُمَهنَّأٌ: سألت أمحد ع

كر؟ قال: نعم، احلديَث. قلت: وهذا من» النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  مرَّ «حيدث عن أيب عثمان: 
 وملا ذكر العقيلي هذا احلديث قال:
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يـَُتابع عليه وقال الشافعي: حجاج حدث عن أيب عثمان حبديث ال  -يعين احلجاج-ال يـَُتابع 

 عليه. انتهى.
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ثـََنا ابن صاعد، رو�ه عن أيب مسعود، قَاَل الدَّ وقد وجد� غري حجاج وأيب عثمان  ارَُقْطين: حدَّ
حدََّثين بـُْنَدار عن ابن أيب ليلى عن القاسم  َحدَّثَنا علي بن مسلم، َحدَّثَنا إمساعيل بن أابن الوراق،



ُه بيميِنِه أنَّ النيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم كاَن �خُذ مشالَ «بن عبد الرمحن عن أبيه عن ابن مسعود: 
ثـََنا ابن معني، ». يف الصالةِ  ثـََنا ابن َصاِعٍد، َحدَّثَنا الفضل بن سهل، حدَّ وعند ابن عدي: حدَّ

مرَّ النيبُّ «بن احلسن الواسطي عن حجاج ابن أيب زينب عن أيب سفيان عن جابٍر: حدثنا حممد 
» فأخَذ بيِدِه الُيْمَىن فوَضَعَها على يسارِهِ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم برجٍل قْد وضَع مشاَلُه على مييِنِه 

حديث  وذكر» األوسط«، وأما قول أيب القاسم يف »الوهم واإلهبام«صححه أبو احلسن يف 
جابر: مل يروه عن أيب سفيان إال احلجاج، وال عن احلجاج إال حممد بن احلسن تفرد به وهب بن 

ريرة فغري جيٍد؛ ألن احلديث حديث ابن بقية، ورواه هشيم عن حجاج عن أيب عثمان عن أيب ه
ب مسعود كما سبق؛ وألن ابن معني رواه أيًضا كما بيناه عن حممد بن احلسن فلم يتفرد به وه

 وهللا تعاىل أعلم.
الذين نزلوا محص » الصحابة«وعند احلافظ أيب القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضي يف كتاب 

قال: ما نسيُت من األشياء فلم أَْنَس  -ْيف بن احلارث أو ُغضَ  -الشام عن احلارث بن ُغَضْيف 
 اله يف الصالة.أين رأيُت رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم واضًعا ميينه على مش

عن يوسف  -يعين بن صاحل-رواه أمحد عن عبد الرمحن، حدثين معاوية »: علله«قال اخلالل يف 
 ٌد شاميٌّ.بن سيف عنه، وقال أبو عبد هللا: هذا إسنا

قَاَل الدَّارَُقْطين: يعين بذلك أنه مل يـَْرَض إسناده، إال احلارث ال يـُْعَرف إال هبذا احلديث، وال يعلم 
 مسع منه أم ال؟.يوسف 
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ما يدلُّ أنَّه ليس صحابيًّا؛ ألنَّه ذكر له رواية عن عمر وأيب عبيدة مل » اترخيه«وذكر البخاريُّ يف 
د والعجلي وابن حبان وغريهم، وخالف ذلك ى ُهللا عليِه وَسلََّم وكذلك ابن سعيذكر النيب َصلَّ 

 الراو�ن فقاال: له صحبة.
ُغطَْيُف بُن احلارِث وُغطَْيٌف الكندي االضطراب فيهما كثري »: االستيعاب«وقال أبو عمر يف 

 حديثه يعين هذا اثبت.» االستذكار«جًدا، ومع ذلك فقد قال يف 
 َصَالتِِه قْد وضَع يَدُه الُيْسَرى على مييِنه فقاَل لُه: مرَّ عبد هللا بُن ُعَمَر برجٍل يف«: وعند الطرباين

بُوا وقال: مل يروه عن ابن ». إنَّ رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قاَل: َال تـَْفَعْل ِفْعَل قوٍم ُعذِّ
 ضالةإال إبراهيم بن إمساعيل تفرد به ف -يعين عن �فع-عجالن 
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ِإ�َّ َمْعَشَر األنبياِء ُأْمِرَ� بثالٍث: بتعجيِل الِفْطِر، وأتخِري السُُّحوِر، «آخر: بن يعقوب، ويف موضع 



رواه من حديث حيىي بن سامل القداح، َحدَّثَنا عبد اجمليد ». ووضِع الُيْمَىن على الُيْسَرى يف الصََّالةِ 
ن هذا الوجه، وقال يف نه وقال: ال يـُْرَوى عن ابن عمر إال مبن أيب روَّاد عن أبيه عن �فع ع

مل يروه عن �فع إال ابن أيب روَّاد وال عنه إال ابنه تفرد به القداح، وعنده أيًضا »: املعجم الصغري«
من حديث أيب إسحاق عن شدَّاِد بن ُشَرَحِبْيٍل ومساه يف موضع آخر الِفْيل، وكأنه لقب له قال: 

وقال: مل يروه عن أيب ». َب بيِدِه َعَلى ِمشَاِلِه يف الصالةِ هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ضر  رأيُت رسولَ «
إسحاق إال يوسف ابنه، وال عنه إال إبراهيم بن يوسف تفرد به ُشَرْيُح بُن َسَلَمَة، وعند الدَّارَُقْطين 

يم عن منصور، أخرب� حممد بن أابن من حديث شجاع بن َخمَْلٍد وحديثه ِعْنَد ُمْسِلٍم َحدَّثَنا هش
ُر الّسُحْوِر، َوَوْضُع الَيِد «نصاري عن عائشة قالت: األ ِة: تـَْعِجْيُل اِإلْفطَاِر، َوأَتِْخيـْ َثالَثٌَة ِمَن النـُّبـُوَّ

 ».الُيْمَىن َعَلى الُيْسَرى ِيف الصََّالةِ 
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فذكره مبثل حديث » �َّ َمْعاِشَر األَْنِبَياءِ إِ «وعنده من حديث ابن أيب ليلى عن أيب هريرة مرفوًعا: 
 ة.عائش

وضُع الَكفِّ على الَكفِّ « احلكم عنه بلفظ: ومن حديث عبد الرمحن بن إسحاق عن َسيَّاِر أيب
». فوَق السُّرَّةِ «وقال أبو داود: روى حديث علي بن سعيد بن جبري: » يف الصََّالِة مَن السُّنَّةِ 

 وُرِوَي عن أيب هريرة وليس ابلقوي.» السُّرَّةِ حتَت «وقال أبو جملز: 
ا عبد احلميد بن حممد، َحدَّثَنا خملد بن يزيد، وعند الدَّارَُقْطين من حديث ابن السََّكِن: َحدَّثَن

َهِقيُّ: تفرد » ِإ�َّ َمَعاِشَر األَنِْبَياءِ «َحدَّثَنا طلحة عن عطاء ابن عياش مرفوًعا:  احلديَث. وقَاَل البَـيـْ
بسند » األوسط«عبد احلميد وإمنا يعرف بطلحة بن عمرو وليس ابلقوي، رواه الطرباين يف به 

ثـََنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث صحيح عن أمحد بن ط اهر بن حرملة، َحدَّثَنا حرملة، حدَّ
املعجم «مسعت عطاء فذكره، وقال: مل يروه عن عمرو إال ابن وهب تفرد به حرملة، ورواه يف 

بسند ال أبس به من حديث ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عنه، وعند ابن حزم من » ريالكب
دي مصحًحا ووصف صالة النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فرفع يديه إىل حديث أيب ُمحَْيٍد الساع

 وجهه ووضع ميينه على مشاله.
يد السُّوائي عن أيب ُجَحيفة وعند الدَّارَُقْطين من حديث عبد الرمحن بن إسحاق، حدثين ز�د بن ز 

ماِل حتَت «عن علي:   ».السُّرَّةِ مَن السُّنَِّة يف الصَّالِة وضُع اليمِني على الشِّ
ورواه أيًضا من حديث عبد الرمحن عن النعمان بن سعد عنه، وقال ابن القطان: ز�د حاله 

: مل يثبت إسناده تفرد عبد َهِقيُّ الرمحن الواسطي وهو مرتوك، ويف   جمهولة وليس ابألعم، وقَاَل البَـيـْ



 »:ثواب القرآن العظيم«كتاب 
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أليب بكر بن أيب شيبة، َحدَّثَنا وكيع عن يزيد بن ز�د بن أيب اجلعد عن عاصم اجلحدري عن ُعْقَبَة 
الشمال يف ] قال: وضع اليمىن على 2وثر: بن ُظَهْريٍ عن عليِّ {َفَصلِّ ِلَربَِّك واْحنَْر} [الك

 حتت الصدور.»: السنن«رَُقْطين يف الصالة، زاد الدَّا
أن عليًّا كان إذا قام إىل الصالة وضع ميينه على ُرْسِغِه فال يزال كذلك حىت » االستذكار«ويف 

 يركع أو يصلح ثوبه أو حيك جسده.
عبد هللا بن ن أيب اجلوزاء عن أيب العباس وذكر البيهقي من حديث عمرو بن مالك النُّْكِري ع

 ] قال: وضع اليمني على الشمال يف الصالة.2َربَِّك واْحنَْر} [الكوثر: عباس {َفَصلِّ لِ 
ضع اليمني على الشمال عند »: تفسري أيب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل اجلوزي«ويف 

 النحر يف الصالة وهللا تعاىل أعلم.
بـَُوِة وضُع اليمِني مْن أخالِق النـُّ «ضي هللا عنه: حزم رمحه هللا تعاىل عن أنس ر وعند أيب حممد بن 

َماِل حتَت السُّرَّةِ  مث قال: وحديث وائل وابن مسعود وعلي وعائشة وأنس وَسْهٍل راجٌع » على الشِّ
 يف أقلِّ أحواله إىل فعل الصحابة إن مل يكن مسنًدا انتهى كالمه.

 بعضها فيمكن.ألحاديث اليت عددها وإن أراد وفيه نظر إن أراد مجلة ا
من حديث إبراهيم بن أيب معاوية عن أبيه عن األعمش عن » املعجم الكبري« وعند الطرباين يف

مْن أخالِق النَِّبيِّْنيَ صلَّى ُهللا عليِهْم أمجعني: وضُع اليمِني على «جماهد عن مؤرق عن أيب الدرداء: 
َماِل يف الصََّالةِ  رمحن مسعت ن ز�د عن زُْرَعَة بن عبد الند أيب داود من حديث العالء بوع». الشِّ
صفُّ القدمِني، ووضُع اليِد على اليِد مَن السُّنَِّة، وكان أبو بكر رضي هللا عنه «ابن الزبري يقول: 

 ذكره الطرباين.» يفعُل ذلكَ 
 من حديث أيب بكر وعند أيب موسى املديين عن طرفة والد متيم وقال: ال أدري له صحبة أم ال

كاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يضُع يَدُه الُيْمَىن «سفيان عن مساك عن متيم عنه: احلنفي عن 
 ».َعَلى الُيْسَرى يف الصََّالةِ 
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 إمنا هو ِمسَاك َعْن قَِبيَصَة ْبِن ُهْلٍب عن أبيه.»: العلل«وقال أبو حامت يف 
ميمون وابن وسعيد بن جبري وعمرو بن  قال ابن حزم: وروينا فعل ذلك عن النخعي وأيب جملز

سريين وأيوب ومحاد بن سلمة وهو قول أيب حنيفة والشافعي وأصحاهبما والثوري وإسحاق وأيب 
ثور وأيب عبيد وحممد بن جرير وداود وقال ابن اجلوزي: هو مستحب عند�، وملالك روايتان 

لفرض، وال يكره فعله يف ا»: املدونة«أحدمها كقولنا والثانية أنه غري مستحب إمنا هو مباح، ويف 
 أبس به يف النافلة إذا طال القيام.

 قال أبو عمر: رواية ابن القاسم عنه إرسال اليدين وهو قول الليث
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بن سعد، وروى ابن �فع وعبد امللك ومطرف عن مالك توضع اليمىن على اليسرى يف الفريضة 
 احلكم.أشهب وابن وهب وابن عبد  والنافلة وهو قول املدنيني من أصحاب

يضع كفه اليمىن على كفِّه اليسرى، وقيل: ذراِعِه األيسر، واألصح وضعها »: شرح اهلداية«ويف 
 على املفصل.

، وقال ابن  وقال أبو يوسف: يقبض بيده اليمىن ُرْسَغ اليسرى، ويكون الرُّْسُغ وسط الكفِّ
ض رسغها فه اليمىن كوع اليسرى وبعقدامة: يضعها على كوعه وقال القفال: يقبض بك

وساعدها، وهو خمري بني بسط أصابع اليمىن يف عرض املفصل وبني نشرها يف صوب الساعِد، 
وإذا فرغ من التكبري يضعهما، وعند حممد بعد الثناء، وقال الصَّفَّاِر: يرسل إىل أن يفرغ من الثناء 

قنوت، قال: بري ويف صالة اجلنازة والوالتسبيح، واختيار الطحاوي يضعهما كما يفرغ من التك
 ويضعهما حتت سرته وبه قال أمحد، وعنه فوق السرة، وعنه وهو خمٌري.

للماوردي حتت الصدور، قال النووي: الصحيح املنصوص فوق السرة، وعن أيب »: احلاوي«ويف 
 إسحاق حتت السرة، واملذهُب األول.

 س.اخلشوع يف الصالة تقدم يف ابب عظة اإلمام النا
 ْعَد التَّْكِبِري)(اَبُب َما يـَُقرُأ بَـ 
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َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه «َحدَّثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس:  - 743
[خ ]». 2 َربِّ الَعاَلِمَني} [الفاحتة: ُعَمَر َكانُوا يـَْفَتِتُحوَن الصََّالَة بِـ {احلَْمُد هلِلِ وَسلََّم َوَأاَب َبْكٍر وَ 

743[ 
َصلَّْيُت َخْلَف النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوَأِيب «ث خرَّجه األئمة الستة، ويف لفظ: هذا حدي



ُهْم يـَْقَرُأ: {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَّ َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، فـََلْم َأْمسَْع أَ  ِحيِم} ِيف َأوَِّل ِقَراَءٍة َوَال ِيف َحًدا ِمنـْ
ه: (َكانـُْوا يـَْفَتِتُحْوَن الصََّالَة) قال اإلمساعيلي: إمنا هو القراءة، والقراءة تسمى صالًة وقول» آِخرَِها

 ].110ء: قال هللا جل وعز: {َوَال َجتَْهْر ِبَصَالِتَك} [اإلسرا
ِهللا الرَّْمحَِن َبْكٍر َوُعَمَر َملْ َيُكونُوا َجيَْهُروَن بـ {ِبْسِم  َأنَّ النَِّيبَّ َوَأابَ »: «صحيح ابن حبان«ويف 

 ».الرَِّحيِم}، وََكانُوا َجيَْهُروَن بِـ {اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِمَني}
 ْوَن الِقَراَءَة (فأعين عن خبرص؟) اإلمساعيلي.َكانـُْوا يـَْفَتِتحُ «قد ذكر البيهقي يف نفس احلديث: 

]، َوَصلَّى بَِنا أَبُو َبْكٍر 1الرَِّحيِم} [الفاحتة: ُيْسِمْعَنا ِقَراَءَة {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن «سائي: وعند الن
ُهَما ُهْم َجيَْهُر «ويف لفظ: ». َوُعَمُر فـََلْم َنْسَمْعَها ِمنـْ بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن فـََلْم َأْمسَْع َأَحًدا ِمنـْ

 ».الرَِّحيِم}
 ».َن الِقَراَءَة ابحلَْمُد هلِلَِّ يـَْفَتِتُحوْ «وعند ابن ماجه: ». افْـتَـَتُحْوا اِبحلَْمدِ فَ «ويف لفظ: 

ْمحَِن ُقْمُت َورَاَء َأِيب َبْكٍر وُعَمَر وُعْثَماَن؛ َفُكلُُّهْم َكاَن َال يـَْقَرُأ {ِبْسِم ِهللا الرَّ «وعند البيهقي: 
 عن محيد وقال: كذا رواه مالك]». 1الرَِّحيِم} [الفاحتة: 
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يعين: ال » َال يـَْقَرُؤونَ «وخالفه أصحاب محيد فقالوا: كانوا يفتتحون قراءهتم ابحلمد، ويف لفٍظ: 
قال: » َال َجيَْهُرون«غريه فقال:  جيهرون ابلبسملة كذا قال أبو نعامة عن أنس وهو ثقة، ورواه

فقد رواه أصحاب قتادة عنه هبذا منهم محيد وقوله: كانوا يستفتحون القراءة ابحلمد أوىل، 
 عروبة وأابن العطار ومحاد بن سلمة.الطويل وأيوب والدُّْسُتوائي وابن أيب 

اجلهر «طيب: يف كتابه قَاَل الدَّارَُقْطين: وهو احملفوظ عن قتادة وغريه عن أنس وكذا قاله اخل
 بت. انتهى.قال وقد وضح أبن ما عداه من ذكر التسمية غري اث» ابلبسملة

نَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ أَ «ابن خزمية رواه من حديث إدريس مسعت ابن أيب عروبة عن قتادة بلفظ: 
فينظر يف »  أَبُو َبْكٍر، َوَال ُعَمُر، َوَال ُعْثَمانُ عليِه وَسلََّم َملْ َجيَْهْر بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} َوَال 

للرتمذي رواه أبو اجلَوَّاِب األحوص بن جواب » العلل الكبري«سعيد، ويف  الذي قاله البيهقي عن
اِر ْبِن رُزَيٍق عن األعمش عن سعيد عن اثبت عن أنس، قال: وهذا وهٌم، واألصح شعبة َعْن َعمَّ 

 عن قتادة عن أنس.
 عليِه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ «من حديث عمران القصري عن احلسن عنه » صحيح ابن خزمية«ويف 

 ».] َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر رضي هللا عنهما1حتة: وَسلََّم َكاَن ُيِسرُّ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} [الفا



ليفه ورواه أبو جعفر حممد بن عبد أت» األحاديث اجلياد«قال حممد بن عبد الواحد املقدسي يف 
د بن أيب السري َحدَّثَنا املعتمر عن أبيه عن احلسن الرمحن األْرَز�ين عن عبد هللا بن وهب عن حمم

 ثَنا حممد بن أيب السري، َحدَّثَنا معتمر عن أبيه عن احلسن مثله.عنه عن عبد هللا بن زهري َحدَّ 
كاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأبو بكٍر «ياش عنه: عن أابن بن أيب ع» سنن أيب قـُرَّة«ويف 

 ».ُحوَن ابحلمدِ وعمَر َيْستَـْفتِ 
 قال أابن: قلت ألنس: بسم هللا الرمحن الرحيم قال خلفها.
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أليب احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر اخلفَّاف النيسابوري احلافظ » كتاِب الصالةِ «ويف 
َيُكْونـُْوا فـََلْم «شعبة عن قتادة عنه:  بسند صحيح: َحدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا وكيٌع، َحدَّثَنا

 ».يـَْفَتِتُحْوَن الِقَراَءَة ِيف الصََّالِة اِبحلَْمِد هللِ «ويف لفظ: ». لِقَراَءَة اِبلَبْسَمَلةِ يـَْفَتِتُحْوَن ا
َصلَّْيُت َخْلَف النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ «للطرباين من حديث إبراهيم التيمي عن أنس: » األوسط«ويف 

ُهْم َجَهَر بِـ {ِبْسِم َف َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر حَ َسلََّم َحىتَّ قُِبَض، َوَخلْ عليِه و  ْعُت َأَحًدا ِمنـْ ىتَّ قُِبَضا، َفَما مسَِ
وقال: مل يروه عن إبراهيم إال العوَّاُم بُن ». ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} ِيف الصََّالِة، وََكانُوا يـَْفَتِتُحوَن اِبْحلَْمد

َفَكانُوا يـَْفَتِتُحوَن «حديث مالك بن دينار عن أنس:  فرد به عبد هللا بن خراش، ويفَحْوَشب ت
 القراءةَ 
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ابحلمد وقال: مل يروه عن مالك إال أبو إسحاق احلَُمْيِسي، ومن حديث عاِئِذ بن ُشَرْيٍح عنه: 
صححه من حديث العباس عن  وعند الدَّارَُقْطين إبسناد». فلْم جيهروا ببسم هللا الرمحن الرحيم«

َسأَْلُت أََنًسا َأَكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْفَتِتُح «ال: عن أيب مسلمة سعيد بن يزيد ق غسان
}؟ فـََقاَل: َلَقْد َسأَ  ْلَتِينْ َعْن َشْيٍء الِقَراَءَة ِيف الصََّالِة: بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} َأْو بِـ {اْحلَْمُد هلِلَِّ

 ».َلِين َعْنُه َأَحدٌ َما َسأَ 
 اخلطيب: هذا احلديث صحيُح اإلسناِد، ثـَْبُت الرجاِل، ال علة فيه، وال مطعن عليه.وقال 
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بل هو إسناٌد صحيٌح »: تصحيح التعليل«وقال أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي يف كتابه 
غري واحد » تصحيحه«يف  رَُقْطينمتصٌل لكن هذه الز�دة يف متنه منكرة موضوعٌة، وقد تبع الدَّا



َأَكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِيف نـَْعَلْيِه؟ قَاَل: «وذلك أن أاب مسلمة رواه عن أنس: 
مل جياوز هذا اللفظ، كذا رواه غري واحد من األئمة، فإنَّ رواية العباس عن غسان غري اثبتة، » نـََعمْ 

كرواية األئمة، والعباس ال ُجيَوُِّز قبول ز�دته؛ ألن الز�دة إمنا تـُْقَبُل   عن غسان وإنَّ الثِّقاِت رووه
 عند أهل الصنعة من الثقة اْلُمْجَمِع عليه.

وقال عمر بن عبد الرب: والذي عندي إمنا هو َمْن حفظُه حجٌة على من َسأََلُه يف حال كربه 
 ونسيانه.

اَءِة النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: َكاَنْت ِقَراَءتُُه ْن ِقرَ ُسِئَل أََنٌس عَ »: «صحيح البخاري«ويف 
 ».َمدًّا، مثَُّ قـََرَأ: {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} َميُدُّ {ِبْسِم} َوَميُدُّ {الرَّْمحَِن} َوَميُدُّ {الرَِّحيِم}

َنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى «وِعْنَد ُمْسِلٍم:  يِه وَسلََّم َذاَت يـَْوٍم بـَْنيَ َأْظُهِرَ� ِإْذ َأْغَفى ِإْغَفاَءًة مثَُّ رََفَع ُهللا علبـَيـْ
ًما فـَُقْلَنا: َما َأْضَحكَك َ� َرُسوَل ِهللا؟ قَاَل: نـََزَلْت َعَليَّ ُسورٌَة آنًِفا فـََقَرَأ: ِبْسِم هللاِ   رَْأَسُه ُمتَـَبسِّ

َناَك الرَّْمحَِن الرَِّحيِم {ِإ�َّ َأْعطَ   ».اْلَكْوثـََر}يـْ
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ْعُت َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َجيَْهُر بِِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ «وعند احلاكم عن أنس:  » مسَِ
َصلَّْيُت «ومن حديث حممد بن املتوكل ابن أيب السَِّريِّ قال: وقال: رواته عن آخرهم ثقات، 

َها الصبَح واملغرَب فكاَن َجيَْهُر بِِبسْ خلَف اْلُمْعَتمِ  ِم ِهللا قبَل فاحتِة ِر مَن الصََّلواِت ما ال ُأْحِصيـْ
ِة النَِّيبَّ َصلَّى َما آُلْو َأْن َأقْـَتِدَي ِبَصالَ «وعزا ذلك ألبيه وأبوه ألنس وقال أنس: » الكتاِب وبعدها
 وقال: رواته ثقات.» ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

 هللا بن حممد بن إبراهيم الطائي، َحدَّثَنا إبراهيم التيمي وهو منكر احلديث عنومن حديث عبد 
 .»أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن َجيَْهُر بِِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ «املعتمر بلفظ: 

ا ابن أيب أويس عن ومن حديث أيب جابر ُشَعْيِب بِن عمرو، َحدَّثَنا حممد بن أيب السري، حدَّثـَنَ 
 مالك عن
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لنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَخْلَف َأِيبْ َبْكٍر َوَخْلَف ُعَمَر محيد عن أنس قال: (َصلَّْيَت َخْلَف ا

قال احلاكم: إمنا ». ِليٍّ َفَكانـُْوا َجيَْهُرْوَن بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}َوَخْلَف ُعْثَماَن َوَخْلَف عَ 
حلديث قتادة الذي يرويه أئمتنا ذكرت هذا احلديث شاهًدا ويف هذه األخبار اليت ذكرهتا معارضة 

عمر  عنه، وقد نفى يف الباب عن أمريي املؤمنني علي وعثمان، وطلحة وجابر وعبد هللا بن
وعائشة كلها خمرجٌة عندي لكين واحلكم الثَُّمايل والنعمان بن بشري وَمسَُرَة بِن ُجْنَدٍب وبـَُرْيَدَة 



ذا الباب، وكذلك قد ذكرت يف الباب من جهر تركتها إيثارًا للتخفيف واختصرت منها ما يليق هب
 ابلبسملة من الصحابة والتابعني وأتباعهم رضَي هللا عنهم أمجعني.
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كاَن «أنس:  أليب سعيد الُبوَشْنِجي بسند صحيح عن محيد عن» اجلهر ابلبسملة«ويف كتاب 
رواه من حديث ابن ». ِن الرَِّحيِم} يف الفريضةِ  الرَّمحَْ النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم جيهُر بِـ {ِبْسِم هللاِ 

أيب داود: َحدَّثَنا أمحد بن أخز بن وهب، حدثين عمي، َحدَّثَنا عبد هللا العمري ومالك وابن 
دَّثَنا العالء بن ُحَصْنيٍ بن َعاِئِذ بن ُشَرْيٍح عن مثامة بن عيينة، ورواه من حديث حممد بن ُمجَْيٍل، حَ 

ومن حديث عمرو بن يونس، َحدَّثَنا عبد هللا بن حيىي، حدَّثـََنا طريف عن أيب عبد هللا عن أنس، 
إسحاق عنه، ومن حديث أيب علي الُعطَاردي، َحدَّثَنا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق مسعت 

أبو محزة عن منصور بن زاذان عنه، ومن حديث أيب َمْسحل وهشام الرببري، أيب يقول: َحدَّثَنا 
سن بن عمرو، َحدَّثَنا ِمْسَعر عن قتادة مرفوًعا ويف لفظ مالك وغريه عن محيد: َحدَّثَنا احل

 ».الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} َوَخْلَف َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعِليٍّ َفُكلُُّهْم كانوا َجيَْهُرْوَن بِـ {ِبْسِم هللاِ «
وجرير عن قتادة به مرفوًعا ومن  ومن حديث إبراهيم بن أدهم عن األوزاعي عن قتادة ومهام

حديث أيب ضمرة عن منصور بن زاذان عنه مرفوًعا، ويف كتاب اخلطيب من حديث إمساعيل 
ْعُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ «املكي عن قتادة عن أنس:  َم جيهر بـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن مسَِ

 انتهى.». الرَِّحيِم}
 كم عن قتادة فينظر.فيه خدش ملا ذكره احلا 

قال اخلطيب: ثبت أن أنًسا مل يسمع البسملة من النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، والتيمي مل ينص 
ن قد مسعه أنس من على مساعه لذلك منه كما قاله إمساعيل املكي بل أطلق، فيحتمل أن يكو 

 بعض الصحابة فرواه عنه رواية مرسلة، ومرسل الصحايب حجة. انتهى.
ن كان املعتمر مل ينص على مساعه فقد ذكر� من عند احلاكم حديثني فيهما مساعه لذلك من إ

 النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ويف الباب حديث بشر بن رافع عن أيب عبد هللا
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َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَْفَتِتُح اْلِقَراَءَة بِـ {اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ «ابن عم أيب هريرة: 
 ».اْلَعاَلِمَني}

بشر بن رافع عندهم ُمْنَكُر احلديِث، قد اتفقوا على إنكار »: اإلنصاف«ر يف كتابه قال أبو عم
الحتجاج به ال خيتلف علماء احلديث يف ذلك، والذين يـَْرُووَن عن حديثه وطرح ما رواه وترك ا

عيسى ولو صح حديثه احتمل من التأويل أنه  بشر: عبد الرزاق وحامت بن إمساعيل وصفوان بن
دون غريها من السور، ومل يقل دون البسملة؛ ألن البسملة يف أول كل سورة مثبتة يف يفتتح هبا 

ن زيد يعين املستخرج ِعْنَد ُمْسِلٍم من طريق منقطعة عن عمارة بن املصحف، ورواه عبد الواحد ب
ِيف الثَّانَِيِة  نيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِإَذا نـََهضَ أن ال«القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة: 

لكالم فيها. انتهى  قال: وهذه رواية يعين ظاهرها عن ا» اْستَـْفَتَح اْلِقَراَءَة اِبْحلَْمد َوَملْ َيْسُكتْ 
 كالمه.

 وفيه نظٌر يف مواضع:
ن قال فيه كبري علماء النقل حيىي األول: قوله وال خيتلف علماء النقل يف ذلك، ليس جيًدا ألنه مم

عباس عنه ال أبس به وهذا توثيق من حيىي بـَنيََّ ذلك عن نفسه، وقال ابن  بن معني فيما رواه
ثًا منكًرا، وقال البزاز: اْحُتِمَل حديثه وملا خرَّج احلاكم عدي: ال أبس إبخباره ومل أجد له حدي

: وجد� عنه من الرواة غري من ذكر وهو عبد قال: ليس ابملرتوك. الثاين» الشواهد«حديثه يف 
 مهام أخو عبد الرزاق وحيىي بن أيب كثري وهو من شيوخه. الوهاب بن
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نا حممد بن على رسم الشيخني، قال الطرباينُّ: َحدَّثَ الثالث: وجد� هلذا احلديث طريًقا صحيًحا 
ثـََنا أ ثـََنا أبو حفص عمرو بن علي، حدَّ بو داود الطيالسي، حدَّثـََنا شعبة عن العباس األخرم، حدَّ

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  «حممد بن عبد الرمحن قال مسعت األعرج حيدث عن أيب هريرة: 
َهةً َكاَن ِإَذا  عن  مث قال: مل يروه» افْـتَـَتَح الصََّالَة قَاَل: {اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِمَني} مثَُّ َيْسُكُت ُهنَـيـْ

 شعبة إال أبو داود.
ورواه الدَّارَُقْطين عن ابن صاعٍد: َحدَّثَنا عمرو بن علي فذكره، وقال: مل يرفعه غري أيب داود عن 

 يب هريرة.شعبة ووقفه غريه فجعله من فعل أ
عْ  ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة مسَِ ُت النَِّيبَّ وِعْنَد ُمْسِلٍم من حديث العالِء بن عبد الرمحن عن أيب السائب قال: مسَِ

قَاَل ُهللا تبارَك وتـََعاَىل: َقَسْمُت الصََّالَة بـَْيِين َوبـَْنيَ َعْبِدي ِنْصَفْنيِ، «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: 
َدِين َعْبِدي َوِإَذا قَاَل: {الرَّمحَْ فَِإَذا قَ  ِن الرَِّحيِم}، اَل اْلَعْبُد: {اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِمَني}، قَاَل ُهللا: محَِ



 احلديَث.» قَاَل ُهللا: أَثـَْىن َعَليَّ َعْبِدي
قال أبو عمر هذا أصح حديث ُرِوَي يف سقوط البسملة من أول الفاحتة، ورواه ابن جريج عن 

 العالء كرواية مالك سواء، ورواه شعبة
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أاب السائب، فمن أهل العلم والثوري وابن عيينة عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة مل يذكروا 
ابحلديث من جعل هذا اضطرااًب يُوِجُب التوقَف عن العمل حبديث العالء، ومنهم من قال: ليس 

وعن أيب السائب مجيًعا، كذا رواه أبو أويس عنه، والقول هذا ابضطراٍب ألن العالء رواه عن أبيه 
السائب من الثقات، فعن أيِّهما   عندي يف ذلك: أن مثل هذا االختالف ال يضرُّ ألن أابه وأاب

 كان فهو من أخبار العدول اليت جيب احلكم هبا.
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بو أويس عن العالء عن ويف حديث منصور بن أيب مزاحم وهو من أهل الصدق عندهم: َحدَّثَنا أ
 ».عليِه وَسلََّم َكاَن َال َجيَْهُر بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}أن النيب َصلَّى ُهللا «أبيه عن أيب هريرة: 

 ».َرْأ هِبَا ِيف نـَْفِسَك َ� فَاِرِسيُّ اقْـ «قال أبو عمر: يعضُد هذه الرواية رواية مالك وغريه: 
: َقَسْمُت الصََّالَة بـَْيِين َوبـَْنيَ قَاَل ُهللا تـََعاَىل «ِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وأما حديث أيب هريرة عَ 

: ذُْكرِين َعْبِدي, مثَُّ يـَُقوُل: َعْبِدي، ِإَذا افْـتَـَتَح الصََّالَة: بـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}، فـَيَـُقْولُ 
َدِين َعْبِدي{اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلعَ  ن الدَّارَُقْطين رواه من احلديَث. فغري صحيح؛ أل» اَلِمَني} فـَيَـُقْوُل: محَِ

حديث عبد هللا بن مسعان وهو مرتوك احلديث عن العالء عن أبيه عنه، وقال: رواه مجاعة من 
ذكر أحد منهم يف حديث {بسم هللا الرمحن الرحيم} واتفاقهم على الثقات عن العالء فلم ي

 ما روى ابن مسعان أوىل ابلصواب. خالف
أتليفه: تفرد عن ابن مسعان آدم ابن أيب إ�س » جلهر ابلبسملةا«وقال املالحي الغافقي يف كتاب 

 انتهى كالمه.بذكر البسملة، وآدم من شرط الشيخني، ومذهبهما أن الز�دة من الثقة مقبولة. 
 وفيه نظر يف موضعني:

حديث يوسف بن يعقوب بن البهلول عن أبيه عن ابن مسعان ابللفظ األول: الدَّارَُقْطين رواه من 
 قدمناه.الذي 

الثاين: لو كان ابن َمسَْعاَن ثقًة عندمها لتأتَّى له ما أراد، أما وهو مرتوك فالز�دة ترجع إليه والئقة 
 اًعا.به وال تقبل ز�دته إمج
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: َوقـَلََّما رَأَْيُت رَُجًال ْبِد ِهللا ْبِن املَُغفَِّل َعْن أَبِيِه، قَالَ وحديث قـَْيِس ْبِن َعَبايََة قال: حدثين ابُن عَ 
ْسَالِم َحَداًث ِمْنُه، َفَسِمَعِين َوَأَ� ِيف الصََّالِة َأقْـَرأُ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} فـََقاَل: َأَشدَّ َعَلْيِه ِيف اْإلِ 

َك َواْحلََدَث، فَإِ  ّينِ َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوَمَع َأِيب َبْكٍر، َوَمَع ُعَمَر، َأْي بـَُينَّ ِإ�َّ
ُهْم يـَُقولُُه، َفَال تـَُقْلَها ِإَذا أَْنَت َصلَّْيتَ وَ   ».َمَع ُعْثَماَن، فـََلْم َأْمسَْع رَُجًال ِمنـْ

 ».بِّ اْلَعاَلِمَني}فَِإَذا قـََرْأَت، فـَُقِل {اْحلَْمُد هلِلِ رَ «ويف لفظ: 
علم قال الطُّوسي والرتمذيُّ: هذا حديث حسن، قال أبو عيسى: والعمل عليه عند أكثر أهل ال

من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغريهم، وَمن بعَدهم من التابعني، وبه يقول 
ْفِتُحْوَن الِقَراَءةَ بـ {ِبْسِم ِهللا َفَكانـُْوا الَ َيْستَـ «الثوري وابن املبارك وأمحد وإسحاق، وعند أمحد: 

 ».الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}
 َكاَن أَبُو�َ «ويف لفظ: 
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َع َأَحًدا يـَُقوُل: {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}، قَاَل: َأِهي ِهي، َصلَّْيُت َخْلَف النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ   ِإَذا مسَِ

ُهْم يـَُقوُل: {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}عليِه وَسلََّم َوَأِيب بَ  وقَاَل » ْكٍر َوُعَمَر فـََلْم َأْمسَْع َأَحًدا ِمنـْ
: تفرد به أبو نعامة، واْخُتِلَف عليه يف لفظه، وابن عبد هللا بن مغفل وأبو نعامة مل حيتج  َهِقيُّ البَـيـْ

رضه الشافعي حبديث أنس عن ، وقد قيل: عن أيب نعامة عن أنس وعا»التصحيح«هبما صاحبا 
غري اثبت وقال اخلطيب: قد طعن بعض الفقهاء يف سنده، وقال قيس:  -يعين اآلَيت بعدُ -معاوية 
 الرواية.
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قال أبو بكر اخلطيب: وقيس ال أعلم أحًدا رماه ببدعة يف دينه وال كذب يف روايته، ولكن ابن 
صغره وكرب أيب هريرة؛ وألن النيب ؤثًرا حديث أيب هريرة لعبد هللا جمهوٌل، ولو صحَّ حديثه مل يكن م
 ».لَِيِلين مْنُكْم ُأوُلو األحالِم والنـَُّهى«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يقول ألصحابه: 

 أتليفه: مداره على ابن عبد هللا وهو جمهوٌل.» البسملة«وقال أبو بكر خزمية يف كتاب 
، وقالوا: هو حديث ضعيف وعلى يف حتسينه إىل التساهل وقال الثوري: نسب مجاعة الرتمذي

تقدير الصحة فال يلزمهم من عدم السماع عدم القراءة هبا سرًّا، وقال أبو عمر: زعم قوم أن 
املنفرد به اجلَُرْيِريُّ، وليس هو عندي كذلك ألنه قد رواه غريه عن قيس، واملنفرد به قيس وهو 

فيما علمت، ومن مل يرو عنه إال واحد   فلم يرو عنه إال قيسثقة عند مجيعهم، وأما ابن عبد هللا



 فهو جمهول عندهم واجملهول ال يقوم به حجة.
ورواه معمر عن اجلريري قال: أخربين من مسع ابن عبد هللا بن مغفل، ورواه إمساعيل بن مسعود 

ن عبد هللا، ويف عن عثمان بن غياث عن أيب نعامة مل يذكر اجلريري، فاحلديث إمنا يدور على اب
 احلديَث.» كان إذا مسع أحًدا يقرأ {بسم هللا الرمحن الرحيم} قال«عثمان بن غياث: لفٍظ ل

أما قول البيهقي: مل حيتجا به فليس مؤثًرا يف عدالته؛ أل�ما مل يشرتطا اإلخراج عن كل الثقات وال 
ن ابيع حتت ٌري فغُري جيٍد؛ ألنه ممالتزماه، ولو اشرتطاه ملا أطاقاه، وقول من قال: ابن ُمَغفٍَّل صغ

الشجرة ومن البكائني ومن الفقهاء الذين أرسلهم عمر ليفقِّهوا أهل البصرة، ويشبه أن يكون 
ِسنُّه على هذا قريبة من سنِّ أيب هريرة مع فقهه وقلة روايته وفيهما ترجيح لروايته، نصَّ عليه أهل 

 احلديث.
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معروف غري جمهول، قال اخلطيب يف كتابه ل الذي دار احلديث عليه فوأما ابن عبد هللا بن مغف
ن عبد هللا بن يزيد بن ومن َخطِّه روى زفر عن أيب حنيفة عن أيب سفيان ع»: رافع االرتياب«

ْيُت َخْلَف أَنَُّه َصلَّى َخْلَف ِإَماٍم َفَجَهَر بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}، فـََقاَل: َصلَّ «مغفل عن أبيه: 
 احلديَث.» النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

 قال: وكذلك رواه حممد بن
 %234ص  1%ج 

واللؤلُِئي عن أيب حنيفة والصواب عن يزيد بن عبد هللا بن مغفل عن  احلسن وأبو حيىي اِحلمَّاين
ُل، أخرب� ابُن اْلُمَظفَّر، أخرب� ابُن َصاِعدٍ  ثـََنا أبو اخلطاب ز�د احلساين، أبيه: أخرب� اخلالَّ ، حدَّ

ن أبيه: حدَّثـََنا بكر بن بكار، حدَّثـََنا محزة الز�ت عن أيب سفيان عن يزيد بن عبد هللا بن مغفل ع
ْ َعنَّا َهِذِه الِيت َأرَاَك جتَْ « َهُر هِبَا؟ َقْد أَنَُّه َصلَّى َمَع ِإَماٍم َفَجَهَر اِبلَبْسَمَلِة, فـََلمَّا فـَرََغ قَاَل: َ� َهَذا َغريِّ

 ».ا هِبَاَصلَّْيُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَمَع َأِيب َبْكٍر َوَمَع ُعَمَر فـََلْم َجيَْهُرو 
ترمجة يزيد بن عبد هللا بن مغفل عن أبيه قال الطرباين: َحدَّثَنا معاُذ » معجم الطرباين«وروينا يف 

بُن َعبَّاد، حدَّثـََنا خالُد بُن عبد هللا اجلَُرْيِريُّ، عن قيس بن عباية فذكره،  بُن املثىن، حدَّثـََنا شهابُ 
ثـََنا عقبة بن مكرم، حدَّثـََنا سامل بن نوح عن اجلريري عن وَحدَّثـََنا حممد بن حممد اْجلُُذوِعيُّ، حدَّ 

 عبد هللا بن بريدة عن ابن عبد هللا بن مغفل احلديَث.
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، وقال أيًضا: مساه »اترخيه«البخاريَّ ذكر يزيد بن عبد هللا هذا يف  بن اجلوزي أنَّ  وزعم أبو الفرج
س عن عتبة بن عبد هللا بن مغفل بعض الرواة يزيد، وأما ما وقع يف بعض نسخ الرتمذي عن قي

فكأنه غري جيد ملا أسلفناه فخرج ابن عبد هللا من جهالة العني برواية قيس وابن بـَُرْيَدَة وأيب 
فيان عنه، ودخل يف حيز املستورين؛ ألنه مل يتكلم فيه أحد فيما رأيت، وذكر البخاري له من س

رت فتبني أن قول من حسََّنُه هو الصواب حتمال يف السغري تعرض احلالة دلَّ أنه عنده على اال
 وأن قيًسا أيًضا مل يتفرَّد به وهللا تعاىل املوفق.
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قَاَل ُهللا تـََعاَىل َقَسْمُت الصََّالَة «ى ُهللا عليِه وَسلََّم: قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّ وحديث جابر بن عبد هللا: 
َدِين َعْبِدي، َوِإَذا قَاَل: {الرَّْمحَِن بـَْيِين َوبـَْنيَ َعْبِدي، فَِإذَ  ا قَاَل: {اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِمَني} قَاَل: محَِ

احلديَث. ذكره احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي بسند صحيح يف » يَّ َعْبِديالرَِّحيِم}، قَاَل: أَثـَْىن َعلَ 
يوسف املقدسي قراءة عليه عن  الذي أخرب� به املسند الرََّحلة أبو زكر� حيىي بن» معجمه«

العالمة ابن بنت اجلُمَّْيِزيِّ أخربتنا ُشْهَدُة بنُت أمحد األثرية، أخرب� إبراهيم بن َهرِيسة، أخرب� 
افظ البُـْرقاين عنه، قال: َحدَّثَنا احلسن بن علي بن نصر الطُّوسي أبو علي جبرجان، أخرب� أبو احل

َبَسَة قَاِضي الرَّيِّ عن مطرف عن سعد بن إسحاق  سعيد األشج، حدَّثنا زيد بن احلباب عن َعنـْ
أنَّ رَُجًال «ليِه وَسلََّم: عن جابر فذكره وحديث أيب السائب رَُجل ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا ع

 -َثَالاثً -ُه قَاَل: اْرِجْع َفَصلِّ َصلَّى والنَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْنُظُر ِإلَْيِه، قَاَل: فـََلمَّا َقَضى َصَالتَ 
ْ َوَحتَْمُد َهللا َوتـَْقَرُأ ُأمَّ الِكَتابِ  كتاب القراءة خلف « احلديَث. ذكره البخاري يف» فـََقاَل: اْبَدْأ َفَكربِّ

ِحتََة قـََرَأ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فَا«وسيأيت الكالم عليه، وحديث ُأِيبِّ بن كعب قال: » اإلمام
َزْلُت َعَلْيَك َسْبَع آَ�ٍت َثَالٌث ِيل َوَثَالٌث َلكَ  : ابَن آَدَم أَنـْ  الِكَتاِب مثَُّ قَاَل: قَاَل رَبُُّكْم َجلَّ َوَعزَّ
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َنَك، فََأمَّا الَِّيت ِيل: فَـ {اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِمَني الرَّْمحَِن الرَِّحيِم َماِلكِ  يـَْوِم الدِّيِن}،  َوَواِحَدٌة بـَْيِين َوبـَيـْ
َك نـَْعُبُد} ِمْنَك اْلِعَباَدُة َوَعَليَّ اْلَعْوُن َوالَّ  َنَك {ِإ�َّ َراَط ِيت بـَْيِين َوبـَيـْ َلَك، َوَأمَّا الَِّيت َلَك: فَـ {اْهِدَ� الصِّ

َال َراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم} اْليَـُهوِد، {وَ اْلُمْسَتِقيَم} َهِذِه َلَك: {صِ 
الزهري عن من حديث سليمان بن أرقم عن » األوسط«رواه أبو القاسم يف » الضَّالَِّني} النََّصاَرى



 أيب سلمة عنه، وقال: مل يروه عن الزهري إال سليمان.
َتِدُئ ابحلمدِ  أنَّ «وحديث أيب بكر الصديق:  ُ مثَُّ يـَبـْ ذكره » النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان ُيَكربِّ

 ».الواضحة يف كالمه على الفاحتة«د اللطيف بن يوسف يف كتاب عب
عقوب عن حيىي بن املتوكل الباهلي عن إبراهيم بن يزيد املكي، وحديث إسحاق بن البهلول أيب ي

بـ  رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأاب بكٍر وعمَر كانوا يـَْفَتِتُحوَن القراءةَ  أنَّ «َحدَّثَنا سامل عن أبيه: 
يف كتابه ذكره اإلمام أبو سعيد إمساعيل بن أيب القاسم البوشنجي ». {احلمُد هلل ربِّ العاملني}

عين اجلهر ي-الذي ألفه اخلليفة املستظهر مث قال: وقد رُوينا مثل مذهبنا » اجلهر ابلتسمية«
 َأوَّْلَناُه يف حديث أنس.َنصًّا عنه مرفوًعا وموقوفًا، فـَيَـَتَأوَُّل ما َرَوْوُه من هذا مبا  -ابلتسمية

َمْيَسَرَة َعْن َأِيب اْجلَْوزَاِء، عنها وحديث عائشة رضي هللا عنها خرَّجه مسلم من حديث بَُدْيِل بِن 
َربِّ وَسلََّم َيْستَـْفِتُح الصََّالَة اِبلتَّْكِبِري َواْلِقَراَءَة بِـ {اْحلَْمُد هلِلِ  َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليهِ «قالت: 

 ».اْلَعاَلِمَني}
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به بَُدْيٌل عن أيب اجلوزاء ليس له  هو حديث انفرد»: التمهيد«و » اإلنصاف«وقال أبو عمر يف 
أاب اجلوزاء ال يـُْعَرُف له مساٌع من عائشة نتان ال ُخيْتَـَلُف فيهما إال أ�م يقولون إن إسناد غريه ومها ث

 وحديثه عنها إرسال. انتهى.
أما مساعه منها فممكن لكو�ما كا� يف ُعْمٍر واحٍد وبلٍد واحٍد، يؤيد ذلك ما رواه الفر�يب يف  

ثـََنا بَُديْ » الصالة«كتاب  ثـََنا ابن طهمان، حدَّ ٌل َحدَّثَنا مزاحم بن سعيد، أخرب� ابن املبارك، حدَّ
» أرسلُت رسوًال إىل عائشَة أسأهلا عن صالة النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «عن أيب اجلوزاء قال: 

 احلديَث.
اتريخ «يه إال أبو داود الطيالسي، ويف وقال الطرباينُّ: مل يروه عن عبد الرمحن بن بديل عن أب

ي عن أيب اجلوزاء قال: عن مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النُّْكر » البخاري
 أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنيت عشرة سنة ليس من القرآن العظيم آية إال سألتهما عنها.

ا تعارض هذه األحاديث منها: قال أبو عبد هللا: يف إسناده نظٌر، وقد وردْت أحاديث ظاهره
 َصلَّى هللاُ كاَن رسوُل هللا«حديث شريك عن سامل عن ابن جبري عن عبد هللا بن عباس قال: 

قال احلاكم: هذا إسناد صحيح ليست ». عليِه وَسلََّم يـَْفَتِتُح صالَتُه بـ {بسم هللا الرمحن الرحيم}
 عجالنله علة، احتج مسلم بشريك، والبخاري بسامل وهو ابن 
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من حديث مسلم بن إبراهيم، » اجلهر ابلتسمية«األفطس، ورواه أبو سعيد البوشنجي يف كتاب 
علي عن أبيه عن َحدَّثَنا محاد بن سلمة عن عاصم عن سعيد عنه، ومن حديث عبد الصمد بن 

غريٌب وهو صاحل  حديث ابن عباس حسنٌ »: البسملة«جده يرفعه، وقال ابُن ِدْحَية يف كتاب 
بن ُخثـَْيٍم َعِن اْألَْوَقِص من حديث سعيد » األوسط«اإلسناد مستقيمه، وملا رواه أبو القاسم يف 

يب سليمان عن أيب عن عطاء عنه، ورواه أبو عيسى من حديث املعتمر عن إمساعيل بن محاد بن أ
: الصحيح يف هذا احلديث خالد الواليب هرمز عنه، وقال: ليس إسناده بذاك، وقال ابن عبد الرب

ا واألكثر واألشهر أنه كان جيهر هبا، أنه روي عن ابن عباس فعله ال مرفوًعا، واْخُتِلَف عليه أيضً 
 وإ�ا أول آية من الفاحتة وعليه مجاعة أصحابه.

 من حديث أمحد بن حممد بن عمارة عنه مرفوًعا.» م ابن ُمجَْيعمعج«ورويناه يف 
بسنٍد ُحِكَم عليه ابلصحة يف بعض النسخ من حديث أمحد بن حممد بن » ينكتاب الدَّارَُقطْ «ويف 

دثين أيب عن أبيه قال: صلَّى بنا املهدي فجهر ابلبسملة، قال: َفَسأَْلُتُه، فقال: حيىي بن محزة ح
 .»أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َجَهَر ابلبسملةِ «عن جده عن ابن عباس:  حدثين أيب عن أبيه

، حدَّثـََنا ابن جريج عن عطاء عنه:  أنَّ «ومن حديث جعفر بن عنبسة عن عمر بن حفص املكيِّ
 ».ِن الرحيِم} حىتَّ قُِبضَ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مل يـََزْل جيهْر يف السُّْورَتـَْنيِ بـ {بسِم هللا الرمح
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 به احلديث، وعند احلاكم من حديث ُمثـَىنَّ بن قال ابن القطان: جعفر هذا جمهوُل احلاِل وضعف
ى ُهللا عليِه وَسلََّم ال يعلُم َخْتَم كاَن َصلَّ «الصَّبَّاِح عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عنه: 

ثـََنا ابن جريج ». السُّورِة حىت تنزَل {بسم هللا الرمحن الرحيم} ومن حديث الوليد بن مسلم، حدَّ
َكاَن املُْسِلُمْوَن َال يـَْعَلُمْوَن اْنِقَضاَء السُّْورَِة َحىتَّ تـَْنِزَل {ِبْسِم ِهللا «عن عمرو عن سعيد عنه: 

وقال: صحيح على شرط ». لرَِّحيِم}، فَِإَذا نـََزَلْت َعِلُمْوا َأنَّ السُّْورََة َقِد انـَْقَضتْ الرَّْمحَِن ا
ٌظ غري أنَّه خمتلٌف يف وصله هذا حديٌث حمفو »: �ج الصواب«الشيخني، وقال اخلطيب يف كتابه 

البسملة آية  إيضاح الداللة والربهان على أن«وإرساله، وأما قول أيب العباس بن تيمية يف كتابه 
 ال أعلم ملن انتهى أثًرا إال حديث ابن عباس فغري جيد ملا يذكره بعد.»: من القرآن

ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن الَ  أن النيب َصلَّى«وعند أيب داود من حديث ابن جبري عن ابن عباس: 
ذكر ابن عباس قال: قد  من غري» املراسيل«يـَْعِرُف َفْصَل السُّْورَِة ... ) احلديَث. وملا ذكره يف 



َكأن رسول ِهللا َصلَّى ُهللا «ُأْسِنَد هذا احلديث، واملرسل أصح، وقال اخلطيب روى سعيد عنه: 
-ْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}، وََكاَن املْشرُِكْوَن تـََراُه َيْدُعو ِإَىل ِإَلِه اْلَيَماَمِة، عليِه وَسلََّم َجيَْهُر بِِقَراَءِة {بِ 

 ] َفَما َجَهَر َرُسْوُل هللاِ 110فـَنَـَزَلْت {َوال َجتْهْر ِبَصالِتَك} [اإلسراء  -ُنوَن ُمَسْيِلَمةَ يـَعْ 
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 ».ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} بعدُ  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بِـ {ِبْسمِ 
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قال أبو عمر: هذه الرواية الضعيفة يف أتويل هذه اآلية مل يـَُتابَْع عليها الذي جاء هبا، وقَاَل 
َهِقيُّ يف  مثل عطاء وابن جبري وطاوس وجماهد  حديث ابن عباس عنه وعن أصحابه»: املعرفة«البَـيـْ

ى خطأ وقع يف رواية عبد امللك بن أيب بشري عن عكرمة عنه: وعكرمة مشهور، وفيه داللة عل
بـ {بسم هللا الرمحن الرحيم} قراءة األعراب، قال ابن خزمية: أراد بذلك وهللا أعلم أن  اجلهر

 ُر هبا فكيف العلماء وأهل احلضر؟.األعراب ال خيفى عليهم أن البسملة من القرآن وأنه ُجيْهَ 
لَّى هللاُ َكأن النيب صَ «ِر ْبِن َكِنيٍز عن الزهري عن عبيد هللا عنه: من حديث حبَْ » �ج الصواب«ويف 

يًَة ِمْن  عليِه وَسلََّم َيْستَـْفِتُح اْلِقَراَءَة بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}، َويـَُقْوُل َمْن تـَرَكَها فـََقْد تـََرَك آ
ثـََنا أبو ، وعند احل»ِكَتاِب ِهللا تـََعاَىل، ِمْن َأْفَضِلَها اكم: أخرب� عبد هللا بن حممد بن الزاهد، حدَّ

ثـََنا أبو نصر، حدَّثـََنا  زكر� حيىي بن حممد الكرسين َحدَّثَنا عيسى بن حممد بن موسى الطَُّرْيِثيِثي، حدَّ
َوَجَل َقْد  ِإنَّ َهللا َعزَّ «ِيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: مقاتل بن سليمان عن الضحاك عنه عن النَّ 

َلى، قَاَل ُهللا َتعَاَىل: َقَسْمُت َهِذِه السُّورََة  أَنـَْزَل َعَليَّ ُسْورًَة َمل يـُْنزِْهلَا َعَلى َأَحٍد ِمَن األَنِْبَياِء َوالرُُّسِل تـُتـْ
َنُه، فَِإَذا قَاَل: ُة الِكَتاِب، َجَعْلُت ِنْصَفَها ِيل َوِنْصَفَها َلُه، َوآيَ بـَْيِين َوبـَْنيَ َعْبِدي َوِهَي فَاِحتَ  ٌة بـَْيِين َوبـَيـْ

، َأَحُدُمهَا َأَرقُّ ِمَن اْآلَخِر، {ِبْسِم ِهللا الرَّمحَْ  ِن الرَِّحيِم} قَاَل ُهللا تعاىل: َعْبِدي َدَعاِين اِبْمسَْنيِ رَِقيَقْنيِ
} ... الرَِّحيُم َأَرقُّ ِمَن   .احلديثَ » الرَّْمحَِن، فَِإَذا قَاَل: {اْحلَْمُد هلِلَِّ
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وحديث الليث بن خالد بن سعيد ومها مجيًعا ثقتان من ثقات املصريني، وقد رواه غري الليث، 
 وقد اتبع املقربي وهو موىل التَّوَأَمة.

وقَاَل » صحيحه«، وابن حبان يف »منتقاه«اته ثقات، وذكره اجلاروُد يف وقَاَل الدَّارَُقْطين: رو 
: إسناده صحيح، و  َهِقيُّ يف موضع آخر رواته ثقات جممٌع على عدالتهم ُحمَْتٌج هبم يف الصحيح البَـيـْ



 آخرين. وكذا قاله اإلشبيلي وأبو شامة يف
 إسناده وثقة رجاله. وقال اخلطيب: هذا حديث اثبت صحيح ال يتوجه عليه تعليل التصال

بد هللا بن وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وشاهده: ما أخرب�ه أبو حممد ع
ُبَكْري، حدَّثـََنا إسحاق، َحدَّثَنا إبراهيم بن إسحاق السراج، َحدَّثَنا عقبة بن مكرم، حدَّثـََنا يونس بن 

لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َجيَْهُر بِـ {ِبْسِم ِهللا َكأن النيب صَ «مسعر عن حممد بن قيس عن أيب هريرة: 
 ».الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}

وعنده من حديث  -يعين بدل مسعر-ْطين: الصواب إىل هذا السند أبو معشر قَاَل الدَّارَقُ 
َكاَن   أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «أويس عن العالء عن أيب هريرة:  منصور بن مزاحم َحدَّثَنا أبو

 ِإَذا قـََرَأ َوُهوَ 
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قَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة: ِهَي آيٌَة ِمْن ِكَتاِب ِهللا تعاىل, ». الرَِّحيِم} يـَُؤمُّ النَّاَس افْـتَـَتَح بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَنِ 
 ُتْم فَاِحتََة اْلِكَتاِب فَِإنـََّها اْآليَُة السَّاِبَعُة.اقْـَرؤوا ِإْن ِشئْـ 

يث خالد بن إلياس عن سعيد بن أيب سعيد عنه قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ومن حد
ِن الرَِّحيِم} ِفْيَما َجيَْهُر بِِه ِيف  ِجْربِْيُل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَم َفَكبـََّر مثَُّ قـََرَأ {ِبْسِم ِهللا الرَّمحَْ  َعلََّمِينْ «

 ».ُكلِّ رَْكَعةٍ 

)1/434( 

 

قال أبو عمر: مما يشهد لصحة حديث ابن أيب هالل عن نعيم حديث سعيد وصاحل بن بنان، 
اَىف بن عمران عن من حديث اْلُمعَ » اإلكليل«ويس عن العالء، ورواه احلاكم يف ورواه ابن أيب أ

احلَْمُد هلِل َربِّ الَعاَلِمَني} َسْبَع َمرَّاٍت َأوََّهلُنَّ {ِبْسِم ِهللا «{نوح عن أيب بالل عن أيب هريرة يرفعه: 
ْطين بسند صحيح من حديث أيب بكر بن وعند الدَّارَقُ ». الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} َوِهَي السَّْبُع اَلمثَاِين 

ِإَذا «بن جعفر أخربين نوح بن أيب بالل عن سعيد بن أيب سعيد عنه:  احلنفي عن عبد احلميد
} فَاقْـَرؤوا: {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} ِإنـََّها ُأمُّ اْلُقْرآِن , َوُأمُّ اْلِكتَ  : {اْحلَْمُد هلِلَِّ ْبُع اِب, َوالسَّ قـََرْأمتُِ

 ».} ِإْحَدى آَ�تـَُهااْلَمثَاِين, و {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 
قال احلنفي: مث لقيت نوًحا فحدثين عن سعيد عن أيب هريرة مبثله ومل يرفعه، ويف هذا ردٌّ ملا قاله 

َكاَن َصلَّى «ورواه من حديث علي بن اثبت اجلزري عن نوح بلفظ: » األوسط«أبو القاسم يف 
ِمَني} َسْبع آَ�ٍت ِإْحَداُهنَّ: {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}،  عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: {احلَْمُد هلِل َربِّ الَعالَ هللاُ 

مل يروه عن نوح إال عبد احلميد تفرد به علي » َوِهَي السَّْبُع اْلَمثَاِين وهي أُمُّ اْلُقْرآِن وفَاِحتَُة اْلِكَتابِ 



احلنفي رواه له سعيد ا ذكره اإلشبيلي مصحًحا له عاب ذلك أبو احلسن القطان أبن بن اثبت، ومل
موقوفًا خبالف ما رواه له عبد احلميد، فصارت املسألة مسألة ما إذا ُروي عن رجل حديث وأنكر 

 أن يكون حدَّث به، أو تكون مسألة رجٍل ُمَضعٍَّف اْخُتِلَف عليه. انتهى.
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لعلَّ نوًحا » �ج الصواب«فإذا رفع شيًئا قُِبَل منه، ويف »: الصحيحني«ثه يف عبد احلميد حدي
واه إمساعيل البوشنجي يف  مسعه من أيب سعيد ومن سعيد، ورواه عنهما ويصح القوالن مًعا، ور 

من حديث عصمة بن خالد عن أيب أويس عن الزهري عن سعيد بن » اجلهر ابلبسملة«كتابه 
َكاَن يـَْفَتِتُح الِقَراَءَة ِب {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}، فَِإَذا قَاَل: َوَال «فظ: املسيب عنه مرفوًعا بل

مث قال: منت » هِبَا َويـَُقْوُل: َمْن َواَفَق أَتِْميُنُه أَتِْمَني اْلَمالَِئَكِة ُغِفَر َلهُ  َجيَْهُر الضَّالِّْنيَ قَاَل: آِمْني 
 والد عصمة ومن يروي عنه عصمة خمتلف فيه. احلديث متفق عليه، والرواية عن

َراَءِة، فـََقَرَأ يَها اِبْلقِ وحديث أنس بن مالك عن معاوية بن أيب سفيان َوَصلَّى اِبْلَمِديَنِة َصَالًة َجَهَر فِ 
الرَِّحيِم} ِللسُّورَِة الَِّيت  فيها: {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} ِألُمِّ اْلُقْرآِن، َوَملْ يـَْقَرْأ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَنِ 

 بـَْعَدَها فـََلمَّا َسلَّمَ 
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َعُه ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن واألَ  ُكلِّ َمَكاٍن: َ� ُمَعاِويَُة، َأَسَرْقَت الصََّالَة َأْم َنِسيَت؟   ْنَصاِر ِمنْ َ�َداُه َمْن مسَِ
رواُه احلاكُم ». لرَّْمحَِن الرَِّحيِم} لِلسُّورَِة الَِّيت بـَْعَد ُأمِّ اْلُقْرآنِ فـََلمَّا َصلَّى بـَْعَد َذِلَك قـََرَأ: {ِبْسِم ِهللا ا

د هللا بن عثمان بن ُخثـَْيٍم أن أاب بكر يج أخربين عبمن حديث الشافعي عن عبد اجمليد عن ابن جر 
بن حفص أخربه عنه وقال: صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد اجمليد بن عبد العزيز، 

الرواة متفق على عدالتهم وهو علة حلديث شعبة وغريه عن قتادة عن أنس الذي فيه عدم  وسائر
 و�خذ عن كل أحد. ه يَُدلِّسُ اجلهر ابلبسملة، فإن قتادة على ُعُلوِّ َقْدرِ 

املغين «وقَاَل الدَّارَُقْطين: رجاله كلهم ثقات وهو خمالف ملا ذكره عنه ابن بدر املوصلي يف كتابه 
 ».والكتابعن احلفظ 
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 قَاَل الدَّارَُقْطين: ال يصح يف اجلهر ابلبسملة شيء وكأنه غري جيد ملا ذكر�ه وهللا تعاىل أعلم.
ثـََنا عبد هللا بن ُخثـَْيٍم عن إمساعيل عن ورواه الدَّارَُقْطين أيًضا من حديث إمساعيل بن عياش، حدَّ 



الشافعي: ورواه عن حيىي بن ُسَلْيم عن ابن ُخثـَْيم  ُعبَـْيِد بن رفاعة عن أبيه عن جده، وقال اإلمام
َهِقيُّ: أراد الشافعي أن اثنني رو�ه عن أحسب هذا اإلسناد أحفظ من اإلسناد األول ، قَاَل البَـيـْ

 أنه قال عن إمساعيل بن عبيد عن أبيه عن جده، ورواه عبد الرزاق عن ابن ُخثـَْيٍم عن إمساعيل إال
 جمليد.ابن جريج كما رواه عبد ا

وحيتمل أن وابن جريج حافظ إال أن الذين خالفوه عن ابن ُخثـَْيم وإن كانوا غري أقو�ء فهم عدٌد، 
ا احلديث يكون ابن خثيم مسعه من الوجهني وهللا تعاىل أعلم، قال اخلطيب: فحصل من هذ

ع أهل خاصة أن اجلهر ابلتسمية مذهب من كان ابملدينة أمجعوا عليه، واإلمجاع عند مالك إمجا 
 املدينة.

 ».ورفعَت؟أيَن {بسم هللا الرمحن الرحيم}؟ وأيَن التكبري إذا َخَفْضَت «ويف لفظ عنده: 
 عمر. قال اخلطيب: وذكر هذا اخلرب عبد الرزاق وغريه عن ابن جريج عن �فع عن ابن

ِة {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قـََرَأ ِيف الصََّال «وحديث أم سلمة 
احلديَث. ذكره » ِمَني} آيـَتَـْنيِ، {الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} َثَالُث آَ�تٍ فـََعدَّها آيًَة {اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعالَ 

وقال: حديث سعيد بن حيىي بن سعيد األموي عن ابن » اجلهر ابلبسملة«ي يف كتابه البوشنج
يكة، وقال: قال طاهر النيسابوري هذا حديث حسن، ورواه ابن خزمية يف جريج عن أيب مل

خداش، َحدَّثَنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أيب من حديث خالد بن » صحيحه«
 وقال: عمر بن هارون أصل» مستدركه«د هللا يف مليكة عنها، وملا خرجه أبو عب
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ا حديث صحيح وكذا قاله غريه ممن تبعه من هًدا، وقال أبو شامة: هذيف السنة، وإمنا خرجه شا
بن حممد قال يف عمر:  املتأخرين، كأ�م اعتمدوا على تصحيح ابن خزمية وما علموا أن صاحل 

الشفعة يف كل «كان يكذب وتكلم فيه غريه بكالم فيه ِإْقَذاٌع، وملا ذكر الطُّْرُطوشي حديثه: 
 هارون كذاب.رده بقوله: عمر بن » شيء

َهِقيُّ: يف هذا املوضع ليس ابلقوي فنظر� لعلََّنا جنده من رواية غريه فوجد� أاب عبيد  وقَاَل البَـيـْ
ثـََنا ابن » القراءة«رواه يف كتاب القاسم بن سالم  بسند صحيح عن حيىب بن سعيد األموي، حدَّ

ِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم، اْحلَْمُد هلِل يقطع قراءته آيًة آيًة {ِبسْ «جريج عن ابن أيب مليكة عنها بلفظ: 
مثله، ويف كتاب  وأاب بكر بن أيب شيبة رواية عن حفص بن غياث عن ابن جريج». َربِّ اْلَعاَلِمَني}

للسَّاجي ُمَتاِبًعا البن جريج بسند صحيح على رأي ابن حبان قال: َحدَّثَنا » اجلرح والتعديل«



، َحدَّثَنا �فٌع عن عمَر اجلَُمِحيِّ مسعت ابَن ُحمَمَُّد ْبُن ُموَسى احلَْ  ، َحدَّثَنا عمُر بُن علي اْلُمَقدَِّميُّ َرِشيُّ
 ؤمنني رضي هللا عنها احلديَث.أيب ُمَلْيَكَة حيدث عن أم امل
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� فيه ورواه أبو القاسم املغريب عن داود بن ُرَشْيد، حدَّثـََنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج مث إ�َّ نظر 
رها أبو عيسى فإنه ملا رواه عن علي بن اثنيًة فوجد� فيه علة خفيت على ابن خزمية وغريه ذك

ُحْجٍر عن حيىي بن سعيد عن ابن جريج من غري التسمية قال: هذا حديث غريب وليس إسناده 
ا وصفت مبتصل ألن الليث روى هذا احلديث عن أيب مليكة عن يـَْعَلى ْبِن َممَْلٍك عن أم سلمة أ�

فًا، وحديث الليث أصح وقاله بعد أيب عيسى غريه قراءة النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حرفًا حر 
فأرد� أن يعرف حال يـَْعلى هذا الداخل بني ابن أيب مليكة وبني أم سلمة، وإن كان السَّاِجيُّ قد 

 جيزم به الرتمذي، وليس أسلفنا عنه حتديثه عنها على لسان ثقة فكفا� مؤنة االنقطاع الذي مل
تدل على عدم مساعه منه، هذا الليث مسع من الزهري مبجرد رواية الشخص عن آخر بوساطة 

الكثري وروى عن مجاعة عنه وكذا غريه فيحمل حديث ابن أيب مليكة هنا على أنه مسعه أوًال من 
معاصرها وقطني يعلى عنها مث مشى إليها فسمعه منها وهذه سجية مجاعة من األئمة ولكونه 

 ِض أحد على انقطاع ما بينهما ويف بعض هذا كفاية.بلدها، ومسع ممن هو أقدم مواًت منها، ومل يق
فصح سند هذا » الثقات«ولئن سلمنا االنقطاع فالواسطة بينهما ثقة ذكره ابن حبان يف كتاب 

 احلديث على هذا وهللا تعاىل أعلم.
لصالَة بدَأ بِـ هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كاَن ِإَذا افْـتَـَتَح ا أنَّ رسولَ «وحديث عبد هللا بن ُعَمَر: 
بسند ضعيف وقال: مل يروه عن » األوسط«ذكره أبو القاسم يف ». {ِبْسِم هللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيِم}

 عبد هللا بن عمر عن �فع إال ابن أخيه عبد الرمحن بن عبد هللا بن عمر
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بدَأ بـ {بسِم ِهللا الرمحِن الرحيِم} يف أمِّ «تفرد به عتيق بن يعقوب الزبريي، ويف موضع آخر: 
علل «نيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ويف ويذكر أنه مسع ذلك من ال» القرآِن ويف السُّورِة اليت تليها

عبد هللا مرفوًعا ورواه  وقد جاء من رواية معتمر وعقبة بن عامر وأيب ضمرة عن»: الدَّارَُقْطين
أيوب السختياين وابن عون واحلسن بن احلر والضحاك بن عثمان ويزيد بن عياض عن �فع عنه 



ن أمحد بن حممد بن سعيد، َحدَّثَنا أمحد بن بسند صحيح ع» السنن«قوفًا، وذكره يف كتاب مو 
حنظلة بن أيب سفيان عن سامل عنه: ُرْشد بن ُخثـَْيٍم اهلاليل، حدَّثـََنا عمِّ سعيد بن خثيم، حدَّثـََنا 

ى ُهللا عليِه وَسلََّم كان جيهُر أنَّه كاَن جيهُر بـ {بسِم ِهللا الرمحِن الرحيِم}، وذكَر أنَّ رسوَل هللا َصلَّ «
 ».كاَن ال َجيَْهرُ «قال اخلطيب: وهذه أوضح طريًقا من حديث سامل:  ».هبا

ثـََنا أبو الطاهر أمحد بن عيسى، أيًضا: من حديث جعفر بن حممد بن م» السنن«ويف  روان، حدَّ
ثـََنا ابن أيب ُفَدْيٍك، عن �فع عنه:    َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأيب بكرقاَل: َصلَّْيُت خلَف النيبِّ «حدَّ

 ،.»وعمر فَكانُوا َجيَْهُروَن ابلبسملةِ 
ر وهو مرتوك عن سامل عن أبيه ب  لفظ ابن أيب فديك.قال أبو احلسن: ورواه إبراهيم بن ُمَبشِّ
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من طريق ضعيفة من حديث إمساعيل بن حممد الطلحي، َحدَّثَنا داود بن عطاء »: اإلكليل«ويف 
كاَن جربيُل ِإَذا جاءِين «لََّم قاَل: عن موسى بن عقبة عن �فع عنه: أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

ويف كتاب البوشنجي من حديث طاهر ». ن الرحيم}ابلوحي أول ما يـُْلِقي عليَّ {بسم هللا الرمح
حديث عبد الرمحن بن عبد هللا عن أبيه وعمه عبيد هللا بن محاد بن عمرو املعري عن �فع، ومن 

اد بن سلمة عن أيوب عن �فع كلهم عنه عن �فع، ومن حديث مسلم بن إبراهيم َحدَّثَنا مح
ْطين، ورواه البوشنجي أيًضا من حديث أيب بكر املقدمي مرفوًعا وفيه كما ترى رد ملا ذكره الدَّارَقُ 

أبو عبيدة عن مسلم عن أيب الرَّحيل قال: دخَل رجٌل ُيَكىنَّ أاب الَقْعَقاِع َحدَّثَنا املعتمر، حدَّثـََنا 
صلَّْيُت خلَف «مر فصلَّى هبم فقرَأ بسم هللا الرمحن الرحيم َفُسِئَل فقاَل: وجابر بن زيد على ابن ع

َحىتَّ ماَت، ولْن أَتْـرَُكَها َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهو يقرُأ هِبَا َحىتَّ ماَت، وخلَف عمَر يقرُأ هبا  النيبِّ 
ن بن ذخرية أخي أيب اخلطاب يف  وزعم الشيخ أبو عمرو وعثما». َأَ� َحىتَّ أموَت إْن شاَء هللا تعاىل

ديث أيب الطاهر عن ابن أيب فديك عن أن ح»: االنتصار ملا صح يف البسملة من األخبار«كتابه 
قاٌت ُحَفاٌظ أثباٌت، وهو على شرط األئمة �فع صحيح ال مطعن يف رجاله ألحد، ومجيع رواته ث

اجه لصحته واستواء طرفيه يف امللتزمني لتخريج الصحيح، وهو حديث عزيز الوجود يلزمهم إخر 
 باد اإلبلاحلفظ والعدالة واجلاللة، وهو يساوي رِْحلة ولو ضربت أك
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من احلفاظ يف البسملة أجزاًء ال تساوي  يف طلبه إىل بـَْرِك الِغَماد لكان قليًال، وقْد خرََّج مجاعة

إال أنه ما عثر على هذا  هو أجودها» االنتصاف«هباء، والبن عبد الرب يف ذلك كتاب مساه 



 ني للشافعي عليه. انتهى كالمه.احلديث وال اهتدى إليه ومل يقف كما مل يقف غريه من املتعصب
 غفر هللا لنا وله وللمسلمني.
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 وَهَذا َلَعْمِري قوُل مْن ملْ يـَُباِشِر ... كالَم احلَِديثيِّْنيَ َوْسَط الدَّفَاتِر
 اِبرِ ومل يَر شيًئا قالُه يف كتابه ... علي نـَُراُه الفضَل عنَد اْلُمكَ 

 . يقوُل شهريًا عنَد أهِل البصائِرِ أبنَّ الذي يرويه يكذُب يف الذي ..
لوجد الدَّارَُقْطين قال إثر ختريج هذا احلديث: أبو » السنن«داه هللا أبن نظر يف أصل كتاب ولو ه

الطاهر أمحد بن عيسى هذا كذاب، فعدم هدايته إىل هذا احلديث أوىل به من االهتداء إليه وأظنه 
أيب فديك وقد   ْرح، وابن السَّْرِح ملْ أَر له رواية عنعتقد أنه أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن السَّ ا

كفى هذا التخرَص كلَّه واحلسباَن قوُل الدَّارَُقْطين؛ ألنه صاحب الدار وهو أدرى ابلذي فيه، 
إليه مل ينكره أحد على أ�َّ قد أسلفنا حديث سامل من عند الدَّارَُقْطين وسنده صحيح فلو اهتدى 

ان أمحد ثقة بينهما أبو سعيد  احلديث ِعلَّتَـْنيِ توجبان ضعفه أن لو كعليه، مث إ�َّ وجد� يف
 البوشنجي:

 األوىل: هل هو أبو طاهر أو ابن طاهر ذكره عن السَُّلمي أيب عبد الرمحن.
ضبط الراوي عنه  الثانية: دخول واسطة ابن أيب ذئب وهو وإن كان إماًما ثقة فيه إشعار بعدم

 وهللا تعاىل أعلم.
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قَاَل ِيلْ َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكْيَف تـَْقَرُأ ِإَذا ُقْمَت ِيف الصََّالِة؟ قـُْلُت: «وحديث جابر: 
رواه أبو عبد هللا احلاكم يف  ». بِّ اْلَعاَلِمَني} قَاَل ُقْل: {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}َأقْـَرُأ {اْحلَْمُد هلِلِ رَ 

بسنٍد جيٍد من حديث عبد هللا بن �فع الصائغ عن َجْهِم بن عثمان اْلُمَصحَِّح » اإلكليل« كتابه
جي من حديث عن جعفر حممد عن أبيه عنه، ويف كتاب البوشن» ستدركامل«حديثه عنده يف 

حفص بن عمر الدوري َحدَّثَنا عبد هللا بن قطن عن الفضل بن جنيح عن مالك عن أيب الزبري عنه 
حديث علي و ».نيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَْفَتِتُح الصََّالَة بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}أن ال«

قال ».ليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم} ِيف َصالَتِهِ َكان النيب َصلَّى ُهللا ع«بن أيب طالب: 
 يث صحيٌح.أبو شامة يف حديثه: هو حد



وقد صحت الرواية عن عليٍّ وابن عباس وابن عمر وأيب »: �ج الصواب«وقال اخلطيب يف 
 بسند ال أبس به» اإلكليل«هريرة، ورواه يف 
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بن محاد، َحدَّثَنا حممد بن محاد بن إسحاق، حدَّثنا سليمان بن عبد العزيز بن أيب عن إبراهيم 

ن موسى بن عبد هللا بن حسن عن أبيه عن جده عبد هللا بن حسن بن اثبت، حدَّثـََنا عبد هللا ب
عيسى بن عبد هللا بن حممد بن عمر  حسن عن أبيه عن احلسن بن علي عن علي، ومن حديث

ًعا«يب عن أبيه عن جده مرفوًعا بلفظ: بن علي، حدثين أ يـْ  ».َجيَْهُر ِيف السُّْورَتـَْنيِ مجَِ
عن أبيه عن علي: قَاَل ِيل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ومن حديث جعفر بن حممد عن أبيه 

ِمَني} قَاَل ُقْل: {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن صََّالِة قـُْلُت: {اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعالَ َكْيَف تـَْقَرُأ ِإَذا ُقْمَت ِإَىل ال«
 ».الرَِّحيِم}
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َصلَّى ُهللا عليِه  أن النيب«يب الطفيل عن عليٍّ وعمار: ومن حديث َعْمرو بن مشر عن جابر عن أ
 ». الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}وَسلََّم َكاَن َجيَْهُر ِيف املَْكتـُْواَبِت بِـ {ِبْسِم هللاِ 

ومن حديث حممد بن حسان الَعْبِدي عن اجلُْعِفي بنحوه، ورواه أبو عمرو بن دحية من جهة 
كم بن ظهري عن حممد بن حسان العبدي عن جابر مث قال: الطرباين من حديث إبراهيم بن احل

 هذا حديث غريب وهو صاحل اإلسناد إن شاء هللا تعاىل. انتهى.
ي من أي أمريه أعجب، أمن استغرابه إ�ه مع ما ذكر� من ُطُرِقه أو من صالحيته وفيه ما أدر 

ثله وشر منه، وكان هذا الرجل عنده إبراهيم، وفيه يقول أبو حامت الرازي: كذَّاب، وجابر اجلعفي م
نَـبَّه على ومهه فيه ولئال يغرت ب كالمه بعض ال يعرف من هذه الصنعة شيًئا وإمنا نذكر كالمه هنا لِيـُ

 الفقهاء الذين ليس احلديث من شأ�م.
يٍء تـَْفَتِتُح الُقْرآَن أبَِيِّ شَ «وحديث بـَُرْيَدَة بِن اُحلَصْيب: قَاَل ِيلْ َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

رواه الدَّارَُقْطين » اَل: ِهَي ِهيَ ِإَذا افْـتَـَتْحَت الصََّالِة قَاَل: قـُْلُت: بـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}، قَ 
 أبسانيد واهية عن عمرو بن مشر عن اجلعفي.» اإلكليل«واحلاكم يف 
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خلطيب من حديث لداالين وعبد الكرمي أيب أمية، وعند اومن حديث إبراهيم بن حمشر وأيب خالد ا
أُْنزَِلْت َعَليَّ آيٌَة َمل «وَسلََّم قال:  أيب خالد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النيب َصلَّى ُهللا عليهِ 

». ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}تـَْنِزْل َعَلى َنِيبٍّ َغْريِ ُسَلْيَماَن ْبِن َداْوَد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوِهَي {ِبْسِم 
حلكم قال: ورواه سلمة بن صاحل األمحر عن يزيد بن عبد الكرمي أيب أمية عن سليمان، وحديث ا

َصلَّْيُت َخْلَف النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفَجَهَر ِيف الصََّالِة «عن عمري الثمايل وكان بدرً� قال: 
رواه الدَّارَُقْطين عن احلسن بن بشٍر، ». الَّلْيِل َوَصَالِة الَغَداِة َوَصَالِة اجلُُمَعةِ  اِبلَبْسَمَلِة ِيف َصالَةِ 

ثـََنا أْمحَُد بْ  ثـََنا إبـَْراِهيُم ْبُن َحِبيٍب الطَّائِِفيُّ عنه، وقال ابن عبد حدَّ ُن ُموَسى ْبِن ِإْسَحاَق احلَِْماُر، حدَّ
 من حديث أهل الشام ال تصح، وقال الرب: شهد بدرًا ورويت عنه أحاديث مناكري
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ة منكرة وهو ضعيف أبو حامت: ال نذكر مساًعا وال لقاء، روى عنه ابن أخيه موسى بن حبيب نسخ

احلديث وبنحوه قال أبو أمحد العسكري ويف كلٍّ منهما نظر ملا تقدم؛ وألن أاب عبد هللا بن َمْنَده 
وصفه »: الصحابة«ريه، َوِلَما ذكره ابن أيب عاصم يف كتاب وصفه مبا وصفه به الدَّارَُقْطين وغ

 بَِقيُّ ْبُن َخمَْلٍد فيما ذكره أبو حممد بن حزم.بصحبة النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وكذا الَباوردي و 
وحديث عائشة رواه الدَّارَُقْطين بسنٍد واٍه من حديث احلكم بن عبد هللا بن سعيد عن القاسم 

 ».نَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َكاَن َجيَْهُر بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}أَ «عنها: 
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ومن حديث حممد بن أيب اخلصيب األنطاكي، َحدَّثَنا عبد اجلبار بن الورد عن ابن أيب مليكة: 
ْعُت َعاِئَشَة وُسِئَلْت َعْن آيٍَة فـََقاَلْت: {بِ   الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ُهللا َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم} ْسِم هللاِ مسَِ

 ]».2[آل عمران: 
َأنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاُ «ويف لفٍظ للحاكم عن القاسم عنها وعن أبيها، ويف لفظ أو عن أبيها 

َأنَّ النَّيبَّ «وحديث طلحة بن عبيد هللا: }». لرَِّحيمِ عليِه وَسلََّم َكاَن َجيَْهُر بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن ا
». َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: َمْن تـََرَك {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}، فـََقْد تـََرَك آيًَة ِمْن ِكَتاِب هللاِ 

من » الصواب �ج«وقد عدها علي فيما عدَّ من أم القرآن {بسم هللا الرمحن الرحيم}، ذكره يف 
حديث حممد بن يونس بن موسى، َحدَّثَنا غامن بن احلسن بن صاحل السعدي، َحدَّثَنا سليمان بن 

من » اإلكليل«مسلم املكي، َحدَّثَنا �فع بن عمر عن ابن أيب مليكة عنه، وذكره احلاكم يف 
ِن الرَِّحيِم}، فـََقْد تـََرَك الرَّمحَْ  َمْن تـََرَك ِمْن ُأمَّ الِكَتاِب {ِبْسِم هللاِ «حديث سليمان بن مسلم بلفظ: 

 ».آيًَة ِمْن ِكَتاِب ِهللا تعاىل



وحديُث عبد هللا بن مسعود رواه أبو سعيد إمساعيل بن أيب القاسم البوشنجي عن أيب صاحل 
املؤذن احلافظ قال: أخرب� الشيخ أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي، أخرب� احلسني بن 

ثَنا حممد بن علي بن احلسن، َحدَّثَنا أيب، َحدَّثَنا أمحد بن يعقوب البلخي، م، َحدَّ حممد بن َشْيظَ 
َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه «َحدَّثَنا عبد العزيز بن خالد الرتمذي عن األعمش عن أيب وائل عنه: 

 ».وَسلََّم َصلَّى َفَجَهَر بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}
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َجاَء رَُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: ِإّينِ الَ «وحديث عبد هللا بن أيب أوىف قال: 
، َوَال ِإلَ  َأْسَتِطيُع َأْن آُخَذ ِمَن اْلُقْرآنِ  ًئا ُجيْزُِئِين ِمْنُه، فَقاَل: بسم هللا، َواْحلَْمُد هلِلَِّ ًئا، فـََعلِّْمِين َشيـْ َه َشيـْ

» هللابسِم «ِإالَّ ُهللا، َوُهللا َأْكبَـُر ... ) احلديَث. رواه الدَّارَُقْطين بسند فيه ضعف وبغري ز�دة: 
 صححه ابن حبان وغريه.

 عنه َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َعْن ِجْربِْيَل َصلَّى ُهللا عليِه وحديث أيب بكر الصديق رضي هللا
 الرَّْمحَِن ِبْسِم هللاِ «{ْسَراِفْيَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن َربِّ الِعزَِّة َجلَّ َوَعزَّ َمْن قـََرَأ: وَسلََّم َعْن إِ 

 ذكره احلافظ» َتاِب ِيف َصالَتِِه ُغِفَرْت ُذنـُْوبُهُ الرَِّحيِم} ُمتَِّصَلًة ِبَفاِحتَِة الكِ 
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» املسلسل«لغافقي األندلسي يف كتابه واحد بن إبراهيم املالحي اأبو القاسم حممد بن عبد ال
رغائب «بسند فيه جماهيل، ولفظ احلافظ أيب مروان عبد امللك بن حبيب السلمي يف كتابه 

نَّ } َسْبُع آَ�ٍت ِإْحَداهُ اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ «{عن أيب بكر قَاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: » القرآن
وذكره أيًضا أبو مروان اللخمي املعروف اببن ». ِن الرَِّحيِم}، َوِهَي السَّْبُع املَثَاِين {ِبْسِم ِهللا الرَّمحَْ 
بقوله: ابهلل العظيم لقد حدثين ويؤيد هذا وإن كان ضعيًفا ما » األربعني املسلسلة«أيب الُغْصن يف 

اَل النَِّيبُّ َصلَّى وحديث النعمان بن بشري قَ  ن مذهب أيب بكر اجلهر هبا.ذكره البيهقي وغريه من أ
رواه اخلطيب يف » َأمَِّين ِجْربِْيُل ِعْنَد البَـْيِت َفَجَهَر بِـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}«ُهللا عليِه وَسلََّم: 

ثـََنا ابن عقدة، َحدَّ » النهج« د ثَنا يعقوب بن يوسف بن ز�عن أمحد بن حممد بن الصلت، حدَّ
بن محاد اهلذيل، َحدَّثَنا ِفْطر عن أيب الضحى عنه، والدَّارَُقْطين عن ابن عقدة. الضيب، َحدَّثَنا أمحد 

وحديث جمالد بن ثور وبشر وقيل ُيْسر بن معاوية وكا� من الوفد الذين قدموا على رسول هللا 



ث، العاملني} واملعوذات الثال {يس} وقراءة {احلمد هلل ربَصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فعلََّمُهَما 
وَعلََّمُهَما االبتداء بـ {بسم هللا الرمحن الرحيم} واجلهر هبا يف الصالة، رواه اخلطيب بسند فيه 

 جمهولون.
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املستفاد ابلنظر والكتابة يف «وحديث حسني بن ُعْرُفَطَة األسدي، قال أبو موسى املديين يف كتابه 
ًنا، مث ذكر ه ُحَسْيًال فسماه سيد� رسول هللا كان امس» معرفة الصحابة َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُحَسيـْ

ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة فـَُقْل: {ِبْسِم ِهللا «بسند فيه جماهيل: أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل َلُه: 
»  الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ُقْل ُهَو ُهللا َأَحٌد}} َحىتَّ َختِْتَمَها، {ِبْسِم هللاِ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم اْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

 ِإَىل آِخرِه.
وحديث أيب سعيد اخلدري، قال البُـْوَشْنجي: أخرب� احلافظ أبو صاحل املؤذن إجازًة، أخرب� حممد 

خان، َحدَّثَنا إمساعيل بن بشر، بن احلسني، أخرب� ابُن َشْيَظم، َحدَّثَنا عبد هللا بن حممد بن َطرْ 
َأنَّ «نا عصام بن يوسف، َحدَّثَنا احلسن بن دينار عن احلسن البصري عن أيب سعيد اخلدري: حدث

 ».النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى هِبُِم املْغِرَب َوَجَهَر بـ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}
سَُّلِمي، أخرب� علي بن احلسن بن رواه أيًضا عن أيب صاحل، أخرب� ال وحديث أيب موسى األشعري

أمحد القطان، أخرب� حفص بن عمر بن مطرز بن معروف البَـْلخي، َحدَّثَنا أمحد بن محدون بن 
حرب امللنداين البلخي، حدَّثـََنا عبد هللا بن ِخَراِش بِن َحْوَشَب، َحدَّثَنا الَعوَّاُم بن حوشب عن 

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن َجيَْهُر بِـ « بـُْرَدة عنه: م بن عبد الرمحن السَّْكَسِكي عن أيبإبراهي
 ».{ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}
ِمَن الِقَراَءِة  َكاَن للنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َسْكتَـَتاِن، َسْكَتٌة ِإَذا فرغَ «وحديث َمسُرة بن ُجْندٍب: 

فَأَْنَكَر َذِلَك ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْنيٍ، َفَكتَـُبوا ِإَىل ُأيبَِّ ْبِن  ». ا قـََرَأ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}َوَسْكَتٌة ِإذَ 
 َكْعٍب، َفَكَتَب ِإلَْيِهْم: َأْن َصَدقَ 
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 ة وغريه.: رجاُل إسناده ثقاٌت، وصححه أبو شامَمسَُرُة، قال الدَّارَُقْطين والبيهقيُّ 
ى ُهللا عليِه وَسلََّم َأّينِ َقْد أَنـَْزْلُت أنَّ َهللا َأوَحى ِإَىل ِعْيَسى َصلَّ «وعند أيب داود من حديث عكرمة: 



احلديَث » عليَك آيَة اإلمياِن وهي بسم هللا الرمحن الرحيم فـَْلَتُكن افتتاح صالِتَك وقراءِتَك ... 
 طوله. وهو ُمَعاِرٌض ملا تقدم يف حديث بريدة.ب

عنهم ليست ابلقوية،  قال أبو عمر: وممن كان جيهر هبا عمر بن اخلطاب وعلي وعمار، والطُُّرقُ 
وقد ُرِوَي عن عمر أنه كان يقرؤها، وُرِوَي أنه كان ُيِسرُّ هبا، وكذلك اْخُتِلَف عن أيب هريرة وابن 

أهل البيت، وقال اخلطيب: وجهر هبا عبد هللا بن جعفر بن أيب عباس، قال البيهقي: وهو مذهب 
 واملعتمر و�فع وابن املسيب وعلي طالب واحلسني بن علي وأبو قتادة، وأبو سعيد وابن أيب أوىف

بن احلسني وجماهد وسامل وأبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وحممد بن سريين وأبو وائل وحممد 
يس وعلي بن عبد هللا بن عباس وزيد بن أسلم وحبيب بن أيب اثبت بن املْنَكدر واألزرق بن ق

مد بن علي بن عبد هللا بن عباس وحممد وأبو الشعثاء وعبد هللا بن َمْعِقل بن مقرن ومكحول وحم
 بن عمر بن علي بن أيب طالب وابن أيب ذئب وأبو سنان بن ضرار بن مرة والليث بن سعد.

ْيٍم عن يعقوب بن عطاء قال: صليت خلف عدة من الصحابة رضي ِألَِيب نـُعَ » الصالة«ويف كتاب 
و عمر: وكان جيهر هبا عبد هللا بن هللا عنهم فكلهم جيهر بـ {بسم هللا الرمحن الرحيم}، قال أب

الزبري وسعيد بن جبري وابن عمر وشداد بن أوس بال خالف عنهم وهو قول عطاء وطاوس 
مد بن كعب القرظي وأيب قالبة وعطاء اخلراساين وهو وعمر بن عبد العزيز وحممد بن شهاب وحم

يف سائر السور وهو قول أحد قويل ابن وهب، وكان مالك يرى قراءهتا يف النوافل يف الفاحتة و 
 حممد بن احلسن. انتهى.
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للقاضي إمساعيل عن مالك » املبسوط«ذكر السَلِفيُّ يف معجم شيوخه يف حرف الواو منه أن يف 
 أصحابه.ابلبسملة يف الفرائض، قال: وأما النوافل فال خالف فيها بني اجلهر 

وقال أبو عمر: وكان الشافعي يرى قراءهتا يف املكتوابت والنوافل فرًضا، ومن أسقط منها حرفًا مل 
جتز صالته ومذهب أمحد اإلسرار هبا كمذهب أيب حنيفة، وقال: ال جيهر هبا أحد إال يف قيام 

 ة الكتاب بني السورتني فإنه من فعل ذلك فال شيء عليه.رمضان يف غري فاحت
ابن �فع عن مالك ال أبس بقراءهتا يف الفريضة والنافلة قال: وال يصح هذا عْن مالك إمنا  وروى

ثالٌث ُخيِْفيُهنَّ اإلماُم: االستعاذُة، «هو صحيح عن ابن �فع، وقد روى ابن مسعود بغري خالف: 
 يم}و {بسم هللا الرمحن الرح
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 الكوفيني.
َحدَّثَنا إسحاق عن سليمان الرازي عن أيب سنان عن محاد عن إبراهيم عن »: املصنف«ويف 

». َها بِـ {ِبسِم ِهللا الرمحِن الرحيِم}َصلَّْيُت َخْلَف ُعَمَر َسْبِعْنيَ َصَالًة فـََلْم َجيَْهْر ِفيْـ «األسود قال: 
أنَّ علًيا وعماراً  كا� ال َجيَْهراِن «ن، َحدَّثَنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب وائل: وَحدَّثـََنا شاذا

 ».ابلبسملةِ 
وَحدَّثـََنا زيد بن حباب عن معاوية بن صاحل، أخرب� مالك بن ز�د قال: صلى بنا عمر بن عبد 

 صالة بـ {احلمد هلل رب العاملني}.العزيز فافتتح ال
  عن إبراهيم: اجلهر هبا بدعة. ويف لفظ: ما أدركنا أحًدا جيهر هبا.للدكيين» الصالة«ويف كتاب 

 ويف لفظ: افتتِح الصالَة وتعوذ واقرْأ {بسم هللا الرمحن الرحيم} وتقول ذا يف نفسك.
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ن قال علي بن ع» الواضحة«ويف كتاب  يسى: ُعْظم الفقهاء على أ�ا يف احلمد ليست لِْلُمَطجِّ
وائل آيًة من السور، بل آية من السورة، وأ�ا آية مفردة، واإلمجاع على أ�ا ال تـَُعدُّ يف األ من

القرآن العظيم مفردة. وذكر أبو عمرو بن دحية أن القاضي أاب الطيب قال: أ� أقطع على وهم 
ُهللا عليِه وَسلََّم واجب عليه أن يـَُعلَِّم أمته؛ ألن هللا تعاىل  الشافعي يف البسملة؛ ألن النيب َصلَّى

فكيف مل يبلغ؟. وقال أبو بكر الرازي احلنفي: هي  أمره ابلتبليغ ومخس صلوات يصليها كل يوم
آية بني كل سورتني غري األنفال وبراءة وليست من السور، بل هل قرآٌن مستقٌل كسورة قصرية، 

حابه وهي رواية عن أمحد، وقال حممد بن احلسن: ما بني دفيت وحكى هذا عن داود وأص
تها وال من نفاها الختالف العلماء فيها، املصحف قرآن، وأمجعت األمة على أنه ال يكفر من أثب

مذهب أيب حنيفة يف ترك اجلهر هبا يدلُّ أ�ا ليست من الفاحتة، وقال »: شرح اهلداية«ويف 
ومل حيرم على اجلنب قراءهتا، وقال السرخسي: يكره قراءهتا على جهة البَـْزَدويُّ: مل تثبت قرآً� 

 القرآن.
شرح «وليست من الفاحتة وال من غريها إال يف النمل، ويف  هي من القرآن عند�»: الذخرية«ويف 

 أكثر املشايخ على أ�ا آية من الفاحتة وهبا تصري سبع آ�ت وال جيهر هبا.» احللواين
 ف الرواة عن أمحد هل هي آية من الفاحتة جتب قراءهتا يف الصالة أو ال؟.اختل»: املغين«ويف 

ا ليست من الفاحتة وال آية من غريها وال جيب قراءهتا يف فعنه أ�ا آية من الفاحتة، ورُِوَي أ�
الصالة وهو املنصوص عند أصحابه، وعنه أ�ا آية مفردة تنزل بني كل سورتني فصًال بني السور، 

 بعض آية يف النمل.وعنه أ�ا 



َثم مبصر يف ك تابه وذكر اإلمام أبو زكر� حيىي بن علي بن عبد الرمحن الَقْيسي إمام مسجد الَعيـْ
 أن الفاحتة سبع آ�ت بغري البسملة ملا يف احلديث»: التفسري«
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َراَط اْلُمْسَتِقْيَم} إىل آخرها ثال ث آ�ت، يقول النيب َصلَّى هللاُ عليِه يف قوله عز وجل: {اْهِدَ� الصِّ
 فقال هؤالء وأقل اجلمع ثالث.» دي ما سألَ َعْبِدي ولَعبْ هؤالِء بيين وبَني «وَسلََّم: 

قال البيهقي: ذهب بعض أهل العلم إىل أ�م كانوا قد جيهرون هبا وقد ال جيهرون، والرواية فيهما 
، إال أنه البد من صحيحة من طريق اإلسناد، واألمر فيه واسع، فإن ش اء جهر وإن شاء أسرَّ

، ومن قال مل يقرأ أراد مل جيهر وكذا اجلواب عن قراءهتا وإمنا اختالفهم يف اجلهر دون القراءة
 حديث ابن املغفل. انتهى.

أما قول أيب عمر: ممن كان جيهر هبا عمر وعلي وعمار والطرق عنهم ليست ابلقوية ففيه نظر من 
بسند صحيح عن أيب علي َحدَّثَنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث  حيث إن البوشنجي روى

أبو بكر بن فورك، أخرب� أبو بكر عبد هللا بن حممد بن النعمان، َحدَّثَنا األصبهاين، أخرب� 
َصلَّيُت «الفضل، َحدَّثَنا ُعَمُر بُن َذرٍّ عن أبيه عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال: 

 عن عمر َذْربَة.ِألَِيب نـَُعْيٍم الدكيين » الصالة«ورويناه يف كتاب ». َمُر َفَجَهَر اِبلَبْسَمَلةِ َخْلَف عُ 
وزعم البوشنجي أن ترك اجلهر ابلبسملة كان ولكن كان مبكة شرفها هللا تعاىل الستهزاء الكفرة 

َم إىل املدينة عاد إىل ما كان ابسم الرمحن ونسبتهم إ�ه إىل رمحن اليمامة، فلما َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
 عليه من اجلهر هبا إىل أن فارق الدنيا. انتهى.

ابن مغفل وغريمها مل يصحبوه إال ابملدينة فينظر يف هذا الكالم وكأنه غري جيد وهللا تعاىل أنس و 
 أعلم.
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ا يف الفاحتة، قيل له: فإن احتجَّ حمتجٌّ أب�ا آية من أول كل سورة وإن الرواة سكتوا عنها ابلعلم هب
اقْـَرْأ قَاَل: َما َأَ� ِبَقاِرٍئ قَاَل: {اقْـَرْأ «ُهللا عليِه وَسلََّم: ى قَاَل ِجْربِْيُل لَِنِبيَِّنا َصلَّ »: الصحيحني«يف 

ومل يذكر البسملة، ويف الرتمذي حمسًنا عن أيب هريرة: َأنَّ ]» 1اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق} [العلق: 
وَن آيًَة َشَفَعْت ِلَرُجٌل َحىتَّ َدَخَل ِمَن اْلُقْرآِن ُسورًَة َثَالثُ «َل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قاَل: َرُسوْ 



 ».اجلَنََّة: َوِهَي تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلكُ 
كانت   وقد أمجع القراء على عدها ثالثني آية بال بسملة، وكذا على عدِّ الكوثر ثالث آ�ت، فلو

كيَف تقرُأ أمَّ القرآِن؟ «بن كعب:  البسملة آية منها كانت أربًعا، وقال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُألِيبِّ 
 ».قال: {احلمُد هلل ربِّ العاملني}

وعند الطحاوي نقل أهل املدينة أبسرهم عْن آابئهم عن التابعني عن الصحابة افتتاح الصالة بـ 
عن إبراهيم أنه كان يقول إذا قرأ الرجل يف الصالة »: املصنف«، ويف {احلمد هلل رب العاملني}

 بسم هللا الرمحن الرحيم} أجزأه ذلك وكذا قاله ابن سريين.مرة واحدة {
َحدَّثـََنا موسى بن إمساعيل، َحدَّثَنا عبد الواحد بن ز�د، َحدَّثَنا عمارة بن القعقاع، َحدَّثَنا أبو زرعة 

 َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ «ال: َحدَّثَنا أبو هريرة ق
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فـَُقْلُت: أبَِِيب  -َعَلْيِه َوَسلََّم َيسكت بـَْنيَ التَّْكِبِري َوبـَْنيَ اْلِقَراَءِة، ِإْسَكاَتًة قَاَل َأْحِسُبُه قَاَل: ُهنَـيًَّة 
ِعْد بـَْيِين الِقَراَءِة َما تـَُقوُل؟ قَاَل: َأُقوُل: اللُهمَّ ابَ  ُسوَل ِهللا، ِإْسَكاُتَك بـَْنيَ التَّْكِبِري َوبـَْنيَ َوُأمِّي َ� رَ 

 َوبـَْنيَ َخطَاَ�َي َكَما اَبَعْدَت بـَْنيَ املَْشِرِق َواملَْغِرِب، اللُهمَّ نـَقِِّين ِمَن َخطَاَ�َي َكَما يـُنَـقَّى الثـَّْوبُ 
يَ   ».اِء َوالثـَّْلِج َوالبَـَردِ ُض ِمَن الدََّنِس، اللُهمَّ اْغِسْل َخطَاَ�َي اِبْلمَ األَبـْ

د وسأله عن حديث أيب هريرة يف االستفتاح فقال: إسناٌد جيٌد حديث يف كتاب امليموين عن أمح
تفتاح شيًئا حسًنا أيب هريرة يف االستفتاح إال أنَّ عليًّا حيكي عن النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم يف االس

 إبسناد حسن.
َأنَّ َرُسْوُل ِهللا « حديث ُخبَـْيِب بِن ُسليمان بن َمسَُرة عن أبيه عن جده: وعند البزار بسند جيد من

 َصلَّى هللاُ 
َعْدَت بـَْنيَ ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فـَْليَـُقِل: اللُهمَّ اَبِعْد بـَْيِين َوبـَْنيَ َخِطيَئِيت َكَما ابَ «َعَلْيِه َوَسلََّم قال: 

ِقَياَمِة، اللُهمَّ نـَقِِّين ِمَن اْخلَطَاَ�  ّينِ أعوُذ بَك أْن َتُصدَّ َعينِّ بَوْجِهَك يـَْوَم الْ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللُهمَّ إِ 
خبيٌب وثقه ابن ». اَكَما يـُنَـقَّى الثـَّْوُب األَبـَْيُض ِمَن الدََّنِس، اللُهمَّ َأْحِيِين ِمْسِكيًنا، َوَأِمْتِين ُمْسِلمً 

] على هذا غري جيد، وقال 13حديثه جبهل حاهلما [ حبان وكذلك أبوه، فردُّ ابِن القطان
ال أمره، ولو أعرف من قال  -يعين حديث أيب هريرة-ي: الصحيح يف هذا فعل النيب اإلشبيل

 (خبيب وأبوه ما عرفناه) ما قال هذا وإن كان كالمه ال يقتضي تضعيًفا له.
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نه يرى االستفتاح هبذا، وقد اختلف الناس وذكر البخاري هلذا احلديث يف هذا الباب دليًال على أ
اح حبديث حارثة بن أيب الّرِجال عن ْفَتُح به الصالة: فأبو حنيفة وأمحد ير�ن االستفتفيما ُيْستَـ 

ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ «عمرة عن عائشة: أنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِإَذا افْـتَـَتَح الصََّالَة قَاَل: 
ُركَ َوِحبَ  وأبو عيسى ال قال أبو علي الطُّوسي: ». ْمِدَك، َوتـََباَرَك اْمسَُك، َوتـََعاَىل َجدَُّك، َوَال ِإَلَه َغيـْ

 نعرفه من حديث عائشة إال من هذا الوجه وحارثة قد ُتُكلَِّم فيه من ِقَبِل ِحْفظه. انتهى كالمهما.
َحدَّثَنا أبو األزهر، َحدَّثَنا سهل بن عامر أبو عامر وفيه نظٌر لقول الدَّارَُقْطين: حدَّثـََنا ابن صاعد، 
َدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة َفَسأَْلتُـَها َعِن اْفِتَتاِح َصَالِة : «البلخي، َحدَّثَنا مالك بن ِمْغَول عن عطاء قال

 احلديَث.» النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَلتْ 
ال ال نعلمه يروي عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إال من هذا وِلَما رواه البزار من حديث عطاء ق

 الوجه هبذا اإلسناد انتهى.
ر ملا تقدم؛ وألن أاب داود أيًضا رواه عن حسني بن علي، حدثنا طَْلُق بُن َغنَّاٍم، َحدَّثَنا وفيه نظ

هذا احلديث ليس  عبد السالم بن حرب عن بَُديل بن ميسرة عن أيب اجلوزاء عن عائشة مث قال:
 ابملشهور عن عبد السالم مل يرده إال طلق، وقد روى قصة الصالة مجاعة غري
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 احد مل يذكروا شيًئا من هذا.و 

 غري حمفوظ.»: املعرفة«ويف كتاب الدَّارَُقْطين عنه: وليس هذا احلديث بقوي، وقال البيهقي يف 
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وقال الشافعي: قال   عن حارثة فقال: ضعيف ليس بشيء.وقال أبو طالب: سألت أاب عبد هللا
وفعله ما كان يف كتاب  بعض من خالفنا: افتتح بسبحانك اللَّهمَّ وحبمدك وإن أول ما نبدأ بقوله

هللا تعاىل وسنة رسوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: قد رويُت هذا القول عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه 
ث بعض أهل مدينتكم، قلنا له ولبعض من حضره أحافظ عن من رويت عنه هذا وَسلََّم من حدي

افٍظ، قال قلت: فكيف جيوز أن تـَُعاِرض القول وحيتج حبديثه، فقال: عامَُّة من حضره ال، ليس حب
 برواية من ال حيفظ وال يقبل حديث مثله على االنفراد رواية من حيفظ ويثبت حديثه؟.

إمنا أراد أبو عبد هللا حديث حارثة عن عائشة، وَلمَّا ذكر الشيخ ضياء »: املعرفة«قال البيهقي يف 
 هم جمروًحا.الدين املقدسي حديث طَْلٍق قال: رواته ما علمت في

 وقال الشيخ جمد الدين بن تيمية: َطْلٌق خرََّج له البخاريُّ، والثقة تـُْقَبُل ز�دته وما ينفرد به.



ني ومل خيرجاه، وله شاهد صحيح اإلسناد فذكر حديث وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخ
قوله: سبحانك  حارثة قال: وإن مل يكن مالك يرضاه فقد رضيه أقرانه من األئمة وال أحفظ يف

 اللَّهمَّ وحبمدك أصح من هذا احلديث. انتهى كالمهم.
عائشة على ما ذكره أبو وفيه نظٌر ِخلََفاِء ِعلَِّته احلقيقية عليهم وهي انقطاع ما بني أيب اجلوزاء و 

َكاَن «، وقد سبقِت اإلشارُة إليه وُمَشاحَُّته يف ذلك، ويف الباب حديث جابر: »التمهيد«عمر يف 
 رواه الدَّارَُقْطين.» ْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْستَـْفِتُح الصََّالةَ ِبُسْبَحاِنَك الّلُهمَّ َوِحبَْمِدكَ َرسُ 

بعده ابن قدامة: رجال إسناده كلهم ثقات، وهو لعمري كما قااله لكن وقال ابن اجلوزي و 
ذا حديٌث َكِذٌب ال أصل له، وقال عارضهما شيخ الصنعة أبو حامت الرازي إذ سأله عنه ابنه: ه

 البيهقي: رواه عبد هللا بن عامر األسلمي وهو ضعيف عن حممد بن املنكدر عن ابن عمر.
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أبيه عن �فع عن ابن عمر عن عمر بن اخلطاب: ن عمرو بن شيبة عن وحديث عبد الرمحن ب
 احلديَث.» قَاَل: ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِحبَْمِدكَ  َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َكبـََّر للصََّالةِ «

ه: كذا، رواه قال الدَّارَُقْطين: رفعه هذا الشيخ عن أبيه عن �فع، واحملفوظ عن عمر من قول
إبراهيم عن علقمة واألسود عن عمر، وكذا رواه حيىي بن أيوب عن عمرو بن شيبة عن �فع عن 

، وقال احلاكم: صحَّ عن عمر من قوله، وقد أسند وال صوابابن عمر عن عمر من قوله: وهو ال
 يصح.

 وقال ابن خزمية: صح عن عمر
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لََّم، وقال البيهقي: أصح ما فيه األثر عن عمر املوقوف انتهى  ال عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
 كالمهم.

حديث َعْبَدَة عنه، ومل من  »صحيحه«وفيه نظٌر من حيث إن املوقوف على عمر خرَّجه مسلٌم يف 
يسمع منه فيما قاله أبو علي اجلياين وغريه: وقد وجد� حلديث عمرو شاهًدا ذكره الدَّارَُقْطين يف  

فقال: رواه إمساعيُل بُن عيَّاٍش عْن عبد امللك ْبِن ُمحَْيِد ْبِن َأِيب َغِنيََّة عن أيب » لالعل«كتاب 
 إسحاق عن األسود مرفوًعا. انتهى.
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عبد امللك ليس مدنًيا فحديث إمساعيل عنه يصلح للشواهد، مث لقائل أن يقول: عبد الرمحن بن 
َوِزي: سألت أاب عبد هللا عن ه مقبولة، يؤيده قول املَرْ عمرو بن شيبة ثقة قال أبو الفرج: فز�دت

استفتاح الصالة فقال: نذهب فيه إىل حديث عمر، هذا ترجيٌح من أمحد له إذ احلديث عرفًا ال 
َحدَّثَنا أمحد بن داود، »: األوسط«ينطلق غالًبا إال مرفوًعا، ويؤيده أيًضا ما ذكره أبو القاسم يف 

نا علي بن عياش عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة د بن عروة البصري، َحدَّثَ َحدَّثَنا ثوابن بن سعي
َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُعلُِّمَنا ِإَذا اْستَـْفَتْحَنا الصََّالَة َأْن نـَُقْوَل: «عن ابن مسعود: 

َعلُِّمَنا َويـَُقْوُل: َكاَن َذِلَك، وََكاَن ُعَمُر يُـ َكاَن ُعَمُر ْبُن اخلَطَّاِب يـَْفَعُل «احلديَث. » ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ 
وقال: مل يروه عن أيب إسحاق إال علي بن عياش، وال يـُْرَوى ». النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقْولُهُ 
 عن عمر إال هبذا السند. انتهى.

أيب عبيدة عن أبيه:  قد ذكر�ه عن عمر بغري هذا السند فينظر، وعنده من حديث ُخَصْيٍف عن
وقال: مل يروه عن ». َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يستفتُح الصالَة بسبحانَك اللهمَّ وحبمدكَ  كانَ «

ُخَصْيٍف إال عتاب بن بشري تفرد به يوسف بن يونس األفطس، وملا ذكره البيهقي من حديث 
 ليث عن أيب عبيدة عنه قال: ليس ابلقوي.

: َأَحبُّ اْلَكَالِم ِإَىل ِهللا َأْن يـَُقوَل الرَُّجُل: ُسْبَحاَنَك عبُد ِهللا ْبُن َمْسُعودٍ ويف تفسري الضحاك قَاَل 
] ِإَىل 48اللُهمَّ َوِحبَْمِدَك، وقال الضحاك ِيف قـَْوِلِه تعاىل: {َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك ِحَني تـَُقوُم} [الطور: 

 ْمِدَك.الصََّالِة يـَُقوُل: ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِحبَ 
الَكِلَماُت اّلِيتْ تـََلقَّاَها آَدُم ِمْن رَبِِّه َعزَّ َوَجَل «: أن ابن مسعود قال: »املصنف«وذكر يف 
 ».ُسْبَحاَنكَ 
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ِألَِيب نـَُعْيٍم: َحدَّثَنا أبو األحوص، عن احلسن بن عبد امللك عن عطاء » الصالة«وروينا يف كتاب 
» ِإَذا افْـتَـَتَح الصََّالَة قَاَل: ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِحبَْمِدكَ  لَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ َكاَن َرُسْوُل ِهللا صَ «قال: 

 احلديَث.
َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «قال: وأخرب� عبد هللا بن عامر عن حممد بن املنكدر قال: 

ديَث مطوًال يف حديث احلكم بن ُعَمْريٍ، اللُهمَّ َوِحبَْمِدَك) احل ِإَذا قَاَم ِإَىل الصََّالِة قَاَل: ُسْبَحاَنكَ 
َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُعلُِّمَنا ِإَذا ُقْمُتْم «وقد تقدم الكالم فيه يف اجلهر ابلبسملة قال: 

ُْوا َواْرفـَُعْوا أَْيِدَيُكمْ   َإَىل الصََّالِة َفَكربِّ
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من حديث حيىي بن »: الصحابة«ذكرُه أبو منصور الباوردي يف كتاب ». ُلْوا: ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوقـُوْ 
يعلى األسلمي عن موسى بن أيب حبيب عنه، وحيىي وثـََّقه ابن معني وموسى مستور، وروى عنه 

َبَة البَـَلِوي: أنَُّه صلَّى فقاَل: ُسْبَحاَنَك اللهمَّ وحبمدَك .. احلديَث، فقال َصلَّى  مجاعة وحديث ُعتـْ
َتِدُرْونـََها«عليِه وَسلََّم:  هللاُ  ذكره أبو » َما َخَرَج آِخُرَها مْن ِفْيَك َحىتَّ نظرُت ِإَىل اثـَْين َعَشر َمَلًكا يـَبـْ

من حديث محاد بن أيب سليمان عن احلسن قال: حدثين ابن أليب » الصحابة«موسى يف كتاب 
عن أيب املتوكل عن أيب ر بن سليمان عن علي بن علي ثعلبة أن أابه أخربه به، وحديث جعف

َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْستَـْفِتُح َصالََتُه ِبَقْوِل: ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ «سعيد اخلدري: 
 احلديَث وقد تقدم ذكره.» َوِحبَْمِدكَ 

ِتُح ِبُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ اَب َبْكٍر َكاَن َيْستَـفْ من حديث ابن عجالن قال: بـََلَغِين َأنَّ أَ » املصنف«ويف 
 َوِحبَْمِدَك.

 وعن أيب وائل: كان عثمان إذا افتتح الصالة قال: ... فذكره.
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وقال ابن املبارك: فيما حكاه الشيخ اجملد دليله أيًضا حديث األعرايب إذ قال له َصلَّى هللاُ عليِه 
 غريه إذ احلمد والثناء مل جيتمعا إال فيه. وهذا يتناوله دون». تثين عليهمث حتمد هللا و «وَسلََّم: 

واستحب الشافعي رمحه هللا تعاىل االستفتاح حبديث علي بن مسلم: َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه 
ًفا َوَما َأَ� السََّماَواِت َواَألْرَض حَ  َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطرَ «وَسلََّم َكاَن ِإَذا قَاَم ِإَىل الصََّالِة قَاَل:  ِنيـْ

 ».ِمَن املْشرِِكْنيَ 
قال أبو الفرج بن اجلوزي: كان ذلك يف أول األمر أو يف النافلة وكأنه رمحه هللا تعاىل مل ير ما يف  

َذا قَاَم كتاب النسائي من حديث حممد بن مسلمة: َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن إِ 
 احلديَث.» َوجَّْهُت َوْجِهيَ «ا قَاَل: ُيَصلِّي َتَطوُّعً 

وقال أبو حممد بن قدامة: العمل به مرتوك فإ� ال نعلم أحًدا استفتح ابحلديث كله وإمنا 
 يستفتحون أبوله.
أنه �يت هبذه األذكار » األم«الذي ذهب إليه الشافعي يف »: شرح املسند«قال ابن األثري يف 

ريضة والنافلة، وأما املزين فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي ها من أوهلا إىل آخرها يف الفمجيع
إىل قوله من املسلمني، وقال أبو يوسف: جيمع بني قول سبحانك اللَّهمَّ وحبمدك وبني قول أيب 

يستحب قول وجهت وجهي قبل التكبري، »: احمليط«إسحاق املروزي وأيب حامد الشافعيني. ويف 
 تقبل القبلة من غري صالة.ل: ال يستحب لتطويل القيام مسوقي



وقد ورد يف االستفتاح أحاديث غري ما تقدم أبلفاظ خمتلفة منها: حديث جابر من عند النسائي 
نَّ إِ «بسند صحيح: َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِإَذا اْستَـْفَتَح الصََّالَة َكبـََّر مثَُّ قَاَل: 

 ».وممايت«احلديَث. زاد يف كتاب الدَّارَُقْطين: » َياَي َوَمماِيتَ هلِل َربِّ الَعاَلِمْنيَ َصَالِيت َوُنُسِكي َوحمَْ 
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 الَ ِإَلَه ِإالَّ هللاُ «وحديث أيب أمامة: َكاَن َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكبـََّر َثَالَث َمرَّاٍت مثَُّ قَاَل: 
 ُسْبَحاَن ِهللا َوِحبَْمِدِه َثَالَث َمرَّاٍت، مثَُّ قَاَل: َأُعْوُذ اِبهلِل ِمنَ َثَالَث َمرَّاٍت وَ 
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رواه أمحد من حديث يعلى بن عطاء عن رجل من ». الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم, ِمْن َمهْزِِه َونـَْفِخِه َونـَْفِثهِ 

 أهل دمشق عنه.
َجاَء ِإَىل الصََّالِة َوَقْد َحَفَزُه النـََّفُس فـََقاَل: ُهللا َأْكبَـُر،  َأنَّ رَُجًال «ْسِلٍم: وحديث أنس من ِعْنَد مُ 

ُه قَاَل: اْحلَْمُد هلِلِ َمحًْدا َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيِه، فـََلمَّا َقَضى َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصَالتَ 
َتِدُرونـََها أَيـُُّهْم يـَْرفـَُعَها [ ، فَِإنَُّه َملْ يـَُقلْ أَيُُّكُم اْلُمَتَكلِّمُ   ]».15أبًَْسا؟ َلَقْد رَأَْيُت اثـَْينْ َعَشَر َمَلًكا يـَبـْ

ُهللا َأْكبَـُر «وحديث حذيفة: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل َفَكبـََّر َوقَاَل: 
من حديث » سنن الكجي«رويناه يف ». بَـُروِت، َواْلِكْربَِ�ِء، َواْلَعَظَمةِ ، َواْلَمَلُكوِت، َواجلَْ ذا اْلُمْلكِ 

 بسند صحيح على رسم الشيخني.» الصالة«رجل عنه، ورواه أبو نعيم يف كتاب 
رَُجٌل ليِه وَسلََّم َفَجاَء ُكنَّا ُنَصلِّْي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا ع«وحديُث ابِن عمَر مْن ِعْنِد ُمْسِلٍم قال: 

ًرا ُسْبَحاَن ِهللا ُبْكَرًة َوَأِصيًال فـََلمَّ  ا َقَضى َفَدَخَل ِيف الصََّالِة فـََقاَل: ُهللا َأْكبَـُر َكِبريًا َواحلَْمُد هلِل َكِثيـْ
، فـََقاَل: َقاَل الرَُّجُل: َأ�َ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الصََّالَة قَاَل: َمْن َصاِحُب َكَالِم َكَذا وََكَذا فَـ 

قال ابن عمر: فما تركتهن منذ مسعت النيب َصلَّى ُهللا » َعِجْبُت َهلَا فُِتَحْت َهلَا أَبـَْواُب السََّماَواتِ 
 عليِه وَسلََّم يقول ذلك.
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َشْيٍء ِإَيلَّ,  اللُهمَّ اْجَعْلَك َأَحبَّ «بسند صحيح على شرط ابن حبان: » الصالة«زاد أبو نعيم يف 
 ».َوَأْخَشى َشْيٍء ِعْنِدي

وذكره من حديث املنذر احلزامي عن ابن أيب » علوم احلديث«عنه يف وقال احلاكم فيما رويناه 
سلمة عن عبد هللا بن دينار عنه هلذا احلديث علة صحيحة، واملنذر أخذ طريق اجملرة فيه مث ذكره 



سلمة، َحدَّثَنا عبد هللا بن الفضل عن األعرج عن ابن عن مالك أيب غسان عن عبد العزيز بن أيب 
ال: وهذا ُخمَرٌَّج يف مسلم، وحديث ابن أيب أوىف مثله، رواه أبو نعيم الفضل أيب رافع عن علي ق

 بسند على رسم ابن حبان.
َقاَل: ُهللا َأْكبَـُر َكِبريًا، أَنَُّه رََأى النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي َصَالًة فَـ «وحديث جبري بن مطعم: 

بَـُر َكِبريًا، ُسْبَحاَن ِهللا ُبْكَرًة َوَأِصيًال، َأُعوُذ اِبهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن ِمْن نـَْفِخِه َوَمهْزِِه ُهللا َأْكبَـُر َكِبريًا، ُهللا َأكْ 
َة، َعْن َعاِصٍم ، وخرجه أبو داود من حديث َعْمِرو ْبِن ُمرَّ »صحيحه«ذكره ابن حبان يف » َونـَْفِثهِ 

ٌرو: َال َأْدِري َأيُّ َصَالٍة ِهَي. ويف رواية مسعر عن ] عن ابن جبري عنه وقال: قَاَل َعمْ 16اْلَعَنِزيِّ [
 عمرو: ويقول يف التطوع.

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن «أنه قال وقد روي عن جبري: » صحيح ابن خزمية«وروينا يف 
ة وعاصم العنزي، ومنهم من َتَح الصََّالَة قَاَل ... ) احلديَث. إال أ�م اختلفوا يف إسناد َخريْ افْـتَـ 

قال عباد بن عاصم، وأ�ًّ ما كان فهما جمهوالن ال ندري من مها وال نعلم، الصحيح ما روى 
 بريحصني عن عباد أو شعبة عن عاصم، وملا ذكره احلاكم من حديث ُوَهيب عن �فع عن أبيه ج
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 قال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
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َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: اللُهمَّ ِإّينِ »: «صحيح ابن خزمية«وحديث ابن مسعود من 
 حيح اإلسناد.وقال احلاكم: ص». َوَمهْزِِه، َونـَْفِخِه، َونـَْفِثهِ  َأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيمِ 

إىل وجوب التوجيه، َورُدَّ ذلك عليه؛ ألن مذهبه ذهب الشافعي »: القواعد«وقال ابن رشد يف 
 االستحباب. قال البغوي: وأبي حديث استفتح حصل االستفتاح.

التِّْنيِ معناه سكوت يقتضي كالًما بعده أو  وقوله: (ِإْسَكاَتة) زنة إفعالة من السكوت، قَاَل ابنُ 
 عليِه وَسلََّم ملا علم األعرايب ع قصر املدة، وهي مكروهة عند مالك؛ ألن النيب َصلَّى هللاُ قراءًة م
ْ مثَُّ اقْـَرأْ «قال:   ».َكربِّ

 وذكر ابن العريب أن مالًكا كان يقول كلمات عمر بعد التكبري.
أراد التأكيد يف  ، أ�ا أمثال ومل يرد أعيان هذه املسميات وإمنا»والربدابملاء والثلج «ومعىن قوله: 

 املنع من املاء املستعمل؛ ألنه يقول إن منزلة اخلطا� املغسولة التطهري، وُيْسَتَدلُّ به ملن ذهب إىل
 ابملاء مبنزلة األوضار احلالَِّة يف املاء واملغسوالت املانعة من التطهري ذكره اخلطايب.

َئًة) بضم اهلاء فذكر ابن قـُْرُقول أ�ا كذا ع وأما ند الطرباين مهموزة، قال: وال وجه له، قال: (ُهنَـيـْ



َئًة) بضم اهلاء و�ء وعند اَألصِ  َهًة). وعند القرطيب: (ُهنَـيـْ يلي وابن احلداد وابن السكن: (ُهنَـيـْ
تبدل من اهلمزة هاء التصغري ومهزة مفتوحة كحطيئة رواية اجلمهور، وعند الطربي: (ُهَنيَهة) 

 تصغري ومهزة هنه.
ز وهي تصغري َهَنه، ومن (ُهنيًَّة) بضم اهلاء وفتح النون وتشديد الياء بغري مه وقال حميي الدين:

َهًة) وهو صحيح أيًضا. ويف  : » اْلُموِعبِ «مهزها فقد أخطأ، ورواه بعضهم: (ُهنَـيـْ البِن التـَّيَّاّينِ
َهًة هي اليسري من الشيء ما  كان.  ُهنَـيـْ

 حديث أمساء �يت إن شاء هللا تعاىل يف الكسوف.
 ِة)اَبُب مْن رَْفَع الَبَصَر ِإَىل اَألَماِم ِيف الصَّالَ (
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فـََرأَْيُت «َوقَاَلْت َعاِئَشُة رضي هللا عنها: قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َصَالِة الُكُسوِف: 
ُتُموِين أتََخَّْرتُ َجَهنََّم َحيِْطُم بـَْعُضَها بـَعْ   ».ًضا ِحَني رَأَيـْ

 ، وسيأيت.»صحيحه«الدابة يف الصالة من  ذا التعليق ذكره مسنًدا يف ابب إذا انفلتته
ثـََنا أَألْعَمُش، َعْن ُعَمارََة ْبِن ُعَمْريٍ، عْن َأِيب  - 746 َحدَّثَنا ُموَسى، قَاَل: َحدَّثَنا عبد الَواِحِد، حدَّ

الظُّْهِر َوالَعْصِر؟ قَاَل: لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف َنا ِخلَبَّاٍب: َأَكاَن َرُسوُل ِهللا صَ َمْعَمٍر، قَاَل: قـُلْ 
ُتْم تـَْعرُِفوَن َذاَك؟ قَاَل: اِبْضِطَراِب ِحلَْيِتِه. [خ   ]746نـََعْم، قـُْلَنا: ِمبَ ُكنـْ

اللحية اسم جيمع »: احملكم«، ويف »همثلث«مجع ِحلَْية قاله حممد بن السيد يف  -ابلضم  -اللُّحى 
ينبت عليه العارض، واجلمع َأٍحل وحلُِيٌّ  عر ما نبت على اخلدين والذقن، واللحى الذيمن الش

 »اجلامع«وأحلاء، ويف 
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 للَقزَّاز: يقال ِحلية بكسر الالم، وَحلية بفتح الالم، واجلمع حلَْي وُحلًى.
ا. [خ اء، وحديث ابن عباس، وحديث أنس، تقدم ذكرهحديُث الرب  - 749 - 748 - 747
 َصِر ِإَىل السََّماِء ِيف الصََّالِة)] (اَبُب رَْفِع البَ 749 - 748 - 747
ثـََنا ابن َأِيب َعُروبََة، َحدَّثَنا قـََتاَدُة، َأنَّ  - 750  َحدَّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد ِهللا، َحدَّثَنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، حدَّ

َما اَبُل َأقْـَواٍم يـَْرفـَُعوَن أَْبَصارَُهْم ِإَىل «النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َس ْبَن َماِلٍك َحدَّثَُه، قَاَل: قَاَل أَنَ 
تَـُهنَّ َعْن َذِلَك َأْو لَُتْخَطَفنَّ أَبْ  ». َصارُُهمْ السََّماِء ِيف َصَالهِتِْم، فَاْشَتدَّ قـَْولُُه ِيف َذِلَك، َحىتَّ قَاَل: لَيَـنـْ

 ]750[خ 
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اٍل وابن التني: أمجع العلماء على كراهة النظر إىل السماء يف الصالة هلذا ابُن َبطَّ  قال: وقَالَ 
َتِهَنيَّ «احلديث وملا يف مسلم عن أيب هريرة يرفعه:  َأقْـَواٌم يـَْرفـَُعوَن أَْبَصارَُهْم ِإَىل السََّماِء ِيف  لَيَـنـْ

 ».أو َال يـَْرِجُع ِإلَْيِهم«جابر بن مسرة مثله بز�دة:  وعنده أيًضا عن» الصََّالِة َأْو لَُتْخَطَفنَّ أَْبَصارُُهمْ 
وكذا » َتِمَع يـَْعِين ِيف الصَّالةِ السََّماِء َأْن يـَلْ َال تـَْرفـَُعوا أَْبَصارَُكْم ِإَىل «وعند ابن ماجه عن ابن عمر: 

 رواه النسائي من حديث عبيد هللا بن عبد هللا عن رجل من الصحابة.
أنَّ «واحدي من حديث ابن ُعَليَّة عن أيوب عن حممد عن أيب هريرة: لل» أسباب النزول«ويف 

لَِّذيَن ُهْم ِيف َصَالهِتِْم َخاِشُعوَن} [املؤمنون: َماِء فـَنَـَزَلْت {اُفَالً� َكاَن ِإَذا َصلََّى رََفَع َبَصَرُه ِإَىل السَّ 
ثـََنا ابن عون عن ]». 2 ابن سريين بغري ذكر أيب وملا رواه البيهقي من حديث يونس بن بكري حدَّ

هريرة قال: ُرِوَي عن أيب زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن حممد عن أيب هريرة موصوًال 
عن أيوب مرسًال وهو احملفوظ، وروى أيًضا بسند ضعيف ، ورواه محاد بن زيد والصحيح املرسل

ْعُت َأاَب ِقَالبََة قَاَل: َحدََّثِين من حديث َصَدَقَة ْبِن َعْبِد ِهللا، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد اخلَْ  ْوَالِينِّ قَاَل: مسَِ
تِِه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفذََكُروا ِمْثَل وَسلََّم َعْن َصَال  َعَشَرٌة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليهِ 

 ُعَمَر ِيف َصَالتِِه َفَكاَن َبَصُرُه ِإَىل َمْوِضِع ُسُجوِدِه. َصَالِة ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل ُسَلْيَماُن: فـََرَمْقتُ 
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وروى أيًضا من حديث الربيع بن بدر عن ُعْنُطوانََة عن احلسن عن أنس: قَاَل: قـُْلُت: َ� َرُسْوَل 
وعند النسائي من حديث  ».َمْوِضَع ُسُجْوِدكَ «ي؟ قَاَل: ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أَْيَن َأَضُع َبَصرِ 

». َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َجَلَس ِيف التََّشهُِّد ِال ُجيَاِوُز َبَصَرُه ِإَشارَتَهُ : «ابن الزبري
ِإَىل َمْوِضِع  َح الصََّالَة َمل يـَْنُظْر ِإالَّ َكاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا اْستَـْفتَ «وحديث ابن عباس: 

 ».ُسُجْوِدهِ 
إن غمض عينيه يف الصالة قال الطحاوي كرهه أصحابنا، وقال البيهقي: ورويناه عن جماهد ف

وقتادة وفيه حديث وليس بشيء وقال مالك: ال أبس به يف الفريضة والنافلة قال النووي: 
 واملختار
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 الذهن.شوع ومينع من إرسال البصر وتفريق إذا مل خيف ضررًا؛ ألنه جيمع للخ أنه ال يكره
قال عياض: واختلفوا يف كراهة رفع البصر إىل السماء يف الدعاء يف غري الصالة فكرهه شريح 

وآخرون، وَجوَّزه األكثرون، وقالوا: إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصالة فال يـُْنَكُر 



سََّماِء ِرْزُقُكْم َوَما إليها قال هللا جل وعز: {َوِيف اللبصر إليها كما ال يكره رفع اليد رفع ا
 ] وقال ابن حزم: ال حيل ذلك.21ُتوَعُدوَن} [الذار�ت: 

 (اَبُب اِالْلِتَفاِت ِيف الصََّالِة)
َمْسُروٍق، َعْن ُن ُسَلْيٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّثَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثَنا أَبُو اَألْحَوِص، َحدَّثَنا َأْشَعُث بْ  - 751

ُهَو اْخِتَالٌس «َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعِن اِالْلِتَفاِت ِيف الصََّالِة؟ فـََقاَل:  َعاِئَشَة، ُسِئلَ 
 ]751تقدم هذا يف صالة أيب بكر. [خ ». َخيَْتِلُسُه الشَّْيطَاُن ِمْن َصالَِة الَعْبدِ 
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يف هذا احلديث فقال وكيع عن إسرائيل عن أ�م اختلفوا »: العلل«اب وزعم الدَّارَُقْطين يف كت
بن صاحل عن إسرائيل عن  أشعث عن أبيه عن مسروق أو عن أيب عطية الَودَاعي، قال عبد هللا

أشعث عن أيب عطية مل يقل عن أبيه وكذا قاله حيىي بن زكر� بن أيب زائدة عن إسرائيل، ورواه 
يب وائل عن مسروق، ورواه شريك وعمر بن عبيد عن أشعث عن أبيه مسعر عن أبيه فقال: عن أ

ن األعمش عن عن عائشة وخالفهم شعبة فرواه عن سليمان عن خيثمة عن أيب عطية وقفة ع
عائشة، قوهلا والصحيح ما رواه أبو األحوص ورواه النسائي عن عمرو بن علي عن ابن مهدي 

من حديث خملد بن يزيد احلرَّاين عن إسرائيل عنِ أشعث عن أبيه عن أيب عطية عن مسروق، و 
 عن أشعث عن أبيه عن أيب عطية عن مسروق.

االلتفات؛ ألن العلم إمنا يكون على  حديث أيب جهم تقدم ويناسبه ذكره يف ابب - 752
 ]752الكشف. [خ 

ًئا، َأْو ُبَصاقًا ِيف  َلِة؟) (ابٌب َهْل يـَْلَتِفُت ِألَْمٍر يـَْنِزُل بِِه، َأْو يـََرى َشيـْ  الِقبـْ
 َوقَاَل َسْهٌل: التَـَفَت أَبُو َبْكٍر َرِضَي ُهللا َعْنُه، فـََرَأى النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

 ا احلديث تقدم من رواية أيب حازم عنه يف إمامة أيب بكر.هذ
 وحديث ابن عمر رأى خنامة تقدم يف أبواب املساجد. - 753

ابن أيب روَّاد عن �فع هبذا التعليق رواه مسلم عن هارون بن عبد وقوله: رواه موسى بن عقبة و 
 ]753 هللا، َحدَّثَنا حجاج قال: قال ابن جريج عن موسى عن �فع به. [خ

وحديث أنس يف وفاته عليه السالم تقدم يف اإلمامة، ودخوله هنا؛ ألن الصحابة رضي  - 754
لى ذلك قول أنس فأشار إليهم أن: (َأِمتُّوا َصالََتُكْم) هللا عنهم ملا كشف السرت التفتوا إليه، يدلُّ ع

َ ِمْن آِخِر َذِلَك  اليَـْوِم) وهو َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان ولوال التفاهتم ما رأوا إشارته. وقوله: (فتُـُويفِّ
 ]754قبضه قبل انتصاف النهار. [خ 



 وقال ابن سعد:
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 وله املذكور؟.حني الشمس فكيف يلتئم هذا مع ق

)1/468( 

 

وزعم السََّفاُقسيُّ أنَّ الدَّاوديَّ قال: عىن بقوله من آخر ذلك اليوم أي من بعد أن رأوه وهللا 
 أعلم.

َماِم َواملَْأمُ   وِم ِيف الصََّلَواِت ُكلَِّها، ِيف اَحلَضِر َوالسََّفِر، َوَما ُجيَْهُر ِفيَها َوَما(اَبُب ُوُجوِب الِقَراَءِة ِلْإلِ
 ُخيَاَفُت هبا)

املَِلِك ْبُن ُعَمْريٍ، َعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة، قَاَل: َحدَّثَنا ُموَسى، َحدَّثَنا أَبُو َعَوانََة، َحدَّثَنا َعْبُد  - 755
ُروا أَنَُّه الَ ا ِإَىل ُعَمَر، فـََعَزَلُه، َواْستَـْعَمَل َعَلْيِهْم َعمَّارًا، َفَشَكْوا َحىتَّ ذَكَ َشَكا َأْهُل الُكوَفِة َسْعدً 

َق ِإنَّ َهُؤَالِء يـَْزُعُموَن أَنََّك َال ُحتِْسُن ُتَصلِّي، قَاَل: ُحيِْسُن ُيَصلِّي، فََأْرَسَل ِإلَْيِه، فـََقاَل: َ� َأاَب ِإْسَحا
َها، ُأَصلِّي فَِإّينِ ُكْنُت ُأَصلِّي هِبِْم َصَالَة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  َأمَّا َأَ� َوهللاِ  َما َأْخرُِم َعنـْ

ِذُف ِيف اُألْخَريـَْنيِ، قَاَل: َذِلَك الظَّنُّ ِبَك َ� َأاَب ِإْسَحاَق، َصَالَة الِعَشاِء، فََأرُْكُد ِيف اُألولَيَـْنيِ َوَأحْ 
ْع َمْسِجًدا ِإالَّ َسَأَل َعْنُه، َعُه رَُجًال َأْو رَِجاًال ِإَىل الُكوَفِة، يسأُل َعْنُه َأْهَل الُكوَفِة َوَملْ َيدَ فََأْرَسَل مَ 

ُهْم يـَُقاُل َلُه ُأَساَمُة ْبُن قـََتاَدَة ُيْكَىن َويـُثْـُنوَن َمْعُروفًا، َحىتَّ َدَخَل َمْسِجًدا  لَِبِين َعْبٍس، فـََقاَم رَُجٌل ِمنـْ
رِيَِّة، َوَال يـَْقِسُم اِبلسَّوِيَِّة، َوالَ يـَْعِدُل ِيف اَب َسْعَدَة قَاَل: َأمَّا ِإْذ َنَشْدتـََنا فَِإنَّ َسْعًدا َكاَن َال َيِسُري اِبلسَّ أَ 

اَم ِرَ�ًء َوُمسَْعًة، : َأَما َوِهللا َألَْدُعَونَّ بَِثَالٍث: اللُهمَّ ِإْن َكاَن َعْبُدَك َهَذا َكاِذاًب، قَ الَقِضيَِّة، قَاَل َسْعدٌ 
، فَكاَن بـَْعُد ِإَذا ُسِئَل يـَُقوُل: َشْيٌخ َكِبٌري َمْفُتوٌن، َأَصابـَْتِين  فََأِطْل ُعُمَرُه، َوَأِطْل فـَْقَرُه، َوَعرِّْضُه للِفَنتِ

 َدْعَوةُ 
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نَـْيِه ِمَن الِكَربِ، َوِإنَُّه لَ  ُتُه بـَْعُد، َقْد َسَقَط َحاِجَباُه َعَلى َعيـْ يَـتَـَعرَُّض َسْعٍد، قَاَل َعْبُد املَِلِك: فََأَ� رَأَيـْ
َوَال آُلْو َما اقْـَتَدْيُت ِبِه ِمْن َصالَِة َرُسْوِل ِهللا َصلَّى ُهللا «ويف لفٍظ: ». نَّ ِق يـَْغِمُزهُ ي ِيف الطُّرُ ِلْلَجَوارِ 

 ]755[خ ». عليِه وَسلَّمَ 
 ».فََأُمدُّ ِيف اْألُولَيَـْنيِ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 

َها) بفتح اهلمزة وكسر الراء أي: ال أنقص، وأْصل  مان: ال أقطع،وقال أبو سلي قوله: (َما َأْخرُِم َعنـْ



اخلَْرم النقص والقطع، قَاَل ابُن التِّْنيِ: وُضِبَط يف بعض الكتب بضم اهلمزة على أنه رابعي وليس 
 هو يف اللغة.

قال ابن اجلوزي: (وصلَّى ابلعشي الظهر والعصر) كذا يف الرواية. وقوله: (أرُْكُد) بضم الكاف 
لروا�ت من قوهلم ركدت السفن والريح يًنا يف بعض اقد جاء ذلك مبأي: أطوُِّهلما وأمدُّمها، و 

يعين أقصرمها عن األوليني، ال أنه خيل » َوَأْحِذُف ِيف اْألُْخَريـَْنيِ «واملاء إذا سكن وسكنت. وقوله: 
ابلقراءة وحيذفها كلها قاله أكثر العلماء، وقال بعضهم: ميكن أن ُيْسَتَدلَّ أليب حنيفة ومن قال 

 األخريني.يف الركعتني  ه أبال قراءةَ بقول
عنه: إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت وهو املأثور عن علي وابن » اهلداية«قال يف 

 مسعود وعائشة إال أن األفضل أنه يقرأ؛ ألن قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:
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واألمر ال يقتضي التكرار وإمنا أوجبناه يف الثانية أمٌر، » َال َصَالَة إالَّ بِِقَراءِة فَاِحتَِة الكتابِ «
، ويف شرحها ذهب األمحُر وابن ُعَليَّة واحلسن بن ًال ابألوىل؛ أل�ما يتشاكالن من كل وجهاستدال

صاحل وابن عيينة إىل أن القراءة يف الصالة مستحبة غري واجبة، روى الشافعي عن مالك عن حيىي 
أخرب� ابن سلمة قال: وأخرب� مالك عن رجل عن جعفر أبو بن سعيد عن حممد بن إبراهيم، 

ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاِب َصلَّى املْغِرَب فـََلْم يـَْقَرأ ِفْيِهَما َفِقْيَل  َأنَّ «حممد عن أبيه حممد بن علي بن حسني: 
أبو سلمة مل يسمع من » ًذاَلُه: فـََقاَل َكْيَف َكاَن الرُُّكْوُع َوالسُُّجْوُد؟ قَاَل: َحَسٌن قَاَل: َفالَ أبَْس إِ 

طاًعا بـَيًِّنا وفيه رجل عمر شيًئا، قاله البخاري وغريه، والثاين منقطع فيما بني حممد وعمر انق
 جمهول.

َصلَّى عمُر «البن األثري: روى الشعيب عن ز�د بن عياض عن أيب موسى: » شرح املسند«ويف 
أنَّه صلَّى «عن األعمش عن إبراهيم عن عمر: قال: ورواه أبو معاوية ». فـََلْم يقرْأ َفَما أعادَ 

قي قال: هذه الرواية موصولة وهي موافقة وهذا أوىل، وملا رواه البيه» املغرَب ومل يقرأ فأعادَ 
 للسنة يف وجوب القراءة.

بسند صحيح عن عبد الوارث عن موسى بن سامل، َحدَّثَنا »: مسنده الكبري«وروى مسدد يف 
بَن َدَخْلُت َعَلى ابِن َعبَّاٍس ِيف َشَباٍب ِمْن َبِين َهاِشٍم فـَُقْلنا ِلَشَباٍب ِمنَّا َسِل ا عبد هللا بن عبيد هللا:

: فـََلَعلَُّه  َعبَّاٍس أَكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف الظُّْهِر َواْلَعْصِر؟ فـََقاَل: َال، قَاَل، فَِقْيَل َلهُ 



ِسَل ِبِه، َوَما ْفِسِه فـََقاَل: َمخًْشا َهِذِه َشرٌّ ِمَن اُألوَىل َكاَن َعْبًدا َمْأُمورًا، بـَلََّغ َما ُأرْ َكاَن يـَْقَرُأ ِيف نَـ 
 اْخَتصََّنا ُدوَن النَّاِس ِبَشْيٍء، احلديَث.
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لََّم، يـَْقَرُأ ِيف َال َأْدِرْي أَكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ «وعند أيب داود بسند صحيح أيًضا عنه: 
 ».الظُّْهِر َواْلَعْصِر َأْم َال؟

 اإلمام بدر الدين حممد بن أمحد قراءة عليه، أخربتنا شاهية املكرمة قراءة عليها عن أم أخرب�
حبيبة عائشة الفاخرية، أخرب� سعيد بن أيب الرجاء الصرييف قراءة عليه، أخرب� أبو أمحد عبد 

رب� عبيد هللا بن يعقوب بن إسحاق بن مجيل، أخربَ� جدي أبو الواحد بن أمحد البقال، أخ
عقوب إسحاق بن إبراهيم، أخرب� أبو جعفر أمحد بن منيع البغوي الكبري، قال: َحدَّثَنا يزيد، ي

ِحلَْيِتِه  َصلَّى بَِنا احلََسُن ِإْحَدى َصَاليتَِ الِعَشاِء فََأطَاَل فـََرأَْيُت اْضِطَرابَ «َحدَّثَنا محيد الطويل قال: 
مث قال: َحدَّثَنا جابر بن » ُأ فـََقاَل: َال إنَّ َعامََّتُه َتْسِبْيٌح َوُدَعاءٌ فـََلمَّا اْنَصَرَف قـُْلُت لَُه: َأُكْنَت تـَْقرَ 

 ».ُكنَّا َنْدُعو ِقَياًما َوقـُُعْوًدا َوُنَسبُِّح رُُكْوًعا َوُسُجْوًدا«عبد هللا قال: 
ن يزيد بن ُحَباب عن سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث عن وروى الشافعي أيًضا فلما بلغه ع

قَاَل َلُه رَُجٌل ِإينَّْ َصلَّْيُت فـََلم َأقْـَرأ قَاَل: َأْمتَْمَت الرُُّكْوَع َوالسُُّجْوَد قَاَل: نـََعْم قَاَل: متََّْت وَ «علي 
 ».َصالَُتكَ 

 ». َوَسبِّْح ِيف اُألْخَريـَْنيِ ِاقْـَرأ ِيف اُألْوليَـْنيِ «وقال ابن املنذر: روينا عن علي أنه قال: 
 وعن مالك رواية شاذة
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ُلون أن أم القرآن ليست فرًضا  أن الصالة صحيحة بدون القراءة، وحكى املازري عن ابن َشبـْ

فيها، وقال ابن املاجشون: من ترك القراءة يف ركعة من الصبح أو أي صالة كانت جتزئه سجدات 
 السهو.

قراءة ال جتوز إىل قال: مراده أن ال». القراءُة يف الصالِة سنةٌ «ن زيد بن اثبت: وروى البيهقي ع
 على حسب ما يف املصحف؛ أل�ا سنة متبعة فال جيوز خمالفتها وإن كانت على مقاييس العربية.
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وقال الشافعي يف القدمي: إن تركها �سًيا صحت صالته، وقال احلسن البصري وزفر واملغرية 
 ملالكي: جتب يف ركعة واحدة، وقال به بعض الظاهرية.ا

ِاقْـَرأ ِيف «لي وعبيد هللا بن مسعود أ�ما قاال: من جهة أيب إسحاق عن ع»: املصنف«ويف 
وعن منصور قال: قلت إلبراهيم: ما يفعل يف الركعتني األخريني ». اُألْولَيَـْنيِ َوَسبِّْح ِيف اُألْخَريـَْنيِ 

 امحد هللا وكرب.من الصالة قال: سبح و 
لصحيح وجوهبا يف  وعن األسود وإبراهيم والثوري كذلك وهي رواية عن أمحد، قال ابن قدامة: ا

عد ويف كل ركعة وهو مذهب مالك واألوزاعي والشافعي مستدلني حبديث أيب قتادة اآليت ب
ْقَرأ ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة ِبَفاِحتَِة َال َصَالَة ِلَمْن ملَ يَـ «الركعتني األخريني أبم الكتاب وعن أيب مسعود مرفوًعا: 

 ذكره ابن ماجه.» الِكَتابِ 
ْكَعٍة، َوقَاَل لْلُمِسيِء  النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن نـَْقَرَأ ِبَفاِحتَِة الِكَتاِب ِيف ُكلِّ َر َأَمَر�َ «وعن عبادة: 

ل األمر ابلقراءة. وعن جابر: سنة القراءة أن يقرأ يف فتناو » َصالََتُه: َوافْـَعْل َذلَك ِيف َصَالِتَك ُكلَِّها
 خريني أبم الكتاب.األوليني أبم الكتاب وسورة، ويف األ

 قال الطرباين: ال يـُْرَوى عن جابر إال هبذا السند تفرد به ابن بقية.
 مالك: إن قرأ يف ثالث أجزأه؛ أل�ا معظم الصالة. وعن

ستدل به من ُيَسوِّي تسوية الركعتني األخريني يف الصلوات كلها وهو وقوله: (َأرُْكُد يف اُألولَيَـْنيِ) ي
األصح التسوية بينهما وبني الثالثة »: الروضة«، ويف »املهذب« مذهب الشافعي حكاه يف

كاَن يقرُأ يف الظهِر يف األوليني يف كلِّ ركعٍة «ن أيب سعيد يرفعه: والرابعة مستدلني حبديث مسلم ع
 ».ويف األخريني قدر مخس عشرة آية، أو قال نصف ذلك قدَر ثالثَني آيٍة،

)1/473( 

 

ما صليُت وراَء أحٍد أشبَه صالًة ابلنيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من فالٍن، كاَن «وعن أيب هريرة: 
رواه أبو عبد الرمحن بسند صحيح قال: » نييطيُل الركعتني األوليني من الظهر وخيفف يف األخري

ن احلسن والثوري وأمحد بن طويل أوىل الفجر على الثانية وغريها وهو قول حممد بواملختار ت
حنبل، وعند أيب حنيفة وأيب يوسف: ال تطيل الركعة األوىل على الثانية إال يف الفجر خاصة، 

 يطول، ويؤولألصحابنا وجهان أشهرمها ال »: شرح املهذب«وقال يف 
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حب تطويل االستفتاح والتعوذ والسماع داخل وحنوه، الثاين: يستاحلديث على أنه طول بدعاء 
القراءة يف األوىل قصًدا وهو الصحيح املختار، واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على األوىل إال 



أبنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قرأ يف مالًكا فإنه قال ال أبس أن يطيل الثانية على األوىل مستدًال 
 لغاشية، وهي ست وعشرون آية.وىل بسورة األعلى وهي تسع عشر آية، ويف الثانية ابالركعة األ

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا «ِألَِيب نـَُعْيٍم: َحدَّثَنا شيبان عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه: » الصالة«ويف 
ْن َجَهَر ِفيَما فَإِ » لَعْصِر َوالَفْجِر َويـَْقُصُر ِيف اُألْخَرىوُِّل ِيف الرَّْكَعِة اُألْوَىل ِمَن الُظْهِر َواعليِه وَسلََّم يُطَ 

ُخيَاَفُت فـَْيِه َأْو َخاَفَت ِفْيَما ُجيَْهُر ِفْيِه فعند أيب حنيفة يسجد للسهو، وعن أيب يوسف: إن جهر 
 خافتة على ما يسمع أذنيه فتجب سجدات السهو.حبرف يسجد، ويف رواية عنه: إن زاد يف امل

الصالة حلي كذا حديث أيب قتادة والصحيح إذا جهر مبقدار ما جتوز به »: شرح اهلداية«قال يف 
يسمعنا اآلية أحياً� بيان جلواز اجلهر، وإن اإلسرار ليس بشرط لصحة الصالة بل هو سنة، 

 الستغراق يف التدبر ولبيان اجلواز.وحيتمل أن اجلهر ابآلية كان حيصل بسبق اللسان ل
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وممن كان جيهر ابلقراءة يف الظهر والعصر َخبَّاُب بن األرت وسعيد بن جبري »: فاملصن«ويف 
م وجماهًدا وعطاء عن واألسود وعلقمة، وعن جابر قال: سألت الشعيب وساملًا وقامسًا واحلك

 الرجل جيهر يف الظهر والعصر فقالوا: ليس عليه سهو.
ًرا َأنَّ أََنًسا َجَهَر ِفْيِهَما فَـ «وعن قتادة:  َلْم َيْسُجْد وََكَذا فـََعَلُه َسِعْيُد بُن الَعاِصْي ِإْذ َكاَن َأِميـْ

َنةٍ  هني بسند فيه كالم: قَاَل َرُسْوُل رواه أبو هريرة من كتاب ابن شا ويستدل أليب حنيفة مبا» اِبملَِديـْ
ُتْم َمْن َجيَْهُر اِبلِقَراَءةِ «ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:   ».ِيف َصالَِة النـََّهاِر فَاْرُمجُْوُه اِبْلبَـْعرِ  ِإَذا رَأَيـْ

وَن اِبْلِقَراَءِة اِبلنـََّهاِر، ِإنَّ َهُهَنا قـَْوًما َجيَْهرُ عن حيىي بن أيب كثري: قَاُلوا َ� َرُسوَل ِهللا » املصنف«ويف 
 ».ِاْرُمْوُهْم اِبْلبَـْعرِ «فـََقاَل: 

ع ابن عمر رجًال جيهر ابلقراءة �ارًا فقال له: وعن احلسن وأيب عبيدة صالة النهار عجماء، ومس
 إن صالة النهار ال جتهر فيها ابلقراءة فأسر قراءتك.

بد هللا بن أيب حسني عن أيب هريرة قال: ن حديث عبد هللا بن املوئل عن عم» سنن الكجي«ويف 
 ».الَفْجِر َوَمل َجيَْهْر ِيف الظُّْهِر َوَال ِيف الَعْصرِ َجَهَر النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف املْغِرِب َوالِعَشاِء وَ «

ل له ن بعض األئمة قال هو حديث ال أصوإن كا». َصَالُة النـََّهاِر َعْجَماءُ «وحديث ابن عباس: 
 ابطل فيشبه أن يكون ليس كذلك ملا أسلفناه.

أتليفه أ�ا إمنا » لدانأمساء الب«وأما (الكوفة) فذكر هشام بن حممد بن السائب الكليب يف كتاب 
وم، وكان يقال مسيت الكوفة ِجبُبَـْيٍل صغري اْخَتطَّْت عليه مهرة فـَُهْم حوله، وكان مرتفًعا َفَسهَُّلوه الي

عاشر كسرى جيلس عليه، وكان الفرات إذا كثر ماؤه وخاف أن ينبثق كرى �ًرا له: كوفان، وكان 



 من الفرات يصبُّ يف اجلون
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 لعاشر على ذلك النهر، ويقال لذلك املوضع الُبويب.وكان ا
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قال هشام ورمبا مشينا عليه إذا مطرت السماء فتعرف أنه أثر حفر، قال: وقال أبو بكر بن 
 جاج ابلكوفة:عياش: أدركنا منه قدر ذراعني فكنا منشي فيه، وقال جحدر وهو يف سجن احل

 ٌت بكوفاَن منه استعجلْت سقرُ � ربِّ أبغُض بيٍت أنت خالُقه ... بي
 يقال للكوفة كوفان. انتهى.وقال احلازميُّ وغريه 

أن كوفان يقال ِلُكَويـَْفة عمرو يعين عمرو بن قيس من »: أمساء البلدان«ذكر الزخمشري يف كتابه 
قطعه ذلك ا نزل به بعد ا�زام قراه ومحله فلما رجع إىل ملكه أاألزد، قال الَقزَّاُز: كان أَبـَْرِويز مل

البن األنباري ومن نسخة قيل إ�ا كتبت » الزاهر«املوضع، فينظر يف كالم الكليب وغريه. ويف 
عنه مسيت كوفة الستدارهتا، ُأِخَذ من قول العرب رأيت ُكوفاً� وَكْوفاً� بضم الكاف وفتحها 

َيْت كوفة الجتماع الناس هبا من قوهلم للرَّْمَلة املستديرة، و  قد تكوََّف الرجل يتكوَُّف يـَُقاُل مسُِّ
بعًضا، ويقال الكوفة أخذت من الُكوفان يقال هم يف كوفان أي: يف بالء َتُكوُّفًا إذا ركب بعضه 

 وشر قال الشاعر:
 وما ُأْضِحي وال َأْمَسْيُت إال رأتين منكُم يف ُكوَّفانِ 

َفة؛ أي قطعة،   �ا قطعة من البالد، من قول العرب: قد أعطيُت فال�ً ويقال مسيت كوفة أل ِكيـْ
ًفا إ ذا قطعت، فالكوفة فـُْعلة من هذا، واألصل فيها ُكْيفة فلما ُسكَِّنِت الياء يقال: ِكْفُت َأِكْيُف َكيـْ

هم، وانضم ما قبلها ُجِعلت واًوا، وقال قطرب: يقال القوم يف كوفان أي ُحمِْدقون يف أمر جيمع
شاري احلافظ ذهب مجاعة إىل أ�ا مسيت كوفة وقال أبو القاسم الزَّجَّاجي: ومن خط أيب علي ال

ن األرض وذلك أن كل رملة ختالطها حصباء تسمى كوفة، وقال آخرون: مسيت كوفة؛ مبوضعها م
 َألنَّ َجَبل ساتِيَدَما حميط هبا كالكفاف عليها.
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ها سعد بن البن حوقل الكوفة على الفرات وبناؤها خبالف البصرة، َمصَّرَ » أمساء البلدان«ويف 
ضياع الكوفة قدمية جاهلية أيب وقاص وهي ِخَطط لقبائل العرب، وهي َخَراج خبالف البصرة ألن 



مسيت الكوفة ألن سعًدا ملا »: معجم ما استعجم«وضياع البصرة أحياء موات يف اإلسالم، ويف 
كوفة، وقال: افتتح القادسية نزل املسلمون األنبار فآذاهُم الَبقُّ فخرج فاراتد هلم موضع ال

ت الكوفة منزل نوح َصلَّى هللاُ َتَكوَُّفوا يف هذا املوضع أي اجتِمعوا، وقال حممد بن سهل: كان
 عليِه وَسلَّمَ 
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وهو بىن مسجدها، وقال اليعقويب يف كتابه: هي مدينة العراق الكربى، واْلِمْصُر األعظم، وقبة 

ينة اختط املسلمون ابلعراق يف سنة أربع عشرة، اإلسالم، ودار هجرة املسلمني وهي أول مد
 ب أهلها، ومن بغداد إليها ثالثون فرسًخا.وهي على معظم الفرات، ومنه شر 

ملا فتح املسلمون األنبار كتب سعد إىل عمر خيربه بذلك فكتب » اتريخ حممد بن جرير«ويف 
، فبعث سعد رجًال من األنصار يقال إليه: اْنُظر فالة إىل جانب البحر فَاْرَتِد املسلمني هبا منزًال 

حنيف فاراتَد هلم موضع الكوفة، ويف الكتاب له: احلارث بن سلمة، ويقال: بل عثمان بن 
أليب حممد وقيل: إن سعًدا قال هلم كوِّفوا هذا الرمل أي َحنُّوه عن هذا املكان واْنزِلوا » الواعي«

ب إ�م كفى كوفان عن ذلك أي يف حرز فيه، وقيل: مسيت كوفة لتحرز الناس هبا من قول العر 
كانوا يف حرية كذا حكاه قطرب، وجاء يف الشعر مشدد ومنعة، ويقال: وقع الغرمي يف كوفان إذا  

 الواو، وقال الشاعر:
 وما أضحي وال أمسيت إال رأتين منكم يف ُكوَّفان

واو الشر وُحكي بفتح الكاف والتشديد وهو الصحيح، وقيل: الُكوُّفان ابلتشديد وضم ال
َحاحِ «واملكروه، وعلى هذا أنشدوا هذا البيت، َوِيف  الرملة احلمراء وهبا مسيت الكوفة » الصِّ

 الكوفة وهللا تعاىل أعلم.
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والرجل الذي أرسله عمر ليكشف أمر سعد هو زيد بن أرقم، وأبو سعد هو جد بين أيب شيبة 
 ْلِبيَّة وهللا أعلم.أيب شيبة موايل عبس ال صُ ذكره السََّفاُقسيُّ وفيه نظر من حيُث إن بين 

ثـََنا ُسْفَياُن، عِن الزُّْهِريُّ، َعْن َحمُْموِد ْبِن الرَّبِيِع، َعْن ُعَباَدَة  – 756 َحدَّثَنا َعِليُّ ْبُن عبد هللا، حدَّ
». ِحتَِة الِكَتابِ ِلَمْن َمل يـَْقَرأ ِبَفاالَ َصَالَة «ْبِن الصَّاِمِت: َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 

 ]756هذا حديث خرجه الستة يف كتبهم، وسفيان هذا هو ابن عيينة. [خ 
َها ِبَفاِحتَِة الِكَتابِ «وعنده أيًضا: ». ِإَذا كاَن َوْحَدهُ «وعند اإلمساعيلي:   ».َال ُجتِْزُئ َصَالٌة َال يـُْقَرأُ ِفيـْ

 لفظ إسناد صحيح.وقال الدَّارَُقْطين: يف هذا ال



داود قال عبادة: ُكنَّا َخْلَف النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف صالة الفجر فقرأ َرُسْوُل ِهللا  وعند أيب
قـُْلَنا:  »لََعلََّكْم تـَْقَرؤوَن َخْلَف ِإَماِمُكمْ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـَثـَُقَلْت َعَلْيِه اْلِقَراَءُة، فـََلمَّا فـَرََغ قَاَل: 

وعند ». َال تـَْفَعُلوا ِإالَّ ِبَفاِحتَِة الِكَتاِب، فَِإنَُّه َال َصَالَة ِلَمْن َمل يـَْقَرأ هِبَا« َرُسوَل ِهللا، قَاَل: نـََعْم َهَذا �َ 
ويف كتاب ». اَال تـَْفَعُلوا ِإالَّ ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب؛ فَِإنَُّه َال َصَالَة ِلَمْن َمل يـَْقَرأ هبَِ «الرتمذي حمسًنا: 

وقال: رجاله ثقات كلهم » َال تـَْقَرؤوا ِبَشْيٍء ِمَن اْلُقْرآِن ِإَذا َجَهْرُت ِإالَّ أِبُمِّ اْلُقْرآنِ «ْطين: الدَّارَقُ 
 ويف كتاب
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أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار: هذا اإلسناد إسناد صحيح حديث » السنن«

 ادة.الزهري عن حممود عن عب
أدخل بني حممود وعبادة وهب بني كيسان فيما رواه الوليد بن مسلم عن قد »: املستدرك«ويف 

 سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن حممود عن وهب، ورواه أيًضا إسحاق بن عبد هللا.
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ألنه   من حديث زيد بن وافد عن مكحول: أن دخول وهب فيه؛» سننه«وفيه بنيَّ الدَّارَُقْطين يف 
ه، وقال: رجاله كلهم ثقات، ورواه كان مؤذن عبادته، وإن حمموًدا ووهًبا َصلََّيا خلفه يوًما فذكر 

أيًضا من حديث ابن إسحاق عن مكحول به، وقال: إسناد حسن وقاله أيًضا البغوي، ويف كتاب 
ابع معمًرا للبخاري وقال معمر عن الزهري فصاعًدا، وعامة الثقات مل تت» القراءة خلف اإلمام«

ًدا غري معروف ما أراد، أراد به حرفًا يف قوله: فصاعًدا، مع ما أنه قد أثبت الفاحتة وقوله: فصاع
فقد تقطع » تقطُع اليُد يف رُبِع ديناٍر فصاعًدا«أو حرفني أو أكثر من ذلك إال أن يكون كقوله: 

بع معمًرا، وأن عبد الرمحن اليد يف دينار أو أكثر من دينار، ويقال إن عبد الرمحن بن إسحاق ات
هري غريه وال نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم ال، رمبا روى عن الزهري مث أدخل بينه وبني الز 

َحدَّثَنا عبد هللا، َحدَّثَنا الليث، حدثين يونس عن ابن شهاب حدثين حممود عن عبادة: قَاَل َصلَّى 
وسألته عن رجل نسي القراءة يف الصالة » َرأ أِبُمِّ الُقْرآنِ َال َصَالَة ملَْن َمل يـَقْ «ُهللا عليِه وَسلََّم: 

رى أن يعود لصالته، وإن ذكر ذلك يف الركعة الثانية وال أدري إال أن يعود لصالته. فقال: أ
 انتهى كالمه.
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 وفيه نظر من حيث إن الدَّارَُقْطين قال أثر حديث ابن عيينة: الزهري املذكور، حدثنا ابن صاعد،
ثـََنا ابن وهب، أخربين يونس عن ابن شه اب حدثين حممد عن عبادة احلديَث. َحدَّثَنا الربيع، حدَّ

مث قال: وهذا صحيح أيًضا، وكذلك رواه صاحل ومعمر واألوزاعي وعبد الرمحن بن إسحاق 
وغريهم عن الزهري، فظاهره يقتضي أن معمًرا وابن إسحاق ومن ذكر رووه كرواية ابن عيينة من 

التفرد، وقال أبو طالب: قلت  تلك الز�دة وإن كانوا ذكروها فهو نقض ملا قاله البخاري من غري
أليب عبد هللا: ما تقول يف القراءة خلف اإلمام قال: ال تقرأ واإلمام يقرأ قلت: أليس قال َصلَّى 

قال ذلك لإلمام، قلت: فمحمود بن » ال َصَالَة ِلَمْن َملْ يـَْقَرْأ ِبَفاِحتَِة الِكَتابِ «ُهللا عليِه وَسلََّم: 
جعل يقرأ واإلمام يقرأ، قال � أاب الوليد: تقرأ واإلمام يقرأ، قال: الربيع صلَّى إىل جنب عبادة ف

قال ذلك بقوله: » ال َصَالَة ِإالَّ ِبَفاِحتَِة الِكَتابِ «نعم مسعت النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقول: 
 فيقول: ال صالة ملن مل يقرأ، انتهى.حممد بن إسحاق، وأما غريه 

 َحدَّثَنا عبيد هللا بن معاذللِفْر�يب: » الصالة«يف 
 %264ص  1%ج 

ثـََنا ابن عون عن رجاء ابن حيوة عن حممود قال:  َصلَّْيُت َصَالًة َوِإَىل َجْنِيبْ ُعَباَدُة «َحدَّثَنا أيب حدَّ
 لَفاِحتَِة) احلديَث.مَّا فـََرْغَنا قـُْلُت َلُه: ِإًذا َمل َأْمسَْعَك قـََرَأَت ابِ َفَسِمْعُتُه يـَْقَرأُ ِبَفاِحتَِة الِكَتاِب فـَلَ 
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قال الفر�يب: َحدَّثَنا ميمون بن األصبغ، أخربين زيد بن واقد عن مكحول عن �فع بن حممود بن 
ىت عبادة وأ� معه حٍم الصالة وأقبل الربيع األنصاري قال �فع: أبطأ علينا عبادة فأقام أبو نـَُعيْ 

صففنا خلف أيب نعيم وهو جيهر ابلقراءة فجعل عبادة يقرأ أبم القرآن فلما انصرف قلت له ... 
احلديَث. ويف آخره قال ميمون: كذا قال �فع بن حممود بن الربيع، رجع قال أمحد، وقال » 

ن مل قالوا ال صالة ملخطأ قلت: فإ�م  الزهري: ذاك لإلمام وقد قاله بعضهم عن أيب هريرة ولكنه
يقرأ قال فغضب مث قال: ما قال هذا أحد من أهل اإلسالم، وهذا النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم 
وأصحابه والتابعون وهذا مالك يف أهل احلجاز وهذا الثوري يف أهل العراق وهذا األوزاعي يف 

مل يقرأ هو إن مام قرأ إمامه و رجل صلَّى خلف اإلأهل الشام وهذا الليث يف أهل مصر ما قالوا ل
 صالته ابطلة.

قال � أاب عبد هللا: يقولون الشافعي قال، فقال: ما تستحي � أاب طالب مث قال فنيبُّ هللا َصلَّى 
ُهللا عليِه وَسلََّم أليس هو يعلمنا أَوليس حديث أيب موسى لنا ُسنـَّتَـَنا وعلََّمَنا صالتنا، يدلُّ على 

َ إمامكمال «، وقال هلم: ا يف أول اإلسالمهذ وا حىت ُيَكربِّ » إذا قرَأ فَأَْنِصُتوا«وقال هلم: » ُتَكربِّ



قال يل رواه أبو خالد األمحر عن ابن ». َإَذا قـََرَأ فَأَْنِصُتوا«قلت � أاب عبد هللا: التيميُّ وَجَدُه: 
ون أخطأ أبو قلت: فإ�م يقول عجالن عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوًعا،

، قال: فرواه سليمان التيمي عن قتادة عن أيب غالب عن حطان بن عبد هللا الرَّقَاشي عن خالد
قلت: يقولون أخطأ سليمان ». إذا قرَأ اإلماُم فأنصتوا«أيب موسى قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 قال: من قال أخطأ سليمان فقد هبََتُه.
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عيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبادة يرفعه: القاسم من حديث س أليب» األوسط«ويف 
 يروه عن سعيد إال احلسن بن حيىي احلسين. وقال: مل». ال صالَة ِإالَّ ِبَفاِحتَِة الكتاِب وآيـَتَـْنيِ معها«

 ».الَتُُه ِخَداجٌ َمْن ملَ يـَْقَرأ ِبَفاِحتَِة الِكَتاِب َفصَ «من حديث ابن ز�د عن يونس: »: التمهيد«ويف 
قال أبو عمر: هذا وْهٌم وغلٌط إلدخال لفظ حديث أيب هريرة يف هذا احلديث، وإمنا لفظ حديث 

على أنه غريب جًدا من حديث مالك » يقرْأ فيها بفاحتِة الكتابِ  ملَْ  ال صالَة ِلَمنْ «عبادة: 
مد الفر�يب قال ابن جلعفر بن حم» الصالة«وحمفوظ البن عيينة ومجاعة عن الزهري، ويف كتاب 

 عون: فكان يقال
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 أم القرآن. قراءة لرجاء: أرأيت إن كان خلف اإلمام فجهر؟. قال: إن َجَهَر وإْن مل جيهْر ال بُدَّ من
ُرها عوًضا«ويف كتاب الدَّارَُقْطين بسند جيد مرفوًعا:  ». أمُّ القرآِن عوٌض مْن َغْريَِها وليَس َغيـْ

د عن أشهب عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن حممود عنه، وقال: تفرد به حم مد بن خالَّ
َمْن َصلَّى َصَالًة َملْ : «هريرة وِعْنَد ُمْسِلٍم عن أيب السائب عن أيب». مستدركه«وصححه احلاكم يف 

ُر َمتَاٍم، قـُْلُت: َ� َأاَب ُهَريـَْرَة، فَ  َماِم يـَْقَرْأ ِفيَها أِبُمِّ اْلُقْرآِن َفِهَي ِخَداٌج َغيـْ ِإّينِ َأُكوُن َأْحَياً� َورَاَء اْإلِ
 ».فـََغَمَز ِذرَاِعي، َوقَاَل: َ� فَاِرِسيُّ، اقْـَرْأ هِبَا ِيف نـَْفِسكَ 

احلديَث. وقال: ال نعلم رواه عن قتادة عن » َأَمَرَ� َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ « لبزار:وعند ا
اتبع مالًكا على روايته مجاعة »: السنن«وقال البزار يف كتاب  أيب نضرة عن أيب سعيد إال مهام،

َا رَُجل َصلَّ «منهم ابن إسحاق وشعبة وأبو أويس، وعند السراج:  ًة بَِغْريِ ِقَراَءٍة َفِهَي ى َصالَ َأميُّ
 ».ِخَداجٌ 
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ال أبو للمالحي ق» فضائل القرآن العظيم«ذكر اخلداج ثالاًث، ويف » صحيح ابن خزمية«ويف 
آَمُنوا اذُْكُروا َهللا ِذْكًرا َكِثريًا} [األحزاب:  َلمَّا نـََزَلْت {َ�َيـَُّها الَِّذينَ «احلسن علي بن عمر احلمَّامي: 

ُر؟ فََأْخبَـَرُه َأنَّ َهللا َمجََع الُكُتبَ 41 ملنَـزََّلَة  ا] قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِجلِْربِْيَل َما الذِّْكُر الَكِثيـْ
َقَة الَعَظَمِة ِيف ُسْورَِة احلَْمِد ِإَذا َأَرْدَت َ� ُحمَمَُّد َأْن َتْذكُ  َقَة ِذْكِري َوتَقدِّسين َوتـَُعظَِّمين َحِقيـْ َرين َحِقيـْ

َقِتَها َفِعْنَد َذِلَك، قال النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: إنَّ ُكلَّ  َصَالٍة َال يـُْقَرأُ ِفيَها فَاقْـَرأ احلَْمَد َعَلى َحِقيـْ
 ».أِبُمِّ اْلُقْرآِن َفِهَي ِخَداجٌ 

 ».ُأِمْرَ� أْن نقرَأ بفاحتِة الكتاِب وما تيسرَ «داود بسند صحيح عن أيب سعيد: وعند أيب 
ثـََنا ابن جعفر، َحدَّثَنا شعبُة عن أيب مسلمة عن أيب » الصالة«ويف  ثـََنا ابن بشار، حدَّ للِفْر�يب: حدَّ

ثـََنا أبو» يف كلِّ الصالِة قراءة أبمِّ القرآِن فما زاد«عن أيب سعيد: نضرة  ُمَعاٍذ، َحدَّثَنا ِبْشُر بُن  وحدَّ
القراءة خلف «اْلُمَفضَِّل، َحدَّثَنا خالد بن أيب املتوكل عن أيب سعيد مثله، ولفظ البخاري يف كتاب 

أخرب� بذلك اإلمام املسند ». عليِه وَسلَّمَ  أمر� نبينا َصلَّى هللاُ «عن أيب الوليد عن مهام: » اإلمام
 رمحه هللا تعاىل، أخرب� أبو بكر حممد بن إمساعيل قراءة عليه، عبد هللا بن علي بن عمر املغريب

أخرب� أبو الربكات بن ُمَالعب، أخرب� أبو الفضل حممد بن عمر بن يوسف، أخرب� الشريف أبو 
حممد بن أمحد املالحي، أخرب� أبو إسحاق حممود بن إسحاق  الغنائم بن املأمون، أخرب� أبو نصر

 و عبد هللا البخاري فذكره.اخلزاعي، أخرب� أب
 ».يف كلِّ صالٍة قراءٌة بفاحتِة الكتاِب وَما تـََيسََّر، ومْن ملْ يقرْأ فهي ِخَداجٌ »: «األوسط«ويف 
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 ».ءٌة أبمِّ القرآِن فَما زاديف كلِّ الصالِة قرا«للِفْر�يب: » الصالة«ويف كتاب 
 يح عن عائشة:وعند ابن ماجه بسند صح
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 ».ُكلُّ َصَالًة َال يـُْقَرُأ ِفيَها أِبُمِّ اْلُقْرآِن َفِهَي ِخَداجٌ «لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: قَاَل َرُسْوُل ِهللا صَ 

كلُّ َصَالٍة «بسند ضعيف:  ذكر اخلداج ثالاًث، وعند ابن عدي»: األوسط«وعند أيب القاسم يف 
أي مجاعة عن عمرو بن وعنده أيًضا بسند صحيح على ر ». ال يـُْقَرُأ فيها أبمِّ الكتاِب فهي خِداَجٌ 

كلُّ صالٍة ال يـُْقَرُأ فيها بفاحتِة «شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
 ».الكتاِب فهي ِخَداٌج فهي ِخَداجٌ 

إال أابن بن  -يعين عن عمرو-وقال: مل يروه عن عاصم األحول ». ُخمَْدَجةٌ «عند أيب القاسم: و 
 ه سعيد بن سليمان السََّقطي. انتهى.يزيد، تفرد ب



ْندي، َحدَّثَنا معاذ بن هشام، َحدَّثَنا أيب »: الصالة«ذكر الِفْر�يب يف كتاب  َحدَّثَنا موسى بن السِّ
 ».صالٍة ليَس فيها قراءٌة ُخمَْدَجٌة ُخمَْدَجٌة ُخمَْدَجةٌ  كلُّ «عن عاصم فذكره بلفظ: 

َوَمْن َصلَّى «مد بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عمري بن عمرو وعند الدَّارَُقْطين مضعًفا من حديث حم
تَـَهى ِإَىل ُأمِّ اْلِكَتاِب فـََقْد  َصَالًة َمْكُتوبًَة َأْو َتَطوًُّعا فـَْليَـْقَرْأ ِفيَها أِبُمِّ اْلِكَتاِب َوُسورًَة َمَعَها, فَِإنِ  انـْ

ْليَـْقَرْأ ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب ِيف بـَْعِض َسَكَتاتِِه, فَِإْن َملْ يـَْفَعْل َأْجَزأُه , َوَمْن َصلَّى َصَالًة َمَع ِإَماٍم َجيَْهُر فَـ 
ُر َمتَامٍ   ».َفَصَالتُُه ِخَداٌج َغيـْ

: َسَأَل رَُجٌل النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأِيف ُكلِّ وعند النسائي وقال: هذا خطأ عن أيب الدرداء
 فـََقاَل رَُجٌل ِمَن الَقْوِم: َوَجَب َهذا.» نـََعمْ «ْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َصَالٍة ِقَراَءٌة؟ فـََقاَل َرسُ 
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قول النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فقد وقال الدَّارَُقْطين: هو من قول أيب الدرداء، ومن جعله من 
وية فجعله من كالم أيب الدرداء مث قال ضع آخر وذكره من رواية ابن وهب عن معاَوِهَم، ويف مو 

رواه زيد مرفوًعا ووهم فيه والصواب قول ابن وهب، وملا قال أبو حممد اْخُتِلَف يف إسناد هذا 
وِهُم يف احلديث علة ال يقبله معها أحد وليس كذلك، احلديث وال يثبت، قال ابن القطان: قوله يُ 

ب وقفه وزيد بن حباب رفعه وهو أحد الثقات، بل هو موضع نظر ليس فيه أكثر من أنَّ ابن وه
ولو خالفه يف رفعة مجاعة من الثقات فوقفوه ما ابتغى أن حيكم عليه يف رفعه ابخلطأ فكيف ومل 

يه مرفوًعا الشك الذي يف قوله ما أرى اإلمام إذا أم القوم خيالفه إال واحد؟ وأرفع ما يعتل به عل
من كالم النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ولو كان من إال قد كفاهم فإن هذا يستبعد أن يكون 

 جمتهداته، واألظهر أنه من كالم أيب الدرداء. انتهى.
 قد وجد� من اتبع زيًدا على رفعه من طريق صحيحة.

َحدَّثَنا علي بن حممد، َحدَّثَنا إسحاق بن سليمان، َحدَّثَنا معاوية عن يونس بن قال ابن ماجه: 
للبخاري: َحدَّثَنا عبد هللا بن حممد، َحدَّثَنا بشر بن » القراءة«دريس، ويف كتاب ميسرة عن أيب إ

 السَّري، َحدَّثَنا معاوية.
 وقال الطرباين:
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 ُد ْبُن اْحلَرِيِش، َحدَّثَنا عمرو اْألَْغَضُف احلديَث.َحدَّثَنا عبداُن، حدَّثـََنا زَيْ 

بن بَُديل، وَحدَّثـََنا احلسني التسرتي، َحدَّثَنا حيىي اجلُمَّاينُّ، قاال:  وَحدَّثـََنا احلضرمي، َحدَّثَنا أمحد
عليه  َحدَّثَنا إسحاق بن سليمان كالمها عن معاوية بن يونس فذكره مرفوًعا، وأما زيد فإنه اْخُتِلفَ 



فرواه عنه علي عند البخاري من غري ذكر االلتفات، وأبو علي احلسن بن حممد بن الصباح 
 أيب الدرداء.» مسند«اين يف الزعفر 
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» الصالة«مجع العالمة أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبيد رواية عثمان بن أيب شيبة من 
ابن وهب وحده وقفه ليس  قول ابن القطان أيًضا للِفْر�يب، وهارون بن عبد هللا عند النسائي، و 

ثـََنا ابن رَاَهَوْيه، َحدَّثَنا معاوية بن  كذلك ملا يف كتاب الفر�يب من تبيني الوقف من الرفع، قال: حدَّ
ٍة صاحل عن أيب الزاهرية عن كثري بن ُمرَّة عن أيب الدرداء: َأنَّ رَُجًال قَاَل َ� َرُسْوَل ِهللا: َأِيف ُكلِّ َصَال 

َماَم ». نـََعمْ «قـُْرآٌن؟ قَاَل:  ُر َما َأَرى اْإلِ ْرَداِء: َ� َكِثيـْ فـََقاَل رَُجٌل: َقْد َوَجَبْت َهِذِه، فـََقاَل ِيل أَبُو الدَّ
 ِإَذا َأمَّ اْلَقْوَم ِإالَّ َقْد َكَفاُهم.

: ِه وَسلََّم قَاَل لألَأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا علي«وعند أيب داود بسند صحيح عن رِفَاعة بن رافع:  عرايبِّ
ِإْذ َجاَء رَُجٌل َبَدِويٌّ فََأَخفَّ َصَالتَُه، مثَُّ «وعند الرتمذي: ». مث اقْـَرْأ أِبُمِّ اْلُقْرآِن َوِمبَا َشاَء هللاُ َأْن تـَْقَرأَ 

ِإَذا «ِفْيِه: وَ ». تني َأْو َثَالاثً اْنَصَرَف، َفَسلََّم َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََقاَل: َوَعَلْيَك، مر 
اقْـَرْأ، َوِإالَّ ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة فـَتَـَوضَّْأ َكَما َأَمَرَك ُهللا، مثَُّ َتَشهَّْد فَأَِقِم الصََّالِة، فَِإْن َكاَن َمَعَك قـُْرآٌن فَ 

ُْه َوَهلِّْلهُ  تَـَقْصَت َشيْـ «َوِفْيِه: ». فَاْمحَِد َهللا وََكربِّ تَـقَ فَِإِن انـْ ْصَت ِمْن َصالَِتَك، قَاَل: وََكاَن ًئا ِمْن َهَذا انـْ
تَـَقَص ِمْن َصالَتِِه، َوَملْ َتْذَهْب ُكلَُّها ًئا انـْ تَـَقَص ِمْن َذِلَك َشيـْ قال ». َهَذا َأْهَوَن َعَلْيِهْم، أَنَُّه َمِن انـْ

 الرتمذي: هذا حديث حسن.
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َفًة «ويف لفظ: ».  ارَْكعْ َواقْـَرْأ مثَُّ «َوِفْيِه: » َوالرَّاِبَعةَ فََأَعاَد الثَّالَِثة «وعند الطرباين:  َفَصلَّى َصالًَة َخِفيـْ
َويـَْقَرُأ الُقْرآَن َكَما َأِذَن َلُه «ويف رواية: ». َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ «ويف لفٍظ: ». َها َوَال ُسُجْوَدَهاَال يُِتمُّ رُُكْوعَ 

 ».َوتـََيسَّرَ 
َبَل رَُجٌل ِمَن األَْنَصاِر بـَْعَد فـََراِغ َرُسْوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمَن الصََّالِة ِإْذ َأقْـ «ويف رواية: 

 ».ىَفَصلَّ 
َأَمَرِين َرُسْوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «عن أيب هريرة قَاَل: » املنتقى«وعند أيب حممد بن اجلارود يف 

 ».َة ِإالَّ ِبِقَراَءِة فَاِحتَِة الِكَتاِب َفَما زَادَ وَسلََّم َأْن ُأَ�ِدي أَنَُّه الَ َصالَ 
 ».َأَمَر ُمَناِدً� يـَُناِديْ «هذا إسناد مستقيم ولفظه: »: السنن«وقال البزار يف كتاب 



ال صالَة إال بقرآٍن، ولو بفاحتِة «أليب احلسني أمحد بن حممد اخلفاف: » الصالة«ويف كتاب 
ُأَ�ِدي ابملدينِة َأالَّ َصَالَة ِإالَّ بقراءٍة أو بفاحتِة «للِفْر�يب: » الصالة«ويف ». الكتاِب فما زادَ 
 ».الكتاِب فما زادَ 

ِإالَّ ِبِقَراَءِة فَاِحتَِة «وعند البيهقي: ». ُت أالَّ صالة إال بقراءة فاحتِة الكتابِ فنادي«ويف لفٍظ: 
 ».الِكَتاِب َفَما زَادَ 

 يف كلِّ »: «األوسط«ويف 
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 ».الٍة قراءٌة ولو بفاحتِة الكتابِ ص
املكتوبة إال بفاحتة  ال جتزئُ «وعند ابن عدي عن ابن عمر قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 وقال: هذا حديث غري حمفوظ.». الكتاب وثالث آ�ت فصاعًدا
د الرمحن بن من حديث سليمان بن عبد الرمحن، َحدَّثَنا عب»: األوسط«وعند أيب القاسم يف 

سوار، َحدَّثَنا عمرو بن ميمون بن مهران، حدثين أيب ميمون بن مهران عن أبيه قال رسول هللا 
وقال: ال يـُْرَوى عن مهران » َمْن َملْ يـَْقَرْأ أِبُمِّ الُقْرآِن ِيف َصالَتِِه ِفِهَي ِخَداجٌ «عليِه وَسلََّم:  َصلَّى هللاُ 

 إال هبذا اإلسناد تفرد به سليمان.
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تـَْقَرُؤون واإلماُم يقرُأ فقال قائلون إ�َّ «وعن أنس قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ألصحابه: 
رواه من حديث عبيد هللا بن ». لكتاب يف نفسهلنفعُل، فقال: ال تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاحتة ا

بة عنه، وقال مل يروه عن أيوب إال ُعَمر، وعن أيوب عن أيب قالبة عنه وقال: مل يروه عن أيب قال
ْيُن «ابن ُعَمر، وعن عمر بن اخلطاب يف حديث طويل مرفوع:  يـَْعُلو َوَال يـُْعَلى َوَال يـَْقبَـْلُه َهَذا الدِّ

رواه أيًضا بسند صحيح، ورواه الفر�يب يف  ». ِبَصَالٍة، َوالَ يـَْقَبُل الصََّالَة ِإالَّ ِبُقْرآنٍ  ُهللا تـََعاَىل ِإالَّ 
َثَمَة، َعْن َعَبايََة »: الصالة«كتاب  عن عثمان بن أيب شيبة، َحدَّثَنا أبو معاوية عن األعمش عن َخيـْ

َها ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب َوَشْيٍء َمَعَهاَال ُجتِْزُئ َصَالٌة الَ يُـ «ِن رِْبِعيٍّ عن عمر موقوفًا: بْ  ، ويف لفظ: »ْقَرُأ ِفيـْ
 ».ٌل َوِإْن ُكْنُت َخْلَف ِإَماٍم؟ قَاَل: اقْـَرْأَها ِيف نـَْفِسكَ قَاَل رَجُ «ويف لفظ: ». ال ترتكوا«

َك قَاَل: اقْـَرْأ، ِقْيَل: ِقْيَل لَُه: َوِإْن ُكْنُت َخْلفَ «ويف لفظ: ». َأْو َوْحَدكَ َخْلَف ِإَماٍم ُكْنَت «ويف لفٍظ: 
صحيح قاله هو عن حممد بن  بسند» املعرفة«وعند البيهقي يف ». َوِإْن قـََرْأَت قَاَل: َوِإْن قـََرْأتُ 

َماُم فـََلمَّا َقَضى َصالَ «أيب عائشة عمن شهد ذاك قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َتُه قَاَل: أَتـَْقَرؤوَن َواْإلِ
». َتاِب ِيف نـَْفِسهِ : ِإ�َّ لَنَـْفَعُل َذِلَك، قَاَل: َفَال تـَْفَعُلوا، ِإالَّ َأْن يـَْقَرَأ َأَحدُُكْم فَاِحتََة اْلكِ يـَْقَرُأ؟، قَاُلوا



: َال يـَْقَرَأنَّ َأَحدَُكْم فـََقالَ «وعن عبد هللا بن ُعَمر وقرأ رجل خلف النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 وأشار إىل ضعفه.»: القراءة«ذكره البخاري يف ». أِبُمِّ الُقْرآنِ َواِإلَماُم يـَْقَرُأ ِإالَّ 
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َجَلْسُت ِإَىل ُأَ�ٍس ِمَن الصََّحابَِة رضي «عبيد هللا بن احلارث قال: وعند الفر�يب بسند جيد عن 
ِن الصََّالِة فـََقاُلوا: َال َصَالَة ِإالَّ ِبِقَراَءٍة َوَلْو ِبَفاِحتَِة هللا عنهم ِفْيِهْم َخوَّات بن ُجبَـْري َفَسأَُلوا عَ 

 ».اْلِكَتابِ 
زُرَيع، َحدَّثَنا شعبة بن إ�س اجلريري عن عبد هللا بن  وَحدَّثـََنا عبيد هللا بن عمر، َحدَّثَنا زيد بن

 ».َءِة أُمِّ الِكَتاِب َوآيـَتَـْنيِ َفَصاِعًداَال َجتُْوُز َصالٌَة ِإالَّ ِبِقَرا«بـَُرْيدة عن عمران بن حصني قال: 
 ».َجيَْهرْ  اقْـَرُؤْوا َخْلَف اِإلَماِم ِبَفاِحتَِة الِكَتاِب َجْهًرا َوملَْ «وعن ابن عباس بسند جيد: 
 اقْـَرُؤْوا َمَع اِإلَماِم ِيف «ويف لفظ من طريق ضعيفة: 
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 ُكلِّ رَْكَعٍة، أِبُمِّ اْلُقْرآِن).

ثـََنا َحيَْىي، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، حدََّثِين َسِعيُد ْبُن َأِيب َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه، حَ  - 757 دَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، حدَّ
 ُهَريـَْرَة: أن رسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َدَخَل املَْسِجَد، َفَدَخَل رَُجٌل َفَصلَّى، مثَُّ َجاَء َعْن َأِيب 
فـََرَجَع َفَصلََّى َكَما » اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك َملْ ُتَصلِّ «َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََردَّ َوقَاَل:  َفَسلَّمَ 

َالاًث ثَ » اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك َملْ ُتَصلِّ «ى، مثَُّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: َصلَّ 
َرُه، فـََعلِّْمِين، فـََقاَل:  ْ، «فـََقاَل: َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحلَقِّ َما ُأْحِسُن َغيـْ مثَُّ اقْـَرْأ ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصََّالِة َفَكربِّ

نَّ قَائًِما، مثَُّ اْسُجْد َحىتَّ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمَن الُقْرآِن، مثَُّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا، مثَُّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمئِّ 
 ]757[خ ». لَِّهاَتْطَمِئنَّ َساِجًدا، مثَُّ اْرَفْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا، َوافْـَعْل َذِلَك ِيف َصالَِتَك كُ 
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ْ «ويف لفظ: ». مثَّ افْـَعْل َذِلَك ِيف َصالَِتَك ُكلَِّها«ويف لفظ:  َلَة َفَكربِّ َأْسِبِغ اْلُوُضوَء، مثَُّ اْستَـْقِبِل الِقبـْ
م وخرجه يف ابب إذا حلف �سًيا يف األميان بنحوه، وزع». سََّر َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ مثَُّ اقْـَرْأ ِمبَا تـَيَ 

أن حيىي » التتبع«أن حممد بن بشار مل يقل يف روايته عن أبيه، وزعم يف »: العلل«الدَّارَُقْطين يف 
 خالف أصحاب عبيد هللا، كلهم قالوا سعيد عن أيب هريرة وهو احملفوظ إال هو. انتهى.

 يث البخاري يقضي على كالمه األول فينظر.حد



 هنا أصح.وقال أبو عيسى: ومنهم من قال سعيد عن أبيه 
د عن أبيه حنو هذا احلديث فزعم بعض املتأخرين  ًدا هو وجاء يف حديث حيىي بن َخالَّ أن َخالَّ

َراج«املسيء صالته فاهلل أعلم، ويف كتاب  اِحتََة الِكَتاِب َوَما ِاقْـَرْأ فَ «البن العريب ويف رواية: » السِّ
عبيد هللا بن موسى وإسحاق بن منصور  واألول أصح الذي أخرب� به غري واحد عن» تـََيسََّر َمَعكَ 

، وَحدَّثـََنا احلسن بن خلف، َحدَّثَنا إسحاق عن احلسن بن صاحل عن جابر اجلعفي عن أيب الزبري
 بن شداد كالمها، وعند أيب داود: بن يوسف عن أيب حنيفة عن موسى بن أيب عائشة عن عبد هللا

تَـَقْصَتُه مْن َصَالِتكَ  فَِإَذا فـََعْلَت هذا فـََقْد متََّْت َصَالُتَك،« َا انـْ تَـَقْصَت مْن َهَذا فَِإمنَّ  ».وما انـْ
 ».فَاقْـَرْأ ِمبَا َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ »: « قرةمسند أيب«ويف 
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ال صالَة ِلَمْن ملْ «ثبت عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال: »: السنن«وقال البزار يف 
سامة عن عبيد هللا بن عمر عن سعيد عن أيب هريرة وإمنا بدأ� حبديث أيب أ». كتابِ يقرْأ ِبَفاحتِة ال

قبل حديث حيىي بن سعيد القطان عن عبيد هللا ألن حيىي مل يـَُتابع يف هذا احلديث عن عبيد هللا 
عن سعيد عن أبيه، وقد رواه مجاعة عن عبيد هللا عن سعيد عن أيب هريرة وقد روى حنو هذا 

ة أصح من حديث رفاعة، قال: فإن احتج حمتج ن رفاعة بن رافع، وحديث أيب هرير الكالم ع
». مْن كاَن لُه إماٌم فقراءُة اإلماِم له قراءة«حبديث جابر عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال: 

 قال أبو بكر: فيقال ملن احتج هبذا احلديث
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يث جابر فإنه كان قدري املذهب يؤمن ى ُهللا عليِه وَسلََّم، فأما حدإن هذا ال يثبت عن النيب َصلَّ 
ابلرجعة وأما حديث موسى فرواه الثوري وزهري وأبو عوانة وغريهم عن موسى عن عبد هللا بن 

شداد مرسًال مل يقل أحد منهم عن جابر، وإمنا تكون الز�دة مقبولة حمكوًما له هبا إذا كان الزائد 
بَت وكان من زاد ليست هذه صفَته كانت قل، فإذا كان من نـََقَص وأرسل أثأحفظ وأعلم ابلن

 ز�دتُه مطَّرِحة.
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وقد اتفق املسلمون ال يـُْعَلُم بينهم خالف يف أن التكبرية األوىل فرض، وأن القراءة فرض، وأن 
ركوع اإلمام  لصالة ال جيزئالركوع والسجود فرض، فكما اتفقوا مجيًعا على أن هذه فروض يف ا



عن ركوع املأموم وال سجوده عن سجوده إذ كان أصل ذلك فريضًة فكذلك القراءة؛ إذا كانت 
فريضة اتفقوا عليها أ�ا فريضة كما اتفقوا على الركوع والسجود أنه فريضة، فإذا مل جيزئ عند 

م  سجوُد اإلمامام ركوَعه والاجلميع ركوُع اإلمام وال سجوُده عن املأموم، وال يكون ركوُع اإل
سجوَده فكذلك جيب أن ال تكون قراءُة اإلمام قراءَته، إذ خوطب كل واحد منهم هبذه الفروض 
يف نفسه ال يتحملها اإلمام عمن وراءه، وإمنا يتحمل اإلمام السهو، وال يتحمل شيًئا من صلب 

د، َحدَّثَنا ثَنا أبو أمحبن علي، َحدَّ  الصالة عمن خلفه، كان احتج مبا َحدَّثَنا حممد بن بشار وعمرو
يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن أيب األحوص عن عبد هللا قال: كان يقرؤون خلف النيب َصلَّى 
ُهللا عليِه وَسلََّم فقال: َخلَّْطُتم القرآن، قيل له: إمنا خلطتم عليَّ القرآن وال ُخيَلُِّطون عليه إال برفع 

 أصواهتم.
فيه حجة، وإن احتج حبديث قتادة عن زرارة عن لعلم أن ليس  قول احملتج بهفلو تدبر هذا ال

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى ِإْحَدى َصَالِيت اْلَعِشيِّ الظُّْهَر َأِو اْلَعْصَر، «عمران بن حصني: 
} فـََقاَل رَُجٌل: َأَ�، قَاَل: َقْد ُكْم {َسبِّحِ َأ َأَحٌد ِمنْ فـََقَرَأ بِـ {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى} فـََقاَل: َهْل قـَرَ 

 ».َعَرْفُت َأنَّ بـَْعَضُكْم َخاَجلَِنيَها
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قال البزار: فإن قال: إن هذا احلديث هو حجة يف ترك القراءة خلف اإلمام، قيل له مل يـَْنَه النيب 
َقْد علمُت َأنَّ «خلفي، إمنا قال: يقرأ ل ال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن القراءة خلفه، ولو �ى لقا

يعين رْفَع صوته وإشغاَله إ�ه عن القراءة، ومل يكن للذي حيتج بذلك حجٌة ». بـَْعَضُكْم َخاَجلَِنيَها
أيًضا، أل�َّ إمنا أوجبنا قراءة الفاحتة ِبُسنَِّة نبينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ومل يوجب قراءة سورة بعدها، 

كراهته ذلك إمنا كانت الكراهة يف السورة ال يف الفاحتة إذ مل خيالطه فيها بشيء   يه أوصح �ولو 
َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه «وإن احتج حبديث الزهري عن ابن ُأَكْيَمة الليثي عن أيب هريرة: 

َها اِبلِقَراَءِة فـََقالَ  َأ َمِعَي ِمْنُكْم َأَحٌد فـََقاَل رَُجٌل: نـََعْم َأَ� قـَرَ  : َهلْ وَسلََّم اْنَصَرَف ِمْن َصَالٍة َجَهَر ِفيـْ
 َ� َرُسْوَل هللاِ 
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تَـَهى النَّاُس َعِن الْ  ِقَراَءِة فـََقاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َوَأَ� َأُقوُل َماِيل ُأَ�زَُع اْلُقْرآَن، فَانـْ

 ».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  هللاِ  ْولُ ِفيَما َجَهَر ِفْيِه َرسُ 
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قال أبو بكر: وهذا احلديث ال يثبت من جهة النقل؛ ألنَّ ابَن ُأَكْيَمَة ال نعلم حدَّث عنه إال 
مسعته حيدث سعيد بن املسيب فلم الزهريُّ وحده، ومل يكن مشهورًا ابلنقل، وإمنا قال الزهري: 

، قال أبو بكر: وهذا احلديث رواه األوزاعي عن الزهري عن يكن عنده من معرفته أكثُر من ذلك
عن أيب هريرة، وأخطأ األوزاعي يف هذا احلديث لو جعله عن الزهري عن سعيد وإمنا كان املسيب 

م فجعله عن سعيد، إذ قد احلديث عن ابن أكيمة مسعه حيدث سعيًدا فسقط عنه بعض الكال
ليس من حديث الزهري عن سعيد، وأنه مل يروه إال  اتفق مجاعة من الثقات على أن هذا احلديث

رواه ابن أخي الزهري فأخطأ يف إسناده خطأً غريه مشكٍل، رواه عن عمه عن ابن أكيمة، وقد 
َنَة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مبثل  حديث ابن أكيمة. األعرج عن ابن ُحبَيـْ

ي، وإمنا هبذا اإلسناد عن الزهري عن األعرج قال أبوبكر: وهذا احلديث خطأ من ابن أخي الزهر 
م النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من الركعتني، فغلط ابن أخي الزهري وال حيتج عن ابن حبينة يف قيا

يما إذا كان حديثه يف حكم، على حبديث خطأ، وال حبديث ابن أكيمة ألنه ال يعرف ابلنقل وال س
ا قال إمن» ال تقرؤوا بفاحتة الكتاب«لََّم مل يقل يف حديث ابن أكيمة: أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

َما ِيل ُأَ�زَُع القرآَن فإْن كاَن «فجائز أن يكون قرؤوا بعد الفاحتة فقال: » َماِيل ُأَ�زَُع القرآنَ «هلم: 
صالة مل جيهر فيها فدلَّ أنه حظر عليهم القراءة بعد الفاحتة إذ كانت ال» الكتابِ  ال بُدَّ فَِبَفاِحتَةِ 

 ابلقراءة فهذا معىن احلديث لو ثبت.
حبديث رواه ابن عجالن عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال رسول هللا وإن احتج 

 ».ِصتُـْواِإَذا قـََرَأ اِإلَماُم فَأَنْ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
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محر وبه يعرف، ورواه الليث بن سعد عن ابن قيل له: هذا رواه عن ابن عجالن أبو خالد األ
َماُم «وَسلََّم: عجالن عن زيد عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه  َا ُجِعَل اْإلِ ِإمنَّ

ُوا، َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا، َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا وإذا قرأ فأنصتوا، ومل يقل » لِيُـْؤَمتَّ ِبِه، فَِإَذا َكبـََّر َفَكربِّ
له أهل العلم وال تكون ز�دة الزائد حمكوًما له هبا حىت يشهد » َوِإَذا قرَأ فَأَْنِصُتوا«وزاد أبو خالد: 

ابلنقل ابحلفظ، وإذا شهدوا له ابحلفظ كانت ز�دته مقبولة وإال مل يلتفت إىل ز�دته، ومل تكن 
أهل العلم ابلنقل أنه مل يكن حافظًا وأنه قد  ز�دته حجة، وليس أبو خالد ممن ز�دته حجة التفاق

فيها فـَُيجعَل حجة فيما روى، روى أحاديث عن األعمش وعن غريه مل يـَُتابع عليها ومل يُلتفت إليه 
 وقد حيتمل قول النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم لو ثبت عنه
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فقد علمهم ». َصَالَة إالَّ بفاحتِة الكتابِ  ال«هذا أن يقول: أنصتوا بعد قراءة الفاحتة، إذ قال: 
 بذلك مث قال فإذا قرأ فأنصتوا بعد فاحتة الكتاب إذ قراءهتا واجبة.
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وقد روى أبو هريرة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ما يعارض حديث زيد بن أسلم وهو: ما 
ميمون عن أيب عثمان النهدي عن  ن جعفر بنَحدَّثَنا به عمرو بن علي، َحدَّثَنا حيىي بن سعيد ع

قال أبو بكر: فلو ». َأَمَر النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُمَناِدً� َأالَّ َصَالَة ِإالَّ اِبلَفاِحتَةِ «أيب هريرة قال: 
ثبت حديث أيب صاحل وابن أكيمة عن أيب هريرة كان هذا يعارضه، وهذا اإلسناد إسناد مستقيم، 

مجاعة وهو بصري مشهور فإن اعتلَّ أبن الذي أمر رجًال أن يقرأ ومل يتبني له ما روى عنه  جعفر
يقرأ، قيل له: إذا بينه يف موضع أبال صالة إال بفاحتة الكتاب كان الواجب على اخللق مأموًما كان 

ُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا} فَاْسَتمِ  أو إماًما أن يقرأ ابلفاحتة، فإن قال: قال هللا عز وجل: {َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآنُ 
] قيل له: الرسول َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان أعلم اخللق ابلتنزيل والتأويل، وقد 204[األعراف: 

] وقد أمر� أن نقرأ يف الصالة ابلفاحتة، 7قال جل وعز: {َوَما آاتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه} [احلشر: 
ع أنه من قرأ خلف اإلمام ابلفاحتة ال إعادة عليه، تفق اجلميوقال: ال صالة إال هبا. وقد ا

واختلفوا فيمن ترك القراءة ابلفاحتة خلف اإلمام: فقالت طائفة عليه اإلعادة، فاملوضع الذي 
أمجع عليه الفريقان أن الصالة به جائزة أوىل أن يعمل به مع ما قد تقدم من الرواية عن النيب 

 . انتهى كالمه.َم يف ذلكَصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
 وفيه نظٌر يف مواضع:

وإن كان البخاري قد قال يف كتاب » وإذا قرَأ فَأَْنِصُتوا«األول: تضعيفه حديث األمحر: 
وال يعرف هذا من حديث األمحر، قال أمحد: راويه كان يدلس، قال أمحد ومل يـَُتابَع »: القراءة«

 أبو خالد يف ز�دته.
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ز�دة ليست مبحفوظة الوهم عند� من أيب خالد فغري جيد؛ ألن األثرم ود: وهذه الوقال أبو دا
هللا: يقولون إن  قلت أليب عبد» سؤاالت أيب طالب«حكى عن أمحد بن حنبل تصحيحه، ويف 

األمحر أخطأ فيه، فقال: رواه البيهقي عن أيب غالب عن حطان عن أيب موسى، وُسِئَل مسلم بن 
 يح؟.احلجاج عنه أهو صح



قال: هو عندي صحيح، فقيل له: ِملَ َملْ تضعه ههنا يعين يف كتابه؟ فقال: ليس كل شيء عندي 
 نا ما أمجعوا عليه.صحيٌح وضعته ههنا، إمنا وضعت ه

 وقال ابن حزم: وهذا عند� حديث صحيح. انتهى.
 بن املبارك وقد وجد� أليب خالد متابًعا وهو ما رواه النسائي بسند صحيح عن حممد بن عبد هللا

عن حممد بن سعيد عن ابن عجالن فذكره وقال يف آخره: وال نعلم أن أحًدا اتبع ابن عجالن 
رَُقْطين: َحدَّثَنا حممد بن جعفر، َحدَّثَنا أمحد بن حازم، وقال الدَّا». صتوافإذا قرأ فأن«على قوله: 

 زيد بن أسلم ومصعب بن شرحبيل َحدَّثَنا إمساعيل بن أابن الغنوي، َحدَّثَنا حممد بن عجالن، عن
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 كالمها عن أيب صاحل به.
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ر  وقال َحدَّثَنا عبد امللك بن أمحد، َحدَّثَنا حممود بن خداش، َحدَّثَنا أبو َسْعد حممد بن ُمَبشِّ
ثـََنا ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة رفعه هبذه الز�دة، قال: وَحدَّثـَنَ  ا حممد بن الصَّغاين، حدَّ

معتمر مسعت أيب حيدث عن  عثمان، َحدَّثَنا حممد بن يونس، َحدَّثَنا عمرو بن عاصم، َحدَّثَنا
وقد وجد� أيًضا » إذا قاَل اإلماُم {وال الضَّالِّني} فقولوا: آمني«األعمش عن أيب صاحل بلفظ: 

تيمي عن قتادة من حديث سليمان ال» صحيحه«هلذا احلديث شاهًدا صحيًحا َخرَّجه مسلم يف 
ِإَذا قـََرَأ اِإلَماُم «ُهللا عليِه وَسلََّم:  عن أيب غالب عن حطان عن أيب موسى: قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى

ولكن يف آخره يف نسخِة مساعنا قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان: قال أبو بكر ابن » فَأَْنِصتُـْوا
، فقال مسلم: أتريد أحفظ من سليمان؟ وقد سبق  أخت أيب النضر يف هذا احلديث، أْي َطَعَن فيه

ديث، وقال الدَّارَُقْطين: هذه اللفظة مل يتابع سليمان فيها كالم أمحد بن حنبل يف شدة هذا احل
عن قتادة وخالفه احلفاظ فلم يذكروها، قال: وإمجاعهم على خمالفته يدلُّ على ومهه ولعلَّه اشتبه 

 نتهى.عليه لكثرة من خالفه من الثقات. ا
مل بن نوح بسند صحيح على شرط مسلم عن حممد بن حيىي القطعي عن سا» مسند البزار«يف 

العطار عن عمر بن عامر وابن أيب عروبة عن قتادة هبذه الز�دة، وقال األثرم: قال يل أبو عبد هللا 
 .وقد زعموا أن املعتمر رواه، قلت: نعم قد رواه املعتمر، قال: فأيَّ شيء تريد، انتهى
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عن سليمان بن األشعث السجزي، َحدَّثَنا »: صحيحه«حديث املعتمر خرَّجه أبو عوانة يف 
ثـََنا الصائغ مبكة، حدثنا عاصم ابن النضر، َحدَّثَنا املعتمر، َحدَّثَنا أيب، َحدَّثَنا قتادة به ، قال: وَحدَّ

مد اجلندنيسابوري، حدثنا عبد علي بن عبد هللا، حدثنا جرير عن سليمان به، وحدثنا سهل بن حم
مشقي يف أجوبته للدارقطين أن هللا بن ُرَشْيد، َحدَّثَنا أبو عبيدة عن قتادة به، وذكر أبو مسعود الد

ما رواه جرير؛ فهذا كما ترى سالمة هذا احلديث من سفيان بن سعيد رواه أيًضا عن سليمان ك
ا عن مسلم يف اجلواب عنه إذا مل جيُِْب عنه ومل شائبة التفرد الذي أشار إليه هؤالء احلفاظ ونـُبِّئن

مساًعا من قتادة وال قتادة من أيب غالب،  جيد البخاري ما يعتل به على سليمان إال قوله مل يذكر
ال ينقص شرُط حافٍظ شرَط حافٍظ غريه وأما قول البيهقي وقد أمجع وهذا بناء منه على شرطه و 

وأ�ا ليست حمفوظة فقد نبهنا على خطئه قـَُبيُل وهللا  احلفاظ على خطأ هذه اللفظة يف احلديث
 املوفق.

به وكفى بذلك جاللًة وعرفاَن »: املوطأ«نده خرجه مالك يف الثاين: حديث ابن ُأَكْيَمَة املعيب ع
رَّج مالك حديثه وصحح أبو عيسى حديث هذا وحسنه الطُّوسي، وممن صححه أيًضا حاٍل إذ خ

 بيلي وابن القطان وابن املواق يسلو�م.أبو علي صاحل بن حممد اإلش
 ا ذكره ابن حبانالثالث: قوله: ال نعلم ابن أكيمة حدث عنه غري الزهري مردود مب
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يد بن أيب هالل وابن أبيه عمرو بن مسلم ومساه عمارة روى عنه الزهري وسع» كتاب الثقات«يف 

 أيب حامت يف آخرين بل اجملزوم به عندهم.وهذا املرجح عند الذهلي وابن سعد والبخاري وابن 
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وقال أبو حامت الرازي: صحيح احلديث وحديثه مقبول، وقال ابن سعد تويف سنة إحدى ومئة وله 
نه الرواية من أهل ابب من مل تشتهر ع»: الطبقات«تسع وسبعون سنة، وقال الربقي يف كتاب 

عنه، ومل يغمز ابن أكيمة الليثي، قال حيىي بن معني: كفاك  املدينة، واْحُتِمَلت روايته لرواية الثقات
الزهري مسعت ابن أكيمة حيدث ابن املسيب، وقد روى عنه غري الزهري حممد بن عمرو  قول

 وغريه.
واآلخر يف » اءة خلف اإلمامالقر «قال الربقي: روى عنه الزهري حديثني أحدمها مشهور يف 

 ».املغازي«
هبذا فخًرا  ابن ُأَكْيَمَة حيدث يف جملس سعيد فـَُيْصِغي إىل حديثه وحسبك وقال ابن عبد الرب: كان

وثناًء، ومساه حيىي بن معني عمًرا فيما حكاه قال: وهو ثقة، وقال يعقوب بن سفيان البغوي يف 



: روى عن حكيم بن هو من مشاهري التابعني ابملدين»: اترخيه« ة، ويف كتاب أيب إسحاق الصَُّرْيِفْيِينِّ
ن أهل املدينة وكذا خليفة بن ام وروى عنه أبو احلويرث أيًضا وذكره مسلم يف الطبقة األوىل محز 

عبد »: إيضاح اإلشكال«خياط زاد وهو رجل من بـَْلحارث ومساه أبو الفضل املقدسي يف كتابه 
 هللا بن ُسَلْيم بن أكيمة.

يم من حديث حممد بن عبد هللا بن لرابع: ِلوْجَدانَِنا حلديثه متابًعا بسند قال احلاكم هو مستقا
َمْن َصلَّى َصَالًة َمْكُتوبًَة َمَع «عن عطاء عن أيب هريرة يرفعه: عمري بن عبيد بن عمري الليثي 

ْليَـْقَرْأ ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب ِيف َسَكَتاتِِه َوَمِن انْـ  َماِم فـَ وآخر عند ». تَـَهى ِإَىل ُأمِّ اْلُقْرآِن فـََقْد َأْجَزَأهُ اْإلِ
َهْل قـََرَأ َأَحٌد ِمْنُكْم «عنه يرفعه:  الدَّارَُقْطين بسند فيه ضعف عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة

: َأُقوُل َما ِيل ُأَ�زَُع ِيف اْلُقْرآِن؟ ِإَذا َأْسَرْرُت بِِقَراَءِيت فَاقْـَرؤوا  َمِعَي ِبَشْيٍء؟ فـََقاَل رَُجٌل: َأَ�، فـََقاَل ِإّينِ
 ».ِبِقَراَءِيت َفَال يـَْقَرَأنَّ َأَحٌد َمِعيَ َوِإَذا َجَهْرُت 

)1/500( 

 

ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه عنه نزلت هذه اآلية {َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا} 
 نيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف الصالة.] يف رفع األصوات وهم خلف ال204[األعراف: 

ا عند احلاكم من حديث حجاج بن قوله ليس يف حديث عمران �ٌي عن القراءة ِلوْجَدانِنَ اخلامس: 
كاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي «أرطأة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني: 

؟ فـَنَـَهاُهْم عِن القراءِة خلَف ُه، فـََلمَّا فرَغ قاَل: مِن الذي ُخيَاِجلُِين سوريتابلناِس، ورجٌل يقرُأ خلفَ 
 ».اإلمامِ 

قوله يف حديث جابر بن عبد هللا رواه اجلعفي وكان يؤمن ابلرجعة، وعلى تقدير أن لو  السادس: 
 اويه عنكان ثقة كان خربًا ضعيًفا؛ ألن البخاري رماه ابنقطاع ما بينه وبني أيب الزبري ر 

 %275ص  1%ج 
 جابر.

األئمة من جابر بن عبد هللا هذا طريًقا حسنًة على رأي مجاعة من السابع: ُوْجَداننا حلديث 
حديث ليث بن أيب ُسَلْيم وجابر عن أيب الزبري عن جابر فذكراه مرفوًعا وله أيًضا شاهد رواه 

َمْن َصلَّى رَْكَعًة فـََلْم «قول: عن وهب بن كيسان مسعت جابر بن عبد هللا ي»: املوطأ«مالك يف 
، ِإالَّ َورَاَء إِ يـَْقَرْأ ِفيَها أبُِ  ورواه ابن أيب شيبة بسند صحيح أيًضا عنه » َمامِ مِّ اْلُقْرآِن فـََلْم ُيَصلِّ

مرفوًعا، وعند الدَّارَُقْطين من حديث إسحاق بن موسى األنصاري، َحدَّثَنا عاصم عن وهب عن 



أبو احلسن: رَفْـُعه وهٌم، وعن أيب قال » ْيَك ِقَراَءُة اِإلَماِم َخاَفَت َأْو قـََرأَ َيْكفِ «ابن عباس يرفعه: 
 رواه أيًضا من طريق ضعيفة.». َكاَن َلُه ِإَماٌم َفِقَراَءتُُه َلُه ِقَراَءةٌ   َمنْ «هريرة يرفعه: 
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َأنَّ ابَن ُعَمَر َكاَن ِإَذا ُسِئَل َهْل يـَْقَرُأ َأَحٌد َخْلَف اِإلَماِم قَاَل: ِإَذا «مالك عن �فع: »: املوطأ«ويف 
وملا رواه ». اِم َفَحْسُبُه ِقَراَءُة اِإلَماِم، قَاَل �فٌع: وَكاَن ابُن ُعَمَر َال يـَْقَرأُ ى َأَحدَُكْم َخْلَف اِإلمَ َصلَّ 

 الدَّارَُقْطين مرفوًعا قال: رَفْـُعُه وهٌم.
ثـََنا ابن علية، َحدَّثَنا أيوب عن أيب العالية الرباء قـُْلُت ِالبِن ُعَمَر:»: املصنف«ويف  ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة  حدَّ
 َيسََّر.؟ فـََقاَل: ِإّينِ َألَْسَتِحي ِمْن َربِّ َهَذا اْلبَـْيِت َأْن َال َأقْـَرُأ ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب َوَما تَـ ِقَراَءةٌ 

ين أيًضا من حديث رواه الدَّارَُقطْ » الَ ِقَراَءَة َخْلَف اِإلَمامِ «وعن الشعيب قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
م عن حممد بن سامل عنه، وعن احلارث عن علي قال رجل للنيب َصلَّى ُهللا عليِه علي بن عاص

قال الدَّارَُقْطين: تفرد به ». َبْل أَْنِصْت فَِإنَُّه َيْكِفْيكَ «وَسلََّم أقْـَرُأ َخْلَف اِإلَماِم ِإَذا َنَصَت؟ قَاَل: 
َرَأ َخْلَف اِإلَماِم فـََقْد َأْخطََأ َمْن قَـ «ًضا موقوفًا على علي غسان بن الربيع وهو ضعيف، ورواه أي

 وقال: ال يصح إسناده.» الِفْطَرةَ 
 وعند ابن حزم: قَاَل رَُجٌل لَِعِليٍّ ِإّينِ َصلَّْيُت َوَملْ َأقْـَرْأ، قَاَل: َأَقْمَت الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد؟ قَاَل: نـََعمْ 

 ْقَرْأ.َما ُكلُّ َأَحٍد ُحيِْسُن يَـ قَاَل: َقْد متََّْت َصَالُتَك، 
وعند البخاري بسنٍد ال أبس به من حديث أيب جناب حيىي بن أيب حية عن حممد بن فضيل عن 

َماِم ُمِلَئ ُفوُه نـَتَـًنا«إبراهيم بن أيب وائل َأنَّ ابَن َمْسُعْوٍد قَاَل:   ».َوَوِدُت َأنَّ الَِّذي يـَْقَرُأ َخْلَف اْإلِ
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 حيتج به وخالفه ابن عون عن إبراهيم عن األسود وقال: رْضًفا، وعند ا مرسل الوقال: هذ
ٍد َعِن الِقَراَءِة َخْلَف اِإلَماِم فـََقاَل: البيهقي وابن أيب شيبة بسند صحيح: َأنَّ رَُجًال َسَأَل ابَن َمْسُعوْ 

 اِإلَماُم. أَْنِصْت للُقْرآِن فَِإنَّ ِيف الصََّالِة ُشْغًال َوَسَيْكِفْيَك َذاكَ 
َي عن سعد أنه  وعند البخاري من حديث ابن جباد رجٌل مْن ولِد سعٍد، وقال: ال يـُْعَرف وال مسُِّ

 انتهى.». م يف ِفْيِه مجرٌ الذي يقرُأ خلَف اإلما وددُت أنَّ «قال: 
 ابن جباد هذا َمسَّاه ابن ماكوال حممد بن جباد بن موسى
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 من أتباع التابعني.» الثقات«اه ابن حبان ملا ذكره يف بن سعد بن أيب وقاص وكذا مس
 قراءة مع اإلمام يف شيء، وعند مسلم سأل عطاٌء زيَد بَن اثبت عن القراءة مع اإلمام فقال: ال

 للبخاري وَضعََّفه من قرأ خلف اإلمام فال صالة له.» القراءة«ولفظه يف كتاب 
ك بن عثمان عن عبد هللا بن يزيد بن ثوابن عن زيد وعند ابن أيب شيبة، َحدَّثَنا وكيع عن الضحا

ثـََنا وكيع عن عمر بن وَحدَّ ». َال يقرأ خلَف اإلماِم ال إْن جهَر وال إْن خافتَ «بن اثبت قال: 
وروى ». َمْن قرَأ خلَف اإلماِم فقاَل: يكفيَك ذاَك اإلمام«مد عن موسى بن سعد عن زيد قال: حم

واألسود وسويد بن غفلة والضحاك وعمرو بن ميمون وحممد ذلك عن سعيد بن جبري وإبراهيم 
 أبس به. بن سريين وأيب وائل وسعيد بن املسيب أبسانيد أكثرها صحيحة وبعضها ال

زعم بعضهم أن حديث القراءة منسوخ مبا رواه أبو العالية قال: كان نيب هللا َصلَّى  وقال احلازميُّ:
ابه أمجعون خلفه حىت أنزلت {َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه ُهللا عليِه وَسلََّم إذا قرَأ قرأ أصح

عليِه وَسلََّم وقرئ خلفه رسول هللا َصلَّى ُهللا  ] فسكت القوم وقرأ204َوأَْنِصُتوا} [األعراف: 
 فنزلت.

ل قال احلازميُّ: فعلى هذا يكون احلديث منسوًخا ابلكتاب العزيز ال ابحلديث كما زعم بعض أه
 العلم إذ ذهب إىل إجياب قراءة الفاحتة يف األحوال كلها.

)2/3( 

 

وقال البيهقيُّ: سئل أبو موسى الرازي وكان أحفظ أصحاب الرأي على أدمي األرض يف وقته عن 
صح فيه عند� فقال: مل ي». اَءُة اِإلَماِم َلُه ِقَراَءةٌ َمْن َكاَن َلُه ِإَماٌم فَِقرَ «قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
لََّم شيء إمنا اعتمد فيه مشاخينا على الروا�ت عن علي وابن مسعود عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

 والصحابة.
قال البيهقيُّ: وقد روينا عن علي من طريق صحيحة أنه من أمر ابلقراءة خلف اإلمام، وروينا 

حصني وعائشة وعبد هللا بن عمر ن مسعود وأيب هريرة وابن مغفل وأنس وعمران بن ذلك عن اب
يف رواية وعروة وسعيد بن جبري ومكحول، وقال البخاريُّ: وكان ابن املسيب وهشام وابن عمر 

وعروة والشعيب وعبيد هللا بن عبد هللا و�فع بن جبري وأبو جملز ومالك ومكحول وابن عون وابن 
 رون القراءة.أيب عروبة ي

ك الركعة، وليث عن جماهد: إذا نسي الفاحتة فال يعتد بتل وقال حذيفة: يقرأ، وقال ابن علية
وقال أبو قتادة: يقرأ يف األربع كلها، فإن احتج حبديث عمر أنه نسي القراءة يف ركعة فقرأ يف 

» اقرأ مث اركع«ْفَسر حني قال: الثانية الفاحتة مرتني قيل له حديث النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أَ 



ل أبو عمر: وقال بعض بل الركوع فليس ألحد أن جيعل القراءة بعده. قافجعل القراءة ق
 الكوفيني قول النيب

 %277ص  1%ج 
خاصٌّ أريد به من صلَّى وحده أو كان إماًما » الَ َصَالةَ ِلَمن َملْ يـَْقَرأْ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

ه قراءة حمتجني أبن مجهور العلماء بن عيينة، وأما من صلى وراء إمام فإن قراءته لوكذلك فسره ا
أن اإلمام إذا مل يقرأ وقرأ َمن خلَفه مل تنفعهم قراءهتم، فدلَّ أن قراءة اإلمام هي اليت أمجعوا على 

 تـَُراَعى وأ�ا كما جاء يف احلديث قراءة ملن خلفه.
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المة القشريي يف احلديث دليل على وجوب وقوله: (َال َصَالَة ِلَمْن َملْ يـَْقَرْأ ِبَفاِحتَِة الكتاِب) قال الع
عض علماء األصول اعتقد يف مثل هذا اللفظ اإلمجال إال أن ب قراءة الفاحتة يف الصالة وهو ظاهرٌ 

من حيث إنه يدلُّ على نفي احلقيقة وهي غري منتفية فيحتاج إىل اإلضمار وال سبيل إىل إضمار،  
احتيج إليه للضرورة، والضرورة تندفع إبضمار فرد كلٌّ حمتمٌل لوجهني: أحدمها أن اإلضمار إمنا 

يها أن إضمار الصحة ونفي الصحة ُمَعاَرَضٌة، وإذا تعني فال حاجة إىل إضمار أكثر منه. واثن
 إضمار فرد فليس البعض أوىل من البعض فيتعني اإلمجال.

َل لفظ الصالة على غري  عرف الشرع قال أبو الفتح: ال نسلم أن احلقيقة غري منتفية، لو محُِ
ة وال حيتاج إىل اإلضمار وكذلك لفظ الصيام وغريه، أما إذا محَُِل على الشرع فيكون منتفًيا حقيق

املؤدي إىل اإلمجاع، ولكن ألفاظ الشارع حممولة على ُعْرِفِه ألنه الغالب وألنه احملتاج إليه فيه، 
تَـقَ  َقْصَت مْن وقال بعض احلنفية: أراد نفي الكالم بدليل قوله: (َوَما انـْ َا انـْتـْ ْصَت مْن َهَذا فَِإمنَّ

يعين: �قصة، وألن املاهية ال توجد إال جبميع أركا�ا، فال يوصف َصَالِتَك) وبقوله: (َفِهَي ِخَداٌج) 
حينئذ ابلنقص، أل�ا عدم وإمنا توصف ابلنقص لوجود أركان الصالة أمجع وفوات بعض 

 أعلم.الواجبات اخلارج عن األركان وهللا تعاىل 
 (اَبُب الِقَراَءِة بعَد الظُّْهِر)

 تقدم حديث سعد وخباب.
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َباُن، َعْن َحيَْىي، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب قـََتاَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل:  - 759 َحدَّثَنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّثَنا َشيـْ
َالِة الظُّْهِر ِبَفاِحتَِة الِكَتاِب، الرَّْكَعتَـْنيِ اُألولَيَـْنيِ ِمْن صَ  لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف َكاَن النَِّيبُّ صَ «

ُر ِيف الثَّانَِيِة َوُيْسِمُع اآليََة َأْحَياً�، وََكاَن يـَْقَرُأ ِيف الَعصْ  ِر ِبَفاِحتَِة َوُسورَتـَْنيِ يَُطوُِّل ِيف اُألوَىل، َويـَُقصِّ
ُر ُل ِيف اُألوَىل، وََكاَن يَُطوُِّل ِيف لِكَتاِب َوُسورَتـَْنيِ، وََكاَن يَُطوِّ ا  الرَّْكَعِة اُألوَىل ِمْن َصالَِة الصُّْبِح، َويـَُقصِّ

َكاَن يـَْقَرُأ ِيف الرَّْكَعتَـْنيِ ِمَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر ِبَفاِحتَِة الِكَتاِب «] ويف لفظ: 759[خ ». ِيف الثَّانَِيةِ 
اْألُْخَريـَْنيِ أِبُمِّ اْلِكَتاِب، َويَُطوُِّل ِيف الرَّْكَعِة  َوِيف الرَّْكَعتَـْنيِ «ويف لفظ: ».َيا�ً َوُسورٍَة، َوُيْسِمُعَنا اْآليََة َأحْ 

ُج الصَّوَّاف رواه َحجَّا » اُألوَىل َما َال يُِطْيُل ِيف الرَّْكَعِة الثَّانَِيِة َوَهَكَذا ِيف الَعْصِر َوَهَكَذا ِيف الصُّْبحِ 
مسلم عن ابن مثىن سلمة عن أيب قتادة رضي هللا عنه، رواه  %أيب278ص  1عن حيىي بن%ج 

َبَسَة بن عبد الواحد عن حجاج  عن ابن أيب عدي عن حجاج به، وعند اإلمساعيلي من رواية َعنـْ
ا أَنَّه يريُد َصلَّى َفظَنَـنَّ «عن حيىي عن عبد هللا بن أيب قتادة كرواية اجلماعة، ويف كتاب أيب داود: 

 ».األوىل َم بذلَك أْن يدرَك الناُس الرَّْكَعةَ ُهللا عليِه وَسلَّ 
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وهذا اللفظ ال نعلمه رواه إال أبو قتادة، وقال ابن خزمية يف »: سننه«وقال البزار يف 
لركعتني األخريني قد كنت أحسب زماً� أن هذا احلديث يف ذكر قراءة الفاحتة يف ا»: صحيحه«

 ومهام بن حيىي على ما كنت أمسع أصحابنا من أهل اآلاثرمن الظهر والعصر مل يروها غري أابن 
يقولونه، فإذا األوزاعي مع جاللته قد ذكر يف خربه هذه الز�دة عن حيىي َيْسَتِدلُّ هبذا من يقول 

ٍة، ألن املستحب للقارئ أْن يبتدَئ إن قراءة سورٍة بكامِلها أفضُل من قراءِة قدرِها من سورٍة طويل
من الناس فـَُنِدَب إىل رتبط ويقَف عند انتهائه، وقد خيفى االرتباط على كثري من أول الكالم امل

إن قرأ بعض سورة يف ركعة وبعضها يف »: شرح اهلداية«إكمال السورة ليحرتز من ذلك. ويف 
كعتني من وسط السورة ومن آخرها ولو فعل الثانية الصحيح أنه ال يكره وال ينبغي أن يقرأ يف الر 

وَسلََّم من ُسْورَِة اْلُمْؤِمِن, إىل ِذْكِر  قـََرَأ َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليهِ «ند النسائي: ال أبس به. وع
ال تكره قراءة آخر السور وأوساطها يف إحدى »: املغين«وقال يف ». َهاُروَن مثَُّ َأَخَذْتُه َسْعَلٌة فـَرََكعَ 

جه بسند ال أبس به عن الرباء بن عازب: روايتني عن أمحد، والرواية الثانية تكره. وعند ابن ماال
ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّْي بَِنا الظُّْهَر، فـََنْسَمُع ِمْنُه اْآليََة بـَْعَد اْآلَ�ِت ِمْن ُسورَِة  َكاَن َرُسْولُ «

اء وَال َحدََّث به هذا احلديث ال نعلم رواه إال الرب »: السنن«البزار يف وقال ». لُْقَماَن، َوالذَّاِرَ�تِ 
من حديث عثمان بن الضحاك عن أبيه »: األوسط«ويف  عن إسحاق عنه إال هاشم بن الربيد.

ولَيَـْنيِ ُسنَُّة اْلِقَراَءِة ِيفِ الصََّالِة َأْن يـَْقَرَأ ِيف اْألُ «عن عبيد هللا بن مقسم عن جابر بن عبد هللا قال: 



ابر إال هبذا اإلسناد تفرد به وقال: ال يـُْروى عن ج» ْخَريـَْنيِ أِبُمِّ اْلُقْرآنِ أِبُمِّ اْلُقْرآِن َوُسورٍَة، َوِيف اْألُ 
 ابن مقسم.
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ويف ابب القراءة يف العصر تقدم حديثاه، وحممد بن يوسف وحديث خباب هو الفر�يب قاله أبو 
 نعيم وغريه.

 (اَبُب اْلِقَراَءِة ِيف اْلَمْغِرِب)
وُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعِن ابِن ِشَهاٍب، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، َعِن ابِن َعبَّاٍس  ْبُن يُ َعْبُد هللاِ  َحدَّثَنا - 763

َعْتُه َوُهَو يـَْقَرأُ: {َواملُْرَسَالِت ُعْرفًا} [املرسالت:  ] فـََقاَلْت: َ� بـَُينَّ، 1أَنَُّه قَاَل: ِإنَّ ُأمَّ الَفْضِل مسَِ
ْعُت ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه  ِقَراَءِتكَ ْرَتِين بِ َوِهللا َلَقْد ذَكَّ  َهِذِه السُّورََة، ِإنـََّها َآلِخُر َما مسَِ
] هذا احلديث خرجه الستة يف كتبهم 763%يـَْقَرُأ هِبَا ِيف املَْغِرِب. [خ 279ص  1وَسلََّم%ج 
َنا َرُسوُل ِهللا «الرتمذي:  ويف».َجلَّ َعزَّ وَ  مثَُّ َما َصلَّى لَنا بعدها َحىتَّ قـََبَضُه هللاُ «ويف لفظ:  َخَرَج ِإلَيـْ

ُد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوُهَو َعاِصٌب رَْأَسُه ِيف َمَرِضِه، َفَصلَّى اْلَمْغِرَب: اِبملُْرَسَالِت، َفَما َصالََّها بـَعْ 
، فـََقَرَأ اْلُمْرَسَالِت َما َصلَّى ْلَمْغِربَ بـَْيِتِه اَصلَّى بَِنا ِيف «ويف النسائي: ».َحىتَّ َلِقَي َهللا َعزَّ َوَجلَّ 

 ».بـَْعَدَها َصَالًة َحىتَّ قُِبَض َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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ثـََنا أبُو َعاِصٍم، َعِن ابِن ُجَرْيٍج، َعِن ابِن َأِيب ُمَلْيَكَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َمْرَواَن ْبِن احلََكِم،  - 764 حدَّ
ْعُت َرُسْوُل ِهللا َصلَّى «ُن اَثِبٍت: زَْيُد بْ  قَاَل: قَاَل ِيل  َماَلَك تـَْقَرُأ ِيف اْلَمْغِرِب ِبِقَصاِر اْلُمَفصَِّل؟ َوَقْد مسَِ

] وعند النسائي ُحمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة عن اْبن َوْهٍب، 764[خ ». ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ ِبُطوَىل الطُّولَيَـْنيِ 
َع ُعْرَوَة ْبن الزُّبـَْريِ ُحيَدُِّث َعْن زَْيِد ْبن اَثِبٍت أَنَُّه قَاَل اِرِث، عَ َعْن َعْمِرو ْبن احلَْ  ْن َأِيب اْألَْسَوِد، أَنَُّه مسَِ

نَ  اَك ِلَمْرَواَن بن احلََكِم: َأاَب َعْبِد اْلَمِلِك أَتـَْقَرُأ ِيف اْلَمْغِرِب بِـ {ُقْل ُهَو ُهللا َأَحٌد}، َو {ِإ�َّ َأْعطَيـْ
» صحيحه«وخرَّجه ابن حبان يف ]».1فيه: أبَِْطَوِل الطُّولَيَـْنيِ {املص} [األعراف: ثـََر}، و اْلَكوْ 

قَاَل زَْيد: َفَحَلْفُت لَُه اِبهلِل لَقَد رَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم وُسِئَل ابُن أيب ُمَلْيَكَة ما «بلفظ: 
وملا رواه البيهقي من حديث ُحمَاِضر ْبن ».ائدة واألعرافنفسِه: املُطْوَىل الطولَيَـْنيِ فقاَل مْن ِقَبِل 

اْلُمَورِِّع عن هشام عن أبيه عن زيد عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هبذا املعىن قال: والصحيح هي 
العلل «الرواية األوىل، وقيل البن أيب مليكة: ما طوىل الطوليني؟ قال األنعام واألعراف. ويف 



مذي سألت حممًدا عن حديث حممد بن عبد الرمحن الطَُّفاوي عن هشام عن أبيه عن للرت » بريالك
كاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقرُأ يف الرَّْكَعتَـْنيِ األولَيَـْنيِ مَن «أيب أيوب وزيد بن اثبت قاال: 

يشك يف هذا يد، هشام فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه عن أيب أيوب وز » املغرِب ابألعرافِ 
احلديث، قال أبو عيسى: وصحح هذا احلديث عن زيد بن اثبت رواه ابن أيب مليكة عن عروة 

 عن مروان عن زيد.
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ويف  ». قيل لعروة ما طوىل الطوليني، قال: األعراف ويونس«البن عساكر: » األطراف«ويف 
يوة عن ابن أيب محزة ثَنا بقية وأبو حكتاب النسائي بسند ظاهره الصحة عن عمرو بن عثمان َحدَّ 

أنَّ رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قرَأ يف صالِة املغرِب «َحدَّثَنا هشام عن أبيه عن عائشة: 
قال أيب: هذا خطأ إمنا » العلل«لوال ما ذكره عبد الرمحن يف » بسورِة األعراِف فـَرَّقـََها يف ركعتنيِ 

يِه وَسلََّم، مرسل. انتهى. لقائل أن يقول: شعيب بن أيب  َصلَّى ُهللا علهو هشام عن أبيه عن النيب
محزة والدراوردي تواردا على رفعه، األول عند النسائي، والثاين عند ابن أيب حامت، ومها ثقتان 

%وهللا تعاىل أعلم. وعن ابن عمر عند ابن ماجه بسند 280ص  1فالز�دة منهما مقبولة%ج 
ى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف املَْغِرِب {ُقْل � أَيـَُّها اْلكاِفُروَن} و {ُقْل ْوُل ِهللا َصلَّ َكاَن َرسُ «صحيح: 

َأمَُّهْم ِيف املَْغِرِب بِـ {الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن «وعند الطرباين أيًضا بسند صحيح: ».ُهَو ُهللا َأَحٌد}
مبعناه. وعند ابن بطال عن » صحيحه«ًضا ابن حبان يف وخرجه أي]» 88َسِبيِل ِهللا} [النحل: 

 ».قـََرَأ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف املَْغِرِب بِـ {َوالتِِّني َوالزَّيـُْتوِن}«الشعيب عنه: 
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ِرِب ليلة اجلمعة {ُقْل َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقرأ ِيف َصَالِة املَغْ «وعن جابر بن مسرة قال: 
رواه أبو بكر أمحد بن موسى بن َمْرَدَوْيه يف كتابه » ُهَو ُهللا َأَحٌد}� أَيـَُّها اْلكاِفُروَن} و {ُقْل 

بسند حسن ال أبس به من حديث سعيد بن مساك بن حرب عن أبيه، وملا ذكر » أوالد احملدثني«
عن أبيه أنه قال ال أعلمه إال عن جابر بن قال: روى » الثقات«ابن حبان سعيًدا هذا يف كتاب 

ُهللا عليِه وَسلََّم يقرُأ يف صالِة العشاِء اآلخرِة ليلَة اجلمعِة سورَة اجلمعِة  كاَن َصلَّى«مسرة: 
َحدَّثَنا به مجاعة من شيوخنا عن أيب قالبة، َحدَّثَنا أيب، َحدَّثَنا سعيد، قال: واحملفوظ » واملنافقني

نظٌر ملا ذكره من  فذكره. انتهى. وفيه» نيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم قال:أنَّ ال«عن مساك: 



أخرب� يعقوب، َحدَّثَنا أبو قالبة، َحدَّثَنا أيب، َحدَّثَنا سعيد، حدثين أيب قال ال أعلمه »: صحيحه«
ِب ليلة اجلمعة بـ {ُقْل � أَيـَُّها َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقرأ ِيف َصَالِة املَْغرِ «إال عن جابر 

َلَة اجلُُمَعِة ابجلُُمَعِة واملَُناِفقني اْلكاِفُروَن} و {ُقلْ  ويف ».ُهَو ُهللا َأَحٌد}، َويـَْقَرُأ ِيف الِعَشاِء اآلِخَرِة لَيـْ
 عليِه أليب عبد هللا مالك بن حيىي بن أمحد اإلشبيلي ُرِوي عن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ » اختصار التمهيد«

َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى «وعن معاوية بن عبد هللا: ». اِت وابملَعوَِّذتـَْنيِ أَنَُّه قـََرَأ ِيف املَْغِرِب ابلصَّافَّ «وَسلََّم 
املستفاد ابلنظر «ذكره أبو موسى املديين يف كتاب » ُهللا عليِه وَسلََّم قـََرَأ ِيف املَْغِرِب حم الدَُّخان

ن جعفر أن من حديث معاوية بن عبد هللا ب» سننه«صحيح. ورواه النسائي يف بسند » والكتابة
 عبد هللا بن عتبة بن مسعود حدثه احلديَث. وكان هذا أشبه من الذي عند املديين فينظر.
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للَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى} و َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف اَلْمَغِرِب َوالِعَشاِء {َوا«وعن بريدة: 
رواه البزار » َرُأ ِيف الظُّْهِر َوالَعْصِر بـ {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى} و {َهْل َأاَتَك}{َوالضَُّحى} وََكاَن يـَقْ 

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف الِعَشاِء «بسند صحيح. وعند الرتمذي: » املسند«يف 
وقال: حديث بريدة حسن. وعن الرباء قال: ». السَُّورِ  آلِخَرِة بـ {الشَّْمِس َوُضَحاَها} َوَحنْوَها ِمنَ ا
رواه السَّرَّاُج بسند صحيح، ومن » َصلَّْيُت مَع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فقرأ ابلتني والزيتون«

َما ِمن اْلُمَفصَِّل ُسورٌَة َصِغريٌَة «قال:  خط ابن النجار احلافظ وتصحيحه. وعن عبد هللا بن عمرو
ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُؤمُّ النَّاَس هِبَا ِيف الصََّالِة%ج َوَال  ص  1 َكِبريٌَة، إالَّ َوَقْد مسَِ

هذا حديث مسند »: تقريب املدارك«رواه أبو داود، وقال اخلزرجي يف ». %اْلَمْكُتوبَةِ 281
ُأ يف صالِة املغرِب بنحو مما تقرؤوَن العاد�ِت يح، وعند أيب داود: أنَّ عروَة بَن الزبِري كاَن يقر صح

وحنوها مَن السَُّوِر. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذلك منسوخ. وعنده أيًضا أن ابن مسعود: 
غرب وقراءته ابلبقرة. قرأ يف صالة املغرب {ُقْل ُهَو ُهللا َأَحٌد}.وتقدم حديث معاذ يف صالة امل

َما رأيُت أحًدا َأْشَبَه صالًة ِبَرُسوِل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم : «وعن أيب هريرة عند النسائي قال
 مْن فالٍن، فذكَر أنَُّه كاَن يقرُأ يف األوليِني مْن صالِة املغرِب ِبِقَصاِر اْلُمَفصَّل.
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صديق رضي هللا عنه فقرَأ يف الركعتني قال: صليُت وراَء َأِيب بكِر ال عن الصَُّناِحبِيِّ » املوطأ«ويف 
اْلُمَفصَّل، مثَُّ قاَم يف الركعِة الثَّالَِثِة فسمعُتُه  األوليني من املغرب أبم القرآن وسورًة سورًة من قصارِ 



بن احلَمَّاِر: هذا املقروء يف ].قال ا8قرَأ أبمِّ القرآِن وهذه اآلية {رَبَّنا ال ُتزِْغ قـُُلوبـََنا} [آل عمران: 
ْأ يف الصبِح بطوال الثالثة كان فتوً�، وعند ابن شاهني: كتَب عمُر ِإَىل َأِيب ُمْوَسى اَألْشَعِريِّ أِن أقر 

». مصنفه«اْلُمَفصَِّل، ويف الظهِر أَبْوَساِطِه، ويف املغرِب بقصارِه. وبنحوه ذكره ابن أيب شيبة يف 
 ْغِرِب)(اَبُب اجلَْهِر ِيف املَ 

، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعِن ابِن ِشَهاٍب، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُجبَـْريِ  - 765
ْعُت النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:   ]765[خ ». قـََرَأ ِيف املَْغِرِب اِبلطُّورِ «مسَِ

 ل: وذاَك أول ما وقر اإلميان يف قليب.ويف ابب شهود املالئكة بدرًا قا
ْعُتُه يـَْقَرُأ {َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْريِ َشْيٍء أَ «وعند ابن ماجه:  ] ِإَىل 35ْم ُهُم اْخلَاِلُقوَن} [الطور: فـََلمَّا مسَِ

ْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني} [الطور:  َقِدْمُت «د البزار: وعن». ] َكاَد قـَْلِيب َيِطريُ 38قـَْوِلِه: {فـَ
اْلَمْغِرِب َوُهَو يـَُؤمُّ النَّاَس َعَلى النَّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف ِفَداِء َأْهِل بَْدٍر، َفَسِمْعُتُه يـَْقَرُأ ِيف 

هللاُ عليِه وَسلََّم  وقال: َوَهَذا اْحلَِديُث َال نـَْعَلُم َرَواُه َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى» اِبلطُّوِر وَِكَتاٍب َمْسُطورٍ 
ُر، َوَال نـَْعَلُمُه يـُْرَوى َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمْن وَ  ْجه أَنَُّه قـََرَأ ِيف اْلَمْغِرِب ِإالَّ ُجبَـيـْ

 اِبلطُّوِر ِإالَّ ِيف َهَذا اْحلَِديِث، انتهى كالمه.

)2/13( 

 

يِّ عن من حديث اْلُمْستَـْغِفر » معرفة الصحابة«به وفيه نظر ملا ذكره أبو موسى املديين يف كتا
َحدَّثَنا احلسن أبو علي البصري، َحدَّثَنا  اخلليل بن أمحد أخرب� ابُن زَيـَْرك، َحدَّثَنا حيىي بن يونس،

ثـََنا ابن أخي سعد بن إبراهيم عن الزهري قال: مسعت األعرج قال: مسعت  الفضل بن موسى، حدَّ
تُـَها َمَع َرُسْوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «ن نوفل يقول: عبيد هللا بن احلارث ب آِخُر َصالٍَة َصلَّيـْ

وقال الطحاوي: جيوز ». ِيف اُألْوَىل {اِبلطُّْوِر}، ويف الثانية ِب {ُقْل � أَيـَُّها اْلكاِفُروَن} املْغِرَب فـََقَرأَ 
 لغة يقال:أن يريد بقوله قرأ ابلطور قرأ ببعضها وذلك جائز يف ال

 %282ص  1%ج 
مَِّد فالن يقرأ القرآن إذا قرأ بعضه، والدليل على صحة ذلك: ما روى ُهَشْيٌم عن الزهري َعْن حمَُ 

أَتـَْيُت ْبِن ُجبَـْريٍ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َقِدْمُت علَى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِألَُكلَِّمُه ِيف ُأَساَرى َبْدٍر، فَ 
َما َلُه ِمْن  ِه َوُهَو ُيَصلِّي أبَِْصَحاِبِه َصالََة اْلَمْغِرِب، َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل: {ِإنَّ َعَذاَب رَبَِّك َلَواِقعٌ ِإلِيْ 

َا ُصدَِع قـَْلِيب.8َداِفٍع} [الطور:   ]، َفَكَأمنَّ
َك َلَواِقٌع} قال أبو جعفر: فـَبَـنيََّ هشيٌم القصة على وجهها وأخرب أن الذي مسعه {ِإنَّ َعَذاَب رَبِّ 

 ]، ال أنه مسع الطور كلها. انتهى كالمه.8[الطور: 



 وفيه نظر يف مواضع:
ْعُتُه «بسند صحيح: » مسند السراج«وملا رويناه يف » ابن ماجه كتاب«األول: ملا سقنا من  مسَِ

 ]».3: يـَْقَرُأ ِيف اَلْمِغرِب ِب {َوالطُّوِر وَِكَتاٍب َمْسُطوٍر ِيف َرقٍّ َمْنُشوٍر} [الطور
معجمه «الثاين: قوله رواه هشيم عن الزهري خالفه أبو القاسم الطرباين فيما رويناه عنه يف 

رواه عن إبراهيم بن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن جده، وقال: مل يروه عن وإمنا »: الصغري
 إبراهيم إال هشيم تفرد به عروة عن سعيد الربعي وهو ثقة.
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ٌر فأتيُت إليِه وهو يصلِّي) نظٌر ملا ذكره حممد بن سعد من حديث �فع (قال: ُجبَـيْـ  الثالث: قوله:
َجْعُت ِيف اَلمْسِجِد بـَْعَد الَعْصِر َوَقْد َأَصاَبِينَ َقِدْمُت ِيف ِفَدى َأْسَرى بَْدٍر فَاْضطَ «ابنه عنه قال: 

ِبِقَراَءِة النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف اَلْمِغرِبِ   الكَرى فَِنْمُت فَأُِقْيَمِت َصَالُة املْغِرِب فـَُقْمُت َفزًِعا
ُه َحىتَّ َخَرْجُت ِمَن املَْسِجِد وََكاَن يـَْوَمِئٍذ ْعُت ِقَراَءتَ ] فَاْسَتمَ 3{َوالطُّوِر وَِكَتاٍب َمْسُطوٍر} [الطور: 

 ».َأوَُّل َما َدَخَل اِإلْسَالُم قـَْلِيبْ 
عة من أصحاب ابن شهاب عنه عن حممد بن جبري عن أبيه: روى مجا»: االستيعاب«ويف 

ِهَم �فع بن جبري وَ وزعم الدَّارَُقْطين أن رواية من روى عن ابن شهاب عن ». املغرب أو العشاء«
 يف ذكره �فًعا.

قال الطحاويُّ: وكذلك قول زيد ملروان لقد مسعت رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقرأ فيها 
أَنـَُّهْم كانُوا «الطوليني، جيوز أن يكون قرأ ببعضها، والدليل على ذلك: ما روى جابر: بطوىل 

َتِضُلونَ  ا ُنَصلِّي املغرَب مَع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مثَّ كنَّ «. وعن أنس: »ُيَصلُّوَن املغرَب مثَّ يـَنـْ
نصراِف رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مَن صالِة فلما كاَن هذا وقت ا». يـَْرِمي َأَحُدَ� مواقَع نـَْبِلهِ 

عاذ حني وقد أنكر على ماملغرِب اْسَتَحاَل أْن يكوَن ذلك، وقد قرأ فيها ابألعراف أو نصفها، 
صلَّى العشاء ابلبقرة مع سعة وقتها، فاملغرب أحرى بذلك، فلو محلنا حديث جبري وزيد على ما 

باُر، وإن محلنا على ما ذكر� ائتلفت وهو أوىل من محلها على محله املخالف لتضادَِّت األخ
الشافعي صحابنا ومالك و التضاد، فينبغي على هذا أن يقرأ يف املغرب بقصار املفصل وهو قول أ

 ومجهور العلماء. انتهى.
 لقائل أن يقول قراءة سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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ة غريه، أال تسمع قول الصحايب: ما صليُت خلَف أحٍد أخفَّ صالًة من النيب َصلَّى كقراءليست  
إنَّ داوَد َصلَّى ُهللا «ى ُهللا عليِه وَسلََّم: ُهللا عليِه وَسلََّم وكان يقرأ ابلستني إىل املئة, وقد قال َصلَّ 

فإذا كان داود هبذه املثابة ». لزبوَر قـَْبَل َأْن ُتْسَرجَ عليِه وَسلََّم كان �َُْمُر ِبَدَوابِِّه أْن ُتْسَرَج فيقرُأ ا
ألنه غريه، وأما إنكاره على معاذ فظاهٌر،  فسيد� حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أحرى بذلك وأوىل،

 وقد بـَيـَّنَّا يف غري ما طريق صحيحة أن الصالة كانت املغرب فليس لقول أيب جعفر معىن.
التشريع قلنا: فيحمله على أنه كان يعلم من حال اجلماعة يف وقت دون فإن قلت إنه يف مقام 

 علم.ى ألمر َيْطَرأ كما سبق وهللا أوقت أ�م يؤثرون التطويل، فكان يطول اترة وخيفف أخر 
وأما قول من قال لعل السورة مل يكمل إنزاهلا فقراءته إمنا كانت لبعضها فهو �فع يف املناظرة ال 

اتوا حققوا مل حيققوا، ألن مجاعة من املفسرين نقلوا اإلمجاع على نزول األنعام النظر ولو قيل: ه
َزْلَن ابملدينة وطوىل ن استثىن يف األنعام ست آ�ت نَـ واألعراف مبكة شرفها هللا تعاىل ومنهم م

 الطوليني هي األعراف، أل�ا أطول من أختها األنعام فال يتجه ما قاله بوجه من الوجوه.
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وأما طوىل الطوليني، فقال ابن اجلوزي: بعض أصحاب احلديث يرويه بطوِل الطوليني وهو غلٌط 
رتني، قال: وقد روي هذا إمنا هو بطوىل على وزن فعلى، وهو أتنيث األطول، واملعىن أبطول السو 

وحكى اخلطايب » رأيُتُه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقرُأ أبطوِل الطولينيِ «من طريق آخر عن زيد مفسًرا: 
 أن بعض احملدثني يقول بِطَوِل الطوليني بكسر الطاء وفتح الواو، وقال أبو سليمان: الطَِّول احلبل

ها ابن أيب مليكة ابألعراف واملائدة كذا قَاَل وليس هذا موضَعه، وقال ابن قـُْرُقول: فسر 
طَُّول، قيل: لو أراد ذلك لقال السََّفاُقسيُّ وغريه، فإن قيل: أراد البقرة، أل�ا أطول السبع ال

ه أ�ا جاءت بطوىل الطَُّول فلما مل يقلها دلَّ على أنه أراد األعراف وهي من أطول السور ويعضد
 مذكورة يف غري ما طريق.

اْلُمَفصَّل فزعم القرطيب أنه قيل له ذلك لكثرة الفصل بني السورتني ابلبسملة، وقيل: لكثرة وأما 
ألنه مل ينسخ منه شيء »: مجال القراء«املنسوخ، والسخاوي يقول يف  الفصول فيه وقيل: لقلة

 ولذلك مسي احملكم.
 رة القتال.واختلفوا يف أوله فقيل من سو 

وهو السبع اآلخر، فطواله من احلجرات إىل الربوج، وأوساطه  من احلجرات»: شرح اهلداية«ويف 
له من قاف، وقال اخلطايبُّ: ُرِوَي هذا يف خرب إىل {َملْ َيُكن} وقصاره من مثََّ إىل الناس، وقيل: أو 



 مرفوع، وحكى عياض أنه من اجلاثية
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 ة الضحى واملرسالت.وعن ابن عباس من سور 
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قال الَفرَّاُء: هي املالئكة تـُْرَسُل ابلعرف، ويف تفسري ابن عباس يعين الرسل من املالئكة ومن 
ي عن ابن مسعود وقتادة بركة، ويف تفسري عبد بن محيد اإلنس أرسلوا بكل معروف وخري و  الَكسِّ

هي الريح وحكاه الطربي أيًضا عن ابن عباس وأيب صاحل وجماهد، وقال أبو عبد هللا القرطيب عن 
ابن مسعود: نزلت على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ليلة اجلن وحنن معه نسري حىت أوينا إىل غار 

هي الر�ح أرسلت كعرف الفرس، وعن ابن عباس:  للزَّجَّاِج:» القرآن العظيم إعراب«مبىن، ويف 
 الطور اجلبل الذي كلم هللا جل وعز عليه موسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لغة سر�نية.

الطور اجلبل وقد غلب طور سيناء جبل ابلشام وهو ابلسر�نية طوري، والنسب »: اْلُمْحَكمِ «ويف 
بل معروف جلبل بعينه وقيل كل جبل طور، وزعم أبو الطور اجل» اجلامع«وراين، ويف إليه ُطوري وط

عبيد البكري أنه جبل ببيت املقدس ممتدٌّ ما بني مصر وأَْيلة، مسي بطور ابن إمساعيل بن إبراهيم 
ختلفوا ا» املتفق وضًعا واملختلف ضعًفا«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهو طور َسيناء وطور سينني، ويف 

بقرب أيلة، وقيل: هو جبل ابلشام، وأما طور زيتا ابلقصر فجبل بقرب فيه: فقال قوم هو جبل 
ماَت بطوِر «رأس عني، وابلبيت املقدس أيًضا جبل يعرف بطور زيتا وهو الذي جاء فيه احلديث: 

َتا سبعوَن ألَف نيبٍّ قتلهُم اجلوعُ  جبل يقال له وهو شرقي وادي سلوان، وعلى مدينة طربية » زَيـْ
ا، وأبرض مصر جبل يقال له الطور بني مصر وفاران يشتمل على عدة قرى، الطور مطلٌّ عليه

وطور عبدان اسم بـَُلْيَدٍة بنواحي نصيبني، ويف قبلي البيت املقدس جبل عايل يقال له الطور، به 
 فيما يقال قرب هارون َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم.

 ِء)(اَبُب اجلَْهِر ابلِعَشا
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ثـََنا ُمْعَتِمٌر، َعْن أَبِيِه، َعْن َبْكٍر، َعْن َأِيب رَاِفٍع، قَاَل: َصلَّْيُت َمَع  - 766 ثـََنا أبو النـُّْعَماِن، حدَّ حدَّ
َرَة الَعتَ  َأِيب  َسَجْدُت َخْلفَ «َمَة، فـََقَرَأ: {ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت}، َفَسَجَد، فـَُقْلُت َلُه، قَاَل: َأِيب ُهَريـْ

 ]766خ ». [الَقاِسِم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َفَال َأزَاُل َأْسُجُد هِبَا َحىتَّ أَْلَقاهُ 



ِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن َال َيْسُجُدوَن} قَاَل السََّفاُقسيُّ اختلف يف مواضع السجدة فقيل: {َوِإَذا قُ 
بخاري على البخاري أبن هذا ] وقيل آخر السورة، واعرتض بعض شراح ال21[االنشقاق: 

 احلديث ليس مرفوًعا وال فيه أنه جهر هبا يف العتمة. انتهى.
م، فال أزال ُمَسلٌَّم، وأما الرفع واجلهر فظاهران، ألنه قال سجدت خلف أيب القاسأما إنكاره فَ 

مل جيهر هبا مل  أسجد هبا فقوله: (هبا) تعيني هلا، وأنه سجد فيها خلفه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ولو
 تتعني بغريها.

767 -  ، ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعِديٍّ ثـََنا أبو الَولِيِد، حدَّ ْعُت البَـَراَء:حدَّ  مسَِ
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ِه وَسلََّم َكاَن ِيف َسَفٍر فـََقَرَأ ِيف اْلِعَشاِء ِيف ِإْحَدى الرَّْكَعتَـْنيِ بِـ {التِِّني َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا علي«
ْعُت َأَحًدا َأْحَسَن َصْواًت َأْو ِقَراَءًة ِمْنهُ   ]767[خ ». َوالزَّيـُْتوِن} َفَما مسَِ

أن هذه األحاديث تدل على أنه ذكر السََّفاُقسيُّ وغريه ». قرَأ هِبَا يف الرَّْكَعِة األوىل«ائي: يف النس
ا، وقال أشهب: بوسط ال توقيت يف القراءة بل حبسب احلال، وعن مالك يقرأ فيها ابحلاقة وحنوه

 املفصَّل، وقرأ فيها عثمان ابلفجر وابن عمر ابلذين كفروا وأبو هريرة ابلعاد�ت.
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يقرأ يف الفجر أربعني آية سوى الفاحتة، ويف رواية مخسني آية ويف أخرى »: شرح اهلداية«ويف 
قرأ مئة ويف الصيف أربعني ء يشتاستني إىل مئة. قال املشايخ: وهي أَبـَْنيُ الروا�ت، قالوا: يف ال

واخلريف مخسني أو ستني، وذكر أن يف رواية األصل أن يكون يف الظهر دون الفجر والعصر قدر 
 عشرين آية سوى الفاحتة.

 (اَبُب الِقَراَءِة ِيف الِعَشاِء اِبلسَّْجَدِة)
 والِقَراَءِة ِيف الِعَشاِء تقدم حديثامها.

 ]770ولَيَـْنيِ َوَحيِْذُف ِيف اُألْخَريـَْنيِ. [خ األُ  وكذا حديُث يَُطوُِّل ِيف  - 770
 (اَبُب الِقَراَءِة ِيف الَفْجِر)

مث أعاد ذكره يف ابب اجلهر بقراءة » قـََرَأ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبلطُّورِ «َوقَاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة: 
هذا »  عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي ويقرُأ ابلطورِ ى هللاُ لَّ طُْفُت وراَء الناِس والنيبُّ صَ «صالة الصبح بلفظ: 

 التعليق قد أسند يف كتاب احلج وبني أن الصالة كانت الصبح.
 ]771وحديث أيب برزة تقدم يف وقت الظهر. [خ  - 771
َراِهيَم، أْخبَـَرَ� ابُن ُجَرْيٍج، أخْ  - 772 ثـََنا إْمسَاِعيُل ْبُن ِإبـْ َع َأاَب ِين بَـرَ َحدَّثَنا ُمَسدٌَّد، حدَّ  َعطَاٌء، مسَِ



َرَة يـَُقوُل:  ِيف ُكلِّ َصالٍَة يـُْقَرُأ، َفَما َأْمسََعَنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْمسَْعَناُكْم، َوَما َأْخَفى «ُهَريـْ
َنا َعْنُكْم، َوِإْن َملْ َتزِْد َعَلى ُأمِّ الُقْرآِن َأْجَزَأْت َوِإنْ  رٌ دْ زِ  َعنَّا َأْخَفيـْ  ]772[خ ». َت فـَُهَو َخيـْ

قال عطاء: » املنتقى«ويف ». يف كلِّ صالٍة قراءٌة ولو بفاحتِة الكتابِ «للطرباين: » األوسط«ويف 
 فسمعته يقول ال صالة إال بقراءة.
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لك الدَّارَُقْطين، ويتبع ذ». َال َصَالَة ِإالَّ بقراءةٍ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: قال النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
فوظ عن أيب أسامة على الصواب، قال احلافظ أبو وقال: الصواب من قول أيب هريرة وهو حم

»: التتبع«يف كتاب » الرد على الدَّارَُقْطين«مسعود إبراهيم بن حممد بن عبيد الدمشقي يف كتابه 
مسلًما فيه الوهُم من  لعل الوهم فيه من مسلم أو من ابن منري أو من أيب أسامة، فإما أن يلزم

مسلم عن ابن منري على الصواب فحينئذ يلزمه الوهم وإال بينهم فال حىت يوجد من غريه حديث 
فال، وِعْنَد ُمْسِلٍم أيًضا عن قطبة بن مالك مسع النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم يقرأ يف الصبح 

 وعن عمرو بن ُحَرْيث َصلََّيا مع النيب صلى هللا] 10{َوالنَّْخَل اَبِسَقاٍت َهلَا َطْلٌع َنِضيٌد} [ق: 
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 ].16عليه وسلم فكان يقرأ يف الفجر {َفَال ُأْقِسُم اِبْخلُنَِّس اجلََواِر الُكنَِّس} [التكوير: 
} َو {ُقْل قرَأ النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف صالِة الصبِح {ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلقِ «وعند ابن حبان: 
وقال احلاكم: صحيح » اترخيه الكبري«و زُْرَعَة النصري يف وصححه أيًضا أب». َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس}

 على شرط الشيخني.
َنَة:  مسَع النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقرُأ يف الصبِح {ِإَذا «وعن معاذ بن عبد هللا عن رجٍل مْن ُجَهيـْ

 رواه أبو داود بسند صحيح.». ْكَعتَـْنيِ ِكْلتَـْيِهَمازُْلزَِلْت} يف الرَّ 
إْن كانِت الصالُة لتقاُم «ند السراج يف ابب القراءة يف الفجر عن أيب سعيد بسند جيد: وع

يف  -يعين النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ -فينطلُق َأَحُدَ� إىل حاجِتِه يف البقيِع فيتوضأُ مث يرجُع وإنه 
 ».الركعة األوىل

ى ُهللا عليِه وَسلََّم كاَن يقرُأ يف الفجِر بقاف، وكانْت أنَّ النيبَّ َصلَّ «وعن جابر بن مسرة ِعْنَد ُمْسِلٍم: 
كان يقرأ يف الظهر ِب {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى} ويف الصبح «أو لفظ: » قراءتُُه بـَْعد ختفيفٍ 

 ».أبطول من ذلك
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بِـ {اللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى} َو {الشَّْمِس َوُضَحاَها} يقرأ يف الظهر والعصر كان «وعند ابن خزمية: 
 ».وحنومها، ويقرأ يف الصبح أبطول من ذلك

ُلَها«ود: وعند أيب دا ويف لفظ: ». بقاف وحنوها«وعند السراج: ». والصبح كان يُِطيـْ
 ».وأشباهها«

يقرُأ يف الصبِح ابلواقعة وحنوها «أيًضا:  وعنده». كاَن يقرُأ يف الصبِح بياسني»: «األوسط«ويف 
وقال: مل يروه عن مساك بن حرب إال إسرائيل وال عن إسرائيل إال سلمة بن رجاء » مَن السورِ 

 فرد به يعقوب بن محيد بن كاسب. انتهى كالمه.ت
عبيد هللا بن وفيه نظٌر، ألن احلاكم رواه عن أيب عبد هللا الزاهد، َحدَّثَنا أمحد بن مهران، َحدَّثَنا 

 موسى، َحدَّثَنا إسرائيل، فذكره. وقال: صحيح على شرط مسلم.
ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلَفْجَر  َصلَّى بَِنا َرُسْولُ «بسند صحيح عن أنس قال: » األوسط«ويف 

َا َأْسَرْعُت لِتَـْفرَُغ اْألُ  َع َصْوَت الصَِّيبِّ أبَِْقَصِر ُسورَتـَْنيِ ِمَن اْلُقْرآِن، َوقَاَل: ِإمنَّ  ».مُّ ِإَىل َصِبيَِّها َومسَِ
 عليِه وَسلََّم الَ يـَْقَرأُ َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ «وعن رفاعة بن رافع األنصاري من طريق ابن هليعة: 

 ».َن َعْشر آَ�تٍ ِيف َصَالِة الصُّْبِح أبََِقلَّ ِمْن ِعْشرِْيَن آيًَة، َوالَ يـَْقَرُأ ِيف َصَالِة الِعَشاِء ُدوْ 
َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قـََرَأ ِيف «وعن شبيب أيب َرْوٍح عند أيب داود عن رجل من الصحابة 

وقال أبو منصور الباوردي: أخرب� موسى بن هارون، َحدَّثَنا مؤمل بن إمساعيل، ». لصُّْبِح اِبلرُّْومِ ا
بيب عن رجل من الصحابة يقال له األغر فذكره، قال: وقال َحدَّثَنا شعبة عن عبد امللك عن ش

ات، قال أبو موسى بن هارون وهذا حديث ال نعلم أحًدا َمسَّى األغر إال املؤمل وهو أحد الثق
األغر » معرفة الصحابة«منصور: وما أقرب ما قاله أبو موسى، وملا ذكر أبو نـَُعْيٍم األصبهاين يف 

 ذابن يسار اجلَُهِين ذكر له ه
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 احلديث، وسنده صحيح خالفًا لإلشبيلي وابن القطان.
َما َأَخْذُت {ق} ِإالَّ مْن وراِء النيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه «وعند النسائي عن أم هشام بنت حارثة قالت: 

اه ابن وحديث استماع اجلن بسوق عكاظ فذهبوا إىل قومهم رو ». وَسلََّم كاَن ُيَصلِّي هبا الصبح
لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كاَن أَنَّه صَ «عباس عند الشيخني وسيأيت بعد هذا، وذكر القرطيب عن عكرمة: 

ِإْن َكاَن رسوُل «وعن ابن عمر عند ابن أيب شيبة بسند صحيح: ». يقرُأ بسورِة {اقرأ} يف الصبحِ 
 ».كاْن لَيَـُؤمَُّنا ابلصَّافاِت يف الفجرِ   هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لََيْأُمُرَ� ابلتخفيِف، وإنْ 



صلَّى النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صالَة الغداَة «ند ضعيف: ابن أيب حامت عنه بس» علل«ويف 
ابلناِس يف سفٍر فـََقَرأ: {ُقْل � أَيـَُّها اْلكاِفُروَن} َو {ُقْل ُهَو ُهللا َأَحٌد}، قال: قرأُت َلُكْم ثلَث 

 ».رُبـَُعهُ القرآِن و 
». الَة الصبِح فقرَأ أبقصِر سورتِني يف القرآنِ َصلَّى بنا النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ص«وعن الرباء: 

رواه السراج بسند صحيح، ويف كتاب أيب موسى املديين يف الصحابة أنَّ ُعَمَر اجلَُهين قال: 
َها بسورِة احلجِّ فسجَد فيها َسْجَدتـَْنيِ َصلَّْيُت خلَف النيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم « ». الصبَح فقرَأ ِفيـْ

قرَأ النيبُّ َصلَّى «عيد عند أيب نعيم الفضل مثله بسند ال أبس به، وعن ابن سابط: وحديث أيب س
» ُهللا عليِه وَسلََّم يف الفجِر يف أوِل ركعٍة بستني آيًة، فلما قاَم مسَع صوَت صيبٍّ فقرَأ ثالَث آ�تٍ 

 ه عن سفيان عن أيب السوداء ابلنهدي عنه.روا
وفيه أيًضا: » صلَّى بنا عمُر فقرَأ امل وإيالف قريش«بن ُسَوْيٍد:  عن اْلَمْعُرورِ » سنن البيهقي«ويف 

 ».صلَّى أبو بكر يف صالِة الصبِح بسورِة البقرِة يف الركعتني كليهما«
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َها، ِيف الصُّْبِح ِمْن َكثْـَرِة ُت ُسورََة يُوُسَف ِإالَّ ِمْن ِقَراَءِة عُ وقال اْلُفَراِفَصُة ْبُن ُعَمْريٍ َما َأَخذْ  ْثَماَن ِإ�َّ
ُدَها. ويف َما َكاَن يـُرَ  قرَأ عمُر يف الصبِح بسورِة يوسف، وسورِة «قال عامر بن ربيعة: » املوطأ«دِّ

 ».احلج قراءًة بطيئةً 
َفِر، اِبْلَعْشِر السَُّوِر اْألَُوِل ِمَن اْلُمَفصَِّل ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة، قرَأ ابُن عمَر ِيف الصُّْبِح ِيف السَّ «وعن �فع: 

ملا قدمُت املدينَة مهاجًرا صليُت خلَف سباِع بِن ُعْرُفطَة «وقال أبو هريرة: ». ةٍ أِبُمِّ اْلُقْرآِن، َوُسورَ 
حبان يف  وملا ذكره ابن». الصبَح فقرأ يف األوىل سورة مرمي ويف األخرى ويل للمطففني

 مل يسم سباًعا.»: صحيحه«
اَء َنْصُر ِهللا} وعن عمرو بن ميمون ملا طُِعَن عمُر صلَّى هبم ابن عوف الفجر فقرأ {ِإَذا جَ 

 والكوثر.
وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: وذُِكَر أن عمَر قرأ يف الصبح بيونس وهبود، وقرأ عثمان بيوسف والكهف، وقرأ 

بسورتني إحدامها بنو إسرائيل، وقرأ معاذ ابلنساء، وقرأ عبيدة عليٌّ ابألنبياء وقرأ عبد هللا 
 العزيز بسورتني من طوال املفصل.ابلرمحن، وقرأ إبراهيم بياسني، وقرأ عمر بن عبد 
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ِألَِيب نـَُعْيٍم عن احلارث بن فضيل قال: أقمت عند ابن شهاب عشًرا فكان » الصالة«ويف كتاب 

بارك} َو {ُقْل ُهَو ُهللا َأَحٌد}. وقال أبو داود األودي: كنت أصلي وراء يقرأ يف صالة الفجر {ت



شَّْمُس ُكوَِّرْت} و {ِإَذا السََّماُء انـَْفَطَرْت} وحنو ذلك من السور. عليٍّ الغداَة فكان يقرأ: {ِإَذا ال
 للبغوي: األحسن أن يقرأ يف الصبح والظهر من طوال املفصل، ويف العصر» شرح السنة«ويف 

والعشاء من أوساطه، ويف املغرب بقصاره، وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق, ورأى بعضهم أن 
القراءة يف املغرب يقرأ بقصار املفصل يـُْرَوى ذلك عن النخعي، وقال: القراءة يف الصبح كنحو 

 تضاعف صالة الظهر على صالة العصر يف القراءة أربع مرات.
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الصلوات صالة الفجر وبعدها الظهر وما ذكر� من فق العلماء على أن أطول قَاَل ابُن َبطَّاٍل: ات
ى ُهللا عليِه وَسلََّم إابحة التطويل االختالف عن السلف دلَّ أ�م فهموا عن سيد� رسول هللا َصلَّ 

 والتقصري وأنه ال حدَّ يف ذلك.
ابن كنانة: إن تعمد ذلك بطلت صالته وأجزأت، وقوله: (فإْن َملْ يَزِْد َعَلى ُأمِّ الُقْرآِن َأْجَزَأْت) قال 

زأت لغة بين ] وأج48رويناه بغري مهٍز قال هللا جل وعز: {َال َجتِْزي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس} [البقرة: 
 متيم، أجزت عين أي قضت وقال أبو سليمان: َجَزى َوَأْجَزى مثل َوَىف وَأْوَىف.

 د غريه أجزأت.وقال ابن قـُْرُقوٍل: أجزت عنك عند القابسي وعن

)2/25( 

 

ثـََنا أبُو َعَوانََة، َعْن َأِيب ِبْشٍر ُهَو َجْعَفُر ْبُن َأِيب َوْحِشيََّة، َعْن َسِعيِد ْبِن  - 773 ثـََنا ُمَسدٌَّد، حدَّ َحدَّ
ُهَما قال: ُجبَـْريٍ، َعْن عبد هللا وَسلََّم ِيف طَائَِفٍة اْنَطَلَق النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه « بن َعبَّاٍس َرِضَي ُهللا َعنـْ

بـَْنيَ الشََّياِطِني َوبـَْنيَ َخَربِ السََّماِء، َوُأْرِسَلْت ِمْن َأْصَحاِبِه َعاِمِديَن ِإَىل ُسوِق ُعَكاٍظ، َوَقْد ِحيَل 
نَـ َعَلْيِهُم الشُُّهُب، فَـ  َنا َوبـَْنيَ َخَربِ َرَجَعِت الشََّياِطُني ِإَىل قـَْوِمِهْم، فـََقاُلوا: َما َلُكْم؟ فَقاُلوا: ِحيَل بـَيـْ

َنُكْم  السََّماِء، َأَال َشْيَء َحَدَث؟، فَاْضرِبُوا َمَشاِرَق اْألَْرضِ  َوَمَغارِبـََها، فَاْنُظُروا َما َهَذا الَِّذي َحاَل بـَيـْ
ى ُهللا عليِه وَسلََّم وهو َماِء، فَاْنَصَرُفوا أولِئَك الَِّذيَن تـََوجَُّهوا َحنَْو هِتَاَمَة ِإَىل النيبِّ َصلَّ َوبـَْنيَ َخَربِ السَّ 

ُعوا اْلُقْرآَن،  بنخلٍة، َعاِمِدْيَن ِإَىل ُسوِق ُعَكاٍظ، َوُهَو ُيَصلِّي أبَِْصَحاِبِه َصالَة اْلَفْجِر، فـََلمَّا مسَِ
َنُكْم َوبـَْنيَ َخَربِ السََّماِء، فـَُهَناِلَك اْسَتَمُعوا َلُه، فـََقا رََجُعوا ِإَىل قـَْوِمِهْم، ُلوا: َهَذا َوِهللا الَِّذي َحاَل بـَيـْ

ْعَنا قـُْرآً� َعَجبً  ا يـَْهِدي ِإَىل الرُّْشِد فَآَمنَّا ِبِه ولْن نشرَك ِبَربـََّنا أحًدا} [اجلن: فـََقاُلوا: {َ� قـَْوَمَنا ِإ�َّ مسَِ
َا ُأوِحَي ِإلَْيِه قـَْوُل 1 َزَل ُهللا َعَلى نَِبيِِّه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: {ُقْل ُأوِحَي ِإَيلَّ} [اجلن:] فَأَنْـ 2 ] َوِإمنَّ

. [خ   ]773اجلِْنِّ
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الذي أخرب� به قراءة عليه أبو النون » معاين القرآن«قال أبو زكر� حيىي بن ز�د الَفرَّاء يف كتابه 
 خرب� اإلمام أبو طاهر بن سوار املقرئ قراءةاجلَْورَِديُّ عن املقربي، أخرب� احلافظ ابن �صر، أ

عيد الصرييف، أخرب� األصم، أخرب� أبو عبد هللا حممد عليه، أخرب� أبو بكر اخلطيب، أخرب� أبو س
 بن اجلهم
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أخرب� الفراء، قال: الُقرَّاُء جمتمعون على ُأوحي، وقرأ ُجويَّة األسدي: {قل ُأِحي إيل} من وحيت، 

»: عاينامل«مت كما قالوا ُأقَِّتْت، وقال الزجاج يف الواَو اليت هي األلف وَقَصرها، أل�ا انض فهمزَ 
األكثر َأْوَحْيت ويقال َوَحيت فاألصل ُوِحي إيلَّ، قال: وجاء يف التفسري أن هؤالء النفر من اجلن  

وقيل: إ�م كانوا كانوا من نصيبني، وقيل: إ�م كانوا من اليمن، وقيل: إ�م كانوا من يهود، 
 مشركني.

 شي مل يزد شيًئا.أمساءهم شاِصر وماِصر واَألْحقب وُمْنِشي و�وذكر ابن دريد أن 
ويف تفسري الضحاك كانوا تسعة من أهل نصيبني قرية ابليمن غري اليت ابلعراق، ويف رواية عاصم 

يبني ذكره القرطيب يف بن رزين بن ُخنَـْيس أ�م كانوا سبعًة، ثالثة من إبل حران وأربعة من نص
َي ِجنًّا ومن تفسريه، وقَاَل السَّفَ  َي شيطاً�، وعند احلاكم عن اُقسيُّ: من أسلم منهم مسُِّ مل يسلم مسُِّ

» َهَبُطوا على النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ببطِن خنلة وكانوا تسعًة أحدهم َزْوبَعة«ابن مسعود: 
 وقال: صحيح اإلسناد.

فعن احلسن أن اجلن ولد إبليس ومنهم : كانوا اثين عشر، وقد اْخُتِلَف يف أصلهم وعند القرطيب
الكافر، والكافر يسمى شيطاً�، وعن ابن عباس هم ولد اجلان وليسوا شياطني منهم املؤمن و 

 الكافر واملؤمن وهم ميوتون، والشياطني ولد إبليس ال ميوتون إال مع إبليس.
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واختلفوا يف مآل أمرهم على حسب اختالفهم يف أصلهم، فمن قال: إ�م من ولد اجلان قال: 
 احلسن يدخلو�ا، وعن من ذرية إبليس فعند احلسن بن أيبيدخلون اجلنة إبميا�م، ومن قال: إ�م 

ْم ِمْن جماهد ال يدخلو�ا، قال: ليس ملؤمين اجلن غري جناهتم من النار قال هللا تعاىل: {َوجيُِرْكُ 
] وقال أبو حنيفة: ويقال هلم كالبهائم كونوا ترااًب، ويف رواية عن أيب 31َعَذاٍب أَلِيٍم} [األحقاف: 

يعاقبون يف اإلساءة وجياَزون يف اإلحسان كاإلنس حنيفة أنه تردد فيهم ومل جيزم، وقال آخرون: 



َدرََجاٌت ِممَّا َعِمُلوا} [األنعام: وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أيب ليلى لقوله تعاىل: {َوِلُكلٍّ 
ْنِس} [األنعام: 132  ] اآل�ت.130] بعد قوله: {َ� َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ

أكثر الفالسفة إنكاره وذلك أن ابن سينا قال: (اجلن ويف تفسري ابن اخلطيب النقل الظاهر عن 
يدل على أن هذا احلد  حيوان وهو أنثى متشكل أبشكال خمتلفة) مث قال: (وهذا شرح االسم

يراد به من هذا اللفظ وليس هلذه احلقيقة وجود يف اخلارج). وأما مجهور أرابب امللك واملصدقني 
اعرتفوا بوجود اجلن، واعرتف به مجع عظيم من قدماء ابألنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه فقد 

 أ�ا أسرعالفالسفة وأصحاب الروحانيات، ويسمو�ا األرواح السفلية وزعموا 
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إجابة إال أ�ا أضعف، واألرواح الفلكية هي أيًضا أسرع إجابة إال أ�ا أقوى، واختلف املفسرون 
ًما وال حالَّة حمالت األجسام بل هي جواهر قائمة على قولني: منهم من زعم أ�ا ليست أجسا

ارَها، وهو غري جيد إمنا أبنفسها، ومنهم من زعم أ�ا أجسام، ونسب بعضهم إىل املعتزلة إنك
 ينكرون تسلطها على البشر.

وقال النووي: اتفق العلماء على أن اجلن يعذبون يف اآلخرة على املعاصي قال تعاىل: {َألْمألنَّ 
] والصحيح أن مؤمنهم يدخل اجلنة وينعم 119ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني} [سورة هود:  َجَهنَّمَ 

 ريها وهو قول الضحاك يف آخرين.ابألكل والشرب وغ
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اجلن نوع من العامل ُمسُّوا بذلك الجتنا�م عن األبصار، واجلمع جنان وهم اجلِنَّة، »: اْلُمْحَكمِ «ويف 
 واِجلينِّ منسوب إىل اجلنِّ أو اجلِنَّة.

د موت عمه كان خروجه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إىل الطائف واستماع اجلن بع» قاتالطب«ويف 
وخدجية وقبل املعراج فلم يستجب له أحد، ورجع يف جوار املطعم بن عدي وذلك يعين خروجه 
يف لياٍل من شوال سنة عشر من النبوة وكان معه زيد بن احلارثة فاستمع له اجلن وهو يقرأ سورة 

 تهى.اجلن. ان
 هذا مشكٌل، ألن سورة اجلن إمنا نزلت بعد استماعهم كما يف البخاري.

كِّيت يف كتابه  السوق أنثى ورمبا ذكرت، »: املذكر واملؤنث«و (السُّوُق) قال يعقوب بن السِّ
واجلمع أسواق، والسوقة لغة فيه، ويف »: اْلُمْحَكمِ «والتأنيث أغلب أل�م حيقِّرو�ا: ُسَوْيقة. ويف 

مسيت بذلك لقيام الناس  اشتقاقها من َسْوِق الناِس إليها بضائَعهم، وقَاَل السََّفاُقسيُّ:» امعاجل«
 فيها على ُسوقهم.



هو اسم سوق من أسواق العرب، وموسم من مواسم »: التهذيب«و (ُعَكاظ) قال األزهري يف 
ناشدون ما أحدثوا من اجلاهلية كانت العرب جتتمع به كل سنة يتفاخرون هبا وحيضرهم الشعراء فيت

نت جتتمع فيها فـَيَـْعِكُظ بعضهم بعًضا الشعر، وعن الليث مسي ُعكاٌظ ُعَكاظًا ألن العرب كا
ابملفاخرة، أي َيْدَعك، َوَعَكظ فالن خصمه ابللََّدِد واحلُجج َعْكظًا، وقال غريه: عَكظ الرجُل 

عكُّظًا إذا حتبَّسوا ينظرون يف أمرهم، وبه مسيت دابـََّته يْعِكُظها َعْكظًا إذا حَبَسها، وتـََعكََّظ القوم ت
 عكاظ.

: كانوا جيتمعون هبا كل سنة فيقيمون هبا األشهر احلرم، وكان فيها وقائع مرة بعد »اْلُموِعبِ «ويف 
 قال اللِّْحياين أهل احلجاز ُجيْرو�ا ومتيم ال ُجتْريها.»: اْلُمْحَكمِ «مرة، ويف 
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َحاحِ «َوِيف  ة فيقيمون شهًرا، هي بناحية مكة شرفها هللا تعاىل، كانوا جيتمعون هبا يف كل سن»: الصِّ
ال ما كان من النُُّصب اليت كانت هبا وقال ابن حبيب: هي صحراء مستوية ال َعلم فيها وال جبل إ

يف اجلاهلية، وهبا من دماء الُبْدن كاَألْرَحاء العظام، وكانت على دعوة من ماءٍة يقال هلا نقعاء بئر 
ريه: وراء قـَْرِن املنازل مبرحلة من ال تنكف، وقيل: هي ماء على جنٍد قريبة من عرفات، وقال غ

َذت سوقًا بعد الفيل طريق صنعاء وهي من عمل الطائف على بر  يد منها، وأرضها لبين نصر واختُِّ
خبمس عشرة سنة، وُترَِكْت عام احلرورية مبكة مع املختار بن عوف سنة تسع وعشرين ومئة إىل 

والطائف إىل موضع يقال له العْتق به أموال وخنل َهلَُّم َجرًّا. وقال أبو عبيدة: عكاظ ما بني خنلة 
شرة أميال، فكان سوق عكاظ يقوم ُصْبَح هالل ذي القعدة عشرين لثقيف بينه وبني الطائف ع

 يوًما، وسوق َجمَنَّة يقوم عشرة أ�م بعده، وسوق ذي اجملاز يقوم هالل ذي احلجة.
الشهر، فإذا أهلَّ ذو احلجة أََتوا ذا وزعم الرشاطي أ�ا كانت تقام نصَف ذي القعدة إىل آخر 

 ها إىل يوم الرتوية فيسريون إىل مىن.اجملاز وهو قريب من عكاظ فيقوم سوق
للزخمشري: عكاظ سوق، » البلدان«وقال ابن الكليب: مل يكن بعكاظ عشور وال خفارة، ويف 

 وقيل: ماء هلم، قال:
 إن عكاظًا ماؤ� فخلُّوه

 انتهى.
 »:األمايل«ل له ُعكاظ، أنشد اهلََجري يف ومثََّ مكان آخر يقا

 اظًا ... وابلبيداِء ينتجها ُمثاماوَنْطُرُدَها إذا َوَرَدْت ُعكَ 



قال: البيداء اليت ذكرها هنا هي قافية اجلُْحفة شرقًا َمْطَلِعيًّا، وعكاظ الذي ذكر واٍد نصب يف 
هذا مثًال نقول نطردها بعكاظ  السائرة وهو أقرب إىل الِعْرِض الذي محُِل منه التمر، وُضِربَ 

نتجنا اجللد فأكلنا التمر، واالطراد يف الغيم وهو  لقرب املوضع فإذا ابتعد� وصر� يف البيداء
 اإلضراب يقول مىت اطََّرَد ومىت أْضَربـُْتم.
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للشيء يف ابب فعلُت بفتح العني َعَمْدُت »: الفصيح«وقوله: (َعاِمِدْيَن) يعين: قاصدين، قال يف 
َعْمًدا إذا قصدت له خريًا كان أو  عن ثعلب َأْعِمدُ » شرحه للزاهد«َأْعِمُد إذا قصدت إليه، ويف 

للتـَّيَّاين » اْلُموِعبِ «شرًّا، ومن العرب من يقول عِمْدُت َأْعَمُد َعَمًدا وِعَماًدا وُعْمَدة مبعناه. ويف 
تُـَوْيه أنه ال يتعدى إال حبرف جر، ويف عن األصمعي ال يقال َعِمدت بكسر امليم، وزعم ابن ُدُرسْ 

 وعمد إليه عموًداوغريه عمده » شرح الزاهد«
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 ، وَمْعَمٌد ذكره نِْفَطَوْيِه يف شرح شعر ُسَحْيم.»نوادره«ذكره ابن األعرايب يف 
أم ال لقوله تعاىل:  واْخُتِلَف يف الشُُّهِب هل كانت يـُْرمى هبا قبل مبعث النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا َوَأ�َّ ُكنَّا نـَْقُعُد ِمْنها َمقاِعَد لِلسَّْمِع َفَمْن {َوَأ�َّ َلَمْسَنا السَّماَء فـََوَجْد�ها 
 ]؟.9 - 8َيْسَتِمِع اْآلَن جيَِْد َلُه ِشهااًب َرَصًدا} [اجلن: 
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كرت وقوع الشهب وأشدهم إنكارًا ثقيف، وأ�م جاؤوا إىل فذكر ابن إسحاق أن العرب أن
يـُْهَتَدى هبا يف رئيسهم عمرو بن أمية بعد ما َعِمَي فسألوه فقال: انظروا إن كانت هي اليت 

ظلمات الرب والبحر فهو خراب الدنيا وزواهلا، وإن كان لغريها فهو ألمر حيدث، وأيًضا أن 
فاق لينظروا ما ُموِجُبُه؟ ونفس اآلية الكرمية تدل على الشياطني استنكرت ذلك وضربوا يف اآل

نِ  َعث سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا  وجود حراسة مبا شاء هللا تعاىل إال أنه قليٌل، وإمنا َكثـَُر عند ِإابَّ َمبـْ
ة عليِه وَسلََّم إذ قالوا {ُمِلَئْت حرًسا شديًدا}، أل�م َعِهدوا حرًسا ولكنه غري شديٍد، وألن مجاع

من العلماء منهم ابن عباس والزهري قالوا: ما زالت الشهب ُمْذ كانت الدنيا، يؤيده ما يف 
ُتْم تـَُقوُلوَن، ِإْذ َكاَن ِمْثل َهَذا «ِه وَسلََّم: من قوله َصلَّى ُهللا علي» صحيح مسلم« ورُِمَي بَِنْجٍم َما ُكنـْ

احلديَث. وذكر بعضهم أن السماء كانت حمروسة » ُد َعِظيمٌ ِيف اْجلَاِهِليَِّة، قَاُلوا: َمْوٌت َعِظيٌم َأو يـُْولَ 



ِزُل أو إرسال قبل النبوة، ولكن إمنا كانت تقع الشهب عند حدوث أمر عظيم، من عذاب يـَنْ 
ْم رسول إليهم وعليه أتولوا قوله تعاىل: {َوَأ�َّ ال َنْدِري َأَشرٌّ ُأرِيَد ِمبَْن ِيف اْألَْرِض َأْم َأراَد هِبِْم رَبـُّهُ 

] وقيل: كانت الشهب ُمَرتـََّبًة معلومًة، ولكن رجم الشياطني وإحراقهم مل يكن 10َرَشًدا} [اجلن: 
  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.إال بعد نبوة سيد� رسول هللا

 فإن قيل: كيف تتعرض اجلن إلتالف نفسها بسبب مساع خرب بعد أن صار ذلك معلوًما هلم؟.
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ُفَذ فيهم قضاؤه، كما قيل يف اهلدهد إنه يرى املاء يف ختوم فاجلواب قد يـُنْ  ِسْيِهُم هللا تعاىل ذلك لِيَـنـْ
لسَُّهيلي وغريه زعموا أن الشهاب �ره تصيهم األرض وال يرى الفخَّ على ظهر األرض، على أنَّ ا

ه، وقال ابن فتحرقهم واترة تصيبهم، فإن صحَّ هذا فيبقى كأ�م غري متيقنني ابهلالك وال جازمني ب
عباس: كانت الشياطني ال حتجب عن السماوات فلما ُوِلَد عيسى ُمِنَعْت من ثالث مساوات، 

عليِه وَسلََّم ُمِنَعْت منها كلها. قال ابن اجلوزي: الذي أميل  فلما ُوِلَد سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ 
وَسلََّم مث استمر ذلك وَكثـَُر حني بُِعَث.  إليه أن الشهب مل تـُْرَم إال قبل مولد النيب َصلَّى ُهللا عليهِ 

وعن الزهري كانت الشهب قليلة فـََغُلَظ أمرها وكثرت حني البعثة، قال أبو الفرج: فإن قال قائل 
 يزول الكوكب إذا رجم به؟ قلنا قد حيرك اإلنسان يده أو حاجبه فتضاف تلك احلركةأ
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فأحرق وجيوز أن يكون ذلك الكوكب يفىن ويتالشى، إىل مجيعه فرمبا فصل شعاع من الكوكب 

]، قيل: هو مصدر فتكون الكواكب هي 5وعند الثوري يف قوله تعاىل: {رُُجوًما} [امللك: 
احملرقة ِبُشُهِبَها ال أبنفسها، وقيل: هو اسم فتكون هي أبنفسها اليت يـُْرَجُم هبا وتكون  الرَّامجة

 رُُجوم مجع رَْجم بفتح الراء.
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هتامة اسم مكة شرفها هللا تعاىل، وطرف »: اْلُموِعبِ «وأما (هِتَاَمة) بكسر التاء فذكر التـَّيَّاينُّ يف 
جند مدارج ِعْرق. أبو حامت: رجل هَتاٍم مفتوحٌة  هتامة من قبل احلجاز مدارج الَعْرِج وأوهلا من قبل

بكسر التاء، وقال ُقْطرب: هِتَامة من قوهلم  التاُء خفيفٌة الياُء يُْذِهُبها التنوين، وعن سيبويه هِتاميٌّ 
تـََهَم البعري تـَْهًما دخله حرٌّ، وهتَِم البعري إذا استنكر املرعى ومل يستمر به فسكت حاله، وحلم هتٌَِم 

، وفيه تـََهامة وتـُُهومة، وعن إمساعيل مسيت هتامة، أل�ا اخنفضت عن جند فـََتِهم رحيها أي: َخِنزَ 



 »:كامله«د التهم شدة احلر وركود الريح وبه مسيت هتامة أنشد املربد يف تغري، وعن ابن دري
 خليليَّ ابلبَـْوابة ُعوجا، َفَال َأرى ... هِبَا َمْنزًِال ِإالَجديَب املَُقيَّدِ 

 ْق بـَْرَد َجنٍْد، بـَْعَدَما لِعَبت بَِنا ... هِتاَمُة ِيف ْألَوائَِها املُتَـَوقِّدِ َنذُ 
امة ما ساير البحر من جند، وجند ما بني احلجاز إىل الشام إىل العذيب، ويف كتاب الرشاطي: هت

 اهلََجري حدثين الثمايل وكان من األوعية قال: آخر» أمايل«والصحيح أن مكة من هتامة، ويف 
هتامة أعالم احلرم الشامي وذاك أن لَُبوَسهم وشكلهم وآنيتهم خمالف ألهل الُغور، وأهل النجد 

زلوا هتامة، ومل يقولوا إال ُغْرَ�، وإمنا منزهلم دون َمرٍّ إىل احلوراء، واحلجاز ما َلِصَق إذا أغاروا مل ين
شق البحر، وهتامة  ابلطود من جانبيه النجدي والبحري من أول األرض إىل آخرها وهو من

والغور كل واحد أقله يومان وأكثره مخسة أ�م، وهو من شق النجد مضحاة الشمس مخسة أ�م 
، واحلجاز املنجد داخل يف املنجد، واحلجاز الغريب داخل يف هتامة والغور، وإن مسيت الغور وأكثر

 هتامة وهتامة ابلغور كان كل ذلك جائًزا.

)2/34( 

 

ثـََنا أيُّوُب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن ابِن َعبَّاٍس، قَاَل: قـََرَأ  – 774 ثـََنا إْمسَاِعيُل، حدَّ َحدَّثَنا ُمَسدٌَّد، حدَّ
] {َلَقْد  64وَسلََّم ِيف َما ُأِمَر َوَسَكَت ِيف َما ُأِمَر {َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيًّا} [مرمي:  ِيبُّ َصلَّى ُهللا عليهِ النَّ 

 ]774]. [خ 21َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة} [األحزاب: 
نها القراءة يف سائر األخبار اليت أثبت م هذا من أفراد البخاري، قَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ: وهذا خيالف

 الظهر والعصر، وال جيوز أن يذهب على مثل ابن عباس
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القراءة اليت تواطأ عليها املسلمون قدميًا وحديثًا يف الظهر والعصر، وقد روي عنه يف هذا املعىن 
َسِلَم احلديث من قبل يقرأ فيما خيافت وال يقرأ فيما جهر، فإن »: القراءة خلف اإلمام«يف 

ة من الطعن فالذي يصلح أن يوجه عنها أن يكون سكت عن اإلعالن ابلقراءة ال عن عكرم
رَّ سكوً�، قال اخلطايب: لو شاء أن يرتك ذكر  القراءة نفسها، وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: َمسَّى ابن عباس السِّ

ُلوًّا لف ه وكََّل األمر يف عل ومل يرتكه عن نسيان لكنبيان أفعال الصالة وأقواهلا حىت يكون قرآً� َمتـْ
َ لِلنَّاِس َما  بيان ذلك لنبيه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مث أمر� ابالقتداء به وهو معىن قوله لنبيه: {لِتُـبَـنيِّ

] ومل ختتلف األمة يف أن أفعاله اليت هي بيان جممل الكتاب 44نـُزَِّل ِإلَْيِهْم} [سورة النحل: 
يت هي من نوم وطعام وشبههما غري واجبة، وإمنا اختلفوا يف ا مل خيتلفوا يف أفعاله الواجبة، كم

أفعاله اليت تتصل أبمر الشريعة مما ليس ببيان جممل الكتاب فالذي ُخيَْتار أ�ا واجبة. واُألْسوة 



اس ابلضم والكسر قرئ هبما ومعناها: القدوة، قال ابن املنري: وجه االستدالل من حديث ابن عب
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم) فيدخل الفجر يف الذي جهر فيه اتفاقًا وهللا أعلم. عموم قوله: (قرَأ النيبُّ 

 (اَبُب اجلَْمِع بـَْنيَ السُّورَتـَْنيِ ِيف الرَّْكَعِة)
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قـََرَأ النَِّيبُّ «ُر َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن السَّاِئِب: َوالِقَراَءِة اِبخلََواتِيِم، َوِبُسورٍَة قـَْبَل ُسورٍَة، َوأبَِوَِّل ُسورٍَة، َويُْذكَ 
ى ُهللا عليِه وَسلََّم املُْؤِمُنوَن ِيف الصُّْبِح، َحىتَّ ِإَذا َجاَء ِذْكُر ُموَسى، َوَهاُروَن صلى هللا عليهما َصلَّ 

 ».َأَخَذْتُه َسْعَلٌة فـَرََكعَ  -َأْو ِذْكُر ِعيَسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ -وسلم 
عاىل، وعند أيب داود الشك من قال: مبكة شرفها هللا ت» صحيحه«هذا التعليق خرَّجه مسلم يف 

فلمَّا بلَغ ذكُر ِعْيَسى وأمه أخذته سْعَلٌة أو قاَل: «حممد بن عباد بن جعفر، وعند ابن ماجه: 
 ».شْرَقة«ويف رواية: ». َشْهَقةٌ 

عِة األوىل مثانًيا وعشريَن آيًة مَن البقرِة، ويف الثَّانيِة يوم الفتح وقرَأ عمُر يف الرك«وعند الطرباين: 
عن عبد األعلى عن اجلريري » املصنف«هذا التعليق ذكره ابن أيب شيبة يف ». سورٍة من اْلَمثَاِين ب

َها ِبُسورٍَة ِمَن َكاَن ُعَمُر، يـَْقَرُأ ِيف الصُّْبِح ِمبئة ِمَن اْلبَـَقَرِة، َويـُْتِبعُ «عن أيب العالء عن أيب رافع قَاَل: 
، َويـَْقَرُأ ِمبئة ِمْن آِل ِعْمَراَن، َويـُْتِبُعَها ِبُسورٍَة ِمَن اْلَمثَاِين، أْو ِمْن اْلَمثَاِين، َأْو ِمْن ُصُدوِر اْلُمَفصَّلِ 

 ».ُصُدوِر اْلُمَفصَّلِ 
وُسَف َأْو يُوُنَس، َوذََكَر أَنَُّه َصلَّى قال البخاري: َوقـََرَأ اَألْحَنُف اِبلَكْهِف ِيف اُألوَىل، َوِيف الثَّانَِيِة بِيُ 

 ْبَح هِبَِما.َمَع ُعَمَر الصُّ 
َحدَّثَنا خملد بن جعفر، َحدَّثَنا جعفر اْلِفْرَ�يبُّ، َحدَّثَنا قتيبة، َحدَّثَنا »: املستخرج«قال أبو نعيم يف 

ٍس الغداَة فقرأ يف محاد بن زيد عن بُديل عن عبد هللا بن شقيق قال: صلَّى بنا األحنُف بُن قـَيْ 
 الركعة األوىل ابلكهف
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ويف الثانية بيونس. وزعم أنه صلى خلف عمر بن اخلطاب فقرأ يف األوىل ابلكهف ويف الثانية 
 ْبِن اِخلّرِيت، َعْن عبد هللا بن قـَْيٍس، َعنِ  بيونس، وقال ابن أيب شيبة: َحدَّثَنا ُمْعَتِمٌر، َعِن الزُّبـَْريِ 

وَحدَّثـََنا وَِكيٌع، َعْن ». َصلَّْيُت َخْلَف ُعَمَر اْلَغَداَة، فـََقَرَأ يُوُنَس َوُهوَد َوَحنَْوُمهَا«اْألَْحَنِف قَاَل: 



 ».ِيف اْلَفْجِر اِبْلَكْهفِ  َأنَّ ُعَمَر قـََرأَ «ِمْسَعٍر، َعْن عبد امللك ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن زَْيِد ْبِن َوْهٍب: 
 ».قـََرَأ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َصالَتُِه اِبلنَِّساِء مثَُّ آِبِل ِعْمَرانَ »: «يح مسلمصح«وعن حذيفة يف 

 وقال مالك: ال أبس أبن يقرأ سورة قبل سورة، قال: ومل يزل يف األمر على ذلك من عمل الناس.
 ه، قال: وعليه مجهور الفقهاء منهم أمحد بن حنبل.وهو مكرو »: شرح اهلداية«ويف 

 قال عياض هل ترتيب السور من ترتيب النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أو من اجتهاد املسلمني؟.
قال ابن الباقالين: الثاين أصح القولني مع احتماهلما، وأتولوا النهي عن قراءة القرآن منكوًسا 

ن هللا تعاىل أوهلا، وأما ترتيب اآل�ت فال خالف أنه توقيف م على من يقرأ من آخر السور إىل
 على ما هي عليه اآلن يف املصحف.

قَاَل قال البخاري: َوقـََرَأ ابُن َمْسُعوٍد: أبَِْربَِعَني آيًَة ِمَن األَنـَْفاِل، َوِيف الثَّانَِيِة ِبُسورٍَة ِمَن املَُفصَِّل، وَ 
ُد قـََتاَدُة: ِيف َمْن يـَْقَرُأ ِبُسورَ  ُسورًَة َواِحَدًة ِيف رَْكَعتَـْنيِ، ُكلٌّ ِكَتاُب ِهللا عزَّ ٍة َواِحَدٍة ِيف رَْكَعتَـْنيِ َأْو يـَُردِّ

 وجل.
وقال ابن املنري: موضع االستشهاد على القراءة ابخلواتيم قول قتادة هذا، وعند أيب داود عن 

َع النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ «رجل من جهينة:   الرَّْكَعتَـْنيِ  َم يـَْقَرُأ ِيف الصُّْبِح {ِإَذا زُْلزَِلْت} ِيف مسَِ
 احلديَث وقد تقدم.» ِكْلتَـْيِهَما
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أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قرَأ يف املغرِب بسورِة األعراِف «وكذا حديث عائشة عند النسائي: 
 ».فـَرََّقها يف ركعتني

َم قرَأ يف املغرِب ابألعراِف أنَّ رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ «شيبة: وحديث أيب أيوب عند أيب 
 ».يف ركعتنيِ 

وعن أيب بكر أنه قرأ ابلبقرة يف الفجر يف الركعتني، وقرأ عمر آبل عمران يف الركعتني األوليني من 
يد هللا عن العشاء قطعها فيهما. وحنوه عن سعيد بن جبري وابن عمر والشعيب وعطاء، وقال عب

َن األَْنَصاِر يـَُؤمُُّهْم ِيف َمْسِجِد قـَُباٍء، َفَكاَن ُكلََّما افْـتَـَتَح َكاَن رَُجٌل مِ «اثبت عن أنس بن مالك: 
َها، بُسورٍَة يـَْقَرُأ هِبَا َهلُْم ِيف الصََّالِة ِممَّا يـَْقَرُأ بِِه افْـتَـَتَح: بِـ {ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد} َحىتَّ يـَْفرَُغ مِ  مثَُّ يـَْقَرأُ نـْ

َيْصَنُع َذِلَك ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة، َفَكلََّمُه َأْصَحابُُه، فـََقاُلوا: ِإنََّك تـَْفَتِتُح هِبَِذِه  بُسورٍَة ُأْخَرى َمَعَها، وََكانَ 
َأْن َتَدَعَها َوتـَْقَرَأ أبُِْخَرى،  السُّورَِة، مثَُّ َال تـََرى أَنـََّها ُجتْزُِئَك َحىتَّ تـَْقَرَأ أبُِْخَرى، فَِإمَّا تـَْقَرُأ هِبَا َوِإمَّا

ُتْم َأْن َأُؤمَُّكْم ِبَذِلَك فـََعْلُت، َوِإْن َكرِْهُتْم تـَرَْكُتُكْم، وََكانُوا يـََروْ فـََقاَل:  َن أَنَُّه َما َأَ� بَِتارِِكَها، ِإْن َأْحبَـبـْ



ُرُه، فـََلمَّا َأاَتهُ   ُم النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ ِمْن َأْفَضِلِهْم، وََكرُِهوا َأْن يـَُؤمَُّهْم َغيـْ
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َلى ُلُزوِم َأْخبَـُروُه اخلَبَـَر، فـََقاَل: َ� ُفَالُن، َما َميْنَـُعَك َأْن تـَْفَعَل َما �َُْمُرَك بِِه َأْصَحاُبَك، َوَما َحيِْمُلَك عَ 
َها َأْدَخَلَك َهِذِه السُّ  هذا التعليق رواه ». اجلَنَّةَ ورَِة ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة، فـََقاَل: ِإّينِ ُأِحبـَُّها، قَاَل: ُحبَُّك ِإ�َّ

عن حممد بن إمساعيل البخاري، َحدَّثَنا إمساعيل بن أيب أويس، قال حدثين » جامعه«الرتمذي يف 
ذكره بنحوه، وقال: صحيح غريب من عبد العزيز بن حممد بن عبيد هللا بن عمر عن اثبت ف

 حديث عبيد هللا عن اثبت.
َأنَّ رَُجًال قَاَل َ� َرُسْوَل ِهللا ِإّينِ ُأِحبُّ َهِذِه السُّْورََة لِـ «وروى مبارك بن فضالة عن اثبت عن أنس: 

َها يُْدِخْلَك اجلَنَّةَ   ».{ُقْل ُهَو ُهللا َأَحٌد} قَاَل: ِإنَّ ُحبََّك ِإ�َّ
و نعيم من حديث الدراوردي عن عبيد هللا فذكره خمتصًرا، وذكر أبو موسى يف كتاب ورواه أب

ا الرجل امسه كلثوم بن اِهلْدم، وقال الدَّارَُقْطين: رواه محاد بن سلمة عن اثبت أن هذ»: الصحابة«
َعَة عن احلارث مرسًال، قال أبو احلسن: ومحاد بن سلمة أشبه ابلصواب يعين  عن حبيب بن ُسبَـيـْ

 من حديث عبيد هللا ومبارك.
ركعة، وأبو بكر بن عبد  وعند ابن أيب شيبة كره أبو جعفر أن يقرن بني سورتني يف ركعتني يف كل

الرمحن بن احلارث بن هشام وأبو عبد الرمحن السلمي وزيد بن خالد وأبو العالية وابن عمر عند 
 ابن بطال، وروى أيًضا عنه إجازته.

ثمان ومتيًما الداري وسعيد بن جبري وأاب حنيفة ختموا القرآن العظيم يف أن ع» احلديقة«وذكر يف 
 ركعة.

أن يقرأ سورتني وثالاًث يف ركعة، وسورة أحب إلينا، وال نقرأ السورة يف  وقال مالك: ال أبس
 َأْفَضُل الصََّالِة ُطْولُ «ركعتني، فإن فعل أجزأه، قال الطحاوي: قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

عمر وال يكون ذلك إال ابجلمع بني السور الكبرية يف ركعة. وعند ابن أيب شيبة: كان ابن ». الِقَيامِ 
 يقرأ يف الركعة بعشر سور أو أقل أو أكثر.
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 ».قـََرَأ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبلسَّْبِع الطَِّواِل ِيف رَْكَعةٍ «وعن معبد بن خالد: 
َوِر ِيف ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َجيَْمُع بـَْنيَ السُّ  وقال عبد هللا بن شقيق: قـُْلُت ِلَعاِئَشَة َكاَن َرُسْولُ 

نـََعْم، املَُفصَّل) سنده صحيح، وممن ُرِوَي عنه جواز ذلك الربيع بن خيثم والنخعي «رَْكَعٍة قَاَلْت: 
 وعطاء، زاد ابن حزم وعمر بن اخلطاب وطاوس.

 ف ذلك.قال: وأما تقدمي السورة قبل أم القرآن فلم �ت أمر خبال
ول سورة، فعن مالك: إذا بدأ بسورة وختم أبخرى فال قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وأما القراءة ابخلواتيم وأب

 شيء عليه.
إن قرأ بعض سورة يف ركعة وبعضها يف الثانية الصحيح أنه ال يكره، وقيل: »: شرح اهلداية«ويف 

 يكره.
: إمنا كان قراءته لبعضها ألجل السعلة وقد تقدم وجنيب عن حديث سْعَلِته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

 يًضا.طرف منه أ
 قَاَل ابُن التِّْنيِ: السْعَلُة بفتح السني كذا رويناه، وروي بضمها، ومسيت املثاين لكو�ا
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َقُصَرْت عن املئني وتزيد على املفصل، كأن املئني ُجِعَلْت مبادئ واليت تليها مثاين مث املفصل، 

 ملثاين عشرون سورة.ابن مسعود وطلحة بن ُمَصرِّف: املئون إحدى عشرة سورة، وا وعن
املثاين من القرآن مائيت مرة بعد مرة، وقيل: فاحتة الكتاب، وقيل: سورة أوهلا »: اْلُمْحَكمِ «ويف 

 البقرة وآخرها براءة، وقيل: القرآن العظيم كله مثاين، ألن القصص واألمثال ثـُنَِّيْت فيه.
ثـََنا ُشْعَبُة، َحدَّثَنا َعْمرِ  - 775 ْعُت َأاَب َواِئٍل، قَاَل: حدَّثـََنا آَدُم، حدَّ َجاَء رَُجٌل ِإَىل «و ْبُن ُمرََّة، مسَِ

ْعِر، َلَقْد َعَرْفُت ال َلَة ِيف رَْكَعٍة، فـََقاَل: َهذًّا َكَهذِّ الشِّ َر نَّظَائِ ابِن َمْسُعوٍد، فـََقاَل: قـََرْأُت املَُفصََّل اللَّيـْ
نَـُهنَّ، َفذََكَر ِعْشرِيَن ُسورًَة ِمَن املَُفصَِّل، ُسورَتـَْنيِ الَِّيت َكان رسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  يـَْقُرُن بـَيـْ

 ]775[خ ». ِيف ُكلِّ رَْكَعةٍ 
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قال البزار: ال نعلمه رواه عن عمرو إال شعبة، وِعْنَد ُمْسِلٍم جاء َ�ِْيُك بُن سنان يعين املذكور يف  
تـَْقَرُأ َهَذا اْحلَْرَف؟ أَِلًفا جتَُِدُه َأْم َ�ًء {ِمْن  ال: َكْيفَ البن حبان إىل ابن مسعود فق» الثقات«كتاب 

َر َهَذا، 15َماٍء َغْريِ آِسٍن} [حممد:  ]، أْو َ�ِسٍن؟ فـََقاَل عبد هللا: َفكلُّ اْلُقْرآِن َقْد َأْحَصْيَت َغيـْ
ْعِر، إنَّ َأقْـَواًما يـَْقَرؤوَن اْلُقْرآَن َال َكَهذِّ   قال: ِإّينِ َألَقْـَرُأ اْلُمَفصََّل ِيف رَْكَعٍة، فقاَل عبُد ِهللا: َهذًّا الشِّ

ُجوُد، ِإّينِ ُجيَاِوُز تـََراِقيَـُهْم، َوَلِكْن ِإَذا َوَقَع ِيف اْلَقْلِب فـََرَسَخ ِفيِه نـََفَع، إنَّ َأْفَضَل الصََّالِة الرُُّكوُع َوالسُّ 



نَـُهنَّ ُسورَتـَْنيِ ِيف ُكلِّ رَْكَعٍة، مثَُّ قَاَم ى ُهللا عَألَْعَلُم النَّظَائَِر الَِّيت َكان رسول ِهللا َصلَّ  ليِه وَسلََّم يـَْقُرُن بـَيـْ
 عبد هللا، َفَدَخَل.
بني الرمحن والقمر ِيف رَْكَعٍة، واقرتبت واحلاقة ِيف رَْكَعٍة، والطور والذار�ت ِيف «وعند أيب داود: 

ِيف رَْكَعٍة، وويل للمطففني وعبس ِيف  والنازعاترَْكَعٍة، وإذا وقعت ونون ِيف رَْكَعٍة، وسأل سائل 
رَْكَعٍة، واملدثر واملزمل ِيف رَْكَعٍة، وعم واملرسالت ِيف رَْكَعٍة، وهل أتى وال أقسم بيوم القيامة ِيف 

َلَقْد «ويف رواية: ». حم الدخان وعم«ويف رواية: » رَْكَعٍة، والدخان وإذا الشمس كورت ِيف رَْكَعةٍ 
اَن رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقرأُ هبنَّ مثاين عشرة مَن املفصِل وسورتني َن اليت كمسعنا القرائ
 ».مَن الرمحنِ 

لألزهري هو سرعة القطع وسرعة القراءة، زاد ابُن »: التهذيب«و » اْلُموِعبِ «(اْهلَذُّ): قال يف 
واهلََذ سرعة القطع والقراءة َهذَّه يـَُهذُّه،  اهلذُّ »: اْلُمْحَكمِ «التـَّيَّاين ويقال هذَّ القراءة َسَردها، ويف 

 وقال اهلروي: نصبه على املصدر، قَاَل اْلُمَهلَُّب: إمنا أنكر عليه عدم التدبر ال جواز الفعل.
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وفيه داللة على أن صالته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كانت ابلليل عشر ركعات، والنظائر املتماثلة يف 
 عم يتساءلون أربعون آية.د، واملراد هنا املتقاربة، ألن الدخان ستون آية و العد

 (ابٌب يقرُأ يف اُألْخَريـَْنيِ ابلفاحتِة تقدم يف القراءة يف الظهر)
 وكذا
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فيه  اَبُب َمْن َخاَفَت الِقَراَءَة ِيف الظُّْهِر َوالَعْصِر، تقدم يف رفع البصر إىل اإلمام، وأما الباب الذي

 األوىل فتقدم ذكرمها.إذا مسع اإلمام اآلية، وابب يطول يف الركعة 
 (اَبُب َجْهِر اِإلَماِم اِبلتَّْأِمِني)

واه َوقَاَل َعطَاٌء: آِمَني ُدَعاٌء، َأمََّن ابُن الزُّبـَْريِ َوَمْن َورَاَءُه َحىتَّ ِإنَّ لِْلَمْسِجِد َلَلجًَّة. هذا التعليق ر 
بن الزبري ومن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: كنت أمسع األئمة االشافعي عن مسلم بن 

ثـََنا ابن »: املصنف«بعده يقولون آمني، ويقول من خلفه: آمني حىت إنَّ للمسجد للجة. ويف  حدَّ
عيينة قال: لعله عن ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبري قال: كان للمسجد رَجٌَّة أو قال جلة إذا 

اق عن ابن جريج قلت من جهة الديري عن عبد الرز »: احمللى«ضالني}. ويف قال اإلمام {وال ال
ُن من وراءه حىت إن للمسجد  ُن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم ويـَُؤمِّ لعطاء: أكان ابن الزبري يـَُؤمِّ

 للجة.



وعند البيهقي من حديث احلسن بن علي بن شقيق، َحدَّثَنا أبو محزة عن مطرف عن خالد بن أيب 
ُهللا عليِه وَسلََّم ورضي عنهم يف هذا  عن عطاء قال: أدركت مئتني من أصحاب النيب َصلَّى أيوب

 املسجد إذا قال اإلمام: {َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالَِّني} مسعُت هلم رجًَّة آبمني.
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ى ُهللا عليِه وَسلََّم عن أن ابن عباس سأل رسول هللا َصلَّ »: شرح األحكام«وذكر ابن بزيرة يف 
بن جابر هي اسم من  وعن هالل بن يسار وجماهد وحطيم» كذلك يكون«معىن آمني، فقال: 

أمساء هللا تعاىل، وقال عطية العويف: هي كلمة عربانية أو سر�نية، وقال عبد الرمحن بن زيد بن 
خامت رب العاملني على  أسلم: هي كنز من كنوز العرش ال يعلمه إال هللا جل وعز، وقيل: هي

إليك وأنت أكرم مْن الواحدي عن جعفر بن حممد معناها: قصدي » بسيط«عباده املؤمنني، ويف 
البن األنباري: اللَّهمَّ استجب، وقال ابن قتيبة: معناها � آمني، » الزاهر«أن ختيب قاصًدا، ويف 

ري ذلك قال: ألنه لو كان مناًدى أي: � هللا وَأْضِمر يف نفسك استجْب يل، وخطََّأ ابن األنبا
ل ابن َخاَلَوْيه: وال يلزمه الذي قال، لقيل آمُني ابلضم، ألن نداء املعرفة مضموم بغري تنوين، قا

ألن آمني وإن كان موضوًعا موضع االسم فال جيب إعرابه وصرفه كصرف األمساء يف اإلعراب 
تعرفه وال تثنيه وال جتمعه وسيأيت طرف والتثنية واجلمع كما تقول يف َصْه معىن اسكت وأنت ال 

 منه يف التفسري.
جليم األصوات، واللجة واللجلجة اختالط األصوات، وجلَّ القوم (اللَّجَُّة): بفتح الالم وتشديد ا

مسعت جلََّة الناس ابلفتح أي »: املنتهى«وأجلُّوا والتجُّوا اْختَـَلَطْت أصواهتم ذكره ابن ِسْيَده، ويف 
 جهم، وأجلَّ القوم ومسعت هلم جلةأصواهتم وضجي

 %299ص  1%ج 
 والتجَّت األصوات اختلطت.

 أبو هريرة ينادي اإلمام ال تسبقين آبمني. قال البخاري: وكان
َحدَّثَنا وكيع، َحدَّثَنا كثري بن زيد، عن الوليد بن رابح عن أيب » املصنف«قال ابن أيب شيبة يف 

 مام ال تسبقين آبمني.هريرة أنه كان يؤذن ابلبحرين فقال لإل
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ثـََنا أبو أسامة عن هشام عن حممد عنه مثله، وقال البيهقي: َحدَّثَنا أبو احلسني بن الفضل،  وَحدَّ
لقاضي، َحدَّثَنا حجاج ابن منهال، َحدَّثَنا َحدَّثَنا أبو سهل بن ز�د، َحدَّثَنا إمساعيل بن إسحاق ا

أنَّ أاب هريرَة كاَن يـَُؤذُِّن ملروان بن احلكم فاشرتَط أال «محاد بن سلمة عن اثبت عن أيب رافع: 
يسبَقُه بـ {الضالني} حىت يعلَم أنَُّه دخل الصف، فكان إذا قال مروان {وال الضالني} قال أبو 

ويف ». مِإَذا َواَفَق أَتِْمُني َأْهِل اْألَْرِض أَتِْمَني َأْهِل السََّماِء ُغِفَر هلَُ  هريرة آمني ميد هبا صوته، وقال:
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أنه  » احمللى«

 كان مؤذً� للعالء بن احلضرمي ابلبحرين فاشرتط عليه أال يسبقه آبمني.
 ال �فع: كاَن ابُن عمَر ال يدعه وحيضهم ومسعت منه يف ذلك خريًا.قال البخاري: وق

سيُّ أي خريًا موعوًدا ملن فعله قال: ورُِوَي (خربًا) أي حديثًا، وعند البيهقي: وكان قَاَل السََّفاقُ 
 ابن عمر إذا قال الناس آمني أمَّن معهم، ورأى ذلك من السنة.

أْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعِن ابِن ِشَهاٍب، َعْن أيب سعيٍد َوَأِيب َسَلَمَة َحدَّثَنا عبد هللا بن يُوُسَف،  – 780
ُنو أَنـَّهُ  َماُم فََأمِّ ا، َما َأْخبَـَراُه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة: أن رسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: (ِإَذا َأمََّن اْإلِ

الَِئَكِة ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبِه) هذا حديث خرجه الستة يف  فَِإنَُّه َمْن َواَفَق أَتِْميُنُه أَتِْمَني اْلمَ 
 ]780م. [خ كتبه

 ».قَاَل ابُن ِشَهاٍب: وَكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم يـَُقْوُل آمني«قال البخاري: 
اْلَمالَِئَكُة ِيف السََّماِء: آِمَني.  ِإَذا قَاَل َأَحدُُكْم: آِمَني. َوقَاَلتِ «ويف حديث أيب هريرة:  - 781

 ]781[خ ». ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبهِ فـََوافـََقْت ِإْحَداُمهَا اْألُْخَرى، 
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ومن حديث َماِلٍك، َعْن ُمسَيٍّ َعْن َأِيب َصاِلٍح َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة احلديَث. وقال: اَتبـََعُه ُحمَمَُّد  - 782
َرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأِيب َسَلَمَة،   عليِه وَسلََّم َونـَُعْيٌم املُْجِمُر، َعْن َأِيب َعْن َأِيب ُهَريـْ

] متابعة حممد بن عمرو رواها البيهقي عن أيب طاهر الفقيه، أخرب� أبو بكر 782ُهَريـَْرَة. [خ 
أخرب� حممد بن عمرو عن أيب القطان، َحدَّثَنا أمحد بن منصور املروزي، َحدَّثَنا النضر بن مشيل، 

ِإَذا قَاَل اْلَقاِرُئ: {َغْريِ اْلَمْغُضوِب «َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  سلمة عن أيب هريرة قَالَ 
: آِمَني، ] فـََقاَل َمْن َخْلَفُه: آِمَني، وَواَفَق َذِلَك قـَْوَل َأْهِل السََّماءِ 7َعَلْيِهْم َوَال الضَّالَِّني} [الفاحتة: 

عن يزيد بن هارون عن حممد » مسنده«ورواه أبو حممد الدارمي يف ».ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبهِ 
عن عمرو به. ومتابعه نـَُعْيٍم رواها البيهقي من طريق عبد امللك بن شعيب عن أبيه عن جده عن 

َصلَّى بَِنا أَبـُْو «ْجِمُر: %عن نـَُعْيٍم اْلمُ 300ص  1خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل%ج 



َرَة فـََقاَل: {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم}، مثَُّ قـََرَأ أِبُمِّ اْلُقْرآِن، َحىتَّ بـََلَغ {َوَال الضَّالَِّني}، قَاَل:  ُهَريـْ
وقال: رواته ثقات. وزعم » مَ آِمَني، مثَُّ قَاَل: ِإّينِ َألَْشبَـُهُكْم َصَالًة ِبَرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

خرجه عن حممد بن عبد احلكم عن شعيب بن الليث فذكره ومل أره يف  ابن عساكر أن النسائي 
قال: أصح حديث يف هذا » سننه«كتاب النسائي فينظر، وملا ذكر البزار حديث أيب هريرة يف 

 الباب حديث الزهري عن سعيد عن أيب هريرة.
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ُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إذا تـََرَك النَّاُس التَّْأِمْنيَ وَكاَن رَ «وعند ابن ماجه بسند ضعيف: 
َال الضَّالَِّني} قَاَل: آِمَني، َجيَْهُر َيْسَمُعَها َأْهُل الصَّفِّ اَألوَِّل فـَيَـْرَتجُّ قال: {َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم وَ 

 عليِه وَسلََّم ِإَذا فـَرََغ ِمْن َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ «وعند الدَّارَُقْطين بسند حسنه: ».هِبَا املْسِجدُ 
من حديث الزبيدي » صحيحه«وخرَّجه ابن حبان يف ». اَل: آِمنيَ ِقَراَءِة ُأمِّ اْلُقْرآِن، رََفَع َصْوتَُه َوقَ 

عن الزهري عن أيب سلمة عن سعيد عنه، وقال احلاكم: صحيح على شرطهما ومل خيرجاه هبذا 
ني املأموم وإن أخفاه اإلمام، واختاره أمحد بن حنبل يف مجاعة اللفظ واتفقا على أتمني اإلمام وأتم

وعند ». فـَُقوُلوا آمني« للمأموم لقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: من أهل احلديث أبن التأمني
 ِإَذا قَاَل اِإلَماُم {َوَال الضَّالِّْنيَ}«الدَّارَُقْطين بسند ضعيف: قَاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

ْعُت ُحْجًرا َأاَب «من حديث ُشْعَبُة َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل: » صحيح ابن حبان«ويف ».فَأَْنِصتُـْوا مسَِ
َبِس قَاَل: َحدََّثِين َعْلَقَمُة ْبُن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر َعْن َواِئِل أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ  عليِه  اْلَعنـْ

 ».قَاَل {َوَال الضَّالَِّني} قَاَل: آِمَني َوَخَفَض هِبَا َصْوَتهُ وَسلََّم فـََلمَّا 
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مث قال أبو حامت: ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن هذه السنة ليست صحيحة ملخالفة الثوري 
ا ذكر الرتمذي حديث شعبة يف اللفظة اليت ذكر�ها، فذكر حديث أيب هريرة املذكور قبل، ومل

مسعت حممد بن »: العلل الكبري«ة عن ُحْجِر عن وائل يف هذا َحسَّنه، وقال يف سفيان عن سلم
إمساعيل يقول: حديث الثوري عن سلمة يف هذا الباب أصح من حديث شعبة، وشعبة أخطأ يف 

يته أبو وإمنا هو بن عنبس وكن -أي العنبس-هذا احلديث يف مواضع، قال عن سلمة عن حجر 
حممد بن كثري عن الثوري فقال: عن ُحْجر أيب العنبس. انتهى. قال  السكن، قال البيهقي: رواه

البخاري: وزاد فيه عن علقمة بن وائل ليس فيه علقمة، وقال: خفض هبا صوته، والصحيح أنه 



 جهر هبا قال: وسألت أاب زرعة فقال: حديث سفيان أصح من حديث شعبة وقد رواه العالء بن
: قد أمجع احلفاظ على أن شعبة أخطأ يف ذلك وقد رواه »املعرفة«صاحل. وقال البيهقي يف 

ص  1العالء وحممد بن سلمة بن ُكَهْيل عن سلمة مبعىن رواية سفيان، ورواه شريك%ج 
%أيًضا عن إسحاق عن علقمة عن أبيه، وقد رواه إبسناد صحيح عن أيب الوليد الطيالسي 301

رواه زيد بن أيب أنيسة »: السنن«ال يف ثوري، وقد رُِوَي من أوجه آخر. وقعن شعبة، ورواه ال
ورواه عمار بن ُرزَيق عن أيب إسحاق عنه ».َمدَّ هبا َصْوَتهُ «عن أيب إسحاق عن عبد اجلبار فقال: 

ورواه أبو بكر النهشلي عن أيب إسحاق عن عبد هللا اليحصيب عن ».َورََفَع هبا َصْوَتهُ «فقال: 
وعاب ». يِه وَسلََّم ِحْنيَ قَاَل: َوَال الضَّالِّْنيَ قَاَل: َربِّ اْغِفْر ِيلْ آِمْنيَ َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عل«وائل: 

ابن القطان على أيب حممد رضاه بقول الرتمذي يف حديث سفيان حسٌن وعدم بيان املانع من 
سفيان. الثاين: ُحْجر ال تعرف صحته، وقال: وهذا التعليق فيه أمور: أحدها: اختالف شعبة و 

 ه.حال
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الثالث: دخول علقمة بني حجر ووائل وملا ذكر الدَّارَُقْطين رواية سفيان صححها، كأنه عرف من 
حال حجر الثقة ومل يره منقطًعا بز�دة شعبة علقمة يف الوسط، ويف ذلك نظٌر، واالضطراب يف 

. انتهى كالمه املنت علة مضعفٌة، فاحلديث َألن يقال فيه ضعيف أقرب منه إىل أن يقال حسٌن.
وفيه نظٌر يف مواضع: األول: حجر ليس جمهول احلال، ألنه فيمن ذكره أبو القاسم البغوي وأبو 
الفرج البغدادي وابن األثري وغريهم يف مجلة الصحابة ولئن نزلناه عن رتبة الصحابة إىل التابعني 

 ر مع علي إىلقال: صا-فقد وجد� أثنوا عليه ووثقوه منهم أبو بكر اخلطيب البغدادي 
وابن األثري وغريهم يف مجلة وورد املدائن يف صحبته وهو ثقة احتج حبديثه غري واحد  -النهروان

، وقال حيىي بن معني: كويف ثقة »الثقات«من األئمة، وذكره ابن حبان وابن َخْلُفون يف كتاب 
 املختلف«ابه مشهور، وقال أبو القاسم بن حيىي بن علي ُعِرَف ابلطَّحَّان املصري يف كت

َبس بن سعيد بن كثري، وأما عينه فروى عنه سلمة بن كهيل وموسى »: واملؤتلف هو ُحْجُر بن الَعنـْ
بن قيس احلضرمي واملغرية ابن أيب احلر الكندري. الثاين: عينه احلديث بدخول علقمة بينهما 

سننه «ي يف  ذلك الكجوليس بعيب، ألنه مسعه أوًال من علقمة بنزول مث رواه عن وائل بعلوٍّ، بـَنيَّ 
البيهقي. الثالث: إغفاله اضطرااًب مل يذكره وهو قول األثرم اضطرب شعبة يف هذا » الكبري

احلديث، فقال مرة عن سلمة عن حجر عن وائل، ومرة عن سلمة عن حجر عن علقمة أو عن 
 يف يف إسناده والوائل مرفوًعا إنه كان جيهر هبا، وُرِوَي ذلك عن وائل، ورواه سفيان فلم يضطرب 



الكالم قال عن سلمة عن حجر عن وائل مرفوًعا: إنه كان جيهر هبا، وُروَي ذلك من وجه آخر: 
َحدَّثَنا أبو عبد هللا، َحدَّثَنا أبو بكر بن عياش، َحدَّثَنا أبو إسحاق عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه 

ه عن النيب ه ومل يصح في%من وجو 302ص  1فذكره، مث قال: فقد صح اجلهر ابلتأمني %ج 
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم شيء غريه.
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َما َحَسَدْتُكُم اْليَـُهوُد «وعند ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
َوَعَلى قـَْولَِنا َخْلَف اإلماِم «هقي: ولفظه عند البي». َالِم َوالتَّْأِمنيِ َعَلى َشْيٍء َما َحَسَدْتُكْم َعَلى السَّ 

َما َحَسَدْتُكُم اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء َما «وعند ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوًعا: ».آمني
َل  ُعْثَماَن، َعْن ِبَالٍل، أنَُّه قَاوعند أيب داود َعْن َأِيب ».َحَسَدْتُكْم َعَلى آِمَني، فََأْكِثُروا ِمْن قـَْوِل آِمنيَ 

للنيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َال َتْسِبْقِين آِبِمَني. وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني. وقال 
قيل إن أاب عثمان مل يدرك بالًال، وقال أبو حامت الرازي: رَفْـُعه خطأ، ورواه »: األحكام«الضياء يف 

ن أيب عثمان عن سلمان قال: أيب عثمان مرسًال، وقال البيهقي: وقيل عالثقات عن عاصم عن 
َحدَّثَنا »: نوادر األصول«قال بالل وهو ضعيف ليس بشيء، وعند أيب عبد هللا الرتمذي يف كتابه 

عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه، َحدَّثَنا َزْرِيب مؤذن مسجد هشام بن حسان، َحدَّثَنا أنس 
َلُهْم: السََّالُم، َوُصُفْوُف إنَّ هللاَ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  قَاَل النَّيبُّ   َأْعَطى َثَالاًث ملْ يـُْعِطَها َأَحًدا قـَبـْ

قال أبو عبد هللا: معناه » املَالَِئَكِة، َوآِمْنيَ ِإالَّ َما َكاَن ِمْن ُمْوَسى َوَهاُرْوَن صلَّى هللا عليهما وسلم
 ].89ُتُكَما} [يونس: رون فقال تعاىل: {َقْد ُأِجيَبْت َدْعوَ أنَّ موسى دعا وأمََّن ها
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للطربي: َحدَّثَنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا املطلب عن ز�د عن ابن أيب ليلى عن » التهذيب«ويف 
َأنَّ النَِّيبَّ «ب رضي هللا عنه: عدي بن أيب اثبت ورمبا قال رجل من األنصار عن علي بن أيب طال

قال: وقد علل هذا » {َوَال الضَّالِّْنيَ} قَاَل: آِمْنيَ َوَمدَّ هِبِا َصْوَتهُ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان ِإَذا قَاَل 
احلديث أبن عد�ًّ ممن حيب البت يف نقله، وراويه عنه ابن أيب ليلى وهو ممن ال حيتج به، وأيًضا 

 وف عن علي العمل خبالفه، ولو صح عنه مل يكن خمالَفُه إىل غريه، وعند البيهقي بسندقال املعر 
صحيح الظاهر لكْن أبو عمر بن عبد الرب قال ليس ابلقائم، وما أدري ما الذي أنكر منه فينظر 

َع َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رَُجًال يُِلحُّ ِيف   املْسأََلِة فـََقاَل النَِّيبُّ فإن مل يـُبَـيِّنه عن أيب زهري النمريي: مسَِ



آِبِمَني، فَِإنَُّه ِإْن َخَتَم آِبِمَني فـََقْد «أبَِيِّ َشْيٍء َخيِْتُم؟ قَاَل: » َتمَ َأْوَجَب ِإْن خَ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
الضَّالِّْنيَ} فـَُقْوُلْوا {َوَال  -يـَْعِين اِإلَمامُ -َوِإَذا قَاَل: «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن أيب موسى يرفعه: ». َأْوَجبَ 

: وعند ابن ماجه ». آِمْنيَ حيُِبَُّكُم ُهللا تـََعاَىل  ، َعْن َعِليٍّ ْعُت النَِّيبَّ «من حديث ُحَجيََّة ْبِن َعِديٍّ مسَِ
هذا »: السنن«قال البزار يف كتاب ». َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا قَاَل {َوَال الضَّالِّْنيَ} قَاَل: آِمْنيَ 

ت أليب بكر عن أم احلصني عن أمه أ�ا صل»: املعرفة«حديث مل يثبت من جهة النقل. ويف 
 1وهي يف صف النساء. وروينا%ج » آمني«خلف النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فسمعته يقول: 

ِألَِيب نـَُعْيٍم عن إبراهيم قال: كان يستحب إذا قال اإلمام {وال » الصالة«%يف كتاب 303ص 
يسبقه الني} أن يقول الرجل آمني. وعن عكرمة: كنا نكره إذا قال اإلمام {وال الضالني} أن الض

 آبمني.
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وعن أيب إسحاق أن رجًال ابن جبل، وعند ابن أيب شيبة أبو إسحاق عن رجل: َأنَّ ُمَعاًذا َكاَن ِإَذا 
َكاِفرِْيَن} قَاَل: آِمْنيَ. وعن ابن عباس: إذا قال اإلمام {وال فـَرََغ ِمْن قـَْوِلِه: {َواْنُصْرَ� َعَلى الَقْوِم ال

قال عكرمة أدركت الناس وهلم رجة »: املصنف«ة، وقل: آمني. ويف الضالني} فسل عكرمة مرمح
ويعقوب ابن » َفِصَحْيِهَما«يف املسجد آبمني. ذكر أبو العباس ثعلب وأبو علي الدينوري يف 

كِّيت يف آخرين أن آمني  مبد األلف وقصرها، وتشديد امليم خطأ، وقال ابن عديس يف السِّ
ى الواحدي فيها اإلمالة مع املد وختفيف امليم، وحكى أيًضا التشديد لغة شاذة، وحك»: املثىن«

املد والتشديد والنون مبنية على الفتح، وذكر ابن قتيبة أن بعضهم قال األصل فيها القصر وإمنا 
عاء رأى ذلك ابن درستويه بقوله ليس قصر اهلمزة معروفًا ابالستعمال ُمدَّْت لريتفع الصوت ابلد

ورة، وإن كان قصره وذلك أن البيت الذي فيه: َأمني فزاد هللا ما بيننا وإمنا َقَصره الشاعر ضر 
بُعداقد روي أيًضا: فآمني زاد هللا ما بيننا بُعداوهذا ممدود ال ضرورة فيه وهو املعروف، ومل يروه 

فقولوا َأمني  -رضي هللا عنهم الذين رووا عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ -صحابة أحد عن ال
قصر، ولكن ممدوًدا وهو األصل الصحيح. وزعم أبو علي الفارسي أ�ا مجلة مركبة من فعل ابل

واسم معناه: استجب يل. قال ابن األثري: ال خالف بني أهل اإلسالم أ�ا ليست من القرآن 
مل يكتبها أحد يف املصحف. وروى احلسن بن ز�د عن أيب حنيفة ال يقوهلا اإلمام إمنا العظيم و 

عنه: ال يؤمِّن اإلمام يف صالة » العارضة«عن مالك، ويف » املدونة«َمن خْلَفه، وكذا هو يف يقوهلا 
عمت طائفة اجلهر، وقال ابن حبيب: يؤمِّن، وقال حيىي بن بكري: هو ابخليار. قَاَل السََّفاُقسيُّ وز 



اإلمام سنة من املبتدعة األفضلية فيها، وعن بعضهم أ�ا تفسد الصالة. وقال ابن حزم: يقوهلا 
 ونداًب واملأموم فرًضا.
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ُنُه أَتِْمْنيَ املالئكِة) قال ابن حبان: أي وافقهم يف اخلشوع واإلخالص،  وقوله: (َفَمْن وافَق أَتِْميـْ
ى ُهللا عليِه وَسلََّم يف استجابة الدعاء، وقيل: وقال غريه: وافقهم يف التأمني فكأنه أصح لقوله َصلَّ 

وقيل: املالئكة هؤالء هم احلفظة، ويف كتاب ابِن بَزِيَزَة: املتعاقبون، قال: وجيهر يف لفظ الدعاء، 
هبا املأموم عند أمحد وإسحاق وداود، وقال مجاعة: خيفيها وهو قول أيب حنيفة والكوفيني وأحد 

افعي يف اجلديد، ويف القدمي جيهر, وعن حسني عكسه، %والش304ص  1قويل مالك%ج 
لط ولعله من الناسخ. قال ابن األثري: لو قال آمني رب العاملني وغري ذلك قال الثوري: وهو غ

من ذكر هللا تعاىل كان حسًنا. وقوله: (ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم مْن َذْنِبِه) قال ابُن بَزِيَزَة: أشار إىل 
نُـْوا يالصغائر وما ال ي ريد ملن قـَُرَب كاد ينفك عنه يف الغالب من اللمم. وقال اخلطايب: قوله: َأمِّ

منه، ألن جهر اإلمام ابلتأمني أخفض منه ابلقراءة فقد يسمع قراءته من ال يسمع أتمينه. ويف 
شرح «أن اإلمام خيفيها. ويف  -من وجوه ليست ابلقائمة  -عن عمر بن اخلطاب » التمهيد«

ى ُهللا عليِه وَسلََّم هو دعاء، والسنة فيه اإلخفاء، ويف قول الزهري: وكان رسول هللا َصلَّ »: اهلداية
، قَاَل السََّفاُقسيُّ: هذا مرسل ومل يسنده، ولو أسنده مل يكن فيه دليل للمعلق به، »آمني«يقول: 

. فإن قيل: أين مناسبة ألنه مل يقل إنه كان يقول يف صالة اجلهر ولعله قاله فيما صلَّى سرًّا أو فذًّا
ر هبا ولوال ذلك ملا مسعه املأمومون، وكانوا مأمورين احلديث للرتمجة؟.قيل: إنه ملا كان اإلمام جيه

(  ابتباعه يف فعله وجب عليهم اجلهر كما جهر اإلمام وهللا تعاىل أعلم. (اَبُب ِإَذا رََكَع ُدوَن الصَّفِّ
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ِن احلََسِن، َعْن َأِيب َحدَّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّثَنا َمهَّاٌم، َعِن اَألْعَلِم َوُهَو ِزَ�ٌد، عَ  - 783
تَـَهى إِ  ، َفذََكَر َبْكَرَة، أَنَُّه انـْ َىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوُهَو رَاِكٌع، فـَرََكَع قـَْبَل َأْن َيِصَل ِإَىل الصَّفِّ

] يف كتاب 783[خ ». زَاَدَك ُهللا ِحْرًصا َوالَ تـَُعدْ «َذِلَك ِللنَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم فـََقاَل: 
احلسن أن أاب بكرة حدثه به، وعنده أيب داود: فـَرََكَع دوَن النسائي عن األعلم قال: َحدَّثَنا 

أَيُُّكُم الذي ركَع «الصفِّ مث مشى إىل الصفِّ ملا قضى النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صالته قال: 
اُقسيُّ عن الشافعي: يعين: ال تركع دون الصف، فقال أبو بكرة: أ�. قَاَل السَّفَ » دوَن الصَّفِّ 



تعد أن تسعى إىل الصالة سعًيا حيفزك يف النفس، ذكره أبو بكرة: قال جئت ورسول هللا  وقيل: ال
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم راكع وقد حفزين النفس احلديَث. رواه محاد بن سلمة عن األعلم، وقيل: ال 

ومشَيا ابن مسعود وزيد بن اثبت أ�ما فعال ذلك ركعا دون الصف  تعد إىل اإلبطاء. وُرِوَي عن
إىل الصف ركوًعا، وفعله عروة بن الزبري وسعيد بن جبري وأبو سلمة وعطاء، وقال مالك والليث: 

ال أبس بذلك إذا كان قريًبا قدر ما يلحق، وحدُّ القرب فيما حكاه القاضي إمساعيل عن مالك 
ثالثة »: يَّةالَغنِ «اإلمام، وقيل: َيدبُّ قدر ما بني الفرجتني، ويف  أن يصل إىل الصف قبل سجود

َربِ ِإَذا%ج » األوسط«صفوف، ويف  ص  1من حديث عطاء بن الزبري (قَاَل َعَلى اْلِمنـْ
 َيْدُخَل ِيف %َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد َوالنَّاُس رُُكوٌع فـَْليَـرَْكْع ِحَني يَْدُخُل، مثَُّ َيُدبَّ رَاِكًعا َحىتَّ 305

، فَِإنَّ َذِلَك السُّنَّةُ  يعين -اَل عطاء: ورأيته يصنع ذلك، قال: ومل يروه عن ابن جريج ق» الصَّفِّ
 إال ابن وهب تفرد حرملة، وال يـُْرَوى عن ابن الزبري إال هبذا اإلسناد. -عن عطاء
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ْبِد ِهللا ِمْن َدارِِه ِإَىل َخَرْجُت َمَع عَ «بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: » املصنف«ويف 
َنا ِإَىل اْلَمْسِجِد، فـََلمَّا تـََوسَّْطَنا اْلَمْسِجَد رََكَع اْإلِ  َماُم، َفَكبـََّر َعْبُد ِهللا، مثَُّ رََكَع َورََكْعُت َمَعُه، مثَُّ َمَشيـْ

َما ُم الصََّالَة ُقْمُت ُألَصلِّي فََأَخَذ بَِيِدي الصَّفِّ رَاِكَعْنيِ، َحىتَّ رََفَع اْلَقْوُم ُرؤوَسُهْم، فـََلمَّا َقَضى اْإلِ
وحديث أبو عبيدة ملا فعله عن أبيه مثل هذا، وبسند » َك َقْد َأْدرَْكتَ َعْبُد ِهللا فََأْجَلَسِين، َوقَاَل: ِإنَّ 

صحيح أن أاب أمامة فعل ذلك وزيد بن اثبت وسعيد بن جبري وعروة بن الزبري وأبو سلمة وعطاء 
، وقال أبو حنيفة يكره ذلك للواحد وال يكره للجماعة ذكره الطحاوي، قال: وجماهد واحلسن

والشافعي والليث صالة املنفرد وحده دون الصف، وقال مالك: ال  وأجاز أبو حنيفة ومالك
جيذب إليه رجًال، وقال األوزاعي وأمحد وإسحاق وأهل الظاهر: إن ركع دون الصف بطلت 

وقال أبو هريرة َعِن النَّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه ». َوَال تـَُعدْ « عليِه وَسلََّم: صالته حمتجني بقوله َصلَّى هللاُ 
ْ َحىتَّ أَتُْخَذ َمَقاَمَك ِمَن «َم: وَسلَّ  ِإَذا أََتى َأَحدُُكْم ِإَىل الصَّفِّ َفَال يـَرَْكْع ُدْوَن الصَّفِّ َوَال ُيَكربِّ

نه احلسن يف رواية وكذا إبراهيم. قال ذكره ابن أيب شيبة بسند صحيح، و�ى ع» الصَّفِّ 
ُهللا عليِه وَسلََّم مل �مر أاب بكرة ابإلعادة فلما الطحاوي: احتجَّ أهُل املقالِة األوىل أبن النيب َصلَّى 

 كان دخول أيب بكرة يف الصالة دخوًال صحيًحا كانت صالة املصلي كلها دون الصف صحيحة.
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ِري ِيف الرُُّكوِع) قَاَلُه ابُن َعبَّاٍس: َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، هذا ذكره البخاري (اَبُب ِإْمتَاِم التَّْكبِ 
ًدا، قال البخاري فيه: عن مالك بن احلويرث يعين احلديث املتقدم يف بعد هذا الباب مسن

، أْخبَـَرَ� َخاِلٌد، عَ  - 784اإلمامة. ثـََنا إْسَحاُق الَواِسِطيُّ ، َعْن َأِيب الَعَالِء، َعْن حدَّ ِن اجلَُرْيِريِّ
ذَكََّرَ� َهَذا الرَُّجُل َصَالًة ُكنَّا «ِة فـََقاَل: ُمَطرٍِّف، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ، قَاَل: َصلَّى َمَع َعِليٍّ اِبْلَبْصرَ 

ُ ُكلََّما رََفَع وَُكلََّما َوَضعَ ُنَصلِّيَها َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َفذََكَر أَنَُّه   [خ ». َكاَن ُيَكربِّ
784[ 
احلسن عن عمران  هذا احلديث رواه غري واحد عن مطرف عن عمران، وعن» سنن البزار«ويف 

وهذه األحاديث فيها أحاديُث صحاٌح حديث ابن مسعود وأيب هريرة وسائر األسانيد فِحَساٌن، 
عليِه وَسلََّم أنه كان ال يتم التكبري، روى احلسن بن عمران وال نعلم وقد ُرِوَي عن النيب َصلَّى ُهللا 

 روى عنه
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ن أبزى عن أبيه به، ومعناه: أنه كان يكرب يف بعض صالته إال شعبة عن عبد هللا بن عبد الرمحن ب
يف ويرتك يف خفض أو رفع، على أن هذا احلديث ال يصح من جهة النقل فاستغنينا عن التكثري 

 ذلك.
اختلف العلماء يف تكبريات االنتقاالت فقال قوم: هي سنة، وقال ابن املنذر وبه قال أبو بكر 

د والشعيب واألوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي الصديق وعمر وجابر وقيس بن عبا
ابن الزبري وأبو حنيفة ونقله ابن بطال أيًضا عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأيب هريرة و 

والنخعي ومكحول وأيب ثور وقال أهل الظاهر وأمحد يف رواية كلها واجبة، قال: وممن كان ينقص 
أاب هريرة ُسِئَل من أول من ترك التكبري إذا رفع رأسه وإذا وضعه؟  التكبري فيما ذكر الطربي أن

 مثله. قال: معاوية، وعن عمر بن عبد العزيز وابن سريين والقاسم وسامل وابن جبري
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 وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: وكان ابن عمر ينقص التكبري.
عن أيب عاصم عن أيب جناب قال: شهدت »: معرفة الرجال«وذكر أبو القاسم البلخي يف كتابه 

ابن سريين فقال: � أاب بكر مل يقل عمران حني صلى هبم فالن فجعل يكرب  عمرو بن عبيد أتى 
ال: فما ابلك حتذف تكبريتني، فقال: إن مروان وأهل املدينة ال كلما خفض ورفع قال: بلى، ق

يكربون، فقال عمرو: سبحان هللا � أاب بكر يقول عمران ذكرين هذا صالة النيب َصلَّى ُهللا عليِه 
ل أنت مروان وأهل املدينة ال يكربون، قال: {أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده} وَسلََّم وتقو 



 فقال عمرو: أمروان ممن أمر هللا أن يقتدى به؟! ال وهللا ال أجالسك أبًدا.]، 90[األنعام 
وقال مسعر: إذا احنط بعد الركوع للسجود مل يكربوا إذا أراد أن يسجد الثانية من كل ركعة مل 

 وقال سعيد بن جبري: إمنا هو شيء يـَُزيُِّن الرجل به صالته.يكرب، 
وليس بسنة إال يف اجلماعة، فأما من صلى وحده فال أبس وقال قوم: إمنا هو إذن حيركه اإلمام 

عليه أال يكرب مستدلني أبن ابن عمر فيما ذكره أمحد بن حنبل كان إذا صلى وحده ال يكرب، 
ا رواه أمحد من حديث عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه: أنه واستدل من يقول بنقص التكبري مب

فكان ال يتم التكبري يعين إذا خفض وإذا رفع، قال البخاري  صلى مع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
 عن أيب داود الطيالسي هذا عند� ابطل.»: اترخيه«يف 

وز االحتجاج به، وقد تقدم  وقال أبو جعفر الطربي: راويه احلسن بن عمران وهو جمهول ال جي
 يكونكالم البزار فيه، قال البيهقيُّ: وقد يكون َكربَّ ومل يسمع الراوي أو 

 %307ص  1%ج 
 تركه مرة لبيان اجلواز وأتوله الكرخي على حذفه وذلك نقصاُن صفٍة ال نقصان عدد.
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سئل أبو حنيفة عن »: شرح اهلداية«عن إبراهيم: أول من نقصه ز�دة، ويف » املصنف«ويف 
االنتقاالت بريات التكبري فقال: أحذفه وأجزمه ومثله عن صاحبيه، واستدل من يرى مطلوبية تك

مبا تقدم يف أول الباب، ومبا رواه بعد عن عبد هللا بن يوسف، أخرب� مالك عن ابن شهاب عن 
أيب سلمة عن أيب هريرة أنه كان يصلي هبم فيكرب كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: إين 

 أشبهكم صالة برسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
غري واحد عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب  ورواه »:السنن«وقال البزار يف 
 هريرة. انتهى.

وسيأيت يف ابب يكربِّ وهو ينهض من السجدتني ما خيدش يف هذه الرواية، وبقوله: َحدَّثَنا موسى 
بن إمساعيل، َحدَّثَنا مهام عن قتادة عن عكرمة قال: َصلَّْيُت خلَف شيٍخ مبكَة َفَكبـََّر اثنتني 

كبرية، فقلت البن عباس: إنه أمحق، فقال: ثكلتك أمك سنة أيب القاسم َصلَّى هللاُ شرين توع
 عليِه وَسلََّم.

 وقال موسى: َحدَّثَنا أابن، َحدَّثَنا قتادة، َحدَّثَنا عكرمة. انتهى.
للبزار وقال يف حديث » السنن«أراد البخاري تبيني مساع قتادة من عكرمة وهو خيرج يف كتاب 

واه أيًضا مهام عن قتادة ورواه خالد احلذاء وعبد هللا بن املختار وأبو بشر عن ادة ور عن قت



عكرمة ومل يسند ابن املختار عن عكرمة غري هذا احلديث، وروى قتادة عن شهر عن عبد الرمحن 
بـََّر َم َفكَ بن غنم أن أاب مالك األشعري قال: َألَُصلَِّني بكْم صالَة رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

 ثنتني وعشرين تكبرية. قال أبو بكر: وهذا احلديث رواه يزيد بن ميسرة عن شْهر بن حوشب.
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َحدَّثَنا عمران، َحدَّثَنا عبد األعلى بن محاد والعباس بن » صحيحه«وقد ذكر اإلمساعيلي يف 
مبا رواه النسائي من حديث م فذكره، و الوليد، َحدَّثَنا يزيد بن زريع، َحدَّثَنا قتادة أن عكرمة حدثه

واسع بن ِحبَّان أنه سأل ابن عمر عن صالة رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فقال: هللا أكرب كلما 
ُ يف كلِّ َخْفٍض  وضع وكلما رفع، وحبديث ابن مسعود: كاَن رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَكربِّ

 ذي: حسن صحيح.قال الرتم ورفٍع وقياٍم وقعوٍد.
وحبديث وهب بن كيسان عند مالك أن جابراً  كان يعلمهم التكبري يف الصالة، فكان �مر� أن 

نكرب كلما خفضنا ورفعنا. وموقوف أيب سعيد عند البخاري وأنس بن مالك مرفوًعا عند النسائي، 
 ة بنحوه.بن أيب شيبومرسُل علي بن حسني بن علي من عند مالك، وعلي بن أيب طالب عند ا

بسند صحيح عن أنس قال: كاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأبو بكر وعمر » سنن البزار«ويف 
 وعثمان يُِتمُّوَن التكبري.

: واختلفوا فيمن ترك التكبري  وقال: ال نعلمه يـُْروى عن أنس إال هبذا اإلسناد، قَاَل السََّفاُقسيُّ
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 .يف الصالة
القاسم: من أسقط ثالث تكبريات فأكثر أو التكبري كله سوى تكبرية اإلحرام يسجد  فقال ابن

»: املوضحة«قبل السالم، وإن مل يسجد قبل السالم سجد بعده حىت طال بطلت صالته، ويف 
وإن نسي تكبريتني سجد قبل أن يسلم فإن مل يسجد مل تبطل صالته، وإن ترك تكبرية واحدة 

جود أم ال؟. قال ابن عبد احلكم وأصبغ: ليس على من ترك التكبري هل عليه س فاختلف قوله
ال جيب السجود »: شرح اهلداية«سوى السجود فإن مل يفعل حىت تباعد فال شيء عليه، ويف 

فلو »: شرح املهذب«برتك األذكار كالثناء والتعوذ وتكبريات الركوع والسجود وتسبيحاهتا، ويف 
  ركع مل �ت به لفوات حمله.و سهًوا حىتترك التكبري عمًدا أ
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ُ ُكلََّما َخَفَض) وخفض ُمتَـَعلٌَّق أليب حنيفة وأصحابه أنه يكرب مع فعل اخلفض  ويف قوله: (ُيَكربِّ
من غري َمدٍّ، والشافعي يقول: ينحط  والرفع سواء ال يتقدمه وال يتأخَّره فيما ذكره الطحاوي

وميدُّ التكبري إىل أن يصَل إىل حدِّ الراكعني، وقيل: حيرم،  للركوع وهو يكرب وكذا يف الرفع وشبهه،
الباابن »: شرح املهذب«والقوالن جائزان يف مجيع تكبريات االنتقاالت والصحيح املد قاله يف 

 اللذان بعد هذا تقدم ما فيهما.
َأْمَكَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «ِع اَألُكفِّ َعَلى الرَُّكِب) َوقَاَل أَبُو ُمحَْيٍد ِيف َأْصَحاِبِه: (اَبُب َوضْ 

 هذا التعليق خرَّجه البخاري مسنًدا يف ابب سنة اجللوس يف التشهد مطوًال.». َيَدْيِه ِمْن رُْكبَـتَـْيهِ 
ثـََنا أبو الَولِيِد، حدَّثَـ  - 790 ْعُت ُمْصَعَب ْبَن َسْعٍد يـَُقو حدَّ ُل: َصلَّْيُت َنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب يـَْعُفوٍر، مسَِ

، مثَُّ َوَضْعتُـُهَما بـَْنيَ َفِخَذيَّ، فـَنَـَهاِين َأِيب، َوقَاَل:  ُكنَّا نـَْفَعُلُه فـَُنِهيَنا «ِإَىل َجْنِب َأِيب، َفطَبـَّْقُت بـَْنيَ َكفَّيَّ
امسه واقد ولقبه هذا خرَّجه الستة يف كتبهم، وأبو يعفور ». َع أَْيِديَنا َعَلى الرَُّكبِ َعْنُه َوُأِمْرَ� َأْن َنضَ 

 ]790َوْقَداُن اْلَعْبِديُّ الَكِبْري. [خ 
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وزعم النووي أنه أبو يعفور الصغري َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ُعبَـْيِد ْبِن ِنْسطَاٍس وكأنه غري جيٍد، ألنَّ الصغَري 
طبيق منسوخ يف أشياخ شعبة فينظر، وقال الرتمذيُّ: الت مل أره مذكورًا يف اآلخرين عن مصعب وال

إنَّ الرَُّكَب ُسنَّْت لكْم َفُخُذوا «عند أهل العلم مستدًال هبذا احلديث، وبقول عمر املصحح عنده: 
ال اختالف بينهم يف ذلك إال ما ُرِوَي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أ�م كانوا ». ابلرَُّكبِ 

ُمرَّة عن َحْثَمة بن عبد  سائي، واستدلَّ البيهقي حبديث رواه عمرو بنيطبقون وبنحوه ذكره الن
َرة اجلُْعِفي قال:  َقِدْمُت اْلَمِديَنَة َفَجَعْلُت ُأْطِبُق َكَما يُْطِبُق َأْصَحاُب َعْبِد ِهللا فـََقاَل «الرمحن أيب َسبـْ

َرُسوَل ِهللا َصلَّى  اَن َعْبُد ِهللا يـَْفَعُلُه، َوذََكَر َأنَّ رَُجٌل ِمَن املَهاِجرِْيَن: َما َحيِْمُلَك َعَلى َهَذا؟ قـُْلُت: كَ 
 ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَْفَعُلُه، فـََقاَل:
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َا َصَنَع اْألَْمَر، مثَُّ ُحيِْدُث ُهللا َلهُ  ا آَخَر، َأْمرً  َصَدَق َعْبُد ِهللا، َوَلِكنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُرمبَّ

 ».اْلُمْسِلُموَن فَاْصنَـْعُه قَاَل: َفَكاَن بـَْعُد َال يُْطِبقُ  فَاْنُظْر َما اْجَتَمَع َعَلْيهِ 
 قال البيهقيُّ: وهذا الذي صار إليه موجود يف وصف أيب محيد ركوع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

َج بـَْنيَ َوَضَع َيَدْيِه َعَلى رُْكبَـتَـْيِه َوفـَرَّ رََكَع فَـ «وعند النسائي من حديث أيب مسعود بن عمرو أنه: 
 ».َأَصاِبِعِه ِمْن َورَاِء رُْكبَـتَـْيِه َوقَاَل: َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي



ِإَذا رََكْعَت َفَضْع وَ «وعند أيب داود عن رفاعة بن رافع: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
 ».ْكبَـتَـْيكَ رَاَحتَـْيَك َعَلى ُر 
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وعند احلاكم على شرط مسلم: َلمَّا بـََلَغ َسْعَد ْبَن َأِيب َوقَّاٍص التَّْطِبْيُق َعْن َعْبِد ِهللا قَاَل: َصَدَق 
 ».ا، مثَُّ أُْمِرَ� هِبََذا َوَوَضَع َيَدْيِه َعَلى رُْكِبتَـْيهِ ُكنَّا نـَْفَعُل َهذَ «َعْبُد ِهللا، 

النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إَذا رََكَع َوَضَع رَاَحتَـْيِه َعَلى رُْكبَـتَـْيِه َوفـَرََّج بـَْنيَ  َكانَ »: «األوسط«ويف 
 النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مرًة.وقال ابن عمر يف حديث غريب قاله احلازمي: إمنا فعله » َأَصاِبِعهِ 

عيب عن مسروق سألت عائشة عن لسيف عن عمرو بن حممد عن الش» الفتوح«ويف كتاب 
ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يرى ِمن «إطباق ابن مسعود يديه بني ركبتيه إذا ركع فقالت: 

َها ِيف ُحجَِّتِه، فـََرَأى ُأْ�ًسا َيْصنَـُعْوَن َكَما  خلفِه َكَما يـََرى بـَْنيَ َيَدْيِه ِز�َ  َكاَن َيْصَنُع َدًة ِمَن ِهللا زَاَدُه ِإ�َّ
 ».اَألَصاِبعِ  الرُّْهَباُن َفَحوََّهلُْم ِمْن َذِلَك ِإَىل َما َعَلْيِه النَّاُس اليَـْوَم ِمْن ِإْطَباِق الرَُّكِب اِبَألُكفِّ َوتـَْفرِْيجِ 

عن حيىي بن معني: هذان ليسا بشيء، يعين حديث ابن عمر هذا وحديث » لعلل اَخلالَّ «ويف 
لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ركع فطبق، وقال الطحاوي: رأينا وضع اليدين على ابن سريين أن النيب صَ 

الركبتني فيهما تفريقهما، والسنة جاءت ابلتجايف يف الركوع، وأمجع املسلمون على ذلك وكان 
ضاء، وكان من قام إىل الصالة ُأِمَر أبن يـَُزاوَِج بني قدميه، وقد ُرِوَي ذلك عن ابن ذلك تفريق األع

ود راوي التطبيق الذي هو التقاء اليدين، فلما رأينا تفريق األعضاء أوىل من التزاق بعضها مسع
ه إىل بعض، واختلفوا يف إلصاقها وتفريقها يف الركوع كان النظر يف ذلك أن يكون ما اختلفوا في

 معطوفًا على ما أمجعوا.
 (اَبُب ِإَذا َملْ يُِتمَّ الرُُّكوَع)
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َفُة َحدَّثَ  - 791 ْعُت زَْيَد ْبَن َوْهٍب، رََأى ُحَذيـْ نا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعْن ُسَلْيَماَن، مسَِ
َما َصلَّْيَت َوَلْو ُمتَّ ُمتَّ َعَلى َغْريِ الِفْطَرِة الَِّيت َفَطَر هللاُ «َع َوالسُُّجوَد، قَاَل: رَُجًال َال يُِتمُّ الرُُّكو 

عَلى َغْريِ ُسنَِّة حممد َصلَّى ُهللا عليِه «ويف حديث أيب وائل: ». ُهللا عليِه وَسلََّم َعَليهاُحمَمًَّدا َصلَّى 
 »لَّْيَت َهِذِه الصََّالَة قَاَل: ُمْنُذ َأْربَِعْنيَ َعاًماُمْنُذ َكْم صَ «وعند النسائي: ». وَسلَّمَ 
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 ]791احلديَث. [خ » الََتُه ... رََأى رَُجًال خيُِفُّ صَ »: «مستخرج أيب نعيم«ويف 
َسُه َوَملْ ُيَصّوِْبُه،  َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا رََكَع َملْ ُيْشِخْص رَأْ «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن عائشة: 

 احلديَث.» َكاَن بـَْنيَ َذِلكَ 
 ُجتِْزُئ َصَالٌة َال يُِقيُم الرَُّجُل ِفيَها ُصْلَبُه َال «وعن أيب مسعود: قَاَل َرُسْول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

قال الطُّوسي وكذلك ابن ِحبَّان، و » صحيحه«خرَّجه ابن خزمية يف » ِيف الرُُّكوِع َوالسُُّجودِ 
: إسناده صحيح، وقال الدَّارَُقْطين والبَـيَّاسي يف كالمه  والرتمذيُّ: حسٌن صحيٌح، وقال البيهقيُّ

 هذا إسناده اثبت صحيح. »:املنتقى«على 
َوَضَع َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيَدْيِه َعَلى »: «األوسط«وعند الطرباين يف ». ظهره«وعند أيب داود: 

 احلديَث.» َوَأَصابَعُه َأْسَفَل ِمْن َذِلَك َوَجاَىف َبْطَنُه فـَرََكَع َحىتَّ ِإَذا اْستَـَقرَّ ُكلُّ َشْيٍء ِمْنهُ  رُْكبَـتَـْيهِ 
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وعن علي بن شيبان ». َكاَن ِإَذا رََكَع َعَدَل َظْهَرُه َحىتَّ َلْو ُصبَّ َعَلى َظْهرِِه َماٌء رََكدَ «ويف لفظ: 
يـَْعِين -ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمبُْؤِخِر َعْيِنِه رَُجًال، َال يُِقيُم َصَالَتُه وََكاَن ِمَن الَوْفِد َلَمَح َرُسْوُل 

َ� َمْعَشَر اْلُمْسِلِمَني َال َصَالَة ِلَمْن َال «ِيف الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد، فـََقاَل َلمَّا َقَضى الصََّالَة:  -ُصْلَبهُ 
وعن وابصة: ». صحيحيهما«خرَّجه ابن خزمية وابن حبان يف ». ُجودِ يُِقيُم ُصْلَبُه ِيف الرُُّكوِع َوالسُّ 

وَسلََّم ُيَصلِّي، َفَكاَن ِإَذا رََكَع َسوَّى َظْهَرُه، َحىتَّ َلْو ُصبَّ َعَلْيِه  رَأَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليهِ «
لي بن حيىي بن خالد عن خرَّجه ابن ماجه بسنٍد فيه ضعف، وتقدم حديث ع». اْلَماُء َالْستَـَقرَّ 

 عمر.
ينظُر ُهللا ِإَىل َصَالِة عبٍد ال يقيُم ال «وعن طلحة السَُّحْيمي: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 

 ».العلل«ذكره أبو حامت الرازي يف » ُصْلَبُه يف ركوِعِه وسجوِدهِ 
ذكره ». ِة رَُجٍل َال يُِقيُم ُصْلَبُه بـَْنيَ رُُكوِعِه َوُسُجوِدهِ َال يـَْنظُُر ُهللا ِإَىل َصَال «وعن أيب هريرة يرفعه: 

َأْسَوَأ النَّاِس َسرَِقًة الَِّذي َيْسِرُق ِمْن «ن أيب قتادة يرفعه: بسند ال أبس به. وع» مسنده«أمحد يف 
ذكره الطرباين يف ». َال ُسُجوَدَهاَصَالتِِه، قَاُلوا وََكْيَف َيْسِرُق ِمْن َصَالتِِه؟ قَاَل: َال يُِتمُّ رُُكوَعَها وَ 

 بسند جيد.» األوسط«
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َا «يل بن حسنة ويزيد بن أيب سفيان مرفوًعا: وعن خالد بن الوليد وعمرو بن العاصي وشرحب ِإمنَّ
ُقُر ِيف ُسُجو  ِدِه َكاْجلَاِئِع َال �َُْكُل ِإالَّ مرًة أو َمرَّتـَْنيِ فَما تـُْغِنَياِن َعْنُه َمَثُل الَِّذي ُيَصلِّي َوَال يـَرَْكُع َويـَنـْ

بن عبد هللا قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى  ذكره ابن خزمية وصححه، وعن جابر» فَأِمتُّوا الرُُّكوَع َوالسُُّجودَ 
قال البيهقيُّ: تفرد ». ْلَبُه ِيف الرُُّكوِع َوالسُُّجودِ َال ُجتِْزُئ َصَالٌة َال يُِقيُم الرَُّجُل صُ «ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 به حيىي بن ُبَكْري.

َلْو َماَت َهَذا َماَت َعَلى « الُسُجوَد فـََقاَل: وعن بالل: أَنَُّه أَْبَصَر رَْجًال ُيَصلِّْي َال يُِتمُّ الرُُكوَع َوَال 
يعين عن -ال الطرباين: مل يروه عن ُمَفضَِّل بن َمْهَلَهل ق». َغْريِ ِملَِّة ُحمَمٍَّد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

 إال حيىي بن آدم. -بيان عن قيس عنه
ِقيَل: وََكْيَف » َأْسَرُق النَّاِس َمْن َسَرَق ِمْن َصَالَتهُ : «وعن ُمَغفٍَّل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّمَ 

قال: ومل يروه عن عبد هللا إال احلسن وال عن احلسن » َال ُسُجوَدَهاَال يُِتمُّ رُُكوَعَها وَ «َيْسِرُق؟ قَاَل: 
 إال عوف
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 وال عن عوف إال عثمان بن اهليثم تفرد به زيد بن احلَُرْيش.

فـََقاَل: الَ  َخَرَج النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََرَأى رَُجًال َال يُِتمُّ رُُكْوَعُه َوَال ُسُجْوَدهُ «س قال: وعن أن
وقال: مل يروه عن الربيع بن أنس يعين عن أنس إال ». تـُْقَبُل َصَالُة رَُجٍل َال يُِتمُّ الرُُّكْوَع َوالسُُّجْودَ 

 ه إال حيىي بن أيب ُبَكْري.أبو جعفر الرازي وال عن
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أليب الفرج بن اجلوزي يف حديث عمر بن اخلطاب عن النيب َصلَّى هللاُ عليِه » احلدائق«ويف كتاب 
ْن َمل ْيِنِه، َوَمَلٌك َعْن َيَسارِِه، فَِإْن َأمتَََّها َعَرَجا هِبَا َوإِ َما ِمْن ُمَصلٍّ ِإالَّ َوَمَلٌك َعْن ميَِ «وَسلََّم أنه قال: 

 ».يُِتمََّها َضَراَب هِبَا َوْجَههُ 
قال الثوري والشافعي واألوزاعي وأمحد وإسحاق وابن وهب وداود: »: شرح اهلداية«ويف 

قال أبو حنيفة: يكفيه الطمأنينة فرض، وقال أبو يوسف: الفرض املكث مقدار تسبيحة واحدة، و 
ذه األركان واحتج بقوله تعاىل: {َوارَْكُعْوا يف الركوع أدىن احنناء وال جتب الطمأنينة يف شيء من ه

َواْسُجُدْوا} ويف ختريج اجلرجاين: الطمأنينة يف الركوع والقومة والسجود واجللسة بني السجدتني 
 عند أيب حنيفة وحممد سنة.
لو مل يرفع يف ركوعه »: اجلواهر«جيب سجود السهو برتكها، ويف ويف ختريج الكرخي: واجبة 

يف رواية ابن القاسم ومل جتب يف رواية علي بن ز�د، والبن القاسم فيمن رفع من وجبت اإلعادة، 



الركوع والسجود ومل يعتدل جيزئه ويستغفر هللا تعاىل وال يعود، وألشهب: ال جتزئه، وقَاَل 
: إمنا خص   الركوع والسجود، ألن اإلخالص غالًبا يظهر فيهما.السََّفاُقسيُّ
فهي اجلِبَـلَّة اليت خلق هللا اخللق عليها، وقيل: الفطرُة اإلسالم ذكره القزَّاز  وأما (الِفْطَرُة): ابلكسر

 ».مثلثه«يف 
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قال قوم كان هذا قبل أن تنزل الفرائض وحتد احلدود، ألنه لو كان يولد على »: اجلامع«زاد يف 
معىن احلديث اخلصوص، ، وقيل: اإلسالم مل جيز أن يتوارث املشركون مع أوالدهم إذا كانوا صغارًا

الفطرة ما فطر هللا عليه اخللق من املعرفة، ويف »: احملكم«والوجه أن الفطرة اإلقرار به، ويف 
قال عبد هللا بن املبارك أي على ابتداء اخللقة اليت علمها هللا، وقيل: على »: جممع الغرائب«

الوقت الذي أخرج الذرية من  قيل: علىاخللقة اليت فطر عليها يف الرحم من سعادة أو شقاوة، و 
صلب آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وقال اخلطايب: الفطرة هنا الدين أو امللة، وإمنا أراد حذيفة 

َته وتوبيخه على فعله لريتدع.  تـَْبِكيـْ
 ابب استواء الظهر يف الركوع وتعليقه تقدم.

 ِتَداِل ِفيِه َوالطَُّمْأنِيَنِة)َواِالعْ  ويف بعض النسخ: (اَبُب َحدِّ ِإْمتَاِم الرُُّكوعِ 
َلى، َعِن البَـَراِء،  - 792 َحدَّثَنا َبَدُل ْبُن اْلُمَحربَِّ، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َأْخبَـَرِين احلََكُم، َعِن ابِن َأِيب لَيـْ
 ، َوِإَذا رََفَع رَْأَسهُ َدتـَْنيِ َكاَن رُُكوُع رسوِل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوُسُجوُدُه َوبـَْنيَ السَّجْ «قَاَل: 
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 ]792[خ ». ِمَن الرُُّكوِع، َما َخالَ الِقَياَم َوالُقُعوَد َقرِيًبا ِمَن السََّواءِ 

)2/66( 

 

كاَن إذا ركَع َملْ َحيِْن َظْهَرُه »: «سنن البزار«ويف بعضها هذا احلديث مذكور يف األول، ولفظه يف 
ء إال من هذا الوجه ومل يروه عن زكر� بن أيب زائدة  نعلمه يـُْرَوى عن الرباوقال: ال». َوَملْ ُيَصّوِْبهُ 

عن أيب إسحاق إال على يزيد الصَُّدائي ومل نسمعه إال من ابنه احلسني عنه، وروى يف هذا الباب 
، ويف لفظ يف حديث الرباء:  َم كاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ «عن ابن عباس وابن عمر وُأيبٍَّ

وقال: ال نعلمه يروي عن أيب إسحاق عن الرباء إال ابن أرطأة عن عبد اجلبار ». هِ َيْسُجُد بَني َكفَّيْ 
». أَنَُّه كاَن َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يضُع َيَدْيِه َحْذَو ُأُذنـَْيِه إذا سجدَ «عن أبيه عن أبيه عن وائل: 



يطابق الرتمجة، ألن  ال ابن املنري: احلديث القال: ورواه ابن أرطأة عن عبد اجلبار عن أبيه، ق
املذكور فيها االستواء واالعتدال واحلديث إمنا فيه تساوي الركوع والسجود واجللوس بني 

السجدتني اللَّهمَّ إال �خذه من جهة أن اْلُمَتَأّينِ اْلُمْطَمِئنَّ يف غالب احلال يستقرُّ كل عضو منه 
 مكانه فيلزم االعتدال.

حديث سعيد بن عبد اجلبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن من » السنن«بزار يف كتاب وعند ال
أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كاَن إذا ركَع مل َحيِْن رْأَسُه ومل ُيَصّوِْبُه َحىتَّ لو ُصبَّ «أمه عن وائل: 

 ».َعَلى َظْهرِِه ماٌء الْستَـَقرَّ 
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ديث ال نعلمه يـُْرَوى عن وائل إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد، قال قال أبو بكر: وهذا احل
ألن توهيم الراوي الثقة القشريي: نسب بعضهم ذكر القيام إىل الوهم، قال: وهو بعيٌد عند�، 

على خالف األصل ال سيما إذا مل يُْدِل بدليل قوي ال ميكن اجلمع بينه وبني الز�دة، وليس هذا 
خلصوص حىت ُحيَْمل العام على اخلاص فيما عدا القيام فإنه قد صرح يف من ابب العموم وا

لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف حديث الرباء بذكر القيام، وميكن اجلمع بينهما وذلك أن يكون فعله صَ 
ذلك كان خمتلًفا، فتارة يستوي اجلمع واترة يستوي ما عدا القيام والقعود، قال: وليس يف هذا 

ين إما اخلروج عما يقتضيه لفظه كان من املداومة أو األكثرية، وإما أن يقال احلديث إال أحد أمر 
و السبب الذي دعا من ذكر� عنه أنه واحد اختلف رواته فيقتضي ذلك التعارض، ولعلَّ هذا ه

نسب تلك الرواية إىل الوهم، قال: واحتاد الرواية أقوى من األول من وقوع التعارض وإن احتمل 
يف الطريقة الفقهية، وال يقال إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل يف القيام ال  غري ذلك

القصرية واختلفوا يف الرفع من الركوع هل يعارضه من نفاه، وتكلم الفقهاء يف األركان الطويلة و 
هو ركن طويل أو قصري؟ ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصٌري، وفائدة اخلالف فيه أن تطويله 

ملواالة الواجبة يف الصالة، ومن هذا قال بعض الشافعية إنه إذا طوله بطلت صالته، وقاَل يقطع ا
 احتةبعضهم: ال تبطل حىت ينقل إليه ركًنا كقراءة الف
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والتشهد، وهذا احلديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل وهذا الذي ذكر من استواء 

املتأخر بعد ذلك التطويل قد ورد يف بعض األحاديث يعين الصالة ذهب بعضهم إىل أن الفعل 
 عن جابر بن مسرة وكانت صالته بعد ذلك ختفيًفا.
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ًبا ِمَن السََّواِء) يدل على أنَّ بعضها كان فيه طول يسري على بعض وذلك يف القيام  وقوله: (َقرِيـْ
أن بعض األركان أطول من بعض  لىولعله أيًضا يف التشهد، وقال القرطيب: وهذا احلديث يدل ع

إال أ�ا غري متباعدة إال يف القيام فإنه كان يطوله، والباب الذي بعده تقدم يف ابب وجوب 
 القراءة لإلمام وللمأمومني.

 (اَبُب الدَُّعاِء ِيف الرُُّكوِع)
الضَُّحى، َعْن َمْسُروٍق، َعْن  َحدَّثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأِيب  - 794

َها، قَاَلْت:  َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل ِيف رُُكوِعِه َوُسُجوِدِه: «َعاِئَشَة َرِضَي ُهللا َعنـْ
 ]794[خ » ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ رَبـََّنا َوِحبَْمِدَك اللُهمَّ اْغِفْر ِيل 

 ».قرآنَ اليـََتَأوَُّل «ويف موضع آخر: 
َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيْكِثُر َأْن يـَُقوَل قـَْبَل َأْن َميُوَت: ُسْبَحاَنَك «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 

َها تَـ َوِحبَْمِدَك، َأْستَـْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك، قَاَلْت: قـُْلُت َ� َرُسوَل ِهللا، َما َهِذِه اْلَكِلَماُت الَِّيت َأْحَدثْـ 
تُـَها قـُْلتُـَها {ِإَذا َجاَء َنْصُر ِهللا َواْلَفْتُح} ِإَىل   آِخِر تـَُقوُهلَا؟ قَاَل: ُجِعَلْت ِيل َعَالَمٌة ِيف ُأمَِّيت ِإَذا رَأَيـْ

 ».السُّورَةِ 
ِهللا َواْلَفْتُح} ُيَصلِّي  َما رَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُمْنُذ نـََزَل َعَلْيِه {ِإَذا َجاَء َنْصرُ «ويف لفظ: 

 ».َصَالًة ِإالَّ َدَعا، َأْو قَاَل: ُسْبَحاَنَك َريبِّ َوِحبَْمِدَك، اللُهمَّ اْغِفْر ِيل 
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َكاَن ُيْكِثُر ِمْن قـَْوِل: ُسْبَحاَن ِهللا َوِحبَْمِدِه َأْستَـْغِفُر َهللا َوأَُتوُب ِإلَْيِه، قَاَلْت: فـَُقْلُت َ� «ويف لفظ: 
ُهللا عليِه وَسلََّم، إنََّك ُتْكِثُر ِمْن قـَْوِل: ُسْبَحاَن ِهللا َوِحبَْمِدِه؟ فـََقاَل: إنَّه َخبـََّرِين َريبِّ  ُسوَل ِهللا َصلَّىرَ 

تُـَها َأْكثـَْرُت ِمْن قـَْوِل: ُسْبَحاَن ِهللا َوِحبَْمِدهِ   َأْستَـْغِفُر هللاَ  َعزَّ وجلَّ َأّينِ َسَأَرى َعَالَمًة ِيف ُأمَِّيت، فَِإَذا رَأَيـْ
ِيف ِديِن  َوأَُتوُب ِإلَْيِه، فـََقْد رَأَيـْتُـَها {ِإَذا َجاَء َنْصُر ِهللا َواْلَفْتُح} فـَْتُح َمكََّة {َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلونَ 

 ».ِهللا َأفْـَواًجا}
ُتُه يـَُقوُل ِيف رُُكوِعِه َوُسُجوِدِه ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس، َربُّ «ويف لفٍظ:   ».الرُّوحِ اْلَمَالِئَكِة وَ  رَأَيـْ
ُتُه يـَُقوُل وهو رَاِكٌع أْو َساِجٌد ُسْبَحاَنَك َوِحبَْمِدَك َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنتَ «ويف لفظ:   ».رَأَيـْ
ْعُتُه َوُهَو َساِجٌد يـَُقْوُل: اللُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك َوِمبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقو «ويف لفظ:  بَِتَك مسَِ
نَـْيَت َعَلى نـَْفِسكَ  َوِبَك ِمْنكَ   ».َال ُأْحِصي ثـََناًء َعَلْيَك أَْنَت َكَما أَثـْ

َسَجَد َوْجِهي للذي َخَلَقُه َفَشقَّ  -يعين صالَة الليلِ -كاَن يقوُل يف سجوِدِه »: «سنن البزار«ويف 



وعند الطربي يف  ة إال من هذا الوجه،وقال: ال نعلمه يـُْرَوى عن عائش». َمسَْعُه وَبَصَرُه حبوِلِه وقوتِهِ 
 َحدَّثَنا أبو السائب، َحدَّثَنا حفص، َحدَّثَنا عاصم عن الشعيب عن أم سلمة قالت:»: التفسري«
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َوالَ جيَِْيُء ِإالَّ  َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف آِخِر َأْمرِِه َال يـَُقْوُم َوَال يـَْقُعُد َوَال َيْذَهبُ «
ِهللا َوِحبَْمِدِه، فـَُقْلُت: َ� َرُسوَل ِهللا، إنََّك ُتْكِثُر ِمْن: ُسْبَحاَن ِهللا َوِحبَْمِدِه؟ قَاَل: ِإّينِ  قَاَل: ُسْبَحانَ 

َلمَّا نـََزَلْت {ِإَذا «ويف حديث أيب العالية: ». ُأِمْرُت هِبَا {ِإَذا َجاَء َنْصُر ِهللا َواْلَفْتُح} ِإَىل آِخِر السُّورَةِ 
} نُِعَيْت ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـَْفُسُه َفَكاَن َال يـَُقْوُم ِمْن َجمِْلٍس َجيِْلُس ِفْيِه َجاَء َنْصُر هللاِ 

 ».ْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيكَ َحىتَّ يـَُقْوَل: ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِحبَْمِدَك، َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، َأْستَـ 
، ِإنََّك أَْنَت «عمرو بن دينار:  ويف حديث ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِحبَْمِدَك، َربِّ اْغِفْر ِيل، َوُتْب َعَليَّ

َكاَن ُيْكِثُر َأْن يـَُقوَل: ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ «ويف حديث أيب عبيدة عن ابن مسعود: ». التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 
 ».ربـََّنا وحبمدَك، اللُهمَّ اْغِفْر ِيل ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الَغُفْورُ  ِدَك، اللُهمَّ اْغِفْر ِيل ُسْبَحاَنكَ َوِحبَمْ 

َلمَّا َأقْـَبَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه «للواحدي من حديث ابن عباس: » أسباب النزول«وروينا يف 
َجاَء َنْصُر ِهللا} قَاَل َ� َعِليُّ َوَ� فَاِطَمُة َقْد َجاَء نـَْزَل ُهللا تـََعاىل َعَلْيِه: {ِإَذا وَسلََّم ِمْن َغْزَوِة ُحنَـْنيٍ َوأَ 

ْ َوِحبَْمِدِه َوَأْستَـغْ  ِفْرُه ِإنَُّه َكاَن َنْصُر ِهللا َوالَفْتُح َورَأَْيُت النَّاَس يَْدُخُلوَن ِيف ِديِن ِهللا َأفْـَواًجا َفُسْبَحاَن َريبِّ
 ».ابً تـَوَّا

تفسري ابن «ا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ستني يوًما, ويف عاش بعد نزوهل»: تفسري مقاتل«ويف 
 نزلت مبىن أ�م التشريق يف حجة الوداع وكذا ذكره أبو العباس القرطيب وغريه.»: النقيب
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 اختلف العلماء يف سائر األذكار يف الركوع والسجود:
والشافعي: هو سنٌة، فلو تركه مل �مث وصالته صحيحة، سواء سهًوا أو فقال أبو حنيفة ومالك 

تركه عمًدا، وقال إسحاق وأمحد: هو واجب، فإن تركه عمًدا بطلت صالته،  عمًدا لكن يكره
 وإن نسيه مل تبطل، زاد أمحد ويسجد للسهو، ويف رواية عنه: هو سنة.

 وقال ابن حزم هو فرض فإن نسيه سجد للسهو.
يسبح اإلمام ثالاًث، وقيل: أربًعا ليتمكن املقتدي من الثالث، وعند » الطحاوي شرح«ويف 



شرح «وردي: أدىن الكمال ثالث، والكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه مخس، ويف املا
إن زاد على الثالث حىت ينتهي إىل عشر فهو أفضل عند اإلمام وعندمها إىل سبع، »: اهلداية

أن يسبح مثل قيامه، وعند الشافعي: عشر وهو منقول عن عمر بن وعن بعض احلنابلة: الكمال 
َما َصلَّْيُت َورَاَء َأَحٍد بـَْعَد َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا «من حديث أنس قال:  اخلطاب، وروى أبو داود

َفَحَزْرَ� ِيف رُُكوِعِه َعْشَر  عليِه وَسلََّم َأْشَبَه َصَالًة بِه ِمْن َهَذا اْلَفَىت يـَْعِين ُعَمَر ْبَن عبد الَعزِيِز قَاَل:
سبيح املقول يف الركوع والسجود أحاديث منها: ما ويف سنده مقال، وقد ورد يف الت». َتْسِبيَحاتٍ 

فركَع فجعَل «فذكره وفيه: » َصلَّْيُت مع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «رواه مسلم عن حذيفة: 
 ».يقوُل: سبحاَن رَيب األعلى

 ماجهزاد ابن 
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 ».ثالاًث ثالاثً «بسند ضعيف: 
َ اْلَعِظيِم َوَصلَّى هللاُ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلهِ يـَُقْوُل ِيف رُُكوْ «وعند احلاكم:   ».ِعِه ُسْبَحاَن َريبِّ
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َوِإَذا رََكَع قَاَل: اللُهمَّ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: عن عليٍّ عن النَّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفذََكَر َصالََتُه قَاَل: 
َلَك رََكْعُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َخَشَع َلَك َمسِْعي َوَبَصِري َوخمُِّي َوِعظَاِمي َوَعَصِيب، َوِإَذا 

َشقَّ َمسَْعُه َلَك َسَجْدُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّرَُه وَ َسَجَد قَاَل: 
 وروى النسائي حنوه عن جابر وابن سلمة بسند حسن.». َوَبَصَرُه تـََباَرَك ُهللا َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ 

ُسْبَحاَن «النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقْوُل ِيف رُُكْوِعِه:  وعن ابن عباس: ِبتُّ ِعْنَد َمْيُمْونََة فـََرأَْيتُ 
َ اْلَعِظيمِ   ».مسنده«َوِيف ُسُجْوِدِه رواه أمحد يف » َريبِّ

َتارََة َوالنَّاُس ُصُفوٌف َخْلَف َأِيب َبْكٍر  وِعْنَد ُمْسِلٍم: َكَشَف َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم السِّ
ِفيِه ِمَن الدَُّعاِء، فـََقِمٌن َأْن  َأمَّا الرُُّكوُع فـََعظُِّموا ِفيِه الرَّبَّ تعاىل، َوَأمَّا السُُّجوُد فَاْجَتِهُدوا«َقاَل: فَـ 

 ».ُيْسَتَجاَب َلُكمْ 
ليس له ذاك اإلسناد، ولفظه عند  -يعين هذا-وقال امليموين عن أيب عبد هللا: حديث ابن عباس 

بـَنيَّ  وَلمَّا رواه ابن ماجه». اللُهمَّ اْغِفْر ِيل َواْرَمحِْين َوَعاِفِين َواْهِدِين َواْرزُْقِين « احلاكم وصحح سنده:
، «يعين -هذا الكالم »: السنن«أنه يف صالة الليل. وقال البزار يف  َأمَّا الرُُّكوُع فـََعظُِّموا ِفيِه الرَّبَّ
ال نعلم رواه إال عليٌّ وابن  -» دَُّعاِء، فـََقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ َوَأمَّا السُُّجوُد فَاْجَتِهُدوا ِفيِه ِمَن ال

 أصح. عباس، وحديث ابن عباس



)2/73( 

 

َ «مرفوًعا: » سنن البزار«وحديث علي ولفظه يف  ِإَذا رََكَع َأَحدَُكْم فـَْليَـُقْل ِيف رُُكْوِعِه ُسْبَحاَن َريبِّ
َ األْعَلى ثالاًث وذلَك أْد�هُ الَعظَْيِم َثَالاًث وذلَك أْد�ُه، وإذ ». ا َسَجَد فـَْليَـُقْل ِيف ُسُجْوِدِه ُسبحاَن َريبِّ

اق بن يزيد راويه عن عون ال نعلم روى عنه إال ابن أيب ذئب، وعون مل يسمع من مث قال إسح
 ابن مسعود.

َ الَعظَْيِم  َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكانَ «وقد ُرِوَي عن أيب َبْكَرَة:  يـَُقْوُل ِيف رُُكْوِعِه ُسْبَحاَن َريبِّ
 َ  رواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أيب بكرة.»  األْعَلى ثالاثً َثَالاًث، َوِيف ُسُجْوِدِه ُسبحاَن َريبِّ

َذا رَكَع إ«وعن ابن عون بن عبد هللا بن عتبة عن ابن مسعود َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
ُه، وإذا َسَجَد فـََقاَل: أَحدُُكْم، فـََقال ُسبحاَن ريب الَعِظيم َثَالَث مّراٍت فقد ّمت رُُكوُعُه وذلَك أْد�

َ األْعَلى َثَالث َمّراٍت فقد َمتَّ ُسُجوُدُه، وذلَك أْد�هُ  قال أبو داود: هذا مرسٌل، عون ». ُسبحاَن َريبِّ
ليس إسناده مبتصل، وذكره الدَّارَُقْطين من حديث مسروق عن مل يدرك عبد هللا، وقال الرتمذي: 

َل الرجُل يف ركوعِه ُسبحاَن ريب الَعِظيم وحبمدِه، ويف سجِوِده مَن السُّنَِّة أْن يقو «عبد هللا قال: 
َ األْعَلى وحبمدهِ   ».ُسبحاَن َريبِّ

 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقوُل ِيف رُُكْوِعِه كاَن رسوُل هللا«وعن ُجبَـْريِ ْبِن ُمْطِعٍم وعبِد هللا ْبِن َأقْـَرَم: 
َ الَعظَْيِم َثَالاثً   حديث جبري مل يصح، وعن»: السنن«قال البزار يف ». ُسْبَحاَن َريبِّ

 %316ص  1%ج 
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ِإَذا رََكَع َأَحدُُكْم َفَسبََّح هلِل َثَالَث َمرَّاٍت فَِإنَُّه ُيَسبُِّح هلِلِ ِمْن َجَسِدِه «أيب هريرة بسند ضعيف يرفعه: 
َلمَّا نـََزَلْت «وعن عقبة بن عامر: ». َن َوَثَالُمثئة ِعْرقٍ َثَالُمثئة َعْظٍم، َوَثَالثٌَة َوَثَالثُو َثَالثٌَة َوَثَالثُوَن وَ 

]، قَاَل لََنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: اْجَعُلوَها 74{َفَسبِّْح اِبْسِم رَبَِّك اْلَعِظيِم} [الواقعة: 
] قَاَل لََنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ 1لى: {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى} [األع ِيف رُُكوِعُكْم، فـََلمَّا نـََزَلتْ 

 ».صحيحيهما«خرَّجه ابن خزمية وابن حبان يف ». عليِه وَسلََّم: اْجَعُلوَها ِيف ُسُجودُِكمْ 
وقال احلاكم: هذا حديث حجازي صحيح اإلسناد وقد اتفقا على االحتجاج برواته غري إ�س 

َ «داود بز�دة:  بن عامر وهو مستقيم األمر، وَلمَّا خرجه أبو َكاَن ِإَذا رََكَع قَاَل: ُسْبَحاَن َريبِّ
َ األْعَلى ثالاثً  وقال: وهذه الز�دة خناف أن ال » الَعظَْيِم َوِحبَْمِدِه َثَالاًث، وإذا سجَد قاَل ُسبحاَن َريبِّ

 تكون حمفوظة.



ال نعلم  - رُُكوِعُكمْ يعين اْجَعُلوَها ِيف -وهذا احلديث هبذا اللفظ قال أبو بكر: » سنن البزار«ويف 
رواه إال عقبة، وال نعلم له إسناًدا عن عقبة غري هذا اإلسناد، وال نعلم روى عن إ�س بن عامر 

 إال موسى بن أيوب، وموسى روى عنه ابن وهب وعبد هللا بن يزيد.
يـَُقْوُل ِيف ُسُجوِدِه: اللُهمَّ  َل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكانَ َأنَّ َرُسوْ «وعند ابن خزمية عن أيب هريرة: 

 ».اْغِفْر ِيل َذْنِيب ُكلَُّه ِدقَُّه، َوجلَُّه، َوَأوََّلُه َوآِخَرُه َوَعَالنِيَـَتُه َوِسرَّهُ 
يه: وعن عوف بن مالك من عند أيب داود بسند صحيح ووصف صالته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وف

اْجلَبَـُروِت َواْلَمَلُكوِت، َواْلِكْربَِ�ِء َواْلَعَظَمِة، َوقَاَل ِيف ُسُجْوِدِه ِمْثَل  يـَُقْوُل ِيف رُُكوِعِه: ُسْبَحاَن ِذي«
 ».َذِلكَ 
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وزعم البيهقي أن الطحاويَّ ادَّعى نسخ األحاديث حبديث عقبة، قال: جيوز أن يكون {َسبِِّح اْسَم 
اته، قال: ومل نعلم أن حديث ابن وف] أنزلت عليه بعد ذلك قبل 1رَبَِّك اْألَْعَلى} [األعلى: 

عباس صدر منه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم غداة يوم االثنني والناس خلف أيب بكر يف صالة الصبح 
وهو اليوم الذي تويف فيه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وروينا يف احلديث الثابت عن النعمان بن بشري 

كاَن يقرُأ يف العيد واجلمعة بِـ {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى} و {َهْل «: أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
 ويف هذا داللة أن نزول {َسبِّْح} كان قبل ذلك بزمان كثري.». َأاَتَك}

 وروينا عن احلسن البصري وعكرمة وغريمها أ�ا نزلت مبكة شرفها هللا تعاىل.
د هللا فيما ذكر ابن حبان وابن أيب عاصم يف عبوعند أيب داود بسند صحيح عن السعدي وامسه 

رََمْقُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َصَالتِِه، َفَكاَن يـََتَمكَُّن «عن أبيه أو عمه: » كتاب الصحابة«
 ».ِيف رُُكْوِعِه َوُسُجْوِدِه َقْدر َما يـَُقوُل ُسْبَحاَن ِهللا َوِحبَْمِدِه َثَالاثً 

دتني فليس عند احلنفية فيه ذكر مسنون، قالوا: والذي روَي يف ذلك حممول على سجوأما بني ال
 التهجد وأهل الظاهر يقولون: إن تعمد تركه بطلت صالته.

 (ابُب: القراءِة يف الرُُّكْوِع والسُُّجْوِد)
هذا الباب يف بعض نسخ البخاري ساقٌط، ويف بعضها اثبٌت من غري أن يذكر فيه حديثًا وكأنه 

عادة املصنفني يذكر فيه شيًئا ملا يف ذهنه أو ملا يتوقعه فلم يتهيأ له َسدُّه مبا يناسب شرطه  لىع
 : نـََهاِين َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن ِقَراَءِة اْلُقْرآِن َوَأَ� رَاِكٌع َأْو «وذلك أن حديث عليٍّ

َأَال ِإّينِ «س أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: باوحديث ابن ع». َساِجٌد َال َأُقوُل نـََهاُكمْ 
 على شرط مسلم ال على شرطه.» ُ�ِيُت َأْن َأقْـَرَأ رَاِكًعا َأْو َساِجًدا
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 قَاَل ابُن َبطَّاٍل: اتفق فقهاء األمصار على القول هبذا، وأجازه بعضهم.
لو اجد يقول {بسم هللا الرمحن الرحيم} ما قال ابن سحنون: مسعت سليمان بن ربيعة وهو س

شاء رجل يذهب إىل أهله يتوضأ مث جييء وهو ساجد، وقال عطاء: رأيت ابن عمر يقرأ وهو 
راكع يف املكتوبة، قال: وأجازه الربيع بن ُخثـَْيم، وقال النخعي يف الرجل ينسى اآلية فيذكرها وهو 

 راكع، قال: يقرأها وهو راكع.
ومل تبطل صالته، وفيه وجه عن  اوردي: من قرأ يف الركوع والسجود ُكرِهَ للم» احلاوي«ويف 

اخلراسانيني أ�ا تبطل، وقال الطربي: من أجاز ذلك لعلَّ احلديث مل يبلغه أو بلغهم فلم يروه 
صحيًحا ورأوا قراءة القرآن العظيم حسنة يف كل حال، قال أبو جعفر: واخلرب عند� بذلك 

 صار.صحيح وعليه أئمة األم
 ْن َخْلَفُه ِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع)(اَبُب َما يـَُقوُل اِإلَماُم َومَ 

ثـََنا ابن َأِيب ِذْئٍب، َعْن َسِعيٍد، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة:  - 795 َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه «َحدَّثَنا آَدُم، حدَّ
َع ُهللا ِلَمْن  َدُه، قَاَل: اللُهمَّ رَبـََّنا وَ وَسلََّم ِإَذا قَاَل: مسَِ َلَك احلَْمُد، وََكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم محَِ

ُ، َوِإَذا قَاَم ِمَن السَّْجَدتـَْنيِ، قَاَل: ُهللا َأْكبَـرُ   ]795[خ ». ِإَذا رََكَع، َوِإَذا رََفَع رَْأَسُه ُيَكربِّ
َع هللاُ « ويف حديث مالك عن ُمسيٍّ عن أيب صاحل عنه: َماُم: مسَِ َدُه، فـَُقوُلوا:  ِإَذا قَاَل اْإلِ ِلَمْن محَِ

 ».هِ اللُهمَّ رَبـََّنا َلَك اْحلَْمُد، فَِإنَُّه َمْن َواَفَق قـَْولُُه قـَْوَل اْلَمالَِئَكِة، ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنبِ 
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َع ُهللا ِلَمْن محَِ «ويف لفظ:  َدُه ِحَني يـَْرَفُع ُصْلَبُه ِمَن الرُُّكْوِع، مثَُّ يـَُقوُل َوُهَو قَائٌِم: رَبـََّنا مثَُّ يـَُقوُل: مسَِ
َدُه، فـَُقوُلوا: «ويف حديث أنس عند الشيخني: ». َلَك اْحلَْمدُ  َع ُهللا ِلَمْن محَِ َماُم: مسَِ ِإَذا قَاَل اْإلِ

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «ْنَد ُمْسِلٍم: وقد تقدم، وعن أيب سعيد عِ » اللُهمَّ رَبـََّنا َوَلَك اْحلَْمدُ 
 احلديَث.» قَاَل: اللُهمَّ رَبـََّنا َلَك اْحلَْمُد، ِمْلُء السََّماَواِت َواْألَْرض ... ِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع 

َع « ولفظ ابن ماجه من حديث ابن َعِقْيل:». َوَلَك احلَْمدُ «ولفظ ابن خزمية:  َماُم: مسَِ ِإَذا قَاَل اْإلِ
َدُه، فـَُقوُلوا: اللُهمَّ رَبـََّنا َلَك اْحلَْمدُ  وعند احلاكم وقال: صحيح على شرط الشيخني ». ُهللا ِلَمْن محَِ

ومل خيرجاه هبذا اللفظ وفيه سنة عزيزة وهو أن يقف املأموم حىت يكرب اإلمام وال يكرب معه، فذكر 
َماُم: ُهللا َأْكبَـُر، فـَُقوُلوا: ُهللا َأْكبَـرُ « عليِه وَسلََّم أَنَُّه قَاَل: عن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ  ، َوِإَذا قَاَل: ِإَذا قَاَل اْإلِ

َدُه، فـَُقوُلوا: رَبـََّنا َلَك اْحلَْمدُ  َع ُهللا ِلَمْن محَِ  ».مسَِ
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ْهَل الثـََّناِء َواْلَمْجِد، َحقًّا َما قَاَل الَعْبُد: َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بـَْعُد، أَ «بعد » سنن البزار«ويف 
َفُع  ُكلَُّنا َلَك َعْبُد، اللُهمَّ  َال َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت، َوَال رَادَّ ِلَما َقَضْيَت، َوَال يـَنـْ

ى ُهللا عليِه وَسلََّم أحاديث يف هذا قال أبو بكر: وقد روي عن النيب َصلَّ ». َذا اْجلَدِّ ِمْنَك اْجلَدُّ 
طرٍق وُرِوَي عن علي بن أيب طالب، وعن ابن الباب، ورُِوَي عن ابن عمر وأنس وأيب هريرة من 

َع ُهللا «أوىف ِعْنَد ُمْسِلٍم:  َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع قَاَل: مسَِ
َدُه، اللُهمَّ رَبـََّنا َلَك اْحلَْمُد، ِمْلء السََّماَواِت َوِمْلء اْألَرْ لِ  ِض، َوِمْلء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َمْن محَِ

َكاَن ِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع قَاَل: اللُهمَّ رَبـََّنا َلَك اْحلَْمُد ِمْلء «وعن ابن عباس مرفوًعا: ». بـَْعدُ 
 ».َوِمْلء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بـَْعدُ »: «األوسط«زاد الطرباين يف ». َوِمْلء اْألَْرضِ السََّماَواِت 

َع ُهللا ِلَمْن «وعن أيب موسى: َعلََّمَنا َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الصََّالَة، َوِفْيِه:  َوِإَذا قَاَل: مسَِ
َدُه، فـَُقوُلوا: رَبـََّنا َلَك اْحلَْمدُ   ».محَِ
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َفَة عند ابن ماجه بسند فيه جمهوالن:  ملَّا رََفَع َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «وعن أيب ُجَحيـْ
اللُهمَّ رَبـََّنا َلَك اْحلَْمُد، ِمْلء السََّماَواِت َوِمْلء اْألَْرِض، َوِمْلء َما الصََّالَة ِمْن آِخِر الرَّْكَعِة قَاَل: 

َفُع َذا اْجلَدِّ ِمْنَك  ِشْئَت ِمنْ  َشْيٍء بـَْعُد اللُهمَّ َال َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت، َوَال يـَنـْ
َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا «وعن علي: ». لََّم َصْوَتُه اِبجلَدِّ اْجلَدُّ َوَطوََّل َصلَّى هللاُ عليِه وسَ 

َدُه، رَبـََّنا َلَك اْحلَْمُد، ِمْلء السََّماَواِت واْألَْرِض وَما  رََفعَ  َع ُهللا ِلَمْن محَِ رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع قَاَل: مسَِ
نَـُهَما َوِمْلء َما ِشْئَت ِمْن شَ   خرَّجه مسلم.». ْيٍء بـَْعدُ بـَيـْ

َع ُهللا ِلَمْن ِإَذا رََفَع رَْأَسُه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ «وعن ابن عمر ورفاعة:  َم ِمَن الرُُّكوِع قَاَل: مسَِ
َدهُ  َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه «ذكرمها البخاري، وعن حممد بن مسلمة عند النسائي: ». محَِ

َدُه، رَبـََّنا َلَك اْحلَْمدُ وَسلََّم َكاَن  َع ُهللا ِلَمْن محَِ  ».ِإَذا رََفَع رَْأَسُه قَاَل: مسَِ
َدُه، رَبـََّنا َلَك اْحلَْمدُ «وعن جابر:  َع ُهللا ِلَمْن محَِ  ».َكاَن َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقْوُل: مسَِ

َ احلَْمدُ  َكاَن َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّمَ «وعن حذيفة:   ».ِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُكْوِع قَاَل: ِلَريبِّ
َ� بـَُرْيَدُة ِإَذا رَفـَْعَت «بسند ضعيف قَاَل ِيلَ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  وعن بريدة عند الدَّارَُقْطين

َدُه, اللهُ  َع ُهللا ِلَمْن محَِ مَّ رَبـََّنا َلَك اْحلَْمُد ِمْلَء السََّماِء واْألَْرِض َوِمْلَء َما رَْأَسَك ِمَن الرُُّكوِع فـَُقْل: مسَِ
 ».ِشْئَت بـَْعدُ 
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اللَّهمَّ ربنا لك احلمد »: احمليط«، ويف »ولك احلمد«مذهب أيب حنيفة حذف الواو من قوله 
: (ولك)، ويقتصر اإلمام أفضل لز�دة الثناء، وعن أيب حفص ال فرق بني قوله: (لك)، وبني قوله

إىل  على مسع هللا ملن محده، واملأموم على ربنا لك احلمد، وعن احللواين أن شيَخ شيخه كان مييل
اجلمع بني التسميع والتحميد يف حق اإلمام، واملقتدي ال �يت ابلتسميع بال خالف، وأما املنفرد 

هريرة والشعيب ومالك وأمحد والثوري فيجمع بينهما، قال ابن املنذر: وهو قول ابن مسعود وأيب 
: ولو أسقطها واألوزاعي، وعن أمحد جيمع بني الذكرين وكذلك الشافعي و�يت ابلواو، وعنده قال

جاز، وكان شيخنا القشريي مييل إىل ثبوهتا ويرجحه، وقال األصمعيُّ: سألت أاب عمرو بن العالء 
 عن هذه الواو فقال هي زائدة.

ي عاطفة على حمذوف أي: أطعناك ربنا أو محد�ك ولك احلمد، فلو قال ه»: شرح املهذب«ويف 
للبيهقي  » املعرفة«احلمد كان ذلك كله جائًزا، ويف ولك احلمد، أو لك احلمد، أو اللَّهمَّ ربنا لك 

 كان عطاء يقول: جيمعهما اإلمام واملأموم أحب إيل وبه قال ابن سريين وأبو بردة وأبو هريرة.
 (ابٌب)

ا الباب يف أصل مساعنا ويف غريه بغري إضافة إىل شيء، وأما ابن أيب أحَد عشَر، فقال: كذا هذ
 اَم ِمَن السُُّجوِد وذكر فيه األحاديث املذكورة فيه فينظر.اَبُب التَّْكِبِري ِإَذا قَ 

َة، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: َحدَّثَنا ُمَعاُذ ْبُن َفَضاَلَة، َحدَّثَنا ِهَشاٌم، َعْن َحيَْىي، َعْن َأِيب َسَلمَ  - 797
َرَة َرِضَي ُهللا َعْنُه يـَْقُنُت ِيف الرَّْكَعِة اآلِخَرِة َألُقـَّرَِبنَّ َصَالَة النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، َفَكاَن أَ « بُو ُهَريـْ

َدُه، فـََيْدُعو ِمْن َصَالِة الظُّْهِر، َوَصَالِة الِعَشاِء، َوَصَالِة الصُّْبِح، بـَْعَد َما يَـ  َع ُهللا ِلَمْن محَِ ُقوُل: مسَِ
 ]797[خ ». ِلْلُمْؤِمِنَني َويـَْلَعُن الُكفَّارَ 
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يِهْم أبَِْمسَائِِهْم، فـَيَـُقوُل: اللُهمَّ أَْنِج الَولِيَد ْبَن الَولِيِد، َوَسَلَمَة ْبَن «لفظ:  ويف َيْدُعو ِلرَِجاٍل ُيَسمِّ
ا َن َأِيب رَبِيَعَة َواملُْسَتْضَعِفَني ِمَن املُْؤِمِنَني، اللُهمَّ اْشُدْد َوْطأََتَك َعَلى ُمَضَر َواْجَعْلهَ ِهَشاٍم، َوَعيَّاَش بْ 

 ».َعَلْيِهْم ِسِنَني َكِسِين يُوُسَف، َوَأْهُل املَْشِرِق يـَْوَمِئٍذ ِمْن ُمَضَر ُخمَالُِفوَن َلهُ 
وَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم تـََرَك الدَُّعاَء بـَْعُد، فـَُقْلُت: ُأَرى َرُسوَل ِهللا قَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة: مثَُّ رَأَْيُت َرسُ 

 وَسلََّم َقْد تـََرَك الدَُّعاَء َهلُْم، قَاَل: فَِقيَل: َوَما تـَُراُهْم َقْد َقِدُموا. َصلَّى ُهللا عليهِ 
ُ ِيف ُكلِّ صَ «ويف لفظه:  َرَة يَُكربِّ ُ ِحَني َكاَن أَبُو ُهَريـْ الٍَة ِمَن املَْكُتوبَِة َوَغْريَِها ِيف رََمَضاَن َوَغْريِِه، فـَُيَكربِّ



ُ ِحنيَ  ُ ِحَني يـَْرَفُع  يـَُقوُم، مثَُّ ُيَكربِّ ُ ِحَني َيْسُجُد، مثَُّ يَُكربِّ ُ ِحَني يـَْرَفُع رَْأَسُه، مثَُّ ُيَكربِّ يـَْهِوي، مثَُّ يَُكربِّ
ُ ِحنيَ  ُ ِحَني يـَْرَفُع رَْأَسُه، مثَُّ يـَْفَعُل َذِلَك ِيف الصََّالِة ُكلَِّها رَْأَسُه، مثَُّ ُيَكربِّ  ».َيْسُجُد، مثَُّ ُيَكربِّ

ُ َويـَْرَفُع رَْأَسُه: مثَُّ «َد ُمْسِلٍم: ويف لفظ ِعنْ  َكاَن يـَُقوُل ِحَني يـَْفرُُغ ِمْن َصَالِة اْلَفْجِر ِمَن اْلِقَراَءِة، َوُيَكربِّ
اللُهمَّ اْلَعْن ِحلَْياَن، َورِْعًال، َوذَْكَواَن، َوُعَصيََّة َعَصِت َهللا «وفيه: ». الصََّالِة ُكلَِّهايـَْفَعُل َذِلَك ِيف 

] 128وَلُه، مثَُّ بـََلَغَنا أَنَُّه تـََرَك َذِلَك َلمَّا أُْنزَِلْت: {لَْيَس َلَك ِمَن اْألَْمِر َشْيٌء} [آل عمران: َوَرسُ 
 اآلية.

 بعده �يت إن شاء هللا تعاىل يف الوتر.حكم هذا احلديث والذي 
 (اَبُب الطَُّمْأنِيَنِة ِحَني يـَْرَفُع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع)
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هذا ». رََفَع النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َواْستَـَوى حني يـَُعوَد ُكلُّ فـََقاٍر َمَكانَهُ «َوقَاَل أَبُو ُمحَْيٍد: 
 إن شاء هللا تعاىل يف ابب سنة اجللوس مسنًدا. منقطع من حديث �يت عنده

َعُت لََنا َصَالَة النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ «ٍت: َحدَّثَنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعْن اَثبِ  - 800 َكاَن أََنٌس يـَنـْ
هذا تفرد به »  نـَُقوَل: َقْد َنِسيَ عليِه وَسلََّم، َفَكاَن ُيَصلِّي فَِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع، قَاَم َحىتَّ 

 ]800البخاري. [خ 
َع ُهللا ِلَمْن محَِ «وعند اإلمساعيلي:  وزعم اْلِمزِّيُّ أن البخاريَّ » َده يقوُم نـَُقوَل: َقْد َنِسيَ فإذا قاَل: مسَِ

يروي هذا اللفظ عن أيب الوليد عن شعبة، والذي رأيت هنا ويف عدة نسخ من كتاب البخاري ما 
فمن ظفر به » املستخرج«أت به أوًال، وكذا ذكره أصحاب األطراف قبله وأبو نعيم يف بد

 فليفد�ُه.
، ورواه هنا عن أيب الوليد  وحديث الرباء تقدم يف  ابب استواء الظهر، رواه عن َبدل بن اْلُمَجربِّ

ة ومل كالمها عن شعبة، وزعم املزيُّ أن البخاري رواه عن بدل وعن سليمان بن حرب عن شعب
 يذكر أاب الوليد الذي رواه عنه يف هذا الباب وفيه نظر يف موضعني:

يف األول كما رأيت من أصول الصحيح حملمد بن إمساعيل األول: سليمان مل أَر له ذكًرا هنا وال 
 وال ذكره صاحبا األطراف قبله.

  تعاىل أعلم.الثاين إغفاله حديث أيب الوليد وال ينبغي لثبوته فيما رأيت من النسخ وهللا
َئةً «وحديث مالك بن احلويرث تقدم يف مواضع ولفظه هنا:   ».مثَّ رفَع رَْأَسُه فَأَْنَصَت ُهنَـيـْ

اَل السََّفاُقسيُّ: ضبطه بعضهم بوصل األلف وتشديد الياء، وضبطه بعضهم بقطعها وفتحها قَ 
 وختفيف التاء من اإلنصات وهو السكوت قال: واألول الوجه عندي.
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االستواء قائًما ليس بفرض والطمأنينة بعده سنة عند أيب حنيفة وحممد، »: شرح اهلداية«قال يف 
ث املتقدمة، ويف فرض كقول الشافعي وأمحد استدالًال ابألحادي وقال أبو يوسف: ذلك

البن شاس: لو مل يرفع من ركوعه وجبت اإلعادة يف رواية ابن القاسم، ومل جتب يف » اجلواهر«
رواية علي بن ز�د، والبن القاسم فيمن رفع من الركوع والسجود ومل يعتدل جيزئه ويستغفر هللا 

وجوب الطمأنينة يف   جيزئه، وقال إمام احلرمني: يف قليب شيء منتعاىل وال يعود، وألشهب: ال
 االعتدال.

 (ابٌب يـَْهِوي اِبلتَّْكِبِري ِحَني َيْسُجُد)
هذا التعليق رواه احلاكم فقال: َحدَّثَنا أبو » َكاَن ابُن ُعَمَر َيَضُع َيَدْيِه قـَْبَل رُْكبَـتَـْيهِ «َوقَاَل َ�ِفٌع: 

ء، َحدَّثَنا ُحمْرِز بن سلمة، َحدَّثَنا ن بطة، َحدَّثَنا عبد هللا بن حممد بن زكر�عبد هللا حممد بن أمحد ب
عبد العزيز بن حممد بن عبيد هللا عن �فع عن ابن عمر: أَنَُّه َكاَن َيَضُع َيَدْيِه قـَْبَل رُْكبَـتَـْيِه َوقَاَل: 

وقال: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، وله  ».َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْفَعُل َذِلكَ «
 َعاِرٌض من حديث أنس ووائل بن حجر.مُ 

وقال احلازميُّ: هذا حديث يـَُعدُّ يف مفاريد عبد العزيز، قال: واملشهور عن ابن عمر يف هذا ما 
اضي، َحدَّثَنا أبو احلسن املقري، َحدَّثَنا احلسن بن حممد بن إسحاق، َحدَّثَنا يوسف بن يعقوب الق

ِإَذا َسَجَد «اد بن زيد عن أيوب بن �فع عن ابن عمر قال: َحدَّثَنا سليمان بن حرب، َحدَّثَنا مح
ْليَـْرفـَْعُهَما، فَِإنَّ اْلَيَدْيِن َيْسُجَداِن َكَما َيْسُجُد اْلَوْجهُ   ».َأَحدُُكْم فـَْلَيَضْع َيَدْيِه، فَِإَذا رََفَع فـَ

 يب طالب� حممد بن يزيد العدل، أخرب� إبراهيم بن أوأخرب� أبو عبد هللا احلافظ، أخرب 
 %321ص  1%ج 
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ثـََنا ابن علية، َحدَّثَنا أيوب عن �فع عن ابن عمر رفعه:  ِإنَّ اْلَيَدْيِن «َحدَّثَنا املؤمل بن هشام، حدَّ
». ْع َيَدْيِه، َوِإَذا رَفـََعُه، فـَْليَـْرفـَْعُهَماا َوَضَع َأَحدُُكْم َوْجَهُه، فـَْلَيضَ َيْسُجَداِن َكَما َيْسُجُد اْلَوْجُه فَِإذَ 

 انتهى.
وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني، مث قال » صحيحه«هذا األخري خرَّجه ابن خزمية يف 

بتني قبل ابن خزمية: ِذْكُر الدليل على أن األمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ وإن وضع الرك
براهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن ُكَهْيٍل عن أبيه عن سلمة اليدين �سخ فذكر حديثًا عن إ



ُكنَّا َنَضُع الَيَدْيِن قـَْبَل الرُّْكبَـتَـْنيِ فَأُِمْرَ� الرُّْكبَـتَـْنيِ قـَْبَل «عن مصعب بن سعد عن سعد قال: 
 ».الَيَدْينِ 

 أن احملفوظ عن ل ولو كان حمفوظًا لدلَّ على النسخ، غريقال احلازمي: حديث سعد يف سنده مقا
البن قدامة ما يشدُّ قول »: املغين«مصعب عن أبيه نسخ التطبيق وكذا ذكره البيهقي وغريه، ويف 

ِل ُكنَّا نضُع الَيَدْيِن قبَل الرُّْكبَـتَـْنيِ فَأُِمْرَ� بوضِع الرُّْكبَـتَـْنيِ قب«ابن خزمية عن أيب سعيد اخلدري قال: 
 ».اليدينِ 
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رَأَْيُت َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َسَجَد َوَضَع رُْكبَـتَـْيِه قـَْبَل َيَدْيِه، : «وعن وائل بن حجر
قال احلاكم: قد احتجَّ مسلم بشريك وعاصم بن ». رََفَع َيَدْيِه قـَْبَل رُْكبَـتَـْيهِ  َوِإَذا قَاَم ِمَن السُُّجودِ 

ديٌث صحيح اإلسناد إبسناد صحيح، وهذا املتوهم كليب ولعلَّ متوًمها يتوهم أنه ال يعاَرض ح
ينبغي أن ينظر يف كتاب الصلح من كتاب مسلم حىت يرى من هذا النوع ما ميل منه، فأما القلُب 

هذا فإنه إىل حديث ابن عمر أميل لروا�ت يف ذلك كثرية عن الصحابة والتابعني، وقال البزار يف 
شريك، وال نعلم رواه عن شريك إال يزيد بن هارون، ال نعلم رواه عن عاصم إال »: السنن«يف 

َقُع َيَداُه ِإَىل اَألْرِض قـَْبَل َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِإَذا َسَجَد تَـ «وقد روى أبو هريرة: 
وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح َغرِيٌب ال نعرف أحًدا روى مثل هذا غري ». رُْكبَـتَـْيهِ 

 والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. -يعين عن عاصم بن كليب-ك شري
 وروى مهام عن عاصم هذا مرسًال مل يذكر فيه وائًال. انتهى كالمه.

اًما رواه عن عاصم مشافهة كما رواه شريك وليس كذلك إمنا رواه عن شقيق ويفهم منه أن مه
واحلازمي وقال: وهو احملفوظ، » املراسيل«أيب الليث َحدَّثَنا عاصم كذا ذكره أبو داود يف 

 والبيهقي.
» سننه«وقال ابن القطان: وشقيق هذا ال يعرف بغري رواية مهام عنه، وملا رواه الدَّارَُقْطين يف 

ل: قال عفان: هذا احلديث غريب، ورواه أيًضا من حديث حجاج بن منهال عن مهام عن قا
وقعْت رُْكبَـَتاُه َعَلى األرِض قبَل أن : «حممد بن جحادة عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه بلفظ

وقال ابن أيب داود: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ومل حيدث به عاصم غري شريك، ». يقعَ 
 س ابلقوي فيما تفرد به، وقال البيهقي: هذا حديث يـَُعدُّ يف أفرادوشريك لي
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البخاري وغريه من احلفاظ املتقدمني وهو احملفوظ، وقال شريك، وإمنا اتبعه مهام مرسًال كذا ذكره 
ملصلي وأحسن يف الشكل ورأي اخلطايبُّ: حديث وائل أثبت من حديث تقدمي اليدين وهو أرفق اب

 العني.
قال ». ْيهِ رَأَْيُت َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْحنَطَّ اِبلتَّْكِبِري َفَسبَـَقْت رُْكبَـَتاُه َيدَ «وعن أنس: 

 الدَّارَُقْطين: تفرد به العالء بن إمساعيل العطار، وزعم النووي أن البيهقي أشار إىل ضعفه. انتهى.
ي رأيت يف كتابيه تفرد به العالء وهذا ليس يوجب ضعًفا للحديث فينظر، وقال احلاكم: وهو الذ

 صحيح على شرط الشيخني وال أعرف له علة وصححه ابن حزم.
بَل يََدْيِه، ِإَذا َسَجَد َأَحدُُكْم فـَْليَـْبَدْأ ِبرُْكبَـتَـْيِه ق«ة: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: وعن أيب هرير 

ُرْك بـُُروَك اْجلََملِ  قال البيهقي: ورواه من حديث عبد هللا بن سعيد املقربي وكذا رواه أبو ». َوَال يـَبـْ
والذي يعارضه يتفرد به حممد بن عبد هللا بن احلسن، وعند بكر بن أيب شيبة عن ابن فضيل عنه 

ُرُك «الدراوردي عن أيب الز�د عن األعرج عن أيب هريرة يرفعه:  ُرْك َكَما يـَبـْ ِإَذا َسَجَد َأَحدُُكْم َفَال يـَبـْ
 ».اْلَبِعُري َوْلَيَضْع َيَدْيِه قـَْبَل رُْكبَـتَـْيه

حديث أيب الز�د إال من هذا الوجه، وقال  وقال الرتمذيُّ: هذا حديث غريب ال نعرفه من
 أيب الز�د أم ال؟.البخاريُّ: حممد بن عبد هللا بن حسن ال يـَُتاِبُع عليه وال أدري مسع من 

وقال ابن أيب داود: هذه سنة تفرد هبا أهل املدينة وهلم فيها إسنادان هذا أحدمها واآلخر عن 
ى ُهللا عليِه وَسلََّم وهذا قول أصحاب احلديث وضع عبد هللا بن �فع عن ابن عمر عن النيب َصلَّ 

 اليدين قبل الركبتني.
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وقال الدَّارَُقْطين: وهذا تفرد به الدَّرَاَوْردي عن عبيد هللا بن عمر، ويف موضع آخر تفرد به أصبغ 
د بن زكر�، طة َحدَّثَنا عبد هللا بن حممبن الفرج عن الدراوردي، وِلَما خرَّجه احلاكم عن ابن ب

َحدَّثَنا حبر بن سلمة، حدثنا الدراوردي قال: صحيح على شرط مسلم، ورواه البيهقي أيًضا من 
مث قال: كذا على ركبتيه فإن كان حمفوظًا  » وليضع يديِه َعَلى رُْكبَـتَـْيهِ «حديث الدراوردي بلفظ: 

 ه عند اإلهواء إىل السجود.كان دليًال على أنه يضع يديه على ركبتي
ل احلازميُّ: اختلف أهل العلم يف هذا الباب فذهب بعٌض إىل أن وضع اليدين قبل الركبتني قا

وهي رواية عن أمحد وبه قال ابن حزم »: املغين«أوىل، وبه قال مالك واألوزاعي واحلسن، قال يف 
منهم عمر بن اخلطاب والنخعي وخالفهم يف ذلك آخرون ورأوا وضع الركبتني قبل اليدين أوىل، 



مسلم بن يسار وسفيان بن سعيد والشافعي وأمحد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل و 
أاب قالبة وحممد بن سريين، وقال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد هللا »: املصنف«الكوفة، زاد يف 

سعود وحكاه إذا احنطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم وحكاه البيهقي أيًضا عن ابن م
 عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن بطالالقاضي أبو الطيب 
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عن ابن وهب قال: وهي رواية ابن شعبان عن مالك، وقال قتادة: يضع أهون ذلك عليه، ويف 
اَألْسِبيجايب عن أيب حنيفة: من آداب الصالة وضع الركبتني قبل اليدين، واليدين قبل اجلبهة، 

األرض ويف الرفع يقدم األقرب إىل السماء ف ففي الوضع يقدم األقرب إىل واجلبهة قبل األن
 الوجه مث اليدان مث الركبتان وإن كان البس ُخفٍّ يضع يديه أوال املتعذر.

احلديثان اللذان يف الباب تقدم ذكرمها ويف حديث جحش شقه، قال املزيُّ: رواه النسائي عن 
 . انتهى.هشام بن عمار عن ابن عيينة عن الزهري

 جه وهللا تعاىل أعلم.إمنا هذا سند ابن ما
 (اَبُب َفْضِل السُُّجوِد)
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، َأْخبَـَرِين َسِعيُد ْبُن املَُسيِِّب، َوَعطَاُء ْبُن  - 806 َحدَّثَنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ
َرَة، َأْخبَـَرُمهَا َأنَّ النَّاَس قَاُلوا: �َ يَزِيَد، َأنَّ َأاَب  َهْل « َرُسوَل ِهللا َهْل نـََرى رَبـََّنا يـَْوَم الِقَياَمِة؟ قَاَل: ُهَريـْ

َلَة الَبْدِر لَْيَس ُدونَُه َسَحابٌ  فَِإنَُّكْم تـََرْونَُه  «قَاُلوا: َال َ� َرُسوَل ِهللا، قَاَل: » َمتَاَروَن ِيف الَقَمِر لَيـْ
ُهْم َمْن يـَتَِّبُع الشَّْمَس،  َك، ُحيَْشُر النَّاُس يـَْوَم الِقَياَمِة، فـَيَـُقوُل:َكَذلِ  ْليَـتَِّبْعُه، َفِمنـْ ًئا فـَ َمْن َكاَن يـَْعُبُد َشيـْ

َقى َهِذِه األُمَُّة ِفيَها ُمَناِفُقو  ُهْم َمْن يـَتَِّبُع الطََّواِغيَت، َوتـَبـْ ُهْم َمْن يـَتَِّبُع الَقَمَر، َوِمنـْ َيْأتِيِهُم ُهللا َوِمنـْ َها، فـَ
َأَ� رَبُُّكْم، فـَيَـُقوُلوَن َهَذا َمَكانـَُنا َحىتَّ �َْتِيَـَنا رَبـَُّنا، فَِإَذا َجاَء رَبـَُّنا َعَرفْـَناُه،  تـََبارَك وتَعاىل فـَيَـُقوُل:

َيْأتِيِهُم ُهللا فـَيَـُقوُل: َأَ� رَبُُّكْم، فـَيَـُقوُلوَن: أَْنَت رَبـَُّنا، فـََيْدُعوُهمْ  َراُط َعَلى َظْهَراَينْ  فـَ وُيْضَرُب السِّ
رُُّسِل فََأُكوُن َأوََّل َمْن َجيُوُز ِمَن الرُُّسِل أِبُمَِّتِه، َوَال يـََتَكلَُّم يـَْوَمِئٍذ َأَحٌد ِإالَّ الرُُّسُل، وََكَالُم الَجَهنََّم، 

َر أَنَُّه َال يـَْعَلُم قَ  يـَْوَمِئٍذ: اللُهمَّ َسلِّْم َسلِّْم، َوِيف َجَهنََّم َكالَلِيُب ِمْثلُ  ْدَر ِعَظِمَها َشْوِك السَّْعَداِن، َغيـْ
ُهْم َمْن ُخيَْرَدُل مثَُّ يـَْنُجو ُهْم َمْن يُوَبُق ِبَعَمِلِه، َوِمنـْ ، َحىتَّ ِإَذا َأرَاَد ِإالَّ ُهللا، َختَْطُف النَّاَس أبَِْعَماهلِِْم، َفِمنـْ

ُخيْرُِجوا َمْن َكاَن يـَْعُبُد َهللا، لنَّاِر، َأَمَر ُهللا عزَّ وجلَّ املََالِئَكَة َأْن ُهللا َرْمحََة َمْن َأرَاَد ِمْن َأْهِل ا
 فـَُيْخرُِجونـَُهْم َويـَْعرُِفونـَُهْم آِباَثِر السُُّجوِد، َوَحرََّم ُهللا َعَلى

)2/89( 



 

وِد، لسُّجُ النَّاِر َأْن أَتُْكَل آاَثَر السُُّجوِد، فـََيْخُرُجوَن ِمَن النَّاِر، َفُكلُّ ابِن آَدَم أَتُْكُلُه النَّاُر ِإالَّ أَثـََر ا
ُبُت احلبَُّة ِيف محَِيِل  فـََيْخُرُجونَ  بـُُتوَن َكَما تـَنـْ ِمَن النَّاِر، َقِد اْمَتَحُشوا فـَُيَصبُّ َعَلْيِهْم َماُء احلََياِة، فـَيَـنـْ

َقى رَُجٌل بـَْنيَ اجلَنَِّة َوالنَّاِر َوُهَو  اِر آِخُر َأْهِل النَّ السَّْيِل، مثَُّ يـَْفرُُغ ُهللا ِمَن الَقَضاِء بـَْنيَ الِعَباِد َويـَبـْ
ُحيَها ُدُخوًال اجلَنََّة ُمْقِبًال ِبَوْجِهِه ِقَبَل النَّاِر، فـَيَـُقوُل: َ� َربِّ اْصِرْف َوْجِهي َعِن النَّاِر، َقْد َقَشَبِين رِ 

َر َذِلكَ  ؟ فـَيَـُقوُل: الَ َوَأْحَرَقِين ذََكاُؤَها، فـَيَـُقوُل: قْد َعَسْيُت أْن َأفـََعَل َذِلَك ِبَك َأْن َتْسَأَل َغيـْ
َعَلى  َوِعزَِّتَك، فـَيُـْعِطي َهللا َما َشاُء ِمْن َعْهٍد َوِميثَاٍق، فـََيْصِرُف ُهللا َوْجَهُه َعِن النَّاِر، فَِإَذا َأقْـَبَل ِبهِ 

ْمِين ِعنْ  ، َد اَبِب اجلَنَّةِ اجلَنَِّة، ورََأى بـَْهَجتَـَها َسَكَت َما َشاَء ُهللا َأْن َيْسُكَت، مثَُّ قَاَل: َ� َربِّ َقدِّ
 فـَيَـُقوُل ُهللا: أَلَْيَس َقْد َأْعطَْيَت الَعْهدَ 
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َر الَِّذي ُكْنَت َسأَْلَت؟ فـَيَـُقوُل: َ� َربِّ َال َأُكوُن َأْشَقى َخْلِقَك، فـَيَـُقوُل:  َواِمليثَاَق، َأْن َال َتْسَأَل َغيـْ
َر َذِلَك، ْعِطيَت َذِلَك أَ َفَما َعَسْيَت ِإْن أُ  َرُه؟ فـَيَـُقوُل: الَ َوِعزَِّتَك، َال َأْسَأُل َغيـْ ْن َال َتْسَأَل َغيـْ

ُمُه ِإَىل اَبِب اجلَنَِّة، فَِإَذا بـََلَغ اَببـََها، ورََأى زَهْ  َرتـََها، َوَما فـَيُـْعِطي رَبَُّه َما َشاَء ِمْن َعْهٍد َوِميثَاٍق، فـَيُـَقدِّ
وِر، فـََيْسُكُت َما َشاَء ُهللا َأْن َيْسُكَت، فـَيَـُقوُل: َ� َربِّ َأْدِخْلِين اجلَنََّة، ْضَرِة َوالسُّرُ ِفيَها ِمَن النَّ 

فـَيَـُقوُل ُهللا تبارك وتعاىل: َوْحيََك َ� ابَن آَدَم، َما َأْغَدَرَك، أَلَْيَس َقْد َأْعطَْيَت الَعْهَد َواملواثيَق، َأالَّ 
َر الَِّذي  وُل: َ� َربِّ الَ َجتَْعْلِين َأْشَقى َخْلِقَك، فـََيْضَحُك ُهللا سبحانُه وتعاىل ُأْعِطيَت؟ فـَيَـقُ َتْسَأَل َغيـْ

َقَطَع ُأْمِنيـَُّتُه، قَا َل ُهللا َعزَّ َوَجلَّ: ِمْنُه، مثَُّ �ََْذُن لَُه ِيف ُدُخوِل اجلَنَِّة، فـَيَـُقوُل: َمتَنَّ، فـَيَـَتَمىنَّ َحىتَّ ِإَذا انـْ
تَـَهْت بِِه اَألَماِينُّ، قَاَل ُهللا تـََعاَىل: َلَك َذِلَك َوِمثْـُلهُ  َكَذا، َأقْـَبلَ   زِْد ِمنْ  [خ ». يُذَكُِّرُه رَبُُّه، َحىتَّ ِإَذا انـْ
806[ 

زَّ وجلَّ: قَاَل ُهللا ع«قَاَل أَبُو َسِعيٍد اخلُْدِريُّ ِألَِيب ُهَريـَْرَة: ِإنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
َرَة: َملْ َأْحَفْظ ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإالَّ قـَْوَلُه: ». َذِلَك َوَعَشَرُة َأْمثَاِلهِ َلَك  قَاَل أَبُو ُهَريـْ

ْعُتُه يـَُقوُل: ». َلَك َذِلَك َوِمثْـُلُه َمَعهُ «  ».اِلهِ َذِلَك َوَعَشَرُة َأْمثَ «قَاَل أَبُو َسِعيٍد: ِإّينِ مسَِ
 ».َوَذِلَك الرَُّجُل آِخُر َأْهِل اجلَنَِّة ُدُخْوًال اَجلَنَّةَ «ُمْسِلٍم: قال أبو هريرة: وِعْنَد 
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، فـَيَـُقوُل: َهْل «ويف لفٍظ:  ، َويـََتَمىنَّ ِإنَّ َأْدَىن َمْقَعِد َأَحدُِكْم ِمَن اْجلَنَِّة َأْن يـَُقوَل َلُه: َمتَنَّ فـَيَـَتَمىنَّ
 ».نـََعْم، فـَيَـُقوُل لَُه: فَِإنَّ َلَك َما َمتَنـَّْيَت َوِمثْـَلُه َمَعهُ ُقوُل: َمتَنـَّْيَت؟ فـَيَـ 

ِإّينِ َألَْعَلُم آِخَر َأْهِل النَّاِر ُخُروًجا «ومن حديث ابن مسعود عند الشيخني واللفظ ملسلم يرفعه: 
َها، َوآِخَر َأْهِل اجلَنَِّة ُدُخوًال، رَُجٌل َخيُْرُج ِمَن النَّاِر  ًوا،ِمنـْ فـَيَـُقوُل ُهللا تعاىل: اْذَهْب فَاْدُخِل اجلَنََّة،  َحبـْ

َيْأتِيَها، فـَُيَخيَُّل ِإلَْيِه أَنـََّها َمْألَى، فـَيَـْرِجُع فـَيَـُقوُل: َ� َربِّ َوَجْدتـَُها َمْألَى، فـَيَـُقوُل ُهللا تعا ىل: اْذَهْب فـَ
َيا َوَعشَ  َيا -ثَاِهلَا َرَة َأمْ فَاْدُخِل اجلَنََّة، فَِإنَّ َلَك ِمْثَل الدُّنـْ نـْ قال:  -َأْو: ِإنَّ َلَك ِمْثَل َعَشَرِة َأْمثَاِل الدُّ

قال: فـََلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا » َوأَْنَت املَِلكُ  -َأْو: َتْضَحُك ِمينِّ -فـَيَـُقوُل: أََتْسَخُر ِمينِّ 
 ».َذاَك َأْدَىن َأْهِل اجلَنَِّة َمْنزَِلةً «ُل: َن يـَُقو عليِه وَسلََّم َضِحَك َحىتَّ َبَدْت نـََواِجُذُه، َفَكا
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ا آِخُر َمْن َيْدُخُل اْجلَنََّة رَُجٌل َميِْشي َمرًَّة، َوَيْكُبو َمرًَّة، َوَتْسَفُعُه النَّاُر َمرًَّة، فَِإَذا َما َجاَوزَهَ «ويف لفظ: 
َها، فـََقاَل: تـََباَرَك الَِّذي َجنَّاِين مِ اْلتَـَفَت  ًئا كثريًا َما َأْعطَاُه َأَحًدا ِمَن ِإلَيـْ ْنِك، َلَقْد َأْعطَاِين هللاُ َشيـْ

، َأْدِنِين ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة َفِألَْسَتِظلَّ  َها،  ِبِظلِّ اْألَوَِّلَني َواْآلِخرِيَن، فـَتُـْرَفُع َلُه َشَجَرٌة، فـَيَـُقوُل: َأْي َربِّ
َرَها، فـَيَـُقوُل: َال َ� َوَأْشَرَب ِمْن َمائَِها، فـَيَـُقوُل ُهللا تع ُتَك َسأَْلَتِين َغيـْ اىل: َ� ابَن آَدَم، َلَعلِّي ِإنَّ َأْعطَيـْ

َر َلُه َعَليْ  َرَها، َورَبُُّه يـَْعِذرُُه ِألَنَُّه يـََرى َما َال َصبـْ ، َويـَُعاِهُدُه َأْن َال َيْسأََلُه َغيـْ َها، مثَُّ َربِّ ِه، فـَُيْدنِيِه ِمنـْ
، َأْدِنِين ِمْن َهِذِه الشََّجرِة، فـَيَـُقوُل َكَمَقالَِته األوىل، مثَُّ تـُْرَفُع يـُْرَفُع َلُه َشَجرَ  ٌة أخرى، فـَيَـُقوُل: َأْي َربِّ

َهاَلُه ُأْخرى عنَد اَبُب اْجلَنَِّة َأْحَسُن ِمَن اْألُولَيَـْنيِ، فـَيَـُقوُل ِمثْـَلُه فَِإَذا أَ   ْدَ�ُه ِمنـْ
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ُع َأْصَواَت َأْهلِ  ، َأْدِخْلِنيَها، فـَيَـُقوُل: َ� ابَن آَدَم َما يـُْرِضْيِين ِمْنَك؟  مسَِ اْجلَنَِّة، فـَيَـُقوُل: َأْي َربِّ
، أََتْستَـْهِزُئ يب َوأَْنتَ  َيا َوِمثْـَلَها َمَعَها؟ قَاَل: أي َربِّ نـْ َربُّ اْلَعاَلِمَني؟ فقاَل:  أَيـُْرِضيَك َأْن ُأْعِطَيَك الدُّ

 ».ُئ ِمْنَك، َوَلِكينِّ َعَلى َما َأَشاُء قَاِدرٌ ِإّينِ َال َأْستَـْهزِ 
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عن مالك: من حديث امللك بن احلكم عن مالك عن �فع » الرواة«وعند الدَّارَُقْطين يف كتاب 
َنَة ِإنَّ آِخَر َمْن َيْدُخِل اجلَنَِّة رَُجٌل ِمْن جُ «عن ابن عمر: قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َهيـْ

َنَة اخلَبَـُر الَيِقْنيُ َسُلْوُه َهْل بَِقَي ِمَن اَخلالَ  َنَة، فـَيَـُقْوُل َأْهُل اَجلَنَِّة ِعْنَد ُجَهيـْ  ».ِئِق َأَحدٌ يـَُقاُل َلُه: ُجَهيـْ
 وزعم السَُّهيلي: أن آخر من يدخل اجلنة رجل امسه َهنَّاد.



َخيُْرُج َأْهُل الَكَبائِِر ِمَن «د عن أيب هريرة يرفعه: ِألَِيب نـَُعْيٍم من حديث ليث عن جماه» احلليلة«يف و 
َعُث ُهللا َمَلًكا فـََيُخْوضُ  ِيف  النَّاِر ِإالَّ رَُجًال َواِحًدا َميُْكُث أَْلَف َسَنٍة ينادي: َ� َحنَّاُن، َ� َمنَّاُن فـَيَـبـْ

 ».ُدلَُّه َعَلْيِه َربُّ الِعزَِّة َعزَّ َوَجلَ َسْبِعْنيَ َعاًما الَ يـَْقِدُر َعَلْيِه َحىتَّ يَ  النَّاِر ِيف طََلِبهِ 
 وسيأيت حديث أيب سعيد مطوًال عند البخاري.

قوله: (َمتَاَرْوَن) بتخفيف الراء، قال اخلطايب: هو من اْلِمْريَة وهو الشك، وأصله تتمارون وليس 
وهو خالف قول أيب التِّْنيِ: والذي ُضِبَط يف هذا املوضع بضم التاء  هو من املراء. قَاَل ابنُ 

 سليمان كان أصله يتمارون وهي يف رواية اَألِصيلي ابلفتح.
و (الطََّواِغْيت) قال ابن ِسْيَده: مجع طاغوت وهو ما ُعِبَد من دون هللا عز وجل، يقع على 

منا هو َطْغيوت قدمت الياء قبل الغني وهي الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث، وزنه: فـَْعلوت، وإ
 بلها فتحة فقلبت ألًفا. انتهى.مفتوحة وق
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وغريه فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر » صحيح البخاري«َخيِْدُش يف هذا ما يف 
ُز: هو فاعول من طاغوت، فلو كان كما قال أبو احلسن ملا احتاج إىل تكرار ذلك، وقال الَقزَّا

احملذوف فقالوا طاغوت، وإمنا أجازوا به وأصله طاغوو، فحذفوا وجعلوا التاء كأ�ا عوض من 
التذكري والتأنيث، ألن العرب تسمي الكاهن والكاهنة طاغواًت، وُسِئَل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 

َنَة «يتحاكمون إليها فقال: فيما رواه جابر بن عبد هللا عن الطاغوت اليت كانوا  َكاَنْت يف ُجَهيـْ
 ».، ويف كلِّ حيٍّ واحدةواحدًة، ويف َأْسَلم واحدةً 

وقيل: الطاغوت الشيطان، وقيل: كلُّ معبود من حجر وغريه فهو ِجْبٌت وطاغوت، ويف 
َحاحِ «الطاغوت الصنم، َوِيف »: الغريبني« هو »: املغيث«هو كل رأس يف الضالل، ويف »: الصِّ
ت الساحر قاله أبو الطاغو »: تفسري الطربي«لشيطان أو ما زَيَّن الشيطان هلم أن يعبدوه، ويف ا

 العالية وحممد بن سريين، وعن سعيد بن جبري وأيب العالية وابن جريج هو الكاهن.
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ونه قال أبو جعفر: والصواب من القول عندي أنه كل طغيان طغى على هللا عز وجل فـَُعِبَد من د
عبود أو شيطاً� أو وثًنا أو إما بقهر منه ملن عبده وإما بطاعة ممن عبده له، إنساً� كان ذلك امل

 للزجاج الطاغوت َمَرَدُة أهل الكتاب.» املعاين«صنًما أو كائًنا ما كان من شيء. ويف 
 اتؤه غري أصلية.»: ديوان األدب«ويف 

َها ُمَنافِ  َقى هذِه األمُة فـَيـْ ُقوها) قال القرطيب: ظن املنافقون أن َتَستـَُّرهم ابملؤمنني يف قوله: (وتـَبـْ



نفعهم كما نفعهم يف الدنيا جهًال منهم فاختلطوا معهم يف ذلك اليوم، أو حيتمل أن اآلخرة ي
يكونوا حشروا معهم ملا كانوا يظهرونه من اإلسالم َفُحِفَظ ذلك عليهم حىت مييز هللا اخلبيث من 

الك ملا قيل ليتبع كل أمة ما كانت تعبد واملنافقون مل يعبدوا شيًئا فبقوا هنالطيب، أو حيتمل أنه 
 حيارى حىت ُميُِّزوا.

 وقيل: هم املطرودون عن احلوض املقول فيهم سحًقا سحًقا.
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َيْأتِيُهُم ُهللا عزَّ وجلَّ) ويف موضع آخر يف الصحيح:  َيْأتِيِهُم ِيف َغْريِ الصُّورَِة الَِّيت «وقوله: (فـَ فـَ
طيب: التسليم الذي كان عليه السلف أسلم لكن قال القر ».  ِمْنكَ يـَْعرُِفوَن، فـَيَـُقوُلوَن: نـَُعوُذ اِبهللِ 

مع القطع أبن هذه الظواهر يستحيل محلها على ظواهرها ملا يعارضها من ظواهر ُأَخَر، ومنهم من 
يتأوَّل ذلك على ما يليق هبا على حسب مواقعها، وإمنا يسوغ أتويلها ملن كان عارفًا بلسان 

اإلتيان فعل من أفعال هللا تعاىل مساه إتياً�،  والفروع، وزعم عياض أنالعرب وقواعد األصول 
وقيل: اإلتيان عبارة عن رؤيتهم إ�ه، ألن العادة أن من غاب عن غريه ال ميكنه رؤيته إال ابإلتيان 
فـََعربَّ ابإلتيان عن الرؤية جمازًا، وقيل: �تيهم بعض مالئكته قال القاضي: وهذا الوجه عندي أشبه 

ا امللك الذي جاءهم يف الصورة اليت أنكروها من مسات احلدث حلديث، قال: ويكون هذاب
الظاهرة عليه، أو يكون معناه �تيهم يف صورة ال تشبه صفات اإلهلية ليختربهم وهو آخر امتحان 

املؤمنني، فإذا قال هلم هذا امللك أو هذه الصورة أ� ربكم رأوا عليه من عالمات املخلوق ما 
 هبم فيستعيذون ابهلل تعاىل منه.ونه ويعلمون أنه ليس ر ينكر 

وقال القرطيب: هذا مقام هائل ميتحن هللا تعاىل فيه عباده ليميز احملق من املبطل، وذلك أنه ملا 
بقي املنافقون واملراؤون ُمتَـَلبِِّسني ابملؤمنني املخلصني زاعمني أ�م منهم امتحنهم هللا تعاىل أبنه 

بكم، فأجاب املؤمنون إبنكار ذلك ملا سبق هلم من معرفته لة قالت للجميع: أ� ر أاتهم بصورة هائ
به تعاىل وأنه ُمنَـزٌَّه عن صفات هذه الصورة إذ مساهتا مسات احملداثت فلذلك قالوا يف حديث أيب 

 سعيد: نعوذ ابهلل منك ال نشرك
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 ابهلل شيًئا مرتني أو ثالاًث.
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البعض الذي همَّ ابالنقالب مل يكن هلم رسوخ العلماء  حىت أن بعضهم ليكاد أن ينقلب، وهذا
بصرية فلذلك كان  وال ثبوت العارفني، ولعلَّ هذه الطائفة هي اليت اعتقدت احلق من غري

 اعتقادهم كان قابًال لالنقالب مث يقال بعد هذا للمؤمنني هل بينكم وبينه آية تعرفو�ا؟
ح احلق ويتجلَّى هلم األمر إذا حقَّ ووضح وعند هذا فيقولون: نعم، فـَُيْكَشُف عْن ساٍق أي: يوض

له، ومن كان منافًقا أو يسجد اجلميع، فمن كان خملًصا يف الدنيا صحَّ له سجوده على متامه وكما
مرائًيا عاد ظهره طبقًة واحدًة ُكلََّما رام السجود َخرَّ على قفاه، فعلى هذا تكون الصورة اليت ال 

اليت دخلت عليها مبعىن الباء، ويكون معىن الكالم: أن هللا تعاىل جييئهم  يعرفو�ا خملوقة، والفاء
] 210ال َأْن �َْتِيَـُهُم ُهللا ِيف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم} [البقرة: بصورة كما يف قوله تعاىل: {َهْل يـَْنُظُروَن إِ 

ية اليت يعرفون أي: يظلون، ويكون معىن اإلتيان هنا حيضر هلم تلك الصورة، وأما الصورة الثان
عندما يتجلَّى هلم احلق فهي صفته تعاىل اليت ال يشاركه فيها شيء من املوجودات وهذا الوصف 

] وهلذا 11وه يف الدنيا وهو اْلُمَعبـَُّر عنه بقوله: {لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء} [الشورى: الذي كانوا عرف
تعرفونه؟ قالوا: إنَّه ال َشِبْيَه له وال نظري، قالوا: إذا جاء ربنا عرفناه، فقيل هلم يف احلديث: وكيَف 

ب جلَّ وعزَّ اثنًيا هو وال يستبعد إطالق الصورة مبعىن الصفة، واجمليء واإلتيان املضاف إىل الر 
عبارة عن َجتَلِّْيه هلم فكأنه كان بعيًدا فقرب أو غائًبا فحضر، وكلُّ ذلك خطاابت على وجه 

توسعات العرب فإ�م ُيَسمُّون الشيء ابسم الشيء إذا جاوره  االستعارة جارية على املتعارف من
تلك الصورة األوىل اْلُمتَـَعوَِّذ منها،  أو قاربه، والتحول املنسوب إىل هللا تعاىل عبارة عن إزالة عن

فيكون قوله حتول حاًال متقدمة قبل سجودهم مبعىن وقد كان حيول أي حول تلك الصورة وأزاهلا 
 يكون املراد هبذا الكالم أنوجتلى هو بنفسه ف
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احلق سبحانه ملا جتلَّى لعباده املؤمنني أول مرة رأوه فيها مل يزل كذلك لكنهم انصرفوا عن رؤيته 
عند سجودهم مث ملا فرغوا منه عادوا إىل رؤيته مرة اثنية، وعند اخلطايب: اإلتيان هنا كشف 

لقائل صورة جهني أحدمها: أ�ا مبعىن الصفة كقول ااحلجاب هلم حىت رأوه، والصورة تتأوَُّل على و 
هذا األمر كذا وكذا، والثاين: أن املذكور من املعبودات صور فخرج الكالم على نوع من 

 املطابقة.
وقوله: (ِيف َأْدَىن ُصْورٍَة) يدل على أن املراد ابلز�دة الصفة، أل�م ما رأوه قبلها فعلم أن املراد 

 .الصفة اليت عرفوه هبا
ا أتوَّْلَناه من أنه قول املنافقني، ولفظه عام ولكن املراد خاص وقوله: (نعوُذ ابهلل ِمْنَك) يؤكد م



 والرؤية تكون مبعىن العلم
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] أي: علمنا، وعند أيب الفرج: �تيهم أبهوال يوم 128قاَل تعاىل: {َوَأِرَ� َمَناِسَكَنا} [البقرة: 
من تلك احلال، ويقولون: إذا جاء مل يعهدوا مثله يف الدنيا فيستعيذون  القيامة وصور املالئكة وما

ربنا أي: أات� مبا نعرفه من لطفه وهي الصورة اليت يعرفون فيكشف عن ساق، أي: عن شدة كأنه 
 يرفع تلك الشدائد فيسجدون شكًرا.

ْعُت َرُسوَل ِهللا النظر إىل هللا عز وجل عن أيب موسى »: التصديق«وعنَد اآلُجرِّيِّ يف كتاب  مسَِ
َيا, «عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: َصلَّى ُهللا  نـْ ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة ُمثَِّل ِلُكلِّ قـَْوٍم َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن ِيف الدُّ

َتِظُروَن َوَقْد َذَهَب النَّاُس؟ فـَيَـُقولُ  َقى َأْهُل التـَّْوِحيِد, فـَيُـَقاُل َهلُْم: َما تـَنـْ ُدُه وَن: ِإنَّ لََنا َرابًّ ُكنَّا نـَْعبُ َويـَبـْ
ُتُموُه؟ فـَيَـُقوُلوَن: نـََعْم, فـَيـَُقاُل هلُم: وََكْيَف تـَْعرِفُ  َيا َملْ نـََرُه قَاَل: َوتـَْعرُِفونَُه ِإَذا رَأَيـْ نـْ ونَُه َوَملْ تـََرْوُه؟ ِيف الدُّ

 ». فـََيِخرُّوَن َلُه ُسجًَّدايَـْنُظُروَن ِإَىل ِهللا تبارَك وتعاىلقَاُلوا: ألنَُّه َال ِشْبَه َلُه فـَُيْكَشُف َهلُُم احلَِْجاُب, فَـ 
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وملا ذكره الكالابذي من حديث ابن جدعان قال: جيوز أن يكون معىن اآلية أ�م عرفوا هللا يف 
�م عرفوه بصفاهتم من حيث الدنيا بقلوهبم من غري كيفية وال تشبيه بتعريفهم له ابسم نفسه، أل

كنهم عرفوه أبنه َأْحَدَث فيهم لطائف َعرَّفهم هبا نفسه يدلُّ على هذا ما رواه عبد هللا بن هم، ول
ًئا، فـَيَـُقْوُل: َهْل تـَْعرِفـُْونَُه؟ «مسعود:  فـَيُـَقاُل َهلُْم َمْن تـَْعُبُدْوَن؟ قَاُلْوا: نـَْعُبُد َهللا َوالَ ُنْشِرَك بِِه َشيـْ

 ».تَـَرَف لََنا َعَرفْـَناهُ ْوُلْوَن: ُسْبَحانَُه ِإَذا اعْ فـَيَـقُ 
قَاَل: وََكْشُف السَّاِق زوال اخلوف عنهم واهلول الذي َغيَّبهم عن كثري من حاهلم كما غابوا عن 

 رؤية عوراهتم إذ هم عراة.
َراُط) ذكر الصراط �يت إن شاء هللا تعاىل يف ذكر البع  ث.وقوله: (مثَُّ يـُْنَصُب الصِّ

 نََّم) قال ابن قـُْرُقوٍل: كذا للعذري ولغريه: (َظْهَري).وقوله: (بـَْنيَ َظْهَراَين َجهَ 
أي يف  -بفتح النون-قال ابن اجلوزي: أي على وسطها، يقال: نزلت بني ظهريهم وظهرانَيهم 

 وسطهم متمكًنا بينهم ال يف أطرافهم.
ُز أبمِتِه) بضم  ل من ميضي عليه الياء وكسر اجليم مث زاي مبعىن أو قوله: (فََأُكوُن َأوُل َمْن جيُِيـْ

ويقطعه يقال: أجزيت الوادي وجزته لغتان مبعًىن، وقال األصمعي: َأَجْزتُه قطعته، وُجْزته مشيت 
عليه، قال القرطيب: إذا كان رابعًيا معناه ال جيوز أحد على الصراط حىت جيوز َصلَّى ُهللا عليِه 

جاز املوضَع َجْوزًا وُجْؤزًا وجوازًا » كماحمل«لناس، ويف الثالثي املعتل من وَسلََّم وأمته فكأنه جييز ا



وجمازًا وَجازِيًة وجاوزه جوازًا وأجازه وأجاز غريَه، وقيل: جازَُه سار فيه، وأجازه خلََّفه وقطعه، 
 وأجازه أنفذه، قال َأْوُس ْبُن َمْغَراَء:
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 ا�َ  يـَُقاَل َأِجيُزوا آَل َصْفوَ وَال يَرميون للتعريِف موضَعهم َحىتَّ 

 ميدحهم أب�م جييزون احلاج مبعىن أنقذوهم.
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قوله: (َوَال يـََتَكلَُّم َأَحٌد يوَم الِقْياَمِة ِإالَّ الرُُّسل صلوات هللا عليهم وسالمه) هذا يف حال اإلجازة 
فيها وجتادُل كلُّ نفٍس عن نفسها ويسأل بعضهم بعًضا وإال ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس 

ُبوعني.ويت  الومون وخياصم التَّاِبُعون اْلَمتـْ
»: اْلُمْحَكمِ «و (الَكَاللِْيُب) مجع َكلُّوب بفتح الكاف وضم الالم املشددة ذكره عياض، ويف 

واء ويتخلله، هذه عن اللِّ  ب والَكلُّوب السَّفُّوُد، ألنه يعلق الشِّ ب الُكالَّ ْحياين، والَكُلوب والُكالَّ
أليب املعاين الَكلُّوُب: اِملْنشاُل، واخلطاف وكذلك » املنتهى«ويف حديدة معطوفة كاخلطاف، 

ب واجلمع كالليب. و (السَّْعَداُن) قال أبو حنيفة يف كتاب  واحدته َسْعَدانة، »: النبات«الُكالَّ
املثل (َمْرًعى وال كالسَّْعَدان) وهي غرباء اللون  وقال أبو ز�د من األحرار السَّْعَداُن به ُضِربَ 

وة �كلها كل شيء وليست بكبرية، وهلا إذا يَِبَست شوكة ُمَفْلَطَحٌة كأ�ا درهم وهي شوكة حل
ضعيفة، ومنابت السعدان السهول، وقيل: للسعدان َحَسٌك كحسك القطب غري أنه غليظ 

و ما استدار حوهلا مما خالف لون اجلسد، ويف مفلطح كالَفْلَكة وبه مسيت سعدانة احللمة وه
السعدان شوك النخل، والسعدان نبت ذو » النبات«عن أيب حنيفة ومل أره يف كتاب »: اْلُمْحَكمِ «

» اجلامع«أشواك فينظر، وقال املربد: هو نبت كثري احلسك، وقال األخفش: ال ساق له، ويف 
 للَقزَّاز: له شوك وحسك عريض.

قيد�ه عن بعض مشاخينا بضم الراء َلُم َقْدَر ِعَظِمَها ِإال ُهللا تعاىل) قال القرطيب: وقوله: (ال يـَعْ 
على أن يكون استفهاًما خربًا مقدًما، و (قدُر) مبتدأ، وبنصبها على أن تكون (ما) زائدًة و (قدَر) 

 مفعول.
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َخِطَف بكسر العني يف املاضي وفتحها من » الفصيح«وقوله: (َختَْطُف النَّاَس) اختار ثعلب يف 
ي وكسرها يف املضارع، قاال: از عنه َخَطَف بفتح العني يف املاضاملضارع، وحكى غالمه والقزَّ 

والكسر أفصح، وحكاه اجلوهري عن األخفش وقال: هي قليلة رديئة ال تكاد تعرف، قال: وقد 
اخلطف األخذ »: الواعي«] ويف 20قرأ هبا يونس يف قوله تعاىل: {َخيِْطُف أَْبَصارَُهْم} [البقرة: 

 بسرعة على قدر ذنوهبم.
بباء موحدة عند العذري ومعناه املهلك، وللطربي بثاء مثلثة من  وقوله: (يـُْوَبُق) قال ابن قـُْرُقولٍ 

 الواثق.
وقوله: (ُخيَْرَدُل) خباء معجمة ودال مهملة، وقال يعقوب: بذال معجمة، وقال ابن قـُْرُقوٍل كذا هو 

 لكافة الرواة
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اهلالك، ويف ابجليم ومعناه اإلشراف على السقوط و وهو الصواب إال اَألِصيلي فإنه ذكره 
َخْرَدَل اللحم قطع أعضاءه وافرة، وقيل: خردل اللحم قطَعه وفرَّقه، والذال فيه »: اْلُمْحَكمِ «

َحاحِ «لغة، وحلم خراديل، واملخرَدل املصروع، َوِيف  خردل اللحَم أي قطَّعه صغارًا، وعند » الصِّ
، واملعىن أنه يقطعه كالليبأيب عبيد اهلروي: املخردل املَ  الصراط حىت يهوي إىل النار، وقال  ْرِميُّ

م: وخرَدْلُته ابلدال  الليث وأبو عبيد: خردْلُت اللحم إذا َفصَّْلُت أعضاءه زاد القاسم بن سالَّ
لعبد الغافر حيتمل أن يكون مأخوًذا من اخلَرَدل أي » جممع الغرائب«والذال قطعُته وفرَّقته، ويف 

 »:سري ابن إسحاق«مع خرادل، ويف واجل»: اجلمهرة«أعضاءه كاخلردل، ويف جعلت 
 َأْحَيا َأاَبُه َهاِشُم ْبُن َحْرَمَلْه ... يـَْوَم اْهلََباَءاِت َويـَْوَم اْليَـْعَمَلهْ 

 تـََرى اْلُمُلوَك حولُه ُخمَْرَدلَْه ... يـَْقُتُل َذا الّذْنِب َوَمْن َال َذْنَب لَهْ 
ِعَباِد) قال القرطيب: أي متم عليهم حساهبم وكمله وفصله، رُُغ ُهللا مَن الَقَضاِء بـَْنيَ الوقوله: (مثَّ يـَفْ 

 ألن هللا تعاىل ال يشغله شيء عن شيء، وعند القرطيب كمل خروج املوحدين من النار.
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اهره يقتضي أ�ا ال أتكل وقوله: (أَتُْكُل النَّاُر ابَن آَدَم إالَّ أثـََر السُُّجوِد) هو موضوع الرتمجة وظ
لك عياض وقال: املراد اجلبهة خاصة، وكأنه األعضاء السبعة املأمور ابلسجود عليها وخالف ذ

 ».ِإنَّ قـَْوًما ُخيَْرُجوَن ِمَن النَّاِر َحيَْرتُِقوَن ِفيَها، ِإالَّ َدارَاِت ُوُجوِهِهمْ «اعتمد على ما يف مسلم: 
أو أنه أراد قوًما خمصوصني أبعيا�م إما أل�م أخلصوا يف غسل ولقائل أن يقول: لعله أراد املرئي 

ط ومل خيلصوا يف الباقي، وإما ألمر غري هذا، وحديث السجود على سبعة أعضاء وجوههم فق



 وأن النار أتكل إال آاثر السجود عام والعمل ابلعام أوىل إىل أن �يت خمصًصا.
ْلَناُهمْ قَاَل السََّفاُقسيُّ: وإمنا أتكل النار اجلل  ود دون غريها قال تعاىل: {ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم بدَّ

َرَها} [النساء:   ] وهذا شأن الكفار ال املؤمنني.56ُجُلوًدا َغيـْ
وقوله (اْمَتحُشوا) بتاء مفتوحة وحاء وشني معجمة ذكره عياض عن متقين شيوخه قال: وهو وجه 

رتقوا، قال: ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الكالم وبه، ضبط اخلطايب وغريه ومعناه: اح
شوا انقبضوا واْسَودُّوا، ويف بعض الروا�ت صاروا محًما، ويف احلاء، وعند الداودي امتح

اْلَمْحُش تناول من هلب حيرق اجللد ويبدي العظم فيشيط أعاليه وال ينضجه، ويف »: اْلُمْحَكمِ «
حرقته، وُحِكَي أحمشته و (اْحلبَُّة) تقدم ذكرها يف كتاب َحمََشْتُه النار متَحُشه إذا أ»: اجلامع«
 ».اإلميان«
 (َماُء احلََياِة) قال القرطيب: هو الذي من شربهو 
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 أو ُصبَّ عليه مل ميت أبًدا.

قوله: (َقَشَبِين) بقاف مفتوحة مث شني معجمة خمففة مفتوحة، قَاَل السََّفاُقسيُّ: كذا هو عند 
 ذا ضبطه بعضهم، والذي يف اللغة تشديد الشني ومعناه: َمسَِّين. انتهى.احملدثني وك
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]: يف ابب فـََعَل ِبفتح العني من املاضي وكسرها من املستقبل، َقَشَبه أي: سقاه 13قال الفارايب [
يأكلها عاين: القشب أْخالط خيلط للنشر فأليب امل» املنتهى«السُّم، وَقَشَب طعامه أي َمسَُّه، ويف 

 فيموت فيؤخذ ريشه، يقال: ريش قشيب ومقشوب، قال أبو خراش اهلذيل:
 ِبِه َتدَُع اْلَكِمّي َعَلى َيَدْيِه ... خيرُّ َختَالُُه َنْسًرا َقِشيًبا

» النوادر«وكل مسموم قشيب، وقال أبو عمرو: القشيب السم وقشبه سقاه السُّم، ويف 
باع والطري فيقتلها، ويف ومعىن القشب هو السُّم لغري الن للهجري »: اْلُمْحَكمِ «اس يـُْقَشُب به السِّ

الِقْشُب والَقْشُب السُّمُّ واجلمع أقشاب، وَقَشَب له سقاه السم، وقشب الطعام يـَْقِشُبه قشًبا وهو 
قشب الشيء »: كتاب ابن طريف«قشيب، وقشبه خلطه ابلسم، وكلما ُخِلَط فقد ُقِشَب، ويف 

 أو غريه، قال النابغة الذبياين: خلطه مبا يفسده من ُسمٍّ 
 فبتُّ كأنَّ العائذاِت فـََرْشَن ِيل ... َهَراًسا به يـُْعلى فراشي ويـُْقَشبُ 

 وعند أيب حنيفة الَقْشُب نبات شبه املقر يقتل سباع الطري.
تح روا�ت احلديث ذكاؤها ابملد وبف قوله: (َوَأْحَرَقِين ذََكاُؤَها) قال النواوي: كذا وقع يف مجيع



الذال املعجمة ومعناه: هلبها واشتعاهلا وشدة وهجها، واألشهر يف اللغة: ذََكَاها مقصور، وذكر 
 مجاعات أن املد والقصر لغتان. انتهى كالمه.

)2/103( 

 

د يف كتابيهما  كِّييتَّ وابَن والَّ وابَن ِسْيَده » املقصور واملمدود«وفيه نظر من حيث إن يعقوَب السِّ
و » املنتهى«و » كالتهذيب«لغة بَن ُدرَيد وكلَّ من رأيت كتابه يف الوا» املخصص«يف 
الذي  » اجلوهري«و » الفارايب«و » اْلُمْحَكمِ «و » جامع القزَّاز«و » الواعي«و » اْلُموِعبِ «

كتابه بيد صغار الطلبة، وشروِح دواوين الشعر كشرح اآلمديِّ شعَر املُسيَّب، والسُّكَّريِّ أشعاَر 
ز أيب جبيلة يف آخرين، كأ�م نصوا على َقْصره ال ني، ويعقوَب شعَر زهري، والثوريِّ لرجاهلُذليِّ 

يـَنَـَوِريِّ فإنه قال » النبات«يذكرون املد يف ِوْرد وال َصَدٍر حاشى ما وقع يف كتاب  أليب حنيفة الدِّ
، ويف آخر وقد يف موضع السُّعار: حرُّ النار وذكاؤها، ويف آخر وهليبها، ويف آخر مع ذكاء وقود

الغضا لذكائه، وردَّ ذلك عليه أبو القاسم علي بن محزة األصبهاين ضربت العرب املثل جبمر 
فقال: كل هذا غلٌط، ألن ذكا النار مقصور يكتب ابأللف، ألنه من الواو من قوهلم: ذكت الناُر 

 تذكو، وذُُكوُّ الناِر وذكا الناِر مبعًىن وهو التهاهبا قال أبو خراش:
 ناِر من فيح الفروع طويلَرَضها يوٌم كأنَّ ُأوارَه ... ذكا الوعا

ويقال أيًضا ذكت النار تذكو ذُُكوَّا وذَكِّها � ُموِقُد لتذكو ذَْكًوا وذُكُّوا، فأما ذكاء ابملد فلم �ت 
ليس أحد ميدُّ ذكا النار إال »: كتاب ابن خالويه«عنهم يف النار وإمنا جاء يف الفهم والسن، ويف 

كاتب أيب العالء املعري: مل �ِت َمدُّه عن » ابن هشامفوائد «ا حكي عن أيب حنيفة وحده، ويف م
 وهو غلط إبمجاع.» النبات«أحد إال عن صاحب 
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يـَنَـَوِريُّ وثعلب يف كتابيهما  » املنعوت ابلفصيح«وقوله: (َعَسْيَت) بفتح السني ذكره أبو علي الدِّ
ذكره بعض القراء وهو خطأ، وعن عرف األصمعي عِسيت ابلكسر قال: و مل ي»: اْلُموِعبِ «ويف 

عن الفراء: كالم العرب العايل عَسيُت بفتح السني » شرح املطرز«الفراء: لعلها لغة �درة، ويف 
العامة تقول َعِسيت »: تصحيح الفصيح«ومنهم من يقول َعِسيت، وقال ابن ُدُرْسُتويه يف كتابه 

كِّييت يف بكسر السني وهي لغة ش َعِسيت ابلكسر لغة » فعلت وأفعلت كتابه«اذة، وقال السِّ
، »ما يلحن فيه«رديَّة، وقال ابن قتيبة: ويقولون ما َعِسيت واألجود ابلفتح وكذا قاله اثبٌت يف 



كان �فع يقرأ {َعِسيتم} ابلكسر، والقراءة »: القراءات«وقال أبو عبيد بن سالم يف كتابه يف 
ِسيتم} ابلكسر لُقِرَئ {َعِسي ربُّنا} ابلكسر �ا أعرب اللغتني، ولو كانت {عَ عند� ابلفتح، أل

أيًضا، وهذا احلرف ال نعلمهم اختلفوا يف فتحه وكذلك سائر القرآن، وقد ُحِكي عن أيب عمرو 
عسى من اآلدميني يكون للرتجي وللشك »: الواعي«أنه كان حيتج هبذه احلجة، ويف كتاب 

ول الرب جل وعال للرجل: (لعلك) و (ما وق»: حبر الفوائد«ابذي يف كتابه ولليقني، قال الكال
أغدرك!) وشبَهه تلطًُّفا بعبده وأتنيًسا ليكثر إدالله عليه وسؤاله، والضحك مبعىن الرضا قاله 

القرطيب، وأما التغري الذي أوجبه سرور القلب حبصول كمال مل يكن حاصًال قبل، فسرور القلب 
تبسًما، فإذا زاد ومل يضبط فهو قهقهة من الوجه ويضيق عنها الفم فينفتح م حرارة ينبسط هلا

 خواص البشر، وهو حمال على رب العاملني.
وقوله: (َال َأُكْون َأْشَقى َخْلِقَك) قَاَل السََّفاُقسيُّ: عند أيب احلسن: (َألَُكوَننَّ) ولعلَّه يريد إن أنت 

اجلنة واأللف زائدة، ة ألكونن أشقى خلقك الذين دخلوا أبقيتين على هذه احلالة ومل تدخلين اجلن
وقول أيب سعيد وعشرة أمثاله حيتمل أن يكون مجيع ما ُأِعطي عشرة أمثاله وحيتمل أن يكون هو 

 وعشرة أمثاله. انتهى.
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 مبا يف وجه اجلمع بني قول أيب هريرة وقول أيب سعيد أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أخرب أوًال 
 حديث أيب سعيد وال جيوز العكس، ألنه حديث أيب هريرة مث أطلعه تعاىل بعُد تكرًما منه مبا يف

 إخبار عن فضل هللا تعاىل ألمة حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم والفضائل ال تنسخ.
ه تعاىل، قال الكالابذيُّ ملا رواه من حديث ابن َجْدعان: إمساك العبد عن السؤال حياًء من رب

َرُه) وهذا وهللا تعاىل حيبُّ سؤاله، ألنه حيب صوته فيباسطه بقول ه: (لََعلََّك ِإْن ُأْعِطيَت َتَسْل َغيـْ
ر، فكيف حال املطيع؟ وليس نقض هذا العبد عهده وترُكه إقساَمه جهًال منه وال قلَة  حال اْلُمَقصِّ

ألن سؤاله ربَّه أفضل من إبرار قسمه،  مباالة بل علًما منه أبن نقض هذا العهد أوىل من الوفاء،
َها فـَْلُيَكفِّْر َعْن َميِيِنِه َوْلَيْأِت الَِّذي  َمنْ «ألنه علم قول نبيه:  ًرا ِمنـْ َرَها َخيـْ َحَلَف َعَلى ميٍَِني فـََرَأى َغيـْ

رٌ   وقول ربه له (أين عهودك؟) إيناس منه له وبسط. وقوله: (أَتـَْهَزأُ يب) نفى عنه جلَّ ». ُهَو َخيـْ
لم أنك ال هتزأ ألنك رب العاملني وقولك: وعزَّ االستهزاء الذي ال جيوز على هللا تعاىل كأنَّه قال أع

(لَك ِمْثُل الدنيا وَعَشَرُة َأْمثَاِلِه) حق ولكن العجب من فضلك، و (أهتزأ) أَِلُفُه أَِلُف نفٍي على هذا  
 ] وهي لفظة منبسٍط متدلل.155} [األعراف: كقوله {أَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل السَُّفَهاُء ِمنَّا
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وقوله يف احلديث فرأى هواًء فيخر ساجًدا فيقال ما لك؟ فيقول: أليس هذا ريب؟ فإذا بشخص 
يس هذا ريب إشارة منه عظيم، قال: ليس سجوده للشخص القائم الذي هو قـَْهُرمانه، وال قوله أل

عارف وإمنا سجد هلل كأنه قال أليس هذا الضوء  إليه، وكيف يكون كذلك وهو هلل موحد وبه
عالمة جتلِّيه يل؟ كأنه قال أليس عند هذا النور يكون جتلِّي ريب يل وراء هذا أال ترى إىل حديث 

َنا َأْهُل اْجلَنَِّة ِيف نَِعيِمِهْم، َسَطَع َهلُمْ «جابر:  » ْيِهمْ نُوٌر ِمْن فـَْوِقِهْم، فَِإَذا الرَّبُّ َقْد َأْشَرَف َعلَ  بـَيـْ
فسجود العبد جيوز أن يكون استدعاًء لرؤية ربه وذلك ألنه مسع هللا تعاىل فيقول {وفيها ما 

تشتهي األنفس} فلم يشر بقوله (هذا ريب) إىل عني قائمة بل أراد به ذااًت موجودة، وذلك أنه 
أل�ا مل  له تصرًحيا وطلب الرؤية للذي ليس كمثله شيء تعريًضا وحشمًة، طلب اجلنة املخلوقة

تكن جزاء كاليت هي جزاء اإلميان بل فضًال، فمن حمبته لربه وشوقه إذا سطع له نور يهيج شوقه 
فريى أن وراءه يكون حمل ربه فيسجد شكًرا إلجنازه وعده ومسارعة إىل استنجاز املوعود، ألنه ملا 

 م اجلنة، ألنه �لأمنى زرعه انبعثت حمبته اليت جعلها هللا يف قلبه فسها عن نعيسكتت نفسه و 
ما اشتهته فيها نفسه وتطلع إىل ما تلذُّ به عينه، فلو أعطي ما تلذُّ عينه وهو النظر إىل هللا َلَسَها 

 عن نعيم اجلنة ومل يلتذ به.
 األبواب الثالثة تقدم ذكرها فيها.

َعِة َأْعُظٍم)(اَبُب السُُّجوِد َعلَ   ى َسبـْ
ُسْفَياُن، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن طَاُوٍس، َعِن ابِن َعبَّاٍس قال: َحدَّثَنا قَِبيَصُة، َحدَّثَنا  - 809

َعِة َأْعَضاٍء، َوَال َيُكفَّ َشعًرا َوَال ثـَْوابً « َهِة، ُأِمَر النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن َيْسُجَد َعَلى َسبـْ : اجلَبـْ
 ]809[خ ». ْنيِ َوالَيَدْيِن، َوالرُّْكبَـتَـْنيِ، َوالّرِْجلَ 

َعِة َأْعُظمٍ «ويف حديث شعبة عن عمرو:   ».ُأِمْرَ� َأْن َنْسُجَد َعَلى َسبـْ
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ُأِمْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى «ويف حديث عبد هللا بن طاوس عن أبيه قال النَّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
َهِة، َوَأشَ  َعِة َأْعُظٍم َعَلى اجلَبـْ  احلديَث.» ِدِه إىل أَْنِفهِ اَر بِيَ َسبـْ

اْلَيَدْيِن، َوالرُّْكبَـتَـْنيِ، َواْلَقَدَمْنيِ، وََكاَن يـَُعدُّ «وعند ابن ماجه قال ابن طاوس: َفَكاَن َأِيبْ يـَُقْوُل: 
َهَة َواْألَْنَف َواِحًدا  ».اْجلَبـْ

هَ «وِعْنَد ُمْسِلٍم:  َعٍة اْجلَبـْ  ».ْنفُ ُة َواْألَ ُأِمْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى َسبـْ
َع النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقْوُل:  إَذا َسَجَد العْبُد َسَجَد َمَعُه «وعن العباس بن عبد املطلب مسَِ



َعُة آراٍب وْجُهُه وكفَّاُه وركبَتاه وقدماهُ   ».َسبـْ
اعهم على عة بعد إمجقَاَل ابُن َبطَّاٍل: اختلف العلماء فيما جيزئ السجود عليه من اآلراب السب

 أن السجود على األرض فريضة. انتهى.
كان ينبغي أن يقيده بعدم الضرورة وإال ففي مذهبه ومذهب غريه جتوز الصالة على الراحلة إذا 

َأنَّ النَِّيبَّ «خاف من َسُبٍع أو غريه اعتماًدا على حديث يعلى بن ُمرَّة من عند الرتمذي الذي فيه 
وهو حديث أفردت الكالم عليه قدميًا يف ». ذََّن َوَأقَاَم َوَصلَّى َعَلى الرَّاِحَلةِ َسلََّم أَ َصلَّى ُهللا عليِه و 

 سنة عشرين جزًءا وهلل احلمد واملنة.
قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وقالت طائفة إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه ُرِوي ذلك عن ابن عمر 

من » املصنف« والزهري، ويف مل والشعيبوعطاء وطاوس واحلسن وابن سريين والقاسم وسا
رَأَْيُت َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْسُجُد ِيف َأْعَلى «حديث إمساعيل بن عياش عن جابر قال: 

َهِتِه َعَلى ُقَصاِص الشَّْعرِ   ».َجبـْ
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يب ثور واملستحب قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وهو قول مالك وحممد وأيب يوسف والشافعي يف أحد قوليه وأ
تصر على أحدمها األنف عندهم أن يسجد على أنفه مع جبهته، وروي عن أيب حنيفة إن اق

واجلبهة جاز هذا هو الصحيح من مذهبه، وروى أسد بن عمرو عنه ال جيوز االقتصار على 
 عنه أنه وضع اجلبهة وحدها من غري» شرح اهلداية«األنف إال من ُعْذٍر وهو قول تلميذيه، ويف 

ما، ويف عذر جاز بال كراهة، ويف األنف وحده جيوز مع الكراهة، واملستحب اجلمع بينه
 عنه جيوز بال عذر، ويف» املنظومة«للدَّبُّوسي: جيزيه وقد أساء، ويف » األسرار«
 البن قدامة ال يـُْعَلم أحد سبق أاب حنيفة إىل قوله. انتهى.» املغين«و » شرح املهذب«

حكم اجلبهة »: هتذيب اآلاثر«أنه قول ملالك، وقال ابن جرير يف »: واهراجل«حكى ابن شاس يف 
سواء فواضع األنف دون اجلبهة كواضع راحتيه دون األصابع أو األصابع دو�ما ال فرق  واألنف

بني ذلك قال وبنحو الذي قلناه قال مجاعة من السلف، وعند ابن بطال به قال طاوس وابن 
ونُِقَل عن ابن عمر مثل قول إمامنا النعمان، »: املبسوط«ويف  سريين وهو قول ابن القاسم،

تشريح أنَّ َعْظَما األنف يبتدائن من قرنة احلاجب وينتهيان إىل املوضع الذي وذكر أصحاب ال
فوق الثنا� والرابعيات فعلى هذا يكون األنف واجلبهة اليت هي أعلى اخلدِّ واحًدا وهو املعين 

على اجلبهة وأشار بيده إىل أنفه فقد سوَّى بينهما، وألن أعضاء السجود املشار إليه يف احلديث 
إمجاًعا وال يُكنَّ سبعة إال إذا كان اجلبهة واألنف عضًوا واحًدا، وكان شيخنا فخر الدين سبعة 



 يـَْقَبُل الَ «عثمان املارديين يذكر حني البحث أن يف احلديث: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
ُفُه اْألَْرَض َكَما ميََ  ُنهُ ُهللا َصَالًة ِلَمْن َملْ َميَسَّ أَنـْ قال: وهبذا يصح عدد السبعة اآلراب وهللا ». سُّ َجِبيـْ

 تعاىل أعلم، انتهى.
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 َال َصَالَة ِلَمْن َال ُيِصيبُ «الذي رأيت يف كتاب الرتمذي والدَّارَُقْطين وغريمها من كتب احلديث: 
ُفُه ِمَن اْألَْرِض َما ُيِصيُب اْجلَِبنيُ   لوا: الصحيح مرسل عن عكرمة من غري ذكر ابن عباس.وقا» أَنـْ

» ُأِمْرُت أْن أسجَد على سبعٍة منها الوجه«وذكر ابن بطال أن يف بعض طرق حديث ابن عباس: 
 انتهى.

» َسَجَد وْجِهي للذي َخَلَقهُ «يؤيده قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهو ساجد فيما رواه مسلم: 
 احلديَث.

»: شرح اهلداية«ويف » اجلبهة أو األنف«البن أيب العريب يف بعض طرقه:  »املعارضة«ويف 
لو مل يضع ركبتيه على »: الواقعات«السجود على اليدين والركبتني والقدمني غري واجب، ويف 

ه األعضاء قوالن أشهرمها أنه األرض عند سجوده ال جيزئه. وعند الشافعي يف وجوب وضع هذ
: أن وضعهما مستحب، قال أبو الطيب: مذهب الشافعي أنه ال »اإلمالء«ال جيب، ونص يف 

جيب وهو قول عامة الفقهاء، وعند زفر وأمحد بن حنبل جيب وعند أمحد يف األنف روايتان، ويف 
قوله: ُأِمَر أو ُأِمْرُت أو قال أمحد: وضعها سنة، وقال العالمة أبو بكر بن العريب يف » الرتمذي«

الظاهر، واختلف الناس فيما فُِرَض عليه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هل تدخل  ُأِمْرَ� هو خمصوص به يف
األمَّة معه، فقيل: تدخل معه، وقيل: ال تدخل إال بدليل وهو األصح، وقيل: إذا خوطب أبمر أو 

بدليل، والدليل على توجبه ذلك عليه إمجاع األمة �ي فاملراد به األمة معه وهذا ال يثبت إال 
 وبعلى وج
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َصلُّْوا َكَما رَأَيـُْتُمْوِين «السجود على هذه األعضاء ولعلَّ ذلك أخذ من قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 نتهى.أو من دليل آخر سواه، وال اختالف أعلمه يف األعضاء السبعة إال يف الوجه. ا» ُأَصلِّيْ 
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َأَمَرَ� النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه «هذا الذي قاله يتمشى على ما ذكره وكأنَّه غفل عما يف الصحيح: 
 قوله إنه خمصوص ابلنيب َصلَّى ُهللا عليِه احلديَث. فال حنتاج إىل» وَسلََّم أْن نسجَد على سبعةٍ 

، ويف قوله إمجاع األمة على وجوب السجود وَسلََّم ويؤيد هذه الرواية ما تقدم من حديث العباس
 على هذه األعضاء يردُّه ما أسلفناه من اخلالف.

َعِة َأْعَضاٍء) ويف رواية: (أْعُظٍم) قال العالمة القشريي: َمسَّ  ى كل واحد من هذه قوله: (َعَلى َسبـْ
أن يكون األعضاء عظًما ابعتبار اجلملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، قال: وحيتمل 

 ذلك من ابب تسمية اجلملة ابسم بعضها.
ومها مبعىن » َوَال ُيْكِفُت الثَِّياَب، َوال الشََّعرَ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: ». َوَال َيُكفُّ َشعًرا، َوَال ثـَْوابً «وقوله: 

اتفق العلماء على النهي عن الصالة وثوبه »: شرح املهذب«احد وهو اجلمع والضم، ويف و 
ه أو رأسه معقوص أو مردود شعره حتت عمامته أو حنو ذلك كل ذلك منهيٌّ عنه ُمَشمَّر وُكمّ 

ابتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه، ولو صلَّى كذلك فقد أساء وصحت صالته، واحتج الطربي يف 
اع، وحكى ابن املنذر اإلعادة فيه عن احلسن بن أيب احلسن، وعند ابن التني: هذا ذلك ابإلمج

باب وليس من الوجوب، وذلك إذا صنع ذلك من أجل الصالة، فأما إذا فعله مبينٌّ على االستح
 فحضرت الصالة فال أبس أن يصلي كذلك، وقال أبو جعفر: إذا كان ينوي أنه يعود لعمله.

َفَحلََّها جيد: رَأَى أَبـُْو رَاِفٍع احلََسَن ْبَن َعِليٍّ ُيَصلِّي قْد َغَرَز َضِفريَتَُه ِيف قـََفاُه وعند أيب داود بسند 
ْعُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقْوُل:   -َأْو قَاَل: َمْقَعُد الشَّْيطَانِ -َذِلَك ِكْفُل الشَّْيطَاِن «َوقَاَل: مسَِ

 ».َرتِهِ يـَْعِين َمْغَرَز َضفيْـ 
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بَن احلارِث ُيَصلِّي ورَْأُسه روينا يف احلديث الثابت عن ابن عباس أَنَّه رََأى عبَد هللا »: املعرفة«ويف 
ِإمنَّا مثُل «َل َحيُلُُّه، وقال: مسعت النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َمْعُقوٌص مْن ورائِِه، فـََقاَم وراَءُه َفَجعَ 
 ».هذا مثُل الذي يصلي وهو مكتوف

ة، وحيتمل أن يكون مبعىن أال وقال ابن األثري: قوله: (أْن َال َأُكفَّ َشْعًرا، َوَال ثـَْواًب) يعين يف الصال
ض، قال: وحيتمل أن يكون مبعىن اجلمع أي أمنعهما من االسرتسال حال السجود ليقعا على األر 

ال يضمهما وجيمعهما. وقوله: (َوالَيَدْيِن) يريد الكفني خالفًا ملن زعم أنه حيمل على ظاهره، ألنه 
لسبع والكلب، فإن صلَّى ومها يف الثياب لو محَُِل على ذلك لدخل حتت املنهي عنه من افرتاش ا

 فذكر ابن بطال اإلمجاع على جوازه
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قال: وإمنا كرهه سامل وأبوه وبعض التابعني حمتجني أبن حكمهما حكم الوجه ال حكم الركبتني 
قياًسا على اليدين من املرأة يف كشفهما تبًعا للوجه يف اإلحرام، وللشافعي قوالن يف وجوب  

َأنَّ «ه: ما وعدمه، قال البيهقيُّ: إمنا أوجب كشف اجلبهة ملا روى صاحل بن َخْيواَن وغري كشفه
َم َعْن النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رََأى رَُجًال َيْسُجُد َعَلى َعَماَمِتِه َفَحَسَر النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

َهِتهِ  ل شاهد حلديث ابن عباس املذكور، قال: ومل يثبت عن النيب قال البيهقيُّ: وهذا املرس». َجبـْ
لََّم يف السجود على كور العمامة شيء، وروينا عن عبادة بن الصامت وابن َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

عمر قريًبا من حديث صاحل، وقال الشافعي يف القدمي: بلغنا َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل 
َهَتَك َحىتَّ جتََِد َحْجَم اَألْرضِ «ٍل: ِلَرجُ   ».ِإَذا َسَجدَت فََأْمِكْن َجبـْ
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َأنَّ النَِّيبَّ «وحجة اجلماعة ما رواه حيىي بن أيب كثري عن أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه: 
وقال احلسن: كان أصحاب ». ا َسَجدَ لثـَّْوُب َعْن َيِدِه ِإذَ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـََهى َأْن يُْكَشَف ا

رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يسجدون وأيديهم يف ثياهبم، ويسجد الرجل منهم على عمامته 
، وإمجاع األمة على جواز السجود على الركبتني مستورتني، أل�ما آلتا عورة »املعرفة«ذكره يف 

وأما القدمان فألن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  يفة أو أل�ما مظنة كشفها،على ما قاله أبو حن
صلَّى وهو البس خفه، َوَوقََّت يف املسح عليهما، ومن الزِِم ذلك تغطية القدمني، واحتج 

الطحاوي هبذا احلديث على جواز السجود على كور العمامة، قال: ألن النيب َصلَّى ُهللا عليِه 
َعِة آرابِ  ُأِمْرُت أْن أسجدَ «قال:  وَسلَّمَ  وإذا سجد واليدان والرجالن مستوراتن جاز » َعَلى َسبـْ

فكذلك إذا سجد على اجلبهة مستورة، ومالك يفرق بني السرت الكثيف يف اجلبهة واخلفيف 
 فيمنع األول وجيوز الثاين.

 حديث الرباء تقدم، وكذلك الباب الذي بعده.
شاء هللا تعاىل يف كتاب الصيام،  السجود على األنف �يت إن وحديث أيب سعيد الذي فيه

 واألبواب اليت بعده تقدم ما فيها.
 (اَبُب َال يـَْفِرُش ِذرَاَعْيِه ِيف السُُّجوِد)

َر ُمْفَرتٍِش َوالَ قَابِ «َوقَاَل أَبُو ُمحَْيٍد:   ».َضُهَماَسَجَد النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوَوَضَع يََدْيِه َغيـْ
 تقدم أنه مسنٌد عنده.حديث أيب محيد 

ْعُت قـََتاَدَة، َعْن أََنِس ْبنِ  - 822 ثـََنا ُشْعَبُة، مسَِ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، حدَّ  َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، حدَّ



يـَْبُسْط َأَحدُُكْم ِذرَاَعْيِه وا ِيف السُُّجوِد، َوالَ اْعَتِدلُ «َماِلٍك، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنَُّه قَاَل: 
 ]822[خ ». اْنِبَساَط الَكْلبِ 
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هذا حديث خرََّجه الستة يف كتبهم، ويف حديث معاذ عن شعبة عن أيب نعيم عن قتادة مسعت 
جابر قَاَل َرُسوُل  أنًسا، وعند الطُّوسي والرتمذي حمسًنا من حديث األعمش عن أيب سفيان عن

ْليَـْعَتِدْل، َوَال يـَْفَرتِْش ِذرَاَعْيِه اْفِرتَاَش اْلَكْلبِ « عليِه وَسلََّم: ِهللا َصلَّى هللاُ  قال ». ِإَذا َسَجَد َأَحدُُكْم فـَ
شعبة: فيما ذكره من املراسيل حديث أيب سفيان عن جابر إمنا هي صحيفة، ويف لفٍظ: مسع من 

، ويقال إنه أخذ صحيفة جابر »العلل الكبري«ا قاله ابن املديين يف جابر أربعة أحاديث وكذ
 صحيفة سليمان اليشكري.

 ».نـََهى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن يـَْفَرتَِش الرَُّجُل ِذرَاَعْيِه اْفِرتَاَش السَُّبعِ «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن عائشة: 
ِه اْفِرتَاَش اْلَكْلِب، َأَحدُُكْم، َفَال يـَْفَرتِْش َيَديْ  ِإَذا َسَجدَ «وعند ابن خزمية عن أيب هريرة يرفعه: 

ِإَذا َسَجْدَت َفَضْع َكفَّْيَك، َواْرَفْع «وعن الرباء: قَاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ». َوْلَيُضمَّ َفْخَذْيهِ 
 ذكره مسلم.» ِمْرفـََقْيكَ 

َعْن نـَْقَرِة  نَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ نـََهى ال«وعند احلاكم صحيًحا عن عبد الرمحن بن شبل قال: 
 ».اْلُغَراِب، َواْفِرتَاِش السَُّبِع، َوَأْن يـَُوطَِّن الرَُّجُل اْلَمَكانَ 
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واحلاكم وقال: صحيح على شرط » صحيحه«ويعارض هذا احلديث ما خرَّجه ابن خزمية يف 
َصلَّى ُهللا  هللاِ  َشَكا َأْصَحاُب َرُسولُ «مسلم من حديث ابن عجالن عن أيب صاحل عن أيب هريرة: 

َفَرُجوا، فـََقاَل: اْسَتِعيُنوا اِبلرَُّكبِ  قال ابن عجالن: ». عليِه وَسلََّم َمَشقََّة السُُّجوِد َعَلْيِهْم، ِإَذا انـْ
قَاُلْوا َ� َرُسْوَل ِهللا، ِإنَّ «وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود واعًيا، ويف لفٍظ: 

َنا، فََأَمَرُهْم َأْن َيْسَتِعيُنوا اِبلرَُّكبِ ي ِيف تـَْفرِيَج اْألَْيدِ  وزعم أبو داود يف ». الصََّالِة َيُشقُّ َعَليـْ
أن هذا كان رخصة، وأما أبو عيسى فإنه َفِهَم منه ما قاله ابن عجالن فذكره يف ابب »: السنن«

 عن أيب صاحلما جاء يف االعتماد إذا قام من السجود وقال: هذا حديث ال نعرفه من حديث 
 أيب هريرة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إال من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجالن.

وقد روى هذا احلديث ابن عيينة وغري واحد عن ُمسَيٍّ عن النعمان بن أيب عياش عن النيب َصلَّى 



ا قاله أبو حامت يف كتاب يث، وكذُهللا عليِه وَسلََّم حنو هذا، وكأن رواية هؤالء أصح من رواية الل
 ، وقال ابن سريين: وسئل الرجل يعتمد مبرفقيه على ركبتيه فقال: ما أعلم به أبًسا.»العلل«

وكان ابن عمر يضع يديه إىل جنبه إذا سجد، وقال قيس بن سكن: كل ذلك قد كانوا يفعلون 
 ينضمون ويتجافون.

َذيَّ ِإَذا َسَجْدُت؟ فـََقاَل: اْسُجْد َكْيَف تـََيسََّر َعَلْيَك. ى َفخْ َوُسِئَل ابُن ُعَمَر َأَضُع ِمْرفـََقيَّ َعلَ 
من حديث سعيد بن جبري عن أيب » األوسط«وأسانيدها جيدة ال أبس هبا، وعند أيب القاسم يف 

َرَة اْلُغَراِب، وأَْلَتِفَت َر نـَقْ نـََهاِين َخِليِلي َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َأْن ُأْقِعَي َكِإقْـَعاِء اْلِقْرِد َأْو أَنـْقُ «هريرة: 
 ».اْلِتَفاَت الثـَّْعَلبِ 
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وقال: مل يروه عن سعيد إال حبيب بن أيب اثبت، وال عنه إال ليث بن أيب ُسَلْيم، وال عن ليث إال 
 موسى بن َأْعني، تفرد به اْلُمَعاىف بن سليمان.

َال «ويف لفظ: ». بـَْنيَ السَّْجَدتـَْنيِ  َال يـََقعُ «جه من حديث احلارث بن علي يرفعه: وعند ابن ما
وعنده أيًضا بسند ضعيف عن أنس: قَاَل ِيلَ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ». يـُْقِعي ِإقْـَعاَء اْلَكْلبِ 

َقَدَمْيَك، َوأَْلِزْق  يـُْقِعي اْلَكْلُب، َضْع أَْليَـتَـْيَك بـَْنيَ ِإَذا رَفـَْعَت رَْأَسَك ِمَن السُُّجوِد، َفَال تـُْقِعي َكَما «
 ».ظَاِهَر َقَدَمْيَك اِبْألَْرضِ 

ولفظه ». نـََهى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعِن اِإلقْـَعاءِ «وعن مسرة بسند جيد عند البيهقي: 
 ».وأْن ال َنْسَتوِفر ُأِمْرَ� أبْن نعتدَل يف السجودِ «مصحًحا عند احلاكم: 

اِإلقْـَعاُء على الَقَدَمْنيِ «ب الرخصة يف اإلقعاء فذكر حديث ابن عباس: اب» كتاب الرتمذي«ويف 
 وحسََّنه وهو ِعْنَد ُمْسِلٍم.» مْن ُسنَِّة نبيكم

للطحاوي عن عطية العويف قال: رأيت العبادلة ابن عباس وابن عمرو ابن الزبري: » املشكل«ويف 
 ».َفَال يـُْنِكُرْونَهُ  ْوَن ِيف الصََّالِة َويـََراُهُم الصََّحابَةُ يـُْقعُ «
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ل عن ابن مسعود قال:  ُهيِّئْت ِعظَاُم ابِن آَدَم لِلسُُّجوِد، فَاْسُجُدوا َحىتَّ َتْسُجُدوا «وعند اَخلالَّ
س، قال القرطيب: افرتاش السبع ال شك يف كراهة تلك وقال: قال أمحد: تركه النا» على اْلَمَراِفقِ 

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه «و التجنح يعين ما روى مسلم عن ميمونة: اهليئة واستحباب نقيضها وه



َخَوى «ويف لفظ: ». تْ وَسلََّم كان ِإَذا َسَجَد َجاَىف َيَدْيِه فـََلُو َأنَّ بـَْهَمًة َأرَاَدْت َأْن َمتُرَّ بـَْنيَ َيَدْيِه َلَمرَّ 
َكاَن ِإَذا َصلَّى «وحديث ابن حبينة عند الشيخني:  يعين: جنَّح حىت يَرى إبطَيه َمن وراَءه،» بَِيَدْيهِ 

وسيأيت » إذا سجَد جاىف بني يديه«وحديث أيب محيد: ». فـَرََّج بـَْنيَ َيَدْيِه َحىتَّ يـَْبُدْو بـََياُض ِإْبطَْيهِ 
 إن شاء هللا تعاىل.

ُت أَْنُظُر ِإَىل ُعْفَرَيتْ ِإْبطَْيِه كلما َصلَّْيُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفُكنْ «بن َأقْـَرَم: وعن ا
 ».َسَجدَ 

 قال الرتمذي: حديث حسن وال نعرف البِن َأقْـَرم غري هذا احلديث. انتهى كالمه.
آخر مرفوًعا يف قوله تعاىل: {ُتَساَقْط حديثًا » الصحابة«وفيه نظٌر، ألن البغوي ذكر له يف كتاب 

] احلديَث. وملا ذكر عبَد هللا بَن أقرَم أبو علي بُن السكن يف كتاب 25َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيًّا} [مرمي: 
املسمى ابحلروف قال: له رواية اثبتة، وعن احلسن َحدَّثَنا أمحر صاحب رسول هللا » الصحابة«

بَِيَدْيِه عْن َجِبْيِنِه إذا إْن ُكنَّا لََنْأِوي للنيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ما ُجيَاِيف «ل: َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قا
» مستخرجه«ألزم الدَّارَُقْطين البخاري خترجيه، وخرَّجه حممد بن عبد الواحد املقدسي يف ». سجدَ 

محر إال هبذا اإلسناد، ولفظه ال نعلمه يـُْرَوى عن األ»: السنن«املسمى ابجلياد، وقال البزار يف 
 َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ «أيب هريرة: وعْن » ِإَذا َسَجَد، َجاَىف أو َخوَّى«عنده: 

)2/117( 

 

قال احلاكم: صحيح على شرطهما، وعن ابن عباس من » َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َسَجَد رُِئَي َوْضُح ِإْبِطهِ 
َوُهَو ُجمَخٍّ َقْد فـَرََّج يِه وَسلََّم مْن َخْلِفِه فـََرأَْيُت بـََياَض ِإْبطَْيِه أَتـَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عل«عنده أيًضا 

 ».َيَدْيهِ 
َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َسَجِد َجاَىف َحىتَّ »: «صحيح ابن خزمية«وعن جابر من 

د فإن ُمَهنَّأ حكى عنه أنه ليس بصحيح، وصححه أيًضا أبو زرعة، وأما أمح» يـَُرى بـََياُض ِإْبطَْيهِ 
ال نعلم رواه عن منصور عن سامل عن جابر إال معمر، وقد ُرِوَي يف هذا »: لسننا«وقال البزار يف 

الباب عن قيس بن حازم عن رجل من الصحابة، وعن أيب مسعود األنصاري عن النيب َصلَّى ُهللا 
ِه وَسلََّم ِإَذا َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا علي»: «صحيح ابن خزمية«يف  عليِه وَسلََّم، وعن َعِديِّ ْبِن َعِمريَةَ 

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا صلَّى «وعنده أيًضا عن الرباء: ». َسَجِد يـَُرى بـََياُض ِإْبطَْيهِ 
 وال سجوده. وقال النَّْضُر بُن ُمشَْيل: َجخَّى ال يـََتَمدَُّد يف ركوعه». َجخَّى

وهو معدود يف أفراد النضر بن مشيل، قال  وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه
القرطيب: واحلكمة يف استحباب هذه أنه إذا جخَّى كان اعتماده على يديه فيخفُّ اعتماده على 



نَّ اعتماده وجهه فال يتأذَّى مبالقاة األرض وال يتشوش يف الصالة خبالف ما إذا بسط يديه فإ
بز�دة التاء -لتشويش، وعند النووي: وال يتبسط يكون على وجهه فحينئذ يتأذَّى وُخيَاُف عليه ا

انبساط الكلب أي: ال يتخذها بساطًا، قال: وهو لفظ صحيح وهللا تعاىل  -املثناة من فوق
 أعلم.

 الباابن اللذان بعد هذا تقدَّما.
َهُض ِمنَ  ُ َوُهَو يـَنـْ  السَّْجَدتـَْنيِ) (اَبُب ُيَكربِّ
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ُ ِيف نـَْهَضِتهِ «وََكاَن ابُن الزُّبـَْريِ:  قال ابن أيب شيبة، َحدَّثَنا عبد الوهاب الثقفي عن ابن ». ُيَكربِّ
ُ لِنَـْهَضِتهِ : «جريج عن عمرو بن دينار أن اْبن الزُّبـَْريِ   ».َكاَن ُيَكربِّ

لََنا أَبُو َسِعيٍد َحدَّثَنا َحيَْىي ْبُن َصاِلٍح، َحدَّثَنا فـَُلْيُح، َعْن َسِعيِد ْبِن احلَاِرِث، قَاَل: َصلَّى  - 825
ْكَعتَـْنيِ، َوقَاَل: َهَكَذا َفَجَهَر اِبلتَّْكِبِري ِحَني رََفَع رَْأَسُه ِمَن السُُّجوِد، َوِحَني َسَجَد، َوِحَني قَاَم ِمَن الرَّ 

 ]825رَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. [خ 
اإلمساعيلي عن أيب يعلى، َحدَّثَنا أبو هذا تفرد به البخاري عن أصحاب الكتب وِلَما ذكره 

 -َأْو َغابَ -َرَة اْشَتَكى أَبُو ُهَريْـ «خيثمة، َحدَّثَنا يونس، َحدَّثَنا فليح عن سعيد بطوله فـََقاَل: 
َج فـََلمَّا اْنَصَرَف ِقيَل َلُه: َقِد اْختَـَلَف النَّاُس َعَلى َصَالِتَك، َفَخرَ «احلديَث » َفَصلَّى بَِنا أَبُو َسِعيدٍ 

َربِ، فـََقاَل: � أَيـَُّها النَّاُس إين َوِهللا َما ُأاَبِيل اْختَـَلَفْت َصَالُتُكْم َأْو ملَْ   َختَْتِلْف، إين َحىتَّ قَاَم ِعْنَد اْلِمنـْ
 ».رَأَْيُت رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هكذا ُيَصلِّي

َأنَّ النَّاَس «بلفظ: »: صحيحه«رَّجه يف أن الربقاين خ» اجلمع بني الصحيحني«وذكر احلميدي يف 
 انتهى.» َقِد اْختَـَلَفوا ِيف َصَالِتكَ 

يصلي خالف هذه الصالة وَخيِْدُش يف روايته ويف سياق هذه القصة داللة أن أاب هريرة كان 
 السابقة يف ابب إمتام التكبري كان يصلي هبم فيكرب كلما خفض ورفع.

 احلديث الذي بعده تقدم.
 نَِّة اجلُُلوِس ِيف التََّشهُِّد)(اَبُب سُ 

ْرَداِء:   ».ِقيَهةً َجتِْلُس ِيف َصَالهِتَا ِجْلَسَة الرَُّجِل وََكاَنْت فَ «وََكاَنْت ُأمُّ الدَّ
ْرَداِء َكاَنْت َجتِْلُس ِيف الصََّالِة  «قال ابن أيب شيبة: َحدَّثَنا وكيع عن ثور عن مكحول:  َأنَّ ُأمَّ الدَّ

 انتهى.» لِ َكِجْلَسِة الرَّجُ 
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القائل (وكانت فقيهة) البخاري فيما أرى، وكان أنس يقول: َجتِْلُس املَْرَأُة َكَما َجيِْلُس الرَُّجُل وبه 
إذا جتمعت منهم: عطاء والشعيب قال النخعي ومالك، وقالت طائفة: جتلس كيف شاءت 

ُمتَـَربَِّعًة، ونساء ابن عمر ُكنَّ يـَْفَعْلَنُه، وقال  واحلنفيون والشافعيون، قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وكانت َصِفيَّةُ 
الشعيب: جتلس كيف شاءت وتَيسَّر، وقال محاد وعطاء ذكره ابن أيب شيبة: َحدَّثَنا عبد هللا بن 

ْبَد ِهللا ْبَن الرَّْمحِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َعْبِد ِهللا أَنَُّه َكاَن يـََرى عَ  مسلمة عن مالك َعْن َعْبدِ 
، فـَنَـَهاِين َعْبُد هللاِ  نِّ  ْبُن ُعَمَر يـَتَـَربَُّع ِيف الصََّالِة ِإَذا َجَلَس، قَاَل: فـََفَعْلُتُه َوَأَ� يـَْوَمِئٍذ َحِديُث السِّ

َا ُسنَُّة الصََّالِة َأْن تـَْنِصَب رِْجَلَك اْلُيْمَىن، َوتـَْثِينَ رِْجَلَك اْليُ ُعَمَر، َوقَاَل: إِ  ْسَرى، فـَُقْلُت َلُه: ِإنََّك منَّ
 تـَْفَعُل ذِلَك، فـََقاَل: ِإنَّ رِْجَالي َال ْحتِمالنين.

َلَة َواْجلُُلوُس ِمْن ُسنَِّة الصََّالِة َأْن تـَْنِصَب اْلَقَدَم اْلُيْمَىن، َواْسِتقْ «وعند النسائي:  َبالَك أبََِصاِبِعَها اْلِقبـْ
 ».ُسنَِّة الصََّالِة َأْن ُتْضِجَع رِْجَلَك اْلُيْسَرى َوتـَْنِصَب اْلُيْمَىن  ِإنَّ ِمنْ «ويف لفظ: ». َعَلى اْلُيْسَرى

َلُه اْلُيْمَىن، َوثـََىن رِْجَلُه َكاَن ِإَذا َجَلَس ِيف التََّشهُِّد َنَصَب رِجْ «وعند البيهقي َأنَّ اْلَقاِسَم ْبَن ُحمَمٍَّد 
 َجيِْلْس َعَلى َقَدمِه، مثَُّ قَاَل: َأرَاِين َعْبُد ِهللا ْبُن ُعَمَر اْلُيْسَرى، َوَجَلَس َعَلى َورِِكِه اْلُيْسَرى، َوملَْ 

 رواه من جهة مالك عن حيىي بن سعيد عنه.». َوَحدََّثِين َأنَّ َأاَبُه َكاَن يـَْفَعُل َذِلكَ 
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�فع وعند اإلمساعيلي عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبد هللا، وكذا رواه عن 
وقال عبد الرزاق عن مالك: للدارقطين، » املوطأ«واألكثرون عن القعنيب فقالوا عن أبيه، ويف 

» َالةِ َصلَّىَ ابُن ُعَمَر ُمتَـَربًِّعا فـََفَعْلُت َذِلَك فـََقاَل: ِإنـََّها لَْيَسْت ِمْن ُسنَِّة الصََّالِة َوَلِكنَّ ُسنََّة الصَّ «
 احلديَث.» ِمْن ُسنَِّة الصََّالةِ : «احلديَث. ولفظ عبد الرمحن عن مالك

اعة من السلف أ�م كانوا يرتبعون يف الصالة منهم كما فعله ابن عمر قَاَل ابُن َبطَّاٍل: روي عن مج
منهم ابن عباس وأنس وسامل وعطاء وابن سريين وجماهد، وجوَّزه احلسن يف النافلة، ويف رواية  

لتِّْنيِ: املروي عن ابن عمر أنَّ رجالي وحيتمل وجهني، كرهه هو واحلكم وابن مسعود، قَاَل ابُن ا
 مبعىن نعم كقوله:أن تكون أنَّ 

 وقالوا قد َكِربَْت فقلت: إنَّهْ 
 أي نعم، وحيتمل أن يريد قول الشاعر:

 إنَّ أابها وَأاَب َأاَبها ... قد بلغا يف اجملد غايتاها
ما بقوله أو بفعله شاهده كما قاله ابن والصحايب إذا قال من السنة فال يكون إال سنة الرسول إ



الوليد بن عقبة: جلد رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كذا وجلد أبو التني، وقد قال عليٌّ ملا جلد 
بكر كذا وكلٌّ ُسنَّة، َفَسمَّى فعل أيب بكر سنة وهو ظاهر يف بعض قوله اللَّهمَّ إال لو قال يف قول 

 علم.ري سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لساغ له ذلك وهللا أصحايب مل يتأمَّر عليه غ
 ولفظ: عبد الرمحن عن مالك من سنة الصالة احلديَث.
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ثـََنا اللَّْيُث، َعْن َخاِلٍد، َعْن َسِعيٍد، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن  – 828 َحدَّثَنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، حدَّ
ْبِن َعْمِرو ْبِن َعطَاٍء، قال: َوَحدََّثِين اللَّْيُث، َعْن يَزِيَد ْبِن َأِيب َحِبيٍب، َويَزِيَد ْبِن َلَة، َعْن ُحمَمَِّد َحْلحَ 

ِمْن َفٍر ُحمَمٍَّد، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْلَحَلَة، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعطَاٍء أنَُّه َكاَن َجاِلًسا َمَع نَـ 
َأَ� َأْعَلُمُكْم ِبَصَالِة َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ « َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل أَبـُْو ُمحَْيٍد: َأْصَحاِب النَِّيبِّ 

ُتُه ِإَذا َكبـََّر َجَعَل َيَدْيِه َحْذَو َمْنِكبَـْيِه، َوِإَذا رََكَع َأْمَكَن َيَدْيِه ِمْن رُكْ   بَـتَـْيِه، مثَُّ َهَصرَ عليِه وَسلََّم, رَأَيـْ
َر ُمْفرتَِ  ِشِهَما َظْهَرُه، وِإَذا رََفَع رَْأَسُه اْستَـَوى َحىتَّ يـَُعوَد ُكلُّ فـََقاٍر َمَكانَُه، فَِإَذا َسَجَد َوَضَع َيَدْيِه َغيـْ

َلَة، فَِإَذا َجَلَس ِيف  َس َعَلى رِْجِلِه الرَّْكَعتَـْنيِ َجلَ  َوَال قَاِبِضِهَما، َواْستَـْقَبَل أبَِْطَراِف َأَصاِبِع رِْجَلْيِه الِقبـْ
قال أبو عبد هللا: مسع الليث يزيد بن أيب حبيب » الُيْسَرى، َوَنَصَب اُألْخَرى َوقـََعَد َعَلى َمْقَعَدتِهِ 

، »كلُّ فـََقارٍ «ويزيد بن حممد بن َحْلَحَلَة وابن َحْلَحَلَة من ابن عطاء وقال: أبو صاحل عن الليث: 
قال: َحدَّثَنا مطلب بن شعيب األزدي، َحدَّثَنا » م الكبريمعجم أيب القاس«اه يف هذا التعليق روين

عبد هللا بن صاحل، حدثين الليث عن يزيد بن حممد القرشي ويزيد بن أيب حبيب فذكره، وقال ابن 
املبارك: عن حيىي بن أيوب، حدثين يزيد بن أيب حبيب أن حممد بن عمرو بن َحْلَحَلَة َحدَّثه: 

 ».فـََقارٍ  كلُّ «
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هذا التعليق خرجه ابن خزمية من حديث سهل بن سعد وأيب محيد وأيب ُأَسْيٍد الساعدي، ويف لفظ 
عبد احلميد وفيهم أبو قتادة، واعرتض ابن القطان على هذه اللفظة أبن أاب قتادة تويف زمن عليٍّ 

سني وليس أيب قتادة سنة أربع ومخ وسنُّ حممد بن عمرو يـَْقُصُر عن إدراك ذلك، وقد قيل يف وفاة
 بصحيح والصحيح ما ذكر�ه، وقد ذكر هذا القول الطحاوي ويزيد هذا أتكيًدا

أن عطاف بن خالد روى هذا احلديث عن حممد بن َعْمرو فقال: حدثين رجل أنه وجد عشرة 
 ]828احلديَث ويف كالمه نظٌر يف مواضع: [خ 



والرتمذي والطربي والواقدي والقراب ابن منري والَباَوْردي األول: الذي ذكره البخاري وابن بكري و 
ومن ال حيصى أن أاب قتادة تويف سنة أربع ومخسني، وقال البيهقي: أمجع أهل التواريخ على ذلك، 

 وقال البغوي: هو الصواب، وقال ابن حزم: من زعم غريه َوِهم.
ة وكذا صرح بسماعه من أيب قتاد»: الثقات«الثاين: ملا ذكر ابن حبان حممد بن عمر يف كتاب 

 والبزار والبخاري.» صحيحه«ابن خزمية يف 
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الثالث: إدخاُل عطَّاف الرجل يف روايته قويل البيهقي ردَّها يف كالم طويل ملخصه: َضْعُف 
، وقال ابن حبان: »ة والسالماإلعالم بسننه عليه الصال«َعطَّاٍف وهذا ذكر�ه مستوىف يف كتابنا 

هذا اخلرب حممد بن عمرو عن أيب محيد ومسعه من عباس بن سهل عن أبيه فالطريقان مجيًعا  مسع
قال: وقد يتوهم غري املتبحر يف صناعة » صحيحه«حمفوظان ومتنامها متباينان مث خرَّجهما يف 

َ َحىتَّ يَِقرَّ « احلديث أن حديث أيب محيد َمْعُلوٌل وليس كذلك، وعند أيب داود: ُكلُّ َعْظٍم ِيف   مثَُّ َكربِّ
َدُه، مثَُّ يـَْهِوي ِإَىل اْألَْرضِ  َع ُهللا ِلَمْن محَِ ُ َويـَُقوُل: مسَِ  فـَُيَجاِيف يََدْيِه َمْوِضِعِه ُمْعَتِدًال، مثَُّ يـَْقَرُأ، مثَُّ يَُكربِّ

بَـْيِه، َويـَْفَتُح َأَصاِبَع رِْجَلْيِه ِإَذا َسَجدَ  ْكَعتَـْنيِ َكبـََّر َورََفَع َيَدْيِه َحىتَّ ُحيَاِذَي ، مثَُّ ِإَذا قَاَم ِمَن الرَّ َعْن َجنـْ
 رِْجَلُه اْلُيْسَرى هِبَِما َمْنِكَبُه َكَما َكبـََّر ِعْنَد اْفِتَتاِح الصََّالِة، فَِإَذا َكاَنِت الرَّْكَعُة الَِّيت ِفيَها التَّْسِليُم َأخَّرَ 

 ».ى ِشقِِّه اْألَْيَسرِ َوقـََعَد ُمتَـَورًِّكا َعلَ 
فَِإَذا رََكَع َأْمَكَن َكفَّْيِه ِمْن رُْكبَـتَـْيِه َوفـَرََّج بـَْنيَ َأَصاِبِعِه مثَُّ َهضَم «فظ من حديث ابن هليعة: ويف ل

َر ُمْقِنٍع رَْأَسُه، َوَال َصاِفٍح َخدَُّه، وِإَذا قـََعَد ِيف الرَّْكَعتَـْنيِ قـََعَد َعَلى َبْطنِ  َقَدِمِه اْلُيْسَرى  َظْهَرُه َغيـْ
 اْلُيْمَىن، فَِإَذا َكاَن ِيف الرَّاِبَعِة َأْفَضى ِبَورِِكِه اْلُيْسَرى ِإَىل اْألَْرِض َوَأْخَرَج َقَدَمْيِه ِمْن َ�ِحَيةٍ  َوَنَصبَ 
 ».َواِحَدةٍ 

بَـْيِه، مثَُّ ا، َوَوتـََّر َيَدْيِه ُمَتَجامثَُّ رََكَع فـََوَضَع َيَدْيِه َعَلى رُْكبَـتَـْيِه َكأَنَُّه قَاِبٌض َعَلْيِهمَ «ويف لفظ:  ِيف َعْن َجنـْ
بَـْيِه َوَوَضَع يدُه َحْذَو َمْنِكبَـْيهِ  َهَتُه َوَحنَّى َيَدْيِه َعْن َجنـْ َفُه َوَجبـْ  ».َسَجَد فََأْمَكَن أَنـْ
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َصَب اللُهمَّ رَبـََّنا َلَك اْحلَْمُد، مثَُّ قَاَل: ُهللا َأْكبَـُر َفَسَجَد فَانـْتَ «ويف حديث عباس بن سهل فـََقاَل: 
ُدوِر َقَدَمْيِه َوُهَو َساِجٌد، مثَُّ َكبـََّر َفَجَلَس فـَتَـَورََّك َوَنَصَب َقَدَمُه اْألُْخَرى، مثَُّ َعَلى َكفَّْيِه َورُْكبَـتَـْيِه َوصُ 

َهَض ِلْلِقَياِم قَاَم بَِتْكِبريَةٍ  التورك يف التشهد، ومل يذكر » َجَلَس بـَْعَد الرَّْكَعتَـْنيِ َحىتَّ ِإَذا ُهَو َأرَاَد َأْن يـَنـْ



ريرة وحممد بن مسلمة هيئة اجللوس فيها عند أيب حنيفة أن يفرش رجله ويف لفٍظ: وفيهم أبو ه
ُه أصابعها حنو القبلة.  اليسرى على األرض فيجلس عليها وتكون بني إليتيه وينصب اليمىن ويوجِّ

اَن رسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ ك«أصابع رجله اليمىن كأنه ملح ما يف مسلم عن عائشة: »: املبسوط«ويف 
وهذا احلديث مما ينبغي أن يستدرك على » َم يـَْفِرُش رِْجَلُه اْلُيْسَرى َويـَْنِصُب رِْجَلُه اْلُيْمَىن عليِه وَسلَّ 

صاحب العمدة ألنه ِعْنَد ُمْسِلٍم فقط، وما يف كتاب الرتمذي مصحًحا عن وائل َألَْنُظَرنَّ ِإَىل َصَالِة 
 ».مثَُّ َجَلَس فَافْـتَـَرَش الُيْسَرى َوَنَصَب رِْجَلُه الُيْمَىن «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوِفْيِه: َرُسوِل ِهللا 

َها»: «السنن«ولفظ سعيد بن منصور يف   ».فَافْـتَـَرَش رِْجَلُه الُيْسَرى َوَجَلَس َعَليـْ
ِإَذا : « عليِه وَسلََّم قَاَل ِلَألْعَراِيبِّ عن رِفَاَعَة بِن رافٍع َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ » مسند أمحد«وما يف 

 ».َجَلْسَت فَاْجِلْس َعَلى رِْجِلَك الُيْسَرى
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وعند مالك: جيلس فيهما متورًكا، وعند الشافعي: إن كانت الصالة ركعتني جلس متورًكا، وإن  
عتني افرتش وإن كانت رك كانت أربًعا افرتش يف األوىل وتورك يف الثانية، وقال أمحد: إن كانت

، واحلكمة عندمها يف ذلك أنه أقرب إىل تذكر الصالة وعدم اشتباه عدد  أربًعا فكقول الشافعيِّ
الركعات، وألن السنة ختفيف التشهد األول ليسهل قيامه، وألن الثاين ال قيام بعده فيتورك 

دين، وأصله حديث أيب تشهليكون أمكن فيتوفر للدعاء، وألن املسبوق إذا رآه َعِلَم يف أي ال
َكاَن ِإَذا قـََعَد ِيف الصََّالِة، َجَعَل َقَدَمُه «محيد املذكور، وحديث ابن الزبري من ِعْند ُمْسِلٍم مرفوًعا: 

 وحديث ابن عمر املذكور أوًال.» اْلُيْسَرى بـَْنيَ َفِخَذْيِه َوَساِقِه، َوفـََرَش َقَدَمُه اْلُيْمَىن 
 ».َلى ورِكِه الُيْسَرىعَ  َجَلسَ «عنه: » املوطأ«ويف 

قال الشافعيُّ: حديث أيب محيد صريح يف الفرق بني التشهدين وبقية األحاديث مطلقة فيجب 
 محلها عليه، فمن روى التورك أراد التشهد اآلخر، ومن روى االفرتاش أراد األول.

ا وال أعلم لذلك سرهو (الَفَقاُر) قال ابن قـُْرُقول: جاء عند اَألِصيلي هنا فقار بفتح الفاء وك
بتقدمي القاف كذا لَألِصيلي » كلُّ قـََفار«معىن، قال: وقول البخاري: وقال أبو صاحل عن الليث: 

وهو الصواب، وقَاَل ابُن التِّْنيِ: » فـََقارٌ «بكسر الفاء، ولغريمها: » ِفَقار«هنا، وعند ابن السكن: 
 هو الصحيح وهو الذي رويناه.

ن الليث ِقَفار بتقدمي القاف وكسرها وليس بـَيًِّنا، ألنه مجع قـَْفٍر وهي  عوروينا يف رواية أيب صاحل
للَقزَّاز: الِفْقَرة بكسر الفاء، والَفَقارة بفتحها إحدى ِفَقار الظهر وهي » اجلامع«املفازة، ويف 



: َأْفِقرة، لواالعظام املنتظمة اليت يقال هلا خرز الظهر فجمع الِفَقارة فـََقار، ومجع الِفْقرة ِفَقٌر، وقا
 يريدون مجع ِفَقار كما تقول: قذال وَأْقِذلة،
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الِفْقرة والَفْقرة ما انتضد من عظام الصُّْلب من لدن الكاهل إىل الَعْجب، »: اْلُمْحَكمِ «ويف 
مثان عشرة وأكثرها إحدى وعشرون، وفقار واجلمع ِفْقر وِفَقار، قال ابن األعرايب: أقل ِفْقر البعري 

 ان سبع. انتهى.اإلنس
رواية ثعلب ِفَقار اإلنسان سبع عشرة وأكثر فقر البعري ثالث » نوادر األعرايب«الذي رأيت يف 
 الِفَقر ما بني كل منفصلني قال الشاعر:»: املخصص«وعشرون، ويف 

 على متوٍن َصلٍب ألم الِفَقر
يب إسحاق الزَّجَّاجي: هن سبع أ» أمايل«لِفَقر، وكل فـَْقرة َخَرزٌَة، ويف وقيل الفقار أطراف رؤوس ا

لصاعد: هن أربع وعشرون سبع منها يف » الفصوص«أمهات غري الصغار التوابع، ويف كتاب 
العنق ومخٌس منها يف الصُّْلب واثنتا عشرة وهي األضالع، وقال األصمعيُّ: هن مخس وعشرون 

غ من النخاع وإىل عظم لينوس: مجيع َخَرِز الظهر من لدن منكت الدما جلا» التشريح«فقرة، ويف 
العجز أربع وعشرون خرزة، سبع منها يف العنق، وسبع عشرة يف الظهر منها يف الَقَطن مخٌس، ويف  

كتاب علي بن عباس املعروف ابملكي فجميع الفقارات أربع وعشرون فـََقارًة متصلًة بعضها 
تصالن ابلرأس وتتصل إحدامها خال الفقارتني األوليني من الرقبة فإ�ما ت ببعض اتصاًال مفصليًّا ما

ابألخرى اتصاًال غري مفصلي، ففي العنق سبع، ويف الظهر اثنا عشر، واحلَْقو فمركَّب من فقارات 
 مخس هن أعظم من فقارات الظهر وأضيق جتويًفا.

 َم: قَاَم ِمَن الرَّْكَعتَـْنيِ َوَملْ يـَْرِجْع)نَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ (اَبُب َمْن َملْ يـََر التََّشهَُّد اَألوََّل َواِجًبا ِألَ 
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، َحدََّثِين َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ُهْرُمَز، َمْوَىل َبِين  - 829  َحدَّثَنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ
َنَة  -اِرثِ َوقَاَل َمرًَّة: َمْوَىل رَبِيَعَة ْبِن احلَ -ِب َعْبِد املُطَّلِ  َوُهَو ِمْن َأْزِد َشُنوَءَة، -َأنَّ َعْبَد ِهللا ابَن ُحبَيـْ

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى هِبُِم الظَّْهَر، فـََقاَم ِيف الرَّْكَعتَـْنيِ « -َحِليٌف لَِبِين َعْبِد َمَنافٍ 
َتَظَر النَّاُس َتْسِليَمُه َكبـََّر َوُهَو  ولَيَـْنيِ وَملْ َجيِْلْس، فـََقاَم النَّاُس َمَعهُ األُ  َحىتَّ ِإَذا َقَضى الصََّالَة َوانـْ

 ]829[خ ». َجاِلٌس، َفَسَجَد َسْجَدتـَْنيِ قـَْبَل َأْن ُيَسلَِّم، مثَُّ َسلَّمَ 



ا يف ابب إذا حنث �سًيا من كتاب هذا احلديث خرجه الستة يف كتبهم، وذكره البخاري أيضً 
قَاَم ِيف َصَالِة الظُّْهِر َوَعَلْيِه ُجُلوٌس، «وِعْنَد ُمْسِلٍم: وقال الليُث عن ابن شهاٍب:  اإلميان والنذور.

ُ ِيف ُكلِّ َسْجَدٍة َوُهَو َجاِلٌس، قـَْبَل َأْن ُيَسلِّمَ  ، َوَسَجَدُمهَا النَّاُس فـََلمَّا َأَمتَّ َصَالَتُه َسَجَد َسْجَدتـَْنيِ ُيَكربِّ
 ».َي ِمَن اْجلُُلوسِ َمَعُه، َمَكاَن َما َنسِ 

 قال النووي: قوله: (َحِليِف َبِين عبد املُطَِّلِب) كذا وقع هنا، ويف مسلم والذي ذكره
 ابن سعيد وغريه أنه حليف عبد املطلب، وكان جده حالف املطلب بن عبد مناف. انتهى.
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َنةَ  فذكر ما عند ابن سعد وإمنا هو  كأنَّ الشيخ رمحه هللا تعاىل اعتقد أن هذا ينصرف إىل ابن ُحبَيـْ
تبني » الصحيحني«ن نظر كتاب ينصرف إىل األعرج وهو املوصوف بوالء بين عبد املطلب، وم

له ذلك ببادئ الرأي من غري رؤية وال عقد نية، وقال ابن القصار: فيما حكاه ابن بطال وغريه 
الليث وأبو ثور على أن أمجع فقهاء األمصار أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق و 
وجوهبما عن أمحد التشهد األول ليس بواجب حاشى أمحد فإنه أوجبه، ونقل ابن األثري 

 وإسحاق، ونقله ابن التني أيًضا عن الليث وأيب ثور.
إن كانت الصالة مغراًب أو رابعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتني وهو »: املغين«ويف 

ن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فعله ودام عليه وأمر به يف حديث ابن مذهب الليث وإسحاق، أل
ُتُمْوِين ُأَصلِّيْ «وجربه ابلسهو حني نسيه وقال: » قولوا التحيات هلل«عباس بقوله:   ».َصلُّْوا َكَما رَأَيـْ

 ».وكاَن يقوُل يف كلِّ رَْكَعتَـْنيِ التحيةُ «ويف مسلم عن عائشة رضي هللا عنها: 
 احلديَث.» اتإذا قـََعْدُمتْ يف كلِّ رَْكَعتَـْنيِ فقولوا التَِّحيَّ «النسائي عن ابن مسعود يرفعه:  وعند

 وحديث املسيء صالته، وحديث رفاعة املذكورين قبل، قال ابن قدامة واآلُجرِّي: ليسا بواجبني.
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حنيفة وهو املختار قراءة التشهد يف القعدة األوىل واجبة عند أيب »: شرح اهلداية«ويف 
ْنيِ: ليس أتويل من مل والصحيح، وقيل: سنة وهو أقيس لكنه خالف ظاهر الرواية، وقَاَل ابُن التِّ 

ير اجللوس األول فرًضا بيًنا، ألن عائشة قالت ُفِرَضِت الصالة ركعتني، وألن املسافر فرضه أن 
لََّم السجود بدًال منه مما يوجب زوال جيلس يف الركعتني، وليس َجْعُل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

لَّ البخاري على أنه لو كان واجًبا فرضيته، وألن من تعمد ترك اجللوس بطلت صالته واستد



لرجع إليه حني سبح به ومل يـَُنْب َمَنابه سجود السهو، ألنه ال ينوب عن الفرض أال ترى أنه لو 
و وحكم السهو �يت إن شاء هللا يف نسي تكبرية اإلحرام وسجد مل يـَُنْب عنها سجود السه

 موضعه.
 (اَبُب التََّشهُِّد ِيف اآلِخَرِة)

َنا َخْلَف النَِّيبِّ «ثَنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّثَنا اَألْعَمُش، َعْن َشِقيٍق، قَاَل َعْبُد ِهللا: َحدَّ  - 831 ُكنَّا ِإَذا َصلَّيـْ
لى ِهللا قبل عبادِه، السََّالُم َعَلى ِجْربِيَل َوِميَكائِيَل، السََّالُم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قـُْلَنا: السََّالُم ع

َنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: ِإنَّ َهللا ُهَو السََّالُم، فَِإَذا َعَلى ُفالَ  ٍن َوُفَالٍن، فَاْلتَـَفَت ِإلَيـْ
 َصلَّى َأَحدُُكْم، فـَْليَـُقْل: التَِّحيَّاتُ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد ِهللا  َوالصََّلَواُت الطَّيَِّباُت، السَّالَُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة هلِلِ  ِهللا َوبـَرََكاتُُه، السََّالُم َعَليـْ
، َأْشَهُد َأْن َال ِإلََه ِإالَّ الصَّاِحلَِني، فَِإنَُّكْم ِإَذا قـُْلُتُموَها َأَصاَبْت ُكلَّ َعْبٍد هلِلِ َصاِلٍح ِيف السََّماِء َواَألْرضِ 

». مثَُّ لِيَـَتَخيـَّْر ِمَن الدَُّعاِء َأْعَجَبُه ِإلَْيِه فـََيْدُعَو بِهِ «ويف لفظ: ». لُهُ ُهللا َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسو 
 ]831[خ 
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 ».ا َذاَت يـَْوٍم: ِإنَّ َهللا ُهَو السََّالمُ فـََقاَل لَنَ «هذا حديث خرَّجه الستة يف كتبهم, وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
 ».اِفْيلَ السََّالُم َعَلى ِإْسرَ »: «املنتقى«ويف 
َما ُكنَّا َنْكُتُب يف َعْهِد النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مَن احلديِث ِإالَّ التََّشهَُّد »: «املصنف«ويف 

 ».واالستخارةَ 
عن النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف التشهد، وقال اخلطايب: وقال الرتمذي: هو أصح حديث ُرِوَي 

ًال تشهُّد ابن مسعود، وقال ابن املنذر وأبو علي الطُّوسي: قد رُِوَي أصح احلديث وأشهرها رجا
حديث ابن مسعود من غري وجه، وهو أصح حديث ُرِوَي يف التشهد عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه 

 وَسلََّم.
عمر: بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل العلم لثبوت نقله عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه قال أبو 

، وقال علي بن املديين: مل يصح يف التشهد إال ما نقله أهل الكوفة عن ابن مسعود، وأهل وَسلَّمَ 
 البصرة عن أيب موسى وبنحوه.

مسعود من حديث ابن  قال ابن طاهر: وقال النووي أشدها صحة ابتفاق احملدثني حديث ابن
 َصلَّى ُهللا عليِه عباس، وقال ابن قدامة: قد رُِوَي من غري وجه وهو أصح حديث روي عن النيب



وَسلََّم يف التشهد، وقد رواه عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم معه ابن عمر وأبو موسى وجابر 
 وعائشة رضي هللا عنهم.

)2/131( 

 

َكاَن ابُن َمْسُعوٍد يـَُعلُِّم «م من حديث العالء بن املسيب عن أبيه قال: أليب القاس» األوسط«ويف 
َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، فـََقاَل الرَُّجُل: َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، فـََقاَل رَُجًال التََّشهَُّد، فـََقاَل َعْبُد ِهللا: َأْشَهُد 

َتِهي وقال: مل يروه عن العالء إال اْلُمَفضَّل بن ». إىل َما ُعلِّْمَنا َعْبُد ِهللا: ُهَو َكَذِلَك، َوَلِكْن نـَنـْ
َكاَن النَِّيبُّ «عن علقمة عنه: ُمَهْلَهل تفرد به حيىي بن آدم. ومن حديث أيب محزة عن إبراهيم 

وقال: مل يروه عن ». ِإالَّ بَِتَشهُّدٍ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُعلُِّمَنا التََّشهَُّد َويـَُقوُل: تـََعلَُّموا فَِإنَُّه َال َصَالَة 
مًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوَأْشَهُد َأنَّ حمَُ «أيب محزة إال ُصْغِديُّ بُن سنان، وعند البزار: قَاَل َعْبُد ِهللا: 

لُّ َذِلَك يـَُقْوُل: َوَأْشَهُد أن فـََقاَل الرَُّجُل: وأن ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه فََأَعاَدَها َعَلْيِه َعْبُد ِهللا ِمَرارًا كُ 
، »لُُه فـََقاَل َعْبُد ِهللا: َهَكَذا ُعلِّْمَناُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوالرَُّجُل يـَُقْوُل: َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسو 

َع ابنُ  َمْسُعوٍد  وقال ابن أيب شيبة: َحدَّثَنا وكيع عن إسحاق بن حيىي عن ابن املسيب بن رافع مسَِ
َا يـَُقاُل َهَذا َعَلى الطََّعامِ «رَُجًال يـَُقوُل ِيف التََّشهُِّد: اِبْسِم ِهللا، فـََقاَل:   ».ِإمنَّ

 ُكنَّا الَ نَْدِري َما نـَُقْوُل ِإَذا َجَلْسَنا ِيف الصَّالَةِ «د: وعند أيب داو 
 ».وََكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َقْد ُعلِّمَ 
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ومن حديث زهري: َحدَّثَنا احلسني بن احلرِّ عن اْلَقاِسِم ْبِن ُخمَْيِمَرَة عن علقمَة أنَّ عبَد هللا َأَخَذ بَِيِدِه 
ِإَذا قـُْلَت َهَذا َأْو «عليِه وَسلََّم َأَخَذ بَِيِد عبد هللا فـََعلََّمُه التََّشهَُّد، وفيه:  َوَأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ 

 ».َقَضْيَت َهَذا فـََقْد َقَضْيَت َصَالَتَك، َوِإْن ِشْئَت َأْن تـَُقوَم فـَُقْم، َوِإْن ِشْئَت َأْن تـَْقُعَد فَاقْـُعدْ 
فزاد يف آخره كالًما أدرجه بعضهم عن زهري يف احلديث  وقال الدَّارَُقْطين: رواه زهري عن ابن احلر

 وَفَصَلُه َشَبابَُة عن زهري وجعله من كالم عبد هللا. ووصله بكالم النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم،
وقوله أشبه ابلصواب من قول من أدرجه، وألن ابن ثوابن رواه عن احلسن كذلك وجعل آخره 

ِق حسني اجلُْعِفي وابن عجالن وحممد بن أابن يف روايتهم عن احلسن من قول عبد هللا، والتَِّفا
ق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غريه عن عبد هللا على ترك ذكره يف آخر احلديث مع اتفا

على ذلك، وقال البيهقي: ذهب احلفاظ إىل أن هذا َوْهٌم، وأن ذلك من قول ابن مسعود ُأْدرَِج 



 العلم إىل أن ذلك كان قبل أن ينزل التسليم. يف احلديث، وذهب بعض أهل
قوله: (ِإَذا قـُْلَت ذلَك فقْد متََّْت »: الفصل للوصل اْلُمْدرَِج يف النقل«وقال اخلطيب يف كتابه 

َصَالُتَك) إىل آخره ليس من كالم النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وإمنا هو قول ابن مسعود ُأْدرَِج يف 
َنه َشَبابَُة يف روايته عن زهري بن معاوية وفَصل كالم ابن مسعود من كالم النيب احلديث، وقد بـَيـَّ 
وَسلََّم وكذلك رواه عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن عن احلسن بن احلر مفصًال َصلَّى ُهللا عليِه 

 مبيًنا.
هللاُ عليِه  قال اخلطايب: قد اختلفوا يف هذا الكالم هل هو من كالم ابن مسعود أو من قوله َصلَّى

 وَسلََّم؟
 غري واجبة. فإن صح رفعه ففيه داللة على أن الصالة على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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وقوله: (َقْد َقَضْيَت َصَالَتَك) يعين: معظم صالتك من القرآن العظيم والذكر والرفع واخلفض 
يام إذ كان القيام إمنا يقع عقيبه وال وإمنا بقي عليه اخلروج منها ابلسالم، َفَكىنَّ عن التسليم ابلق

 ».َحتِْرميَُها التَّْكِبُري، َوَحتِْليُلَها التَّْسِليمُ «جيوز أن يقوم بغري تسليم، ألنه يبطل صالته حلديث: 
وقال أبو حممد اإلشبيلي: الصحيح يف هذه الز�دة أ�ا من قول عبد هللا، وزعم أبو زيد الدبوسي 

هتا أبو داود الطيالسي وموسى بن داود الضَّيبِّ وهامشي بن القاسم وحيىي وغريه أن هذه الز�دة روا
بن حيىي النيسابوري يف آخرين متصًال، فرواية َمْن رواه مفصوًال ال يقطع بكونه بن أيب بكر وحيىي 

مدرًجا الحتمال أن يكون َنِسَيُه مث ذكره فسمعه هؤالء متصًال وهذا منفصًال أو قاله ابن مسعود 
 ا كعادته.فـُْتي

ى هللاُ عليِه وقد وجد� يف كتاب النسائي من حديث اإلفريقي عن عبد هللا بن عمرو عن النيب َصلَّ 
متََّْت «ولفظ أيب داود: ». أَنَُّه ِإَذا َجَلَس ِيف آِخِر َصالَتِِه قـَْبَل َأْن ُيَسلَِّم فـََقْد َجاَزْت َصالَتُهُ «وَسلََّم 
 ».َصالَتُهُ 

قال: هذا » العلل«حديث عاصم عن علي مثله، وملا ذكره أبو حامت يف  ويف كتاب البيهقي من
احلكم عن عاصم شيًئا وقد أنكر شعبة على أيب عوانة روايته عن حديث منكر وال أعلم روى 

احلكم، فقال: مل يكن ذاك الذي لقيه احلكم، قال أبو حامت: وال يشبه هذا احلديث حديث 
 ليِه وَسلََّم َلمَّا علَّم املسيء صالته مل يذكر السالم.احلكم، وألن النيب َصلَّى ُهللا ع

)2/134( 

 



َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه «يدل على أن ترك التسليم ليس مبفسد للصالة:  قال الطحاويُّ: والذي
فقد خرج منها إىل »  ِبَصِنْيِعِه ثـََىن رِْجَلُه َفَسَجَد َسْجَدتـَْنيِ وَسلََّم َصلَّى الظُّْهَر َمخًْسا فـََلمَّا ُأْخِربَ 

ا سجدة كان ذلك مفسدة لألربع اخلامسة ال بتسليم، ولو جاء ابخلامسة وقد بقي عليه مما قبله
فلو كان واجبا كالسجدة لكان حكمه كالسجدة فـَُعِلَم أنه ليس بركن بل هو سنة، وَلمَّا ذكر 

ي قال: ليسوا يقولون به، وقد ُرِوَي عن رجل فيه كالم كثري هم ينكرونه، الشافعي حديث عل
عبد هللا، فلما فُِرَض مل يقل أحد من رواة هذا احلديث عن »: املشكل«وقال أبو جعفر يف 

التشهد قال لنا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم غري ابن عيينة، قال أبو جعفر: وحيتمل أن يراد 
] 85ه العطية من هللا تعاىل، قال تعاىل: {ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن} [القصص: ابلفصل هذ

َنا السالُم  ُكنَّا«ويف حديث أيب معمر عن عبد هللا:  نقوُل والنيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بَني َظْهَرانـَيـْ
 ».لى النيبِّ عليَك أيـَُّها النيبُّ، فـََلمَّا قُِبَض قـُْلَنا السالُم ع

 قال أبو جعفر: وإمنا جاء الغلط يف هذا من دون أيب معمر، ألنه جليل ابملقدار.
ما َيُسدُّ حديث أيب معمر من حديث » لرتهيبالرتغيب وا«وعند أيب موسى املديين يف كتاب 
ُهم يـَُقْوُلْوَن ِإَذا «سعد بن إسحاق بن كعب قال:  َسلَُّمْوا َعَلى النَِّيبِّ َكاَنِت الصََّحابَُة َرِضَي ُهللا َعنـْ

فـََقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاُتُه، 
وقال أبو ». َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُهُ  َهَذا السََّالُم َعَليَّ َوَأَ� َحيٌّ فَِإَذا ِمتُّ فـَُقْوُلْوا: السََّالُم َعَلى النَِّيبِّ 

 وأنكر ذلك الطحاوي.» َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُهُ «عمر: أكثر طرق حديث عبد هللا: 
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َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُعلَِّم التََّشهَُّد «من حديث أيب عبيدة عن أبيه: » مسند أمحد«ويف 
 ».َوأمره َأْن يـَُعلَِّم النَّاسَ 

 فإذا قَاَهلَا أصاَبْت كلَّ َمَلٍك ُمَقرٍَّب، وكلَّ َنِيبٍّ ُمْرَسٍل، وكلَّ «بسند صحيح: » مسند أيب قرة«ويف 
 ».عبٍد صاحلٍ 

اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى َأْهِل بـَْيِتِه، َكَما َصلَّْيَت «بسند فيه ضعف: » سنن الدَّارَُقْطين«ويف 
َراِهيَم ِإنَّكَ  َنا َمَعُهْم، اللُهمَّ اَبِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى َأْهلِ  َعَلى آِل ِإبـْ يٌد جمَِيٌد، اللُهمَّ َصلِّ َعَليـْ بـَْيِتِه،   محَِ

َنا َمَعُهْم َصَلَواُت ِهللا َوَصَلَوا يٌد جمَِيٌد، اللُهمَّ اَبِرْك َعَليـْ َراِهيَم ِإنََّك محَِ ُت َكَما اَبرَْكَت َعَلى آِل ِإبـْ
 ».َلى ُحمَمٍَّد النَِّيبِّ اْألَمني , السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُهُ اْلُمْؤِمِنَني عَ 

اِهٌد يـَُقوُل: ِإَذا َسلََّم فـَبَـَلَغ َوَعَلى ِعَباِد ِهللا الصَّاِحلَِني فـََقْد َسلََّم َعَلى َأْهِل السََّماِء َوَأْهِل وََكاَن جمَُ 
 اْألَْرِض.



 : مث يدعو لنفسه مث يسلم وينصرف.»صحيح ابن خزمية«ويف 
َشهَُّد ِيف َوَسِط الصََّالِة َوِيف آِخرَِها فِإْن َكاَن َعلََّمِين َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم التَّ «ويف لفظ: 

َشهُِّدِه ِمبَا َشاَء ُهللا َأْن ِيف َوَسِط الصََّالِة نـََهَض ِحَني يـَْفرُُغ ِمْن َتَشهُِّدِه، َوِإْن َكاَن ِيف آِخرَِها َدَعا يف تَ 
 ».َيْدُعَو مثَُّ ُيَسلِّم
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 الركعتني األوليني كأنه على الرَّْضف قال: قلنا حىت يقوم، قال: وعند أيب عيسى ُحمَسًَّنا: كان يف
وقال: حسن » مَن السُّنَِّة أْن ُخيِْفي التشهدَ « حىت يقوم. وعنده أيًضا قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:

وقال: صحيح على شرط » مَن السُّنَِّة أْن ُخيِْفي التشهدَ «غريب، وعند احلاكم عن عبد هللا: 
زاد عن عائشة قال نزلت هذه اآلية يف التشهد: »: صحيحه«، وَلمَّا خرجه ابن خزمية يف مسلم

 ].110هِبَا} [اإلسراء:  {َوال َجتْهْر ِبَصالِتَك َوال ُختاِفتْ 
يـَْعِين النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا -َكاَن يـَُعلُِّمَنا «وعند احلاكم وقال: صحيح على شرط مسلم عن عبد هللا: 

َأْصِلْح َكِلَماٍت َكَما يـَُعلُِّمَنا التََّشهَُّد َوَملْ َيُكْن يـَُعلُِّمَناُهنَّ: اللُهمَّ أَلِّْف بـَْنيَ قـُُلوبَِنا، وَ   -مَ عليِه وَسلَّ 
 احلديَث.» َذاَت بـَْيِنَنا، َواْهِدَ� ُسُبَل السََّالمِ 

ود، وقد ورد يف وعند ابن بطال: ُرِوَي عن أيب هريرة مرفوًعا يف التشهد كحديث عبد هللا بن مسع
ُمَنا َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُعلِّ «التشهد أحاديث منها عن ابن عباس ِعْنَد ُمْسِلٍم: 

، َالُم السَّ  التََّشهَُّد َكَما يـَُعلُِّمَنا السُّورََة ِمَن اْلُقْرآِن التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت، الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت هلِلَِّ
َنا َوَعَلى ِعَباِد ِهللا الصَّاحلِِ  َني، َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة ُهللا َوبـَرََكاتُُه، السََّالُم َعَليـْ

 ».ُهللا، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل هللاِ 
َنا َوَعَلى ِعَباِد ِهللا الصَّاِحلَِني،  َسَالٌم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ «ويف النسائي:  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُُه، السََّالُم َعَليـْ

 ».ِإالَّ ُهللا، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل هللاِ أْشَهُد َأْن َال ِإَلَه 
 بغري ألف والم وقال الرتمذي: صحيح حسن غريب.» سالٌم َعَليَنا«ويف النسائي: 
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وقال الطحاوي: رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فوقفه، والذي رفعه أبو الزبري وحده، 
مسعود وال قتادة يف  وال يكافئ األعمش وال منصورًا وال املغرية وشبههم وممن روى حديث ابن

 حديث أيب موسى وال أاب بشر يف حديث ابن عمر.



 ».الربكات«هيد عن حممد عنه بز�دة: َحدَّثَنا معاذ عن حبيب بن الش»: املصنف«ويف 
 ».َعْبُدُه َوَرُسولُهُ «وعند ابن ماجه: 

ثًا فيه: وعن أيب موسى َخطَبَـَنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: إِ  َوِإَذا  «َذا َصلَّْيِتم َفذََكَر َحِديـْ
، السََّالُم  َكاَن ِعْنَد اْلَقْعَدِة فـَْلَيُكْن ِمْن قـَْوِل َأَحدُِكمْ  َأْن يـَُقوَل: التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت هلِلَِّ

َنا َوَعَلى َعبَّاِد ِهللا الصَّاِحلَِني، َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُُه، السََّالُم عَ  َليـْ
 ».ْبُدُه َوَرُسولُهُ ُهللا، َوَأنَّ ُحمَمًَّدا عَ 
 ».َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلهُ «وعند أيب داود: 
 ».الصََّالةِ  َسْبُع َكِلَماٍت ِمْن حتَِيَّةِ «وعند ابن ماجه: 

ِلِم َوَخَواِمتَُه ُأْعِطيُت فـََواِتَح اْلكَ «بسند جيد قال النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: »: املصنف«ويف 
 ».َوَجَواِمَعُه، فـَُقلْنا: َعلِّْمَناها � رسول هللا، قَاَل: فـََعلََّمَنا التََّشهُّدَ 
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َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُعلُِّمَنا التََّشهَُّد َكَما يـَُعلُِّمَنا السُّورََة «وعن جابر بن عبد هللا: 
، َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت، السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَةُ آِن اِبسْ ِمَن اْلُقرْ   ِم ِهللا، َواِبهلِل، التَِّحيَّاُت هلِلَِّ

َنا َوَعَلى ِعَباِد ِهللا الصَّاِحلَِني، َأْشَهُد َأنَّ َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، وَ  َأنَّ ُحمَمًَّدا  َأْشَهدُ ِهللا َوبـَرََكاتُُه، السََّالُم َعَليـْ
 ».َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َأْسَأُل َهللا اْجلَنََّة، َوَأُعوُذ ِبِه ِمَن النَّارِ 

قال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما، ألن أمين احتج به حممد، وأبو الزبري احتج به 
ي وبكر بن د الطيالسمسلم، وقال البيهقي: كتبناه من حديث املعتمر وأيب خالد األمحر وأيب داو 

وقال محزة الكناين يف روايته سنن النسائي: قوله ». ابسم هللا وابهلل«بكَّار وغريهم عن أمين بلفظ: 
عن جابر خطأ والصواب أبو الزبري عن سعيد بن جبري وطاوس عن ابن عباس ومل يقل يف التشهد 

حممًدا عن هذا احلديث  سألت»: للالع«بسم هللا وابهلل إال أمين عن أيب الزبري. وقال الرتمذي يف 
فقال: هو غري حمفوظ وهو خطأ والصحيح ما رواه الليث عن أيب الزبري عن سعد وطاوس عن 

 ابن عباس وكذا رواه عبد الرمحن بن محيد عن أيب الزبري مثل ما روى الليث.
رح ش«للطوسي حديث أمين غري حمفوظ، وروينا عن البغوي يف »: األحكام«و » اجلامع«ويف 

أنه قال: ذكر التسمية غري صحيح عند أصحاب احلديث وكذا قاله أبو إسحاق يف  »السنة
 وغريه.» املهذب«
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وقال القاسم بن عساكر: رأيت خبط النسائي ال نعلم أحًدا اتبع أمين على هذا احلديث وخالفه 
ُقْطين: أمين خالف الناس رَ ليث بن سعد وأمين عند� ال أبس عند� به واحلديث خطأ، وقال الدَّا

غمزه غري »: اجلرح والتعديل«لو مل يكن إال حديث التشهد، وقال أبو الوليد الباجي يف كتاب 
حيىي بن معني حلديثه عن أيب الزبري يف التشهد، وقال الشافعيُّ: وقد روى ابن مسعود وجابر وأبو 

 ث كلها ختالف بعضه بعًضا واختالفهاديموسى عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف التشهد أحا
أل�َّ رأينا  -يعين حديث ابن عباس-إمنا هو اختالف يف ز�دة حرف أو نقصه وإمنا أخذ� هبذا 

واحتمل أن يكون كلها »: اختالف احلديث«أمجعها وهو أحبها إلينا، ألنه أكملها، زاد يف كتاب 
َم يعلم اجلماعة واملنفردين التشهد فيحفظه أحدهم لَّ اثبتة وأن يكون رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

 على لفظ، وحيفظه اآلخر على لفظ خيالفه ال خيتلفان يف معىن، أنه أريد به تعظيم هللا تعاىل.
أليب الفضل ابن طاهر: ورواه أبو عاصم عن َعْزرََة بن اثبت أو ابن جريج » أطراف الغرائب«ويف 

غريٌب تفرَّد به محيد بن الربيع عن أيب عاصم، وقال  ثٌ عن أيب الزبري عن جابر وقال: حدي
النووي: ال يـُْقَبُل من احلاكم تصحيحه حديَث جابر فإنَّ الذين َضعَُّفوه أجلُّ من احلاكم وأتقُن. 

 انتهى.
وقد وجد� حلديث أمين يف التسمية ُمَتاِبًعا من حديث علي عند البيهقي عن سعدان بن نصر، 

» أَنَّه كاَن ِإَذا َتَشهََّد قاَل ابسم هللا«ائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عنه: سر َحدَّثَنا وكيع عن إ
 ».ابهلل«قال: وروى عن وكيع عن األعمش عن أيب إسحاق عن احلارث مثله وزادوا: 
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يٍّ من حديث عبد هللا بن عطاء عن البَـْهزي قال: َسأَْلُت اْحلَُسْنيَ َعْن َتَشهُِّد َعلِ » األوسط«ويف 
التَِّحيَّاُت هلِلِ َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباُت َواْلَغاِدَ�ُت «ليِه وَسلََّم: فـََقاَل: ُهَو َتَشهُُّد النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا ع

 احلديَث.» َوالرَّاِئَحاُت، َوالزَّاِكَياُت َوالنَّاِعَماُت السَّاِبَغاُت الطَّاِهَراُت هلِلَِّ 
شهد هو ُرِوَي عن علي ت»: االستذكار«إال َعْمرو بن هاشم، ويف  وقال: مل يروه عن ابن عطاء

من حديث نـَْهَشل بن سعد عن الضحاك عن احلارث » األوسط«أكمل هذه الروا�ت كلها، ويف 
وقال: تفرد به عامر ». َال َصَالَة ِلَمْن َال َتَشهَُّد َلهُ «عنه أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 

 اهيم عن �شل.بن إبر 
ُر اْألَْمسَاِء اْسُم «يًّا ًكاَن يـَُقْوُل ِإَذا َتَشهََّد: من حديث احلارث: َأنَّ َعلِ » املصنف«ويف  اِبْسِم ِهللا، َخيـْ

 ».َكاَن َسِعْيُد ْبُن ُجبَـْريٍ يـَُقْوُل ِيف َتَشهُِّدِه: اِبْسِم هللاِ «وفيه: ». ِهللا عز وجل
، اِبْسِم ِهللا، التَّحِ «ْت ِإَذا َتَشهََّدْت قَاَلْت: ومن حديِث عائشَة أَنـََّها َكانَ  ، َوالصََّلَواُت هلِلَِّ يَّاُت هلِلَِّ



احلديَث. قال البيهقي: الرواية الصحيحة عن عبد الرمحن بن القاسم، وحيىي بن » َوالزَّاِكيَّاُت هلِلَِّ 
إسحاق عن عبد الرمحن  سعيد عن القاسم عنها ليس فيها ذكر التسمية إال ما انفرد هبا حممد بن

 عن أبيه.
َهَذا َتَشهُُّد النيبِّ «عن حممد بن صاحل بن دينار عن القاسم بن حممد مرفوًعا: قال البيهقيُّ: وُرِوَي 

إىل آخره، وقال يف آخره: قال حممد بن صاحل قلت ابسم » َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم التحياُت هلل
، ة، قال البيهقي: والصحيح موقوف وكذا قاله الدَّارَُقْطينهللا، قال القاسم: ابسم هللا كل ساع

 ».َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلهُ «ورواه مالك موقوفًا وفيه: 
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أنَّ رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعلََّمُه الَتِحيَّاُت الصََّلَواُت «ومن حديث عمر بن اخلطاب: 
 ُم َعَلى النَِّيبِّ َوَرْمحَُة هللاُ هلِل، السَّالَ الطَّيَِّباُت اْلُمَبارََكاِت 

َنا َوَعَلى ِعَباِد ِهللا الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال ِإلََه ِإالَّ ُهللا، َوَأْشَهُد َأنَّ   ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوبـَرََكاتُُه، السََّالُم َعَليـْ
 ».َوَرُسولُهُ 

من النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اختار إال توقيًفا  قال أبو عمر: ملا علم مالك أن التشهد ال يكون
تشهد عمر، ألنه كان يعلمه الناس وهو على املنرب من غري نكري من أحد من الصحابة، وكانوا 
متوافرين يف زمانه ومل �ِت عن أحد منهم أنه قال ليس كما وصفت ويف تسلميهم له ذلك مع 

لََّم دليل على اإلابحة والتوسعة فيما جاء عنه يف  عليِه وسَ اختالف روا�هتم عن النيب َصلَّى هللاُ 
ذلك َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مع أنه أمر متقارب كله قريب املعىن بعضه من بعض إمنا فيه كلمة 

 زائدة يف ذلك املعىن أو �قصة.
جيري جمراه ولو كان غريه وقَاَل ابُن التِّْنيِ: هذا خرب جيري جمرى التواتر، ألن الصحابة أقروه عليه 

 لقال له الصحابة َضيـَّْقَت واسًعا وكان من احلاضرين ابن مسعود وابن عباس الذين رو� التشهد.
 وقال ابن حزم: اختار مالك موقوف عمر وقد خالف عمر ابنه فيه.

َوُهَو  التََّشهُّدَ  َأنَّ ُعَمَر َكاَن يـَُعلُِّم النَّاسَ «وعند البيهقي من حديث الدراوردي عن هشام عن أبيه: 
َربِ الَرُسوِل فـَيَـُقوُل: ِإَذا َتَشهََّد َأَحدُُكْم فـَْليَـُقْل: اِبْسِم ِهللا َخْريِ اْألَْمسَاِء، التَّحِ  يَّاُت َخيُْطُب َعَلى ِمنـْ

 احلديَث.» الزَّاِكَياتُ 
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لَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، َوَسلُِّموا َعَلى َعبَّاِد ِهللا اْبَدؤوا أِبَنـُْفِسُكْم بـَْعَد َرُسوِل ِهللا صَ «وفيه: قَاَل ُعَمُر: 
أبو بكر: ورواه ابن إسحاق عن الزهري وهشام عن أبيه عن عبد الرمحن بن قال ». الصَّاِحلِنيَ 

وزاد وقدَّم وأخََّر، ورواه مالك ومعمر ويونس » فـَْليَـُقْل: اِبْسِم ِهللا َخْريِ اْألَْمسَاءِ «عبد عن عمر: 
بن احلارث عن ابن شهاب فلم يذكر التسمية، وقدموا كلميت التسليم على كلميت  وعمرو

قال معمر: وكان الزهري �خذ به ويقول: َعلََّمه عمر الناس على املنرب والصحابة الشهادة، 
 متوافرون وال ينكرونه، قال معمر: وأ� آخذ به.

وإمنا ذكرته، ألن له شاهًدا على ما  وَلمَّا ذكر احلاكم التسمية فيه قال: صحيح على شرط مسلم،
 شرطنا يف الشواهد.

هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َكاَن ِيف َوَسِط الصََّالِة، َأْو ِحَني اْنِقَضائَِها،  َأَمَر� رسولُ «وعن َمسَُرَة: 
، مثَُّ َسلُِّموا َعَلى فَاْبَدؤوا قـَْبَل التَّْسِليِم، فـَُقوُلوا: التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت، َوالصَّ  َلَواُت، َواْلُمْلُك هلِلَِّ

رواه أبو داود بسند صحيح على شرط ابن » َلى قَارِِئُكْم، َوَعَلى أَنـُْفِسُكمْ اْلَيِمِني، مثَُّ َسلُِّموا عَ 
 حبان.

يِق النَّاِجيِّ عن ابن عمر:  دِّ اَب َبْكٍر َأنَّ أَ «ومن حديث زيٍد الَعمِّيِّ عند ابن أيب شيبة عن أيب الصِّ
دِّيق رضي هللا عنه َكاَن يُعلُِّمُهُم التََّشهَُّد َعَلى اْلِمنْـ  َياَن ِيف اْلِكَتاِب: التَِّحيَّاُت الصِّ بـْ َربِ َكَما يـَُعلُِّم الصِّ

 احلديَث.» َوالصََّلَواُت َوالطَّيَِّباتُ 
ِحيَّاُت هلِل الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت التَّ «وعن ابن عمر عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف التشهد: 

َنا َوَعَلى «قال ابن عمر: وزِْدُت فيها: » َوَرْمحَُة هللاِ السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَِّيبُّ  َوبـَرََكاتُُه، السََّالُم َعَليـْ
 ».ِعَباِد ِهللا الصَّاِحلَِني َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ هللاُ 
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رواه أبوداود » َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ «عمر وزِْدُت فيها:  قال ابن
اِبْسِم ِهللا، التَِّحيَّاُت «عن �فع عنه موقوفًا عنه بلفظ: » أاملوط«بسند صحيح، ورواه مالك يف 

ُم َعَلْيَك أيُّها النَِّيبِّ َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُُه، َشِهْدُت َأْن َال ِإلََه ِإالَّ هلِل، الصََّلَواُت هلِل، الزَّاِكَياُت هلِل، السَّالَ 
، فَِإَذا َأرَاَد َأْن ُيَسلَِّم، قَاَل: السََّالُم َعَلى النَِّيبِّ َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُُه، ُهللا، َشِهْدُت َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل هللاِ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد ِهللا الصَّاِحلَِني، السََّالُم َعَلْيُكمْ السََّالُم َعلَ  إنَّ رسوَل هللا «زاد َرزِيٌن يف كتابه وقال: ». يـْ
 ».َمَرُه ِبَذِلكَ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أَ 

: أما التسمية يف هذا عن ابن عمر فهي وإن كانت صحيحة فيحتمل أن تكون  وقال البيهقيُّ
قد روينا عنه عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حديث التشهد ليس فيه التسمية، ز�دة من جهته، ف



ئشة كالمها عن النيب قال: وروى اثبت بن زُْهر عن �فع عن ابن عمر وهشام عن أبيه عن عا
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف التسمية قبل التحية، واثبت منكر احلديث، والصحيح عن ابن عمر 

َع رَُجًال يـَُقْوُل: اِبْسِم ِهللا التَِّحيَّاُت هلِل «كما رويناه، قال وروينا عن ابن عباس: موقوف   أَنَُّه مسَِ
تَـَهَرهُ   ».فَانـْ

َكاَن «ُهَشْيٌم، َحدَّثَنا عبد الرمحن بن إسحاق عن ُحمَاِرٍب عن ابن عمر:  َحدَّثَنا» املصنف«ويف 
 ».لُِّمَنا التََّشهَُّد ِيف الصََّالِة، َكَما يـَُعلُِّم اْلُمْكِتُب اْلوِْلَدانَ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـُعَ 

قد اتبع عليًّا أاب نصر على رفعه ابُن وملا ذكر الدَّارَُقْطين لفظ أيب داود قال: هذا إسناد صحيح، و 
 عدي عن شعبة ووقفه غريمها. انتهى.

 ادة مرفوًعا وقال تفرد به سهل بن بكار.قد رواه أبو القاسم من حديث أابن بن يزيد عن قت

)2/144( 

 

َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «ويف حديث موسى بن ُعبَـْيَدَة َوَخارَِجة ومها ضعيفان: 
ِيبُّ َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُُه، َباُت الزَّاِكَياُت هلِل، السََّالُم َعَلْيَك أَيـَُّها النَّ يـَُعلُِّمَنا التََّشهَُّد التَِّحيَّاُت الطَّيِّ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد ِهللا الصَّاِحلَِني، َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه َوأَ  نَّ ُحمَمًَّدا السََّالُم َعَليـْ
 ».لَّمَ لُُه, مثَُّ ُيَصلِّي َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ َعْبُدُه َوَرُسو 

وقال الرتمذي: سألت حممًدا عن حديث شعبة يعين هذا، فقال: روى شعبة عن أيب بشر عن 
جماهد عن ابن عمر، وروى سفيان عن جماهد عن أيب معمر عن ابن مسعود وهو احملفوظ عندي، 

يب بكر ن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وُرِوَي عن ابن عمر عن أقلت: فإنه ُرِوَي عن ابن عمر ع
قال: حيتمل هذا وهذا، قال: حممد وعبد الرمحن بن إسحاق الذي روى عن حمارب عن ابن عمر 

 يف التشهد هو الكوفة وهو ضعيف احلديث، ووقفه ابن عدي قد تقدم من عند
 الدَّارَُقْطين أن ابن عدي رفعه فينظر.

بو سعيد: كنا ال أيب سعيد التحيات هلل مثل حديث ابن مسعود سواء ويف آخره قال أ وعند
 نكتب شيًئا سوى القرآن والتشهد رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح.
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رجح أصحاب أيب حنيفة حديث ابن مسعود وزعموا أن حديث ابن عباس مضطرب املنت، فمن 
». وأن حممًدا«ي: اضطرابه أنَّ الشافعي رواه بتنكري السالم وأمحد بتعريفه، وقال أمحد والشافع



والسالم ». وأن حممًدا رسول هللا«ويف رواية ِعْنَد ُمْسِلٍم: ». وأشهُد أنَّ حممًدا«لم وغريه: ويف مس
معرف، فإن قالوا: رجحناه لز�دة املباركات ملوافقتها اآلية الكرمية حتية من عند هللا مباركة، 

ه تعاىل: {َوِإَذا ق ذلك لفظ القرآن يف قولفيقال: قال الطحاوي: مل ُتْشرَْع حيَّاكم هللا وإن واف
َها} [النساء:  ] ويف حديث جابر املذكور قبُل ز�داٌت أيًضا  86ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا أبَِْحَسَن ِمنـْ

كان ينبغي أن يعتمد يف حديث غريه، قال البيهقي: حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن 
يث ابن عباس: وهو كان ال ما يدل على تقدمه على حدمسعود فيقال يف حديث ابن مسعود 

يعلمنا، وكان يشعر ابالستمرار ولو علمه مرة يف آخر عمره ملا َحُسَن أن يقال كان يعلمنا خبالف 
ابن مسعود فإنه قال: َعلََّمِين، فلو علمه يف آخر عمره مرة لصدق ووافقه عليٌّ وكذا ذكر�ه عن 

راب فيه كغريه، وألن أكثر أهل العلم قال لى املنرب، وألنه ال اضطأيب بكر أنه كان يعلمه الناس ع
به واختاره حني قال اخلطايب والعجب من الشافعي كيف اعتمد حديث ابن عباس وترك حديث 

ابن مسعود، قال أبو سليمان: فيه إجياب التشهد، وإليه ذهب الشافعي خالفًا أليب حنيفة 
ُهللا عليِه وَسلََّم مستحب والقعود  ة على رسول هللا َصلَّىومالك، قال أبو حنيفة: التشهد والصال

قدر التشهد واجب رجع إىل ترجيح حديث ابن مسعود وألنه بواو العطف يف مقامني واملعطوف 
ينبغي فيه املغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه فيكون ثناًء مستقًال بفائدته، وإذا سقطت واو 

حًدا بيانه، ولو قال: وِهللا والرمحن صفة له فيكون الثناء وا العطف كان ما عدا اللفظ األول
والرحيم كانت أمياً� ثالاًث، ولو قال: وهللا الرمحن الرحيم كانت مييًنا واحدة يلزمه كفارة واحدة 

 وهلذا كان دخول
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 الواو بني الصفات أقوى يف املعىن كقوله:
 ِة ِيف املُْزَدَحمْ إَىل املَِلِك الَقْرِم َوابِن اهلَُماِم ... َولَْيِث الَكِتيبَ 

 او بني الصفة واملوصوف، وقاَل ابن مالك:وأكثر النحاة منعوا دخول الو 
رمبا عطفت نعًتا على منعوته، فإذا جعلت التحيات مبتدأ ومل تكن صفة ملوصوف حمذوف كان 
قوله والصلوات مبتدًأ كيال يعطف نعًتا على منعوته فيكون من ابب عطف اجلمل بعضها على 

ت بغري واو، وزعم بعضهم أن واو مجلة مستقلة بفائدهتا وهذا املعىن ال يوجد إن كانبعض وكل 
 العطف قد تسقط وأنشد:

 َكيَف َأصَبحت َكيَف أمسيت ِممَّا ... يـُْثِبُت الُودَّ ِيف فـَُؤاِد اْلَكرِمي
املراد كيف أصبحت وكيف أمسيت وهذا أوىل من إسقاط الواو العاطفة يف عطف اجلمل، وأيًضا 



لف والالم وهو يفيد االستغراق والعموم، يف حديث ابن مسعود ابلسالم معرف يف املوضعني ابأل
وَأَمَرُه أْن يعلمه الناس فيه ز�دة على التعليم الذي يف التشهدين واألمر للوجوب وإن مل جيب فيه 

 حابه بذلك.ز�دة استحباب وحث وأتكيد وكذا قوله كفِّي بَني َكفَّْيِه وكذا أخذ ابن مسعود أص
أصحابه فقال: بواو أو بواوين، فقال: أبو حنيفة  قيل: دخل أعرايب على أيب حنيفة وهو مع

بواوين، فقال األعرايب: ابرك هللا فيك كما ابرك يف ال وال فلم يعلم أحد من أصحابه ما قااله 
هد ابن فسألوه، فقال: سألين عن التشهد هل هو بواو واحدة كتشهد أيب موسى أو بواوين كتش

 يك كما ابرك يف الشجرة املباركة ال شرقية وال غربية.مسعود، فلما قلت: بواوين قال: ابرك هللا ف
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و (التَِّحيَّاُت) مجع حتية وهي السالمة من مجيع اآلفات، وقيل: البقاء الدائم، وقيل: العظمة، ويف 
يف تفسريها هي أمساء هللا السالم  التحية السالم، وقال اخلطايب: روي عن أنس»: اْلُمْحَكمِ «

الطيبات ال ُحيَيَّا هبا  املؤمن املهيمن العزيز اجلبار األحد، قال: التحيات هلل تعاىل هبذه األمساء وهي
غريه، وقال ابن األثري: التحياُت كلماٌت خمصوصٌة كانِت العرُب ُحتَيِّي هبا امللوك كقوهلم: (أَبـَْيَت 

وِعْم ظالًما وزه هزاز)، سأل أن يعيش عشرة آالف سنة وكلها ال يصح منها  اللَّْعَن وانـَْعم صباًحا،
اْستُـْعِمَل معىن التعظيم، فقيل: قولوا التحيات هلل أي: الثناء شيٌء للثناء على هللا تعاىل فـَُرتَِكْت و 

 والعظمة والتمجيد كما يستحقه وجيب له.
ل أبلغ وللثاين أحسن، وقال القرطيب: وقوله: (هلل) هذه الالم الم امللك والتخصيص وهي لألو 

جيوز أن يراد به فيه تنبيه على أن اإلخالص يف العبادات واألعمال ال تـُْفَعل إال هلل تعاىل، و 
 االعرتاف أبن ملك ذلك كله هلل تعاىل.

وقوله: (والصََّلوات) قيل: أراد الصلوات اخلمس، وقيل: النوافل، قال ابن األثري: واألول أقوى، 
 ألزهري: العباداتوقال ا

حلافظ الدين: التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات » املنافع«ويف 
َنا) أراد احلاضرين من اإلمام واملأمومني واملالئكة عليهم ال عبادات املالية. وقوله: (السََّالُم َعَليـْ

 السالم وغريهم.
 جاج: هو القائم مبا عليه من حقوق هللا تعاىل وحقوق العباد.و (الصَّاِحلِْنيَ) مجع صاحل، قال الز 

ياء إىل األموات، وذكر الفخُر الفارسيُّ وقال القرطيبُّ: فيه تنبيه على أن الدعاء يصل من األح
واخلُْربِيُّ معىن السالم على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أي: اسم هللا عليك، وأتويله ال َخَلوَت من 



ات والربكات وَسِلْمَت من املكاره واملذامِّ واآلفات فإذا قلنا: اللَّهمَّ سلم على حممد إمنا يريد اخلري 
 ب حملمد يف دعوته وأمته وذكره السالمة من كل نقص.اللَّهمَّ اكت
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وقال حافظ الدين: يعين السالم الذي َسلََّمه هللا تعاىل عليك ليلة املعراج، ورُِفَع ليدل على 
ُهُه وال يـُْعَرُف الثبوت ابالبتداء. وقال ابن األثري: السَّالُم اْلُمَنكَُّر  أراد سالًما عظيًما ال يُْدَرُك ُكنـْ

َقْدرُُه فهو جليل يف اببه خطري يف شأنه، وأكثر ما جاء يف القرآن ُمَنكًَّرا، ومن رواه ُمَعرَّفًا فألنه 
 مستغرقًا ألنواع السالم.أراد إما سالًما معهوًدا أو جنس السالم ليكون 

مسعت أاب علي »: الرسالة«قاسم القشريي فيما رويناه يف كتاب و (الِعَباِد) مجع عبد، وذكر أبو ال
الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية وال اسم أمت للمؤمن من الوصف ابلعبودية وهلذا 

نت أشرف أوقاته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف قال هللا للنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ليلة املعراج وكا
] وقال يف تلك الليلة: {فََأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما 1َحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه} [اإلسراء: الدنيا: {ُسبْ 

 ].9َأْوَحى} [النجم: 
، واجلمع  العبد اإلنسان حرًّا كان أو رقيًقا، يذهب إىل أنه مربوب لباريه»: اْلُمْحَكمِ «ويف  جلَّ وعزَّ

وُعْبَدان، وأعابُد مجع َأْعُبد، والِعِبدَّى والِعِبدَّاء واملعبوداء  أعُبٌد وعبيد وِعَباد وُعْبٌد وِعْبَدانٌ 
واملَْعَبَدُة أمساء اجلمع، وجعل بعضهم العباد هلل وغريه من اجلمع هلل وللمخلوقني، وَخصَّ بعضهم 

  امللك، والَعْبدل العبد، المه زائدة، واألنثى عبدة.ابلِعِبدَّى: العبيد الذين ُوِلدوا يف
 الدَُّعاِء قـَْبَل السََّالِم) (اَببُ 
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، َأْخبَـَرَ� ُعْرَوُة، َعْن َعاِئَشَة:  - 832 َأنَّ َرُسوَل «َحدَّثَنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ
َم َكاَن يَْدُعو ِيف الصََّالِة: اللُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الَقْربِ، َوَأُعوُذ ِبَك يِه وَسلَّ ِهللا َصلَّى ُهللا عل

َنِة املَْحَيا واملََماِت، اللُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن املَ  َنِة املَِسيِح الدَّجَّاِل، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ ْأمثَِ ِمْن ِفتـْ
َلُه قَاِئٌل: َما َأْكثـََر َما َتْسَتِعيُذ ِمَن املَْغَرِم، فـََقاَل: ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َغرَِم، َحدََّث َفَكَذَب، فـََقاَل  َواملَْغَرِم،

 ]832[خ ». َوَوَعَد فََأْخَلفَ 
ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «وعن الزهري: أخربين عروة َأنَّ َعاِئَشَة قَاَلْت:  يُذ ِيف َيْسَتعِ  مسَِ

َنِة الدَّجَّالِ   ».َصَالتِِه ِمْن ِفتـْ



»: األحكام«وزعم الشيخ ضياء الدين وأبو الربكات عبد السالم بن عبد هللا بن تيمية يف كتابيهما 
اللُهمَّ ِإّينِ «أن هذا احلديث خرَّجه الشيخان، وعندمها أيًضا من حديث أيب هريرة مرفوًعا بلفظ: 

َنِة اْلَمِسيِح الدََّجالِ َعَذاِب اَأُعوُذ ِبَك ِمْن  َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت، َوِمْن ِفتـْ  ».ْلَقْربِ، َوِمْن ِفتـْ
 ِإَذا فـَرََغ َأَحدُُكْم ِمَن التََّشهُِّد اْألَِخِري، فـَْليَـتَـَعوَّْذ اِبهلِل ِمْن َأْرَبٍع: ... ) احلديَث.«وعند ابن ماجه: 

ما «اَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لرجٍل: شرطهما قَ وعند ابن خزمية وصححه احلاكم على 
ُأْحِسُن تـَُقوُل ِيف الصََّالِة؟ قَاَل: أََتَشهَُّد مثَُّ َأْسَأُل َهللا اْجلَنََّة، َوَأُعوُذ ابهلِل ِمَن النَّاِر، َأَما وِهللا َما 

 ».نُ ا نَُدْندِ َدْنَدنـََتَك َوَال َدْنَدنََة ُمَعاٍذ، فـََقاَل: َحْوهلََ 
ْنَدنَُة الكالم الذي ال يفهم.  قال ابن خزمية: والدَّ
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وعند البخاري أيًضا من حديث عبد هللا بن عمرو عن أيب بكر قَاَل َ� َرُسْوَل ِهللا: َعلِّْمِين ُدَعاًء 
َال يـَْغِفُر الذَّنُوَب ِإالَّ أَْنَت، ّينِ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثريًا وَ ُقل اللُهمَّ إِ «َأْدُعو ِبِه يف صاليت، فـََقاَل: 

 ».فَاْغِفْر ِيل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، َواْرَمحِْين ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
 عن أيب الطاهر فقال (عن ابن عمر أن أاب بكر) فجعله من» اليوم والليلة«وخرجه النسائي يف 

جعله من مسند أيب بكر مما ذكره البخاري فاهلل مسند ابن عمر، ورواه مسلم عن أيب الطاهر ف
 تعاىل أعلم ِممَّن الوهم من أيب الطاهر أو من اآلخذ عنه؟.

يـَُعلُِّمُهُم  َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يـَُعلُِّمُهْم هَذا الدَُّعاَء َكَما«وِعْنَد ُمْسِلٍم عن ابن عباس: 
، يـَُقوُل: قـُْوُلْوا اللُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، وَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب السُّورََة ِمَن اْلُقْرآنِ 

َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَما َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ  ».تِ اْلَقْربِ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ
ٍل، َسَأَهلَا َعمَّا َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْدُعْو ِبِه، وعن عائشَة َأنَّ فـَْرَوَة ْبَن نـَْوفَ 

 ».فـََقاَلْت:َ اَن يـَُقوُل: اللُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت، َوِمْن َشرِّ َما َملْ َأْعَملْ 
 ».الَتِهِ ثِْيِين ِبَشيٍء َكاَن َيْدُعو ِبِه ِيف صَ َحدِّ «زاد النسائي: 
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وعن ِحمَْجِن ْبِن اْألَْذرَِع َدَخَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلَمْسِجَد، فَِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل َقْد َقَضى 
ِذي َملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلْد، هَُّد َوُهَو يـَُقوُل: اللُهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك َ� أهللَُّ اْألََحُد الصََّمُد، الَّ َصَالَتُه، َوُهَو يـََتشَ 

 ِه وَسلََّم:َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد، َأْن تـَْغِفَر ِيل ُذنُوِيب، ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيُم، فـََقاَل َصلَّى ُهللا علي



 خني.، وقال احلاكم: صحيح على شرط الشي»صحيحه«َثَالاًث أخرجه ابن خزمية يف » َقْد ُغِفَر َلهُ «
 َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «وعن شداد بن أوس: 

ْألَْمِر، َوَأْسأَُلَك َعِزميََة الرُّْشِد، يـَُعلُِّمَنا َكِلَماٍت َنْدُعو هِبِنَّ ِيف َصَالتَِنا، اللُهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك الثـََّباَت ِيف ا
َباَدِتَك، َوَأْسأَُلَك قـَْلًبا َسِليًما، َوِلَساً� َصاِدقًا، َوَأْستَـْغِفُرَك ِلَما َوَأْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك، َوُحْسَن عِ 

رواه أمحد من حديث رجل من ». َلمُ تـَْعَلُم، َوَأْسأَُلَك ِمْن َخْريِ َما تـَْعَلُم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما تـَعْ 
 بين حنظلة عنه.

» النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَُقْوُل ِيفْ َصالَتِهِ َأنَّ «وعند النسائي إبسقاط هذا اجملهول: 
 احلديَث.
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َها، َوِفْيِه: َأَما ِإّينِ َدَعْوُت فيها ِبُدَعاٍء َكاَن َرُسوِل ِهللا  وعن عمار بن �سر: َوَصلََّى َصَالًة فََأْوَجَز ِفيـْ
اللُهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب َوُقْدرَِتَك َعَلى اْخلَْلِق، َأْحِيِين َما َعِلْمَت «َم َيْدُعْو ِبِه: َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

ًرا ِيل، َأْسأَُلَك َخْشيَـَتَك ِيف اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة، وَكَ  ًرا ِيل، َوتـََوفَِّين إذا كانت اْلَوفَاَة َخيـْ ِلَمَة اْحلََياَة َخيـْ
َة النََّظِر ِإَىل َوْجِهَك، والشَّْوَق ِإَىل ِلَقاِئَك، َوالرَِّضا َوالَقصْ احلَقِّ ِيف الَغَضِب  َد ِيف الَفْقِر َوالِغَىن، َوَلذَّ

ميَاِن، َواْجَعْلَنا هُ  َنٍة ُمِضلٍَّة، اللُهمَّ ربنا زَيَِّنا ِبزِيَنِة اْإلِ َداًة َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َومن ِفتـْ
 ».ُمْهَتِدينَ 

 عطاء بن السائب عن أبيه عنه.رواه أيًضا من حديث 
وعن أيب طلحة: َجاَءْت ُأمُّ ُسَلْيٍم ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََقاَلْت: َ� َرُسوَل ِهللا، َعلِّْمِين  

ِيَسبِِّحي َهللا َعْشًرا، َواْمحَِديِه «َكِلَماٍت َأْدُعو هِبِنَّ ِيف َصَالِيتْ قَاَل:  ِه َعْشًرا، مثَُّ َسِليِه َعْشًرا، وََكربِّ
 خرجه ابن خزمية وقال احلاكم: صحيح على شرط مسلم.» َحاَجَتِك، يـَُقوُل: نـََعْم، نـََعمْ 

رََمَق رَُجٌل َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّْي َفَجَعَل يـَُقْوُل «وعن عبيد بن القعقاع قال: 
ْع ِيل ِيف َذاِيت، َواَبِرْك ِيل ِفيَما َرزَقْـَتِين  ِه اللُهمَّ اْغِفرْ ِيف َصالَتِ  رواه أمحد يف » ِيل َذْنِيب، َوَوسِّ

 ».مسنده«
قَاَل ِيل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإّينِ ُأْوِصْيَك ِبَكِلَماٍت تـَُقْوُهلُنَّ ِيف ُكلِّ «وعن معاذ بن جبل: 

 رواه أمحد وهذا لفظه.». ، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ ينِّ َعَلى ِذْكِركَ َصَالٍة اللُهمَّ َأعِ 
 ».يـَُقْوُهلُنَّ ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصَالةٍ «وعند أيب داود والنسائي: 
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للُهمَّ َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمْن آِخِر َما يـَُقْوُهلُنَّ ِمَن التََّشهُِّد والتَّْسِلْيِم ا«وعن علي: 
، أَْنَت اْغِفْر ِيل َما َقدَّ  ْمُت َوَما َأخَّْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، َوَما َأْسَرْفُت، َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمينِّ

ُر، َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنتَ  ُم، َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ  رواه مسلم.» اْلُمَقدِّ
  صالته:اختلف العلماء فيما يدعو به اإلنسان يف

د ال جيوز الدعاء فيها إال ابألدعية املأثورة أو املوافقة للقرآن العظيم لقوله فعند أيب حنيفة وأمح
ِإنَّ َصَالتـََنا َهِذِه َال َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكَالِم »: «صحيح مسلم«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من 

َا ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّ  ُر َوِقَراَءُة اْلُقرْ النَّاِس ِإمنَّ وذكره ابن أيب شيبة عن إبراهيم وطاوس وحممد ». آنِ ْكِبيـْ
 بن سريين، وقال الشافعي ومالك: جيوز أن يدعو فيها بكل ما جيوز الدعاء به خارج الصالة

 من أمور الدنيا والدين مما يشبه كالم الناس وال تبطل صالته بشيء من ذلك عندمها.
شة، وألن مسلًما ذكر عن طاوس أنه أمر ضية التعوذ الذي يف حديث عائوأما ابن حزم فقال بفر 

 ابنه إبعادة صالته اليت مل َيدُْع فيها.
وفيه إثبات عذاب القرب وهو مذهب اجلماعة وقد بـَيـَّنَّا يف كتاب الطهارة أنه أيًضا مذهب املعتزلة 

هذا ما رواه جعفر وأن من يستثنيهم يف ذلك غري مصيب، قال الطربي: فإن قيل قد عارض 
ُنُه، َما َملْ َيُكْن «أَبِيِه، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َجْعَفٍر يـَْرفـَُعُه:  ترمجة َعنْ  ِإنَّ َهللا َمَع الدَّاِئِن َحىتَّ يـُْقَضى َديـْ

 ».ِفيَما َيْكَرُه ُهللا عزَّ وجلَّ 
َلَة ِإالَّ َوُهللا َمِعي.ِإّينِ َأْكَرُه َأْن أَبِيوكاَن ابُن َجْعَفٍر يـَُقوُل ِخلَازِنِِه: اْذَهْب َفُخْذ ِيل ِبَدْيٍن فَ   َت الَليـْ

 قال الطربي: وكال احلديثني صحيح وقد بـَنيََّ يف نفس احلديث معنامها.
 وأما (اْلَمْغَرم) الذي استعاذ منه فله أوجه ثالثة:
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خيه، أو مستدين وله إما أن يكون يف مباح ولكن ال وجه عنده لقضائه فهو متعرٌض هلالِك مال أ
ىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه إىل القضاء سبيل غري أنه يرى ترك القضاء وهذا غري صحيح ابلنسبة إ

 وَسلََّم اللَّهمَّ إال أن يرتك على التعليم لألمة، والثالث كرهت ذكره وهللا أعلم.
َنِة اْلَمْحَيا واْلَمَماِت) أرشد أمته إىل قول ذلك  ويريد احلياة واملوت، وَحيتمل زماَن وقوله: (مْن ِفتـْ

يت منه املصدر والزمان واملكان بلفظ واحد، ذلك، ألن ما كان معتلَّ العني من الثالثي فقد �
ويريد بذلك حمبة الدنيا وما بعدها، ويريد بذلك حالة االحتضار وحالة اْلُمَساءَلِة يف القرب فكأنَّه 

لتثبيت فيهما كما قال تعاىل: {يـُثـَبُِّت ُهللا الَِّذيَن آَمُنوا ملا استعاذ من فتنة هذين املقامني سأل ا
نـَْيا َوِيف اْآلِخَرِة} [إبراهيم: اِبْلَقْوِل الثَّا  ].27ِبِت ِيف اْحلََياِة الدُّ



 أدان. -بكسر الراء-وأما (اْلَمَأَمث) فهو اإلمث جير إىل الذَّمِّ والعقوبة، واملغرم الدَّْيِن، َغرَِم 
 ِفَرًة مْن ِعْنِدَك) قال ابن اجلوزي: فإن قيل وهل تكون املغفرة إال من عند هللا؟وقوله: (َمغْ 

 اجلواب: أن املعىن َهْب يل الغفران بفضلك وإن مل أكن أهًال له بعملي.ف
ًرا) ويف مسلم ابلباء املوحدة، قال النووي: فينبغي أن يقول كثريًا، وأما تعوذه  وقوله: (ظُْلًما َكِثيـْ

دجال فذكر أبو الفرج إن قيل كيف احتاج أن يستعيذ من الدجال وقد ثبت أن من فتنة ال
ى املسيح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يذوب ونبينا أعلى منه منزلة؟ فاجلواب من ثالثة الدجال إذا رأ

 أوجه:
 أحدها: أنه أراد أن يعلمنا.

 الثاين: أن يكون تعوذ منه ألمته.
 و حمتاج إىل االستعاذة من كل شيء. انتهى.الثالث: ألن عصمته من هللا وه

 اجلواب املرضي هو األول وهللا تعاىل أعلم.
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وأما الصالة على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إذا ذُِكَر ومن قال بوجوهبا تعلق مبا رواه أبو نعيم 
دَّثَنا إبراهيم بن الرمحن بن سالم، حَ من حديث عبد » عمل اليوم والليلة«احلافظ يف كتابه 

َمْن ذُِكْرُت ِعْنَدُه فـَْلُيَصلِّ «طهمان، َحدَّثَنا أبو إسحاق عن أنس قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 ».َعَليَّ 

وعن جابر من حديث عبد الرمحن بِن َمْغَراَء عن الفضل بن مبشر عنه قال: مسعت النَِّيبَّ َصلَّى 
 ».َمْن ذُِكْرُت ِعْنَدُه فـَْلُيَصلِّ َعَليَّ فـََقْد َشِقيَ «  عليِه وَسلَّمَ هللاُ 

 وأما الصالة عليه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف الصالة:
ونقله »: شرح املهذب«فمذهب الشافعي رمحه هللا تعاىل أ�ا فرض يف التشهد اآلخر، قال يف 

ابن مسعود وأيب مسعود البدري لشيخ أبو حامد عن أصحابنا عن عمر بن اخلطاب وابنه ونقله ا
وهو أحد الروايتني عن أمحد، وقال إسحاق: إن تركها عمًدا مل تصح صالته وإن تركها سهًوا 
رجوت أن جتزئه، وقال ابن أيب زيد عن ابن اْلَموَّاِز: الصالة على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 

 فريضة.
وحكى ابن القصار أنَّ ابن املواز يراها فريضة يف من فرائض الصالة، قال أبو حممد: يريد ليست 

 الصالة لقول الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء: هي مستحبة.
وقال ابن حزم: فإن قال قائل: ِملَ َملْ جتعلوا الصالة على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف إثر التشهد 



 عي؟فرًضا كما يقول الشاف
يب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مل يقل إن هذا القول فرض يف الصالة وحنن نقول إنه فرض قلنا: ألن الن

على كل مسلم أن يقوله مرة يف الدهر، وزعم حممد بن جرير الطربي والطحاوي أنه ال سلف 
 حملمد بن إدريس يف قوله وال سنة يتبعها.
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ل مجاعة من الفقهاء إال الشافعي، وال أعلم له وقال اخلطايبُّ: ليست بواجبة يف الصالة وهو قو 
احل قبل الشافعي وإمجاعهم، فيها فائدة والدليل أ�ا ليست من فروض الصالة َعَمُل السلف الص

 وقد َشنَّع الناس عليه يف هذه املسألة جًدا. انتهى.
خرجه ابن لقائل أن يقول بل للشافعي يف قوله سنة يتبعها وسلٌف قاله قبله، فأما السنة فما 

، وقال الدَّارَُقْطين: هذا إسناد حسن، وقال احلاكم: صحيح »صحيحهما«خزمية وابن حبان يف 
َأقْـَبَل رَُجٌل َحىتَّ َجَلَس «م، وقال البيهقي: إسناد صحيح عن أيب مسعود قال: على شرط مسل

ِهللا، َأمَّا السََّالُم َعَلْيَك، فـََقْد َعَرفْـَناُه، بـَْنيَ َيَدِي النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََقاَل: َ� َرُسوَل 
نَ  َنا َأنَّ َفَكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك ِإَذا َحنُْن َصلَّيـْ ا ِيف َصَالتَِنا َصلَّى هللا َعَلْيَك؟ قَاَل: َفَصَمَت َحىتَّ َأْحبَـبـْ

ُتْم فـَُقو   ُلوا: اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد النَِّيبِّ اْألُمِّيِّ الرَُّجَل َملْ َيْسأَْلُه، مثَُّ قَاَل: ِإَذا أَنـُْتْم َصلَّيـْ
 احلديَث.» َوَعَلى آِل ُحمَمَّدٍ 

َمْن «ُقْطين من حديث جابر عن أيب جعفر عنه قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وعند الدَّارَ 
َها َعَليَّ َملْ تـُْقَبْل مِ   وقال: الصحيح من كالم أيب جعفر.» ْنهُ َصلََّى َصَالًة َملْ ُيَصلِّ ِفيـْ

 ».ُأِمْرَ� أْن ُنَصلِّي َعَلْيَك ونسلم«وعند ابن حزم مصحًحا بسكونه: 
َ� «ويف مسند الشافعي من حديث إبراهيم، أخربين صفوان عن أيب سلمة عن أيب هريرة أنه قال: 

فـََقاَل: تـَُقوُلوَن: اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِل  -ةِ يـَْعِين: ِيف الصََّال -َرُسوَل ِهللا، َكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ 
 احلديَث.» ُحمَمَّدٍ 
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ِد َهللا تَـ  َع النَّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رَُجًال يَْدُعو ِيف َصَالتِِه َملْ ُميَجِّ َعاَىل، َوَملْ وعن َفَضاَلَة بِن ُعبَـْيٍد: مسَِ
، مثَُّ َدَعاُه »َعِجَل َهَذا«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََقاَل النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َعَلى النَِّيبِّ  ُيَصلِّ 

عليِه  ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم، فـَْليَـْبَدْأ بَِتْمِجيِد ِهللا، مثَُّ ُيَصلِّي َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ « -َأْو ِلَغْريِهِ -فـََقاَل َلُه: 



قال احلاكم، وقد أسند هذا عن ابن مسعود أنه قال يتشهد الرجل مث » َوَيْدُعْو لِنَـْفِسهِ  وَسلََّم،
يصلي على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مث يدعو مبا شاء خرجه ابن خزمية وابن حبان يف 

اكم على شرط ، وقال الرتمذي واحلاكم والطُّوسي صحيح، زاد أبو عبد هللا احل»صحيحهما«
خني وال نعرف له علة وله شاهد صحيح على شرطهما عن ابن مسعود أنه قال يتشهد الشي

 الرجل مث يصلي على النيب صلى هلل عليه وسلم مث يدعو لنفسه.
قال احلاكم: وقد أسند هذا عن ابن مسعود إبسناد صحيح عن رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم 

احلديَث » ِيف الصََّالِة فـَْليَـُقِل: اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُحمَمَّدٍ  هََّد َأَحدُُكمْ ِإَذا َتشَ «أنه قال: 
َأنَّ النَِّيبَّ «مث ذكر حديثًا من جهة عبد املهيمن بن عباس بن سهل مسعت أيب حيدث عن جدي: 

َلى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َملْ ُيَصلِّ عَ  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَُقْوُل: َال َصالََة ِلَمنْ 
 ».َصالَتِهِ 

وقال: مل أخرجه على شرطهما فإ�ما ُخيَّرَِجان عن عبد املهيمن، وملا خرَّجه الدَّارَُقْطين قال: عبد 
 املهيمن ليس ابلقوي. انتهى.

غيب الرت «ين يف كتاب وقد وقع لنا هذا احلديث من طريق صحيحة ذكرها أبو موسى املدي
من حديث ُأيبَِّ بن عباس بن سهل وحديثه خمرٌج يف صحيح البخاري وأثىن عليه غري » والرتهيب

 واحد من األئمة.
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رَُكنَّ «وعن بـَُرْيَدَة قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َ� بـَُرْيَدَة ِإَذا َجَلْسَت ِيف َصَالِتَك َفَال تـَتـْ
احلديث رواه الدَّارَُقْطين من حديث َعْمِرو ْبِن ِمشٍْر، » َة َعَليَّ فَِإنـََّها زََكاُة الصََّالةِ الصََّال التََّشهَُّد وَ 

رَُكنَّ التََّشهَُّد الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َوَأّينِ «ولفظ البزار من طريق اجلعفي:  ِإَذا َجَلْسَت ِيف َصَالِتَك َفَال تـَتـْ
َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن «احلديَث. وعن َكْعِب بِن ُعْجَرَة: » َعَليَّ َرُسوُل ِهللا َوالصََّالَة 

َراِهيَم َوآِل ِإبـَْراِهيمَ  ، َواَبِرْك يـَُقْوُل ِيف الصََّالِة: اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـْ
يٌد جمَِيدٌ   مَّدٍ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِل حمَُ  َراِهيَم ِإنََّك محَِ َراِهيَم َوآِل ِإبـْ رواه الشافعي عن ». َكَما اَبرَْكَت َعَلى ِإبـْ

 إبراهيم بن حممد حدثين سعد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عنه.
 ».لصََّالِة َعَليَّ ٍر َوابِ َال َصالًَة ِإالَّ ِبُطُهوْ «وعن عائشة قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

رواه أبو احلسن من حديث َعْمِرو ْبِن ِمشٍْر أيًضا وعن زيد بن حارثة األنصاري قال: قـُْلُت: َ� 
 مَّ اَبِركْ َرُسْوَل ِهللا َقْد َعِلْمَنا َكْيَف ُنَسلُِّم َعَلْيَك َفَكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ قَاَل: َصلُّْوا َعَليَّ َوقـُْوُلْوا اللهُ 

 احلديَث.» ُحمَمَّدٍ  َعَلى



 رواه القاضي إمساعيل بسند صحيح.
َمْن َملْ ُيَصلِّ َعَلى النَِّيبِّ «وأما (السََّلُف) فهو ما ذكره البيهقي عن الشعيب بسند جيد أنه قال: 
 ما تقدم.و » تُهُ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف التََّشهُِّد فـَْلُيِعْد َصَالَتُه، َأْو قَاَل: َال ُجتِْزي َصَال 
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َي بذلك » التنوير«وأما (اْلَمِسْيُح الدَّجَّاُل) لعنه هللا فزعم أبو اخلطاب بن دحية يف كتاب  أنه مسُِّ
نهم من يقرؤه بكسر امليم وتثقيل السني، ألنه ممسوح العني، وقيل: جلوالته يف األرض، قال وم

يٌح ابلتشديد على وزن ِفعِّ  ْيٌل، وعن أيب عمر ومنهم من قال ابحلاء املعجمة وحكى األزهري ِمسِّ
َي َمِسْيًحا، ألنه ال عني له وال حاجب، وقيل: لتمرده،  وذلك كله عند أهل العلم خطأ، وقيل: مسُِّ

 نقش عليه وهللا تعاىل أعلم.وقيل: ُشبِّه ابلدرهم األطلس الذي ال 
 الباب الذي بعده �يت إن شاء هللا تعاىل.

 يِم)(اَبُب التَّْسلِ 
َحدَّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّثَنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َحدَّثَنا الزُّْهِريُّ، َعْن ِهْنٍد بِْنِت  - 837

َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِإَذا َسلََّم قَاَم النَِّساُء ِحَني  َكانَ «احلَاِرِث، َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة قَاَلْت: 
ُفَذ » ْقِضي َتْسِليَمُه، َوَمَكَث َيِسريًا قـَْبَل َأْن يـَُقومَ يَـ  قَاَل ابُن ِشَهاٍب: َوُهللا َأْعَلُم َأنَّ ُمْكَثُه ِلَكْي يـَنـْ

 ]837َف ِمَن الَقْوِم. [خ النَِّساُء قـَْبَل َأْن يُْدرَِكُهنَّ َمِن اْنَصرَ 
عليِه وَسلََّم ِإَذا َسلََّم َملْ يـَْقُعْد، ِإالَّ ِمْقَداَر َما يـَُقوُل:  َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ «ِعْنَد ُمْسِلٍم عن عائشة: 

 ».اللُهمَّ أَْنَت السََّالُم َوِمْنَك السََّالُم، تـََبارَْكَت َ� َذا اْجلََالِل َواْإلِْكَرامِ 
َم ِيف الصََّالِة َملْ َجيِْلْس َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َسلَّ «ند ابن خزمية عن ابن مسعود: وع

 ».ِإالَّ ِمْقَداَر َما يـَُقوُل: اللُهمَّ أَْنَت السََّالُم َوِمْنَك السََّالُم، تـََبارَْكَت َ� َذا اْجلََالِل َواْإلِْكَرامِ 
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 َكاَن َرُسوُل هللاِ «بسند ضعيف عن أيب سعيد: » عمل يوم وليلة«وعند أيب نعيم احلافظ يف كتاب 
 َجيِْلُس ِإالَّ ِمْقَداَر َما يـَُقوُل: {ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َسلََّم ِيف الصََّالِة َال 

ٌم َعَلى اْلُمْرَسِلَني َواْحلَْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِمَني} [الصافات:  التعليق ]». 180َعمَّا َيِصُفوَن َوَسالَّ
ه بعد السالم الذي وكذا االختالف يف هذه،  ذكره هنا ذكر�ه بعد يف ابب مكث اإلمام يف ُمَصالَّ

 وعند الشافعي أن السالم ركن وكذا أمحد.



وقال النووي: لو أخلَّ حبرف من حروف (السالم عليكم) مل تصح صالته، وعن أيب حنيفة 
دث اإلمام متعمًدا قبل السالم صحت عن ابن القاسم إذا أح»: الُعتبيَّةِ «واجب، وقيل: سنة ويف 

ابُن َبطَّاٍل: وابألول قال ابن مسعود وعطاء والزهري ومالك، ويف صالته كقول أيب حنيفة، وقَاَل 
 البن قدامة: التسليم واجب ال يقوم غريه مقامه والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة.» املغين«

من بين هاشم، وقال الطربي: هو ُخمَيـٌَّر يف اخلروج بسالم قَاَل ابُن َبطَّاٍل: إمنا حديث التسليمتني ز 
، وقال ابن املنذر: وأمجع العلماء على أنَّ صالَة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، أو غريه

وعند الطحاوي عن احلََْسِن ْبِن اْحلُرِّ مها واجبتان، وهي رواية عن أمحد وهبا قال بعض أصحاب 
َحتِْرْميَُها «ي ومن قال بقوله حبديث ابن عقيل وهو متكلم فيه: مالك استدل أصحاب الشافع

ُلَها التَّْسِلْيمُ ا ُر َوَحتِْليـْ  ».لتَّْكِبيـْ
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وقول النووي: سنده صحيح إال أنَّ فيه ابن عقيل ال أدري معىن هذه العبارة فإن السند الصحيح 
عليِه وَسلََّم الوارد يف عدة  لَّى هللاُ ال يكون فيه علة ال سيما عند من استلزم صحته وبفعله صَ 

أحاديث رواها ابن مسعود وأبو موسى وعمار ووائل بن حجر وأبو محيد الساعدي وأبو رَْمَثَة 
وواثلة وابن عمر وجابر بن مسرة والرباء ابن عازب وقبيصة بن ُذَؤيب ويعقوب بن اُحلَصْني وعدي 

ن األكوع وأنس بن مالك ة وسلمة باحلضرمي وسهل بن سعد وأيب مالك األشعري وعائش
وبعضها ِعْنَد ُمْسِلٍم وابن خزمية وابن حبان وغالبها عند الطرباين والطربي وليس يف شيء منها ما 

يقتضي الوجوب، والسُّنَُّة يقول هبا احلنفي فيبقى النظر يف الوجوب أي دليل اقتضاه وكذا 
ال من قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، من فعله  االقتصار على تسليمة واحدة أو وجوهبا إمنا ُأِخَذا

ولكنا نقول مواظبته َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم يقتضي الكمال وذكر التسليمة الواحدة حتمل على 
بيان اجلواز، ورواية من روى ثالث تسليمات أعلَّها غري واحد من األئمة، ولقائل أن يقول أخذ� 

ُتُمْوِين ُأَصلِّيْ «لََّم: عليِه وسَ  الوجوب من قوله َصلَّى هللاُ  وممن كان يسلم تسليمتني » َصلُّْوا َكَما رَأَيـْ
أبو بكر وعلي وعمار وابن مسعود و�فع بن عبد احلارث وعلقمة وأبو عبد الرمحن السَُّلمي 

وعطاء والشعيب والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق قال ابن املنذر وبه أقول، وكانت عائشة 
ذا حممد بن سريين واحلسن وعمر بن عبد العزيز واألوزاعي ومالك، وقال عمار واحدة وك تسلم

بن أيب عمار: كان مسجد األنصار يسلمون تسليمتني وكان مسجد املهاجرين يسلمون فيه 
 تسليمة.

ملا كانت التسليمة الثانية أخفض من األوىل َخِفَيْت على من كان بعيًدا عن النيب »: احمليط«ويف 



  عليِه وَسلََّم.لَّى هللاُ صَ 
 الباابن اللذان بعد هذا تقدَّما.

 (اَبُب الذِّْكِر بـَْعَد الصََّالِة)
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َحدَّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر، َحدَّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخبَـَرَ� ابُن ُجَرْيٍج، َأْخبَـَرِين َعْمٌرو، َأنَّ َأاَب  - 841
َأنَّ رَْفَع الصَّْوِت اِبلذِّْكِر ِحَني يـَْنَصِرُف النَّاُس ِمَن «َعبَّاٍس، َأْخبَـَرُه َأنَّ ابَن َعبَّاٍس:  بنِ َمْعَبٍد، َمْوَىل ا

ُكْنُت َأْعَلُم ِإَذا اْنَصَرُفوا «َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: ». املَْكُتوبَِة َكاَن َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
ْعُتهُ ذَ ِبَذِلَك إِ   ]841[خ ». ا مسَِ

ُكْنُت َأْعِرُف اْنِقَضاَء َصَالِة َرُسوِل ِهللا «ويف حديِث علي بن عبد هللا عن سفيان َحدَّثَنا عمرو: 
 ».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبلتَّْكِبريِ 

ثـََنا ابن جريج إىل قوله: على عهد َرسُ   ولِ وعند أمحد يف مسنده عن عبد الرزاق وابن بكري، حدَّ
ُكْنُت َأْعَلُم ِإَذا «قال: قال ابن عباس:  -يعين َأاَب َمْعَبدٍ -ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مث قال: وإنه 

ْعُتهُ  ثـََنا ابن عيينة، عن عمرو قال أخربين ». اْنَصَرفـُْوا ِبَذِلَك ِإَذا مسَِ وِعْنَد ُمْسِلٍم: َحدَّثَنا زهري، حدَّ
ُكنَّا نـَْعِرُف اْنِقَضاَء َصَالِة َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ «عد عن ابن عباس قال: ب بذا أَبُو َمْعَبٍد مث ذكره
ثـََنا ابن عيينة عن عمرو عن أيب َمْعَبٍد موىل ابن ». عليِه وَسلََّم اِبلتَّْكِبريِ  ثـََنا ابن أيب عمر، حدَّ وحدَّ

َصَالِة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه  َما ُكنَّا نـَْعِرُف اْنِقَضاءَ «عباس مسعه خيرب عن ابن عباس قال: 
ْثَك هِبََذا، قَاَل َعْمٌرو: » وَسلََّم إالَّ اِبلتَّْكِبريِ  قَاَل َعْمٌرو: َفذََكْرُت ِألَِيب َمْعَبٍد فَأَْنَكَرُه، َوقَاَل: َملْ ُأَحدِّ

 َوَقد َأْخبَـَرنِيِه قـَْبَل َذِلَك.
أخرب� ابن جريج، أخربين عمرو أن أاب معبد موىل ، وحدثين حممد بن حامت، أخرب� حممد بن بكري

 ابن عباس أخربه احلديَث.
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قال عمرو: وكان أبو معبد من أصدق موايل ابن عباس، قال الشافعيُّ:  » مسند الشافعي«ويف 
لعالء بن ماهان عن عمرو كأنه نسيه بعد ما حدثه إ�ه، قال اجلياين: وأما ما وقع يف نسخة أيب ا

أخربين جدي أبو معبد فتصحيٌف، وصوابه أخربين بذا يريد هبذا وليس لعمرو جدٌّ يروي قال: 
 عنه. انتهى.



واحتجاج مسلم هبذا احلديث مع روايته اإلنكار دليل عنده أنَّ نسياَن الشيِخ أو شكَّه وما أشبهه 
ي ة وهو قول اجلمهور حاشى الكرخغري مؤثر يف صحة احلديث، إذا كان راوي ذلك عنه ثق

احلنفي فإنه قال: ال حيتج به اللَّهمَّ إال أن يكون إنكار الشيخ جازًما بتكذيب الفرع أو أنه مل 
 حيدثه قط وشبهه.

َجاَء الُفَقَراُء ِإَىل النَّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، «وعند الرتمذي من رواية عكرمة وجماهد عنه: 
فـَُقوُلوا: ُسْبَحاَن ِهللا َثَالاًث «احلديَث وفيه: » ِنَياَء ُيَصلُّوَن ... َرُسوَل ِهللا، ِإنَّ اَألغْ  فـََقاُلوا: �َ 

وقال: حسن » ًراَوَثالَِثَني، َواحلَْمُد هلِلِ َثَالاًث َوَثالَِثَني، َوُهللا َأْكبَـُر َأْربـًَعا َوَثالَِثَني، َوَال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َعشْ 
 غريب.

املتبوعة وغريهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت  ابُن َبطَّاٍل: أصحاب املذاهبقَاَل 
ابلتكبري والذكر حاشى ابن حزم، ومحل الشافعي هذا احلديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكر 

وخيفيان ال أَنَّه كان دائًما قال: وَأْخَتاُر لإلمام واملأموم أن يذكرا هللا تعاىل بعد الفراغ من الصالة 
التعليم فـَيُـْعِلَما مث ُيِسرَّا، وقال الطربي: فيه اإلابنة عن صحة فعل من كان ذلك إال أن يـَْقصَدا 

يفعل ذلك من األمراء والوالة يكرب بعد صالته ويكرب من خلفه، قال غريه: مل أجد أحًدا من 
تكبري يف العساكر كانوا يستحبون ال»: الواضحة«الفقهاء قال هبذا إال ما ذكره ابن حبيب يف 

صالة الصبح والعشاء، وروى ابن القاسم عن مالك أنه ُحمَْدٌث، وعن عبيدة هو  والبعوث إثر
 بدعة، ويؤخذ من هذه أنه مل يكن ُمَسمِّع جهُري الصوت بلََّغ السالم.
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قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وقول ابن عباس هذا فيه داللة أنه مل يكن يفعل حني حدث به، ألنه لو كان يفعل 
اظب الرسول َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عليه عىن، فكان التكبري أبثر الصلوات مما مل يو مل يكن لقوله م

طول حياته، وَفِهَم أصحابه أن ذلك ليس بالزم فرتكوه خشية أن َيُظنَّ من َقُصَر عمله أنه مما ال 
 تتم الصالة إال به، فلذلك كرهه من كرهه من الفقهاء وهللا تعاىل أعلم.

 غريًا.ابن عباس كان يصلي أخر�ت الصفوف لكونه ص وفيه داللة أن
، َعْن َأِيب َصاِلٍح، َعْن  - 843 ثـََنا ُمْعَتِمٌر، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، َعْن ُمسَيٍّ َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر، حدَّ

الدُّثُوِر ليِه وَسلََّم فـََقاُلْوا: َذَهَب َأْهُل َجاَء فـَُقَراُء املَُهاِجرِْيَن ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا ع«َأِيب ُهَريـَْرَة: 
ْضُل اِبْألُُجوِر، ابلدَّرََجاِت الُعَال، َوالنَِّعيِم املقيِم، ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِّي، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َوَهلُْم فَ 

ُثُكْم ِبَشيءٍ َأْمَواٍل َحيُجُّوَن هِبَا، َويـَْعَتِمُروَن، َوُجيَاِهُدوَن، َويـََتَصدَُّقو  ِإْن َأَخْذُمتْ بِِه  َن، فـََقاَل: َأَال ُأَحدِّ
ُتْم بـَْنيَ َظْهَرانـَْيِه ِإالَّ  َر َمْن أَنـْ ُتْم َخيـْ  َمْن َعِمَل ِمثْـَلُه َأْدرَْكُتْم َمْن َسبَـَقُكْم َوَملْ يُْدرِْكُكْم َأَحٌد بـَْعدَُكْم، وَُكنـْ



ُوَن َخلْ  قَاَل: فَاْختَـَلْفَنا، فـََقاَل بـَْعُضَنا: ُنَسبُِّح  »َف ُكلِّ َصَالٍة َثَالاًث َوَثالَِثنيَ ُتَسبُِّحوَن َوَحتَْمُدوَن َوُتَكربِّ
ُ َأْربـًَعا َوَثالَِثَني، فـََرَجْعُت ِإلَْيِه، فـََقاَل: تَـ  ُسْبَحاَن «ُقوُل: َثَالاًث َوَثالَِثَني، َوَحنَْمُد َثَالاًث َوَثالَِثَني، َوُنَكربِّ

ُهنَّ ُكلِِّهنَّ َثَالاًث َوَثالَِثنيَ ، َوُهللا َأْكبَـُر، َحىتَّ َيُكوَن ِهللا، َواحلَْمُد هلِلَِّ   ]843[خ ». ِمنـْ
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َلُكْم، َوَتْسِبُقوَن َمْن َجاَء بـَْعدَُكْم، َوالَ �َِْيت َأحَ «ويف لفظ:  ٌد َأَفَال ُأْخِربُُكْم أبَِْمٍر ُتْدرُِكوَن ِبِه َمْن َكاَن قـَبـْ
ُتْم ِبهِ ا جِ ِمبِْثِل مَ   ».ئـْ

ُتَسبِّح َهللا ُدبـَُر ُكلِّ َصَالٍة َثَالاًث َوَثَالِثَني، َواْمحَد َهللا َثَالاًث َوَثَالِثَني، وََكربِّ َهللا َثَالاًث «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
َال َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك  َدهُ َوَثَالِثَني، َفذلَك ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن، مثَّ قَاَل: َمتَاَم اْلمئة َال ِإلََه ِإالَّ ُهللا َوحْ 

 ».َوَلُه اْحلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ُغِفَرْت َخطَاَ�ُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زَبَِد اْلَبْحرِ 
آخره ويف  ويف لفظ: َأْدرََج قـَْوَل َأِيب َصاِلٍح، مثَُّ رََجَع فـَُقَراُء اْلُمَهاِجرِيَن ومل جيعله من قول أيب صاحل،

يـَُقوُل ُسَهْيٌل: ِإْحَدى َعْشَرَة، ِإْحَدى َعْشَرَة، َفَجِميُع َذِلَك ُكلِِّه َثَالثٌَة َوَثَالثُوَن وسيأيت له تتمة يف  
َأْو -ُمَعقَِّباٌت َال خيَِيُب قَائُِلُهنَّ «كتاب الدعوات. وعنده أيًضا َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة يرفعه: 

َصَالٍة َمْكُتوبٍَة، َثَالٌث َوَثَالثُوَن َتْسِبيَحًة، َوَثَالٌث َوَثَالثُوَن َحتِْميَدًة، َوَأْرَبٌع َوَثَالثُوَن لِّ ُدبـَُر كُ  -فَاِعُلُهنَّ 
 ، وزعم الدَّارَُقْطين أن منصورًا وشعبة رو�ه عن احلكم موقوفًا وهو الصواب.»َتْكِبريَةً 
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َال ُحيَاِفُظ َعَلْيِهَما  -َأْو َخلََّتانِ -َخْصَلَتاِن «عليِه وَسلََّم:  وعن ابن عمرو قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ 
اْجلَنََّة، َوُمهَا َيِسٌري، َومن الَعَمِل هِبَِما َقِليٌل، قَاُلوا: َوَما ُمهَا َ� َرُسْوَل ِهللا؟ قَاَل:  رَُجٌل ُمْسِلٌم ِإالَّ َدَخلَ 

قال الرتمذي: حسن صحيح، ويف » ُه ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصالٍَة َعْشًرا َعْشًراَأْن َحيَْمَد َهللا َوُيَسبَِّحُه َوُيَكربَِّ 
يمة إىل صحته، وصححه أيًضا ابن حبان والطُّوسي، وعند أيب أشار أيوب بن أيب مت»: األذكار«

َأْوَحى ُهللا تـََعاَىل ِإَىل ُمْوَسى َمْن «إسحاق الثعليب من حديث ابن هليعة عن أيب قبيل عنه يرفعه: 
ُتُه َأْجَر املُتَِّقْنيَ َوَأْعمَ  ْيِقْنيَ َداَوَم َعَلى ِقَراَءِة آيَِة الُكْرِسي ُدبـَُر ُكلِّ َصَالٍة َأْعطَيـْ  ».اَل الِصدِّ

َما َميَْنُع َأَحدَُكْم َأْن ُيَسبَِّح ُدبـَُر ُكلِّ «وعن سعد بن أيب وقاص قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
َ َعْشًرا، َوَحيَْمَد َعْشًرا؟َصَالٍة عَ  وقال: » اليوم والليلة«احلديَث خرجه النسائي يف » ْشًرا، َوُيَكربِّ

 حديث يعلى بن ُعبَـْيٍد يعين عن موسى اجلَُهِين عن أيب زرعة عن أيب هريرة احلديَث.الصواب 
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َيا َواآلِخَرةِ قـُْلُت َ� َرُسْوَل ِهللا َذَهَب َأْهُل اَألمْ «وعن أيب الدرداء:  احلديث وفيه: » َواِل اِبلدُّنـْ
ُُه َأْربـًَعا َوَثَالِثنيَ ُتَسبُِّح َهللا ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصَال « رواه » ٍة َثَالاًث َوَثَالِثَني، َوَحتْمُدُه َثَالاًث َوَثَالِثَني، َوُتَكربِّ

أيب صاحل عنه، النسائي بسند صحيح عن أيب إسحاق عن جرير عن عبد العزيز بن رُفـَْيٍع عن 
الدرداء، قال ابن وسيأيت أن البخاري قال: رواه جرير عن عبد العزيز عن أيب صاحل عنه عن أيب 

عساكر: ورواه التيمي عن أيب صاحل عن أيب هريرة، ورواه الثوري عن عبد العزيز عن أيب صاحل 
يين عن أيب الدرداء، ورواه شريك عن عبد العزيز عن أيب عم ر عن أم الدرداء عن أيب عمر الصِّ

 عن أيب الدرداء.
ائُِم، َأي َشْيٍء َأَمرَُكْم نَِبيُُّكْم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم؟ قَاَل: وعن ابن ُعَمَر َأنَّ رَُجًال رََأى ِفيَما يـََرى النَّ 

َن، َواْمحَُدوا َمخًْسا َوِعْشرِيَن، َسبُِّحوا َمخًْسا َوِعْشرِي«احلديَث فـََقاَل: » َأَمَرَ� َأْن ُنَسبَِّح َثَالاًث َوَثالَِثنيَ «
ًسا َوِعْشرِيَن , فَِتْلَك ِمَئٌة، فـََلمَّا َأْصَبَح, ذََكَر َذِلَك ِللنَِّيبِّ َصلَّى وََكبـَُّروا َمخًْسا َوِعْشرِيَن، َوَهلُِّلوا مخَْ 

خرجه ابن حبان يف » ا قَاَل األَْنَصاِريُّ ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: افْـَعُلوا َكمَ 
 ».صحيحه«

فـََلْو َجَعْلُتْم «ن خزمية، وقال احلاكم: صحيح اإلسناد بز�دة: ورواه زيد بن اثبت بنحوه من عند اب
 ».ِفيَها التـَّْهِليَل، َفَجَعْلُتُموَها َمخًْسا َوِعْشرِينَ 
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ِيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل ِلَقِبيَصة يف حديث طويل فيه: وعند أيب نـَُعْيٍم بسند فيه ضعف َأنَّ النَّ 
ْبَحاَن ِهللا العظيم َوِحبَْمِدِه، َوَال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ اِبهلِل َثَالَث َمرَّاٍت يـَُقْوُل ِحَني ُيَصلِّي اْلَفْجَر سُ «

 ».َرِص َواْجلُُنوِن َواْجلَُذاِم والَعَمى َواْلَفاِلجَيْدَفُع ُهللا َعْنَك َأْرَبَع: ثالاًث ِعظَام من اْلبَـ 
َنةَ -َم وعن أيب ذرٍّ ِقيَل لِلنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ  َا قَاَل ُسْفَياُن بُن ُعيَـيـْ : قـُْلُت للنيبِّ َصلَّى ُهللا -َوُرمبَّ

ُقوُلوَن َكَما نـَُقوُل، َويـُْنِفُقوَن َوَال نـُْنِفُق، فـََقاَل: عليِه وَسلََّم َذَهَب َأْهُل اْألَْمَواِل َوالدُّثُوِر اِبْألَْجِر، يَـ 
َلُكْم، َوفـُتُّْم َمْن بـَْعدَُكْم، َحتَْمُدوَن َهللا ِيف ُدبُِر ُكلِّ َأَال ُأْخِربُُكْم أبَِْمٍر ِإَذا فـََعْلُتمُ « وُه َأْدرَْكُتْم َمْن قـَبـْ

ُون َثَالاًث َوَثَال  قَاَل ُسْفَياُن: َال َأْدِري » ِثَني، َوَثَالاًث َوَثَالِثَني، َوَأْربـًَعا َوَثَالِثنيَ َصَالٍة، َوُتَسبُِّحون، َوُتَكربِّ
للطرباين من حديث أيب هريرة » األوسط«، وهو يف »صحيحه«ٌع. َخرَّجه ابن خزمية يف أَيـَّتُـُهنَّ َأْربَ 

 عن أيب ذر بنحو.
اَثٍن رِْجَلْيِه قـَْبَل َأْن يـََتَكلََّم: َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َوْحَدُه  َمْن قَاَل ُدبُِر َصَالِة الَفْجِر َوُهوَ «وعند الرتمذي: 



احلديَث. » َوَلُه احلَْمُد ُحيِْيي َوُميِيُت َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َعْشَر َمرَّاتٍ  َال َشرِيَك َلُه، لَُه املُْلكُ 
 وقال: حسن غريب.

ثري، قال ابن ِسْيَده: ال يُثىن وال ُجيَْمع، وقيل: هو الكثري من كل (الدُّثُوِر) مجع َدْثٍر وهو املال الك
 شيء.

مع، قال ابن قـُْرُقوٍل: وقع يف رواية املروزي: (أهُل الدُّوِر) وهو وزعم أبو عمر اْلُمَطرِّز أنه يُثىن وجي
 تصحيف، وعند اخلطايب: (الُبُدوِر) وقال: والصواب الدثور.
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ريي: يتعلق هبذا احلديث املسألة املشهورة يف التفضيل بني الغين الشاكر وقال العالمة القش
ى ُهللا عليِه وَسلََّم ما يقتضي والفقري الصابر وقد اشتهر فيها اخلالف، والفقراء ذكروا للرسول َصلَّ 

لكن تفضيل األغنياء بسبب الُقُراَبت املتعلقة ابملال وأقرهم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم على ذلك، 
علمهم ما يقوم مقام تلك الز�دة فلما قاهلا األغنياء ساَووهم فيها وبقي معهم رجحان قرابت 

]، فظاهره القريب من النصِّ أنه 21ِه َمْن َيَشاُء} [احلديد: املال، فقال: {َذِلَك َفْضُل ِهللا يـُْؤتِي
{َذِلَك َفْضُل ِهللا يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء}  َفضََّل األغنياء بز�دة القرابت املالية وبعض الناس أتََوََّل قوله:

] بتأويل خيرجه عما ذكر� من الظاهر، والذي يقتضيه األصل أ�ما وإن تساو� 21[احلديد: 
صل الرجحان ابلعبادات املالية أن يكون الغين أفضل وال شك يف ذلك، وإمنا النظر إذا وح

مبصلحة ما هو فيه، وإذا كانت املصاحل  تساو� يف أداء الواجب فقط وانفرد كل واحد منهما
َر بز�دة الثواب فالقياس يقتضي أنَّ  مقابلة عن ذلك نظر يرجع إىل تفسري األفضل، فإن ُفسِّ

اْلُمتَـَعدِّية أفضل من القاصرة وإن كان األفضل مبعىن األشرف ابلنسبة إىل صفات النفس  املصاحلَ 
 فالذي حيصل للنفس من التطهري

ضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف فيرتجح الفقر، وهلذا املعىن ذهب اجلمهور لألخالق والر�
النفس ور�ضتها وذلك مع  من الصوفية إىل ترجيح الفقري الصابر، ألن مدار الطريق على هتذيب

 الفقر أكثر منه مع الغىن فكان أفضل معىن أشرف.
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قائل بتفضيل الغىن، ومن قائل بتفضيل  وذكر القرطيب أن يف هذه املسألة مخسة أقوال: فمن
لناس يف ذلك، ومن الفقر، ومن قائل بتفضيل الكفاف، ومن قائل يرد هذا إىل اعتبار أحوال ا



قائل ابلوقف، أل�ا مسألة هلا َغْوٌر، وفيها أحاديث متعارضة، قال: والذي يظهر يل أن األفضل ما 
ور صحابته رضي هللا عنهم وهو الفقر غري املدقع، اختاره لنبيه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وجلمه

م خبمس مئة عام وأصحاب ويكفيك من هذا أن فقراء املسلمني يدخلون اجلنة قبل أغنيائه
 األموال حمبوسون على قنطرة بني اجلنة والنار ُيْسأَُلون عن فضول أمواهلم. انتهى.

هللا تعاىل إليها الغىن، أل�ا جيئت خزائن األرض  النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم آخر أحواله اليت رقاه
يع جزيرة العرب وما داىن ذلك من الشام وهاَدْته امللوك وفُِتَح عليه يف حياته احلجاز واليمن ومج

والعراق ولكنه كان يـُْعِطي عطاء من ال خياف الفقر، ومن كان هبذه احلالة ال يقال فيه فقري، وأما 
ذين أدركوا الفتوحات وكان املال الكثري يف أيديهم ال يف قلوهبم فهم الصحابة رضي هللا عنهم ال

 هبذا االعتبار أغنياء ال فقراء.
 وله: (فـَُقَراُء اْلُمْسِلِمْنيَ) فقد جاء مقيًدا يف غري حديث ِعْنَد ُمْسِلٍم وغريه بفقراء املهاجرين.وأما ق
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ة للتناصف ال للسؤال عن فضول الدنيا، قال القرطيب: وزعم وأما (الَقْنَطَرُة) فإمنا ُحيَْبُس فيها األم
] راجعة إىل الثواب 21تِيِه َمْن َيَشاُء} [احلديد: بعضهم أن اإلشارة يف قوله: {َذِلَك َفْضُل ِهللا يـُؤْ 

املرتتب على األعمال اليت حيصل هبا التفضيل عند هللا تعاىل، وكأنه قال ذلك الثواب الذي 
اإلنسان حلسب األذكار وال حلسب إعطاء األموال إمنا هو فضل هللا يؤتيه  أخربتكم ال يستحقه

ذي حصل لألغنياء إمنا هو بسبب مسألة الفقر من يشاء، وذكر بعضهم أن ثواب الذكر ال
فحصل للفقراء ثواب الذكر الذي حصل لألغنياء، وحصل هلم ز�دة ما سألوه، وصار سنة 

ن عمل بعمل اجلميع إىل يوم القيامة لقوله َصلَّى هللاُ عليِه لألغنياء املوجودين يف ذلك الوقت ومل
هلم: ذلك فضل هللا أي: األجران احلاصالن يؤتيهما من  فقال» َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنةً «وَسلََّم: 

 يشاء، فعلى هذا يـَُفضَُّل الفقر على الغىن.
السبق املعنوي، هو السبق يف الفضيلة.  وقوله: (ُتْدرُِكوَن َمْن َسبَـَقُكم) حيتمل أن يكون املراد به

وحيتمل أن تكون القبلية  وقوله: (َمْن بـَْعدَُكْم) أي: من بعدكم يف الفضيلة ممن عمل هذا العمل،
 الزمانية والبعدية الزمانية.

 وقوله: (وَال َيُكْوُن َأَحٌد َأْفَضَل ِمْنُكْم) يدل على ترجيح هذه األذكار على فضيلة املال. انتهى.
بغي أْن يـَُقيَِّد كالمه هنا أبن يقول على فضيلة املال يف حق الفقراء ال األغنياء، ألن النفع ين

 ومه النفع القاصر وهللا تعاىل أعلم.املتعدي ال يقا
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اٍد، َكاِتِب َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف، َحدَّثَنا ُسْفَياُن، َعْن َعْبِد املَِلِك ْبِن ُعَمْريٍ، َعْن َورَّ  - 844
َكاَن   يِه وَسلَّمَ املُِغريَِة، قَاَل: َأْمَلى َعَليَّ املُِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة ِيف ِكَتاٍب ِإَىل ُمَعاِويََة: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عل

ُه املُْلُك، َوَلُه احلَْمُد، َوُهَو َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، لَ «يـَُقوُل ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصَالٍة َمْكُتوبٍَة: 
َفعُ  َذا اجلَدِّ ِمْنَك  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، اللُهمَّ الَ َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت، َوالَ يـَنـْ

ِسِم ْبِن ُخمَْيِمَرَة، َعْن َورَّاٍد، هِبََذا، َوقَاَل ُشْعَبُة: َعْن َعْبِد املَِلِك، هِبََذا، َوَعِن احلََكِم، َعِن الَقا». اجلَدُّ 
بسندين صحيحني أما األول: فقال: َحدَّثَنا معاذ بن » مسند السراج«هذان التعليقان روينامها يف 

ين أيب، َحدَّثَنا ُأَيب َحدَّثَنا شعبة عن امللك بن عمري قال مسعت وراًدا احلديَث. [خ املثىن، حدث
844[ 

ثـََنا ابن املثىن، حدثين أيب، حدثين ُأيب عن شعبة قال احلكم عن عتيبة عن والثاين: قال: وحدَّ 
 القاسم بن خميمرة عن وراد احلديَث.

 ي.وزعم خلف والبيهقي أن سفيان املذكور هنا الثور 
وعند أيب داود كتب معاوية إىل املغرية أي شيء كان رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقول إذا 

يـَُقْوُل ِعْنَد اْنِصَراِفِه ِمَن الصََّالِة: َال ِإلََه ِإالَّ «صالة فكتب إليه املغرية، وعند ابن خزمية: سلم من ال
 ».ُك، َوَلُه اْحلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َثَالَث َمرَّاتٍ ُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُملْ 
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ا ز�د بن أيوب، َحدَّثَنا حممد بن فضيل عن عثمان بن حكيم، مسعت حممد وعند السراج: َحدَّثَن
عليِه وَسلََّم يقوُل ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصالٍَة ِإَذا  بن كعب الُقَرِظي مسعت معاوية مسعت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ 

َفُع َذا اجلَدِّ ِمْنَك اجلَدُّ اللُهمَّ َال َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَـ «اْنَصَرَف:   ».ْعَت، َوَال يـَنـْ
َم ِلَما َأخَّرَ «ويف لفظ:  َر ِلَما َقدََّم وَال ُمَقدِّ َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمَنَع، َوال َماِنَع ِلَما َأْعَطى،  ِإنَّ َهللا َال ُمَؤخِّ

َفُع َذا اْجلَدِّ ِمْنُه اْجلَدُّ، َوَمْن يُرِِد ُهللا ِبِه  ًرا يـَُفقِّْهُه ِيف الدِّينِ َوَال يـَنـْ  ».َخيـْ
َم ِلَما َأخَّْرتَ «ويف لفظ:  َر ِلَما َقدَّْمَت َوَال ُمَقدِّ ه بتاء اخلطاب وفيه احلديَث. كل» ِإنَُّه َال ُمَؤخِّ

إشكال من حيث إن معاوية إذا كان قد مسع هذا من رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فكيف 
أراد أن يستثبت ذلك وينظر هل رواه أحد غريه أو نسي بعض حروفه  يسأل عنه؟ واجلواب: أنه

ديث مسعه وأراد أن أو ما أشبه ذلك كما طرأ جلابر بن عبد هللا يف سؤاله عقبة بن عامر عن ح
ينظر هل رواه غريه، وسيأيت ذكره أيًضا إن شاء هللا تعاىل يف كراهة السؤال من كتاب الزكاة، 

 وروينا يف كتاب



َنُه َوبـَْنيَ َأْن َيْدُخَل «ِألَِيب نـَُعْيٍم عنه مرفوًعا: » احللية« من قـََرَأ آيَة اْلُكْرِسّي ُدبـَُر ُكلِّ َصَالٍة َما بـَيـْ
وقال: غريب من حديث حممد بن كعب عن املغرية تفرد به هاشم بن هاشم » الَّ َأن َميُوتَ اْجلنََّة إِ 

 علي.عن عمر عن ابن كعب وما كتبناه غالًبا إال من حديث 
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وعند ابن خزمية َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن الزُّبـَْريِ: َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل ِعْنَد اْنِقَضاِء 
ُهَو َعَلى ُكلِّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َلُه اْلَمَلُك َوَلُه اْحلَْمُد وَ «ُقوَم: َصَالتِِه قـَْبَل َأْن يَـ 

ُه، لَُه النِّْعَمُة َواْلَفْضُل َوالثـََّناُء احلَْ   ُهللا َسُن، َال ِإَلَه ِإالَّ َشْيٍء َقِديٌر، َوَال قـُوََّة ِإالَّ اِبهلِل، َوَال نـَْعُبُد ِإالَّ ِإ�َّ
يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ   ».ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

ُه، َأْهُل النِّْعَمِة والَفْضلِ َال ِإَلَه ِإالَّ «ويف لفٍظ:   ». ُهللا، وال نـَْعُبُد ِإالَّ ِإ�َّ
َر َكاَن يـَُقْوُل ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصَالٍة ِحْنيَ ُيَسلِّ «وهو ِعْنَد ُمْسِلٍم:  َكاَن «احلديَث َويـَُقْوُل: » ُم .. َأنَّ الزُّبـَيـْ

ْن يـَْنَصِرَف ِمْن َصَالتِِه اْستَـْغَفَر، َثَالَث َمرَّاٍت، مثَُّ قَاَل: َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َأرَاَد أَ 
 ».امِ اللُهمَّ أَْنَت السََّالُم َوِمْنَك السََّالُم، تـََبارَْكَت َ� َذا اْجلََالِل َواْإلِْكرَ 

وقال األوزاعي: هذا الدعاء قبل السالم، وقال ابن خزمية: فإن كان حممد بن ميمون وعمرو بن 
اشم يعين روايته مل يغلطا يف لفظه قبل السالم فإن هذا الباب يرد إىل ابب االستغفار قبل ه

 ».َكاَن ِإَذا اْنَصَرَف ِمْن َصَالتِِه َوَسلَّمَ «السالم، ولفظ مسلم: 
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اللُهمَّ اْغِفْر «لََّم قَاَل: وعن علي َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِإَذا فـَرََغ ِمْن َصَالتِِه َفسَ 
، أَْنَت  ِيل َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، وَما َأْسَرْفُت، َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمينِّ

ُر، َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنتَ  ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ خرجه ابن خزمية، » أَْنتَ  َال ِإَلَه ِإالَّ «وقال أبو صاحل: » اْلُمَقدِّ
ثَنا حممد بن أمحد بن احلسن، َحدَّثَنا عبد هللا بن حممد بن وروينا يف جزء ابن عبد كونة َحدَّ 

النعمان، َحدَّثَنا حممد بن أيب األزهر، َحدَّثَنا احلارث بن عمري، َحدَّثَنا جعفر بن حممد عن أبيه عن 
، َوآيـَتَـْنيِ ِمْن آِل ِعْمرَ ِإنَّ فَاِحتََة اْلكِ «جده عن علي مرفوًعا:  اَن يـَُقْوُل الرَُّب َتاِب، َوآيََة اْلُكْرِسيِّ

 ».تـََعاَىل: ِيب َحَلْفُت، َال يـَْقَرُؤُهنَّ َأَحٌد يف ُدبـَُر ُكلِّ َصَالٍة ِإالَّ َجَعْلُت اْجلَنََّة َمثْـَواهُ 
ة عنه، والطرباين يف من حديث نـَْهَشِل بِن سعيد عن أيب َحيَّ »: اتريخ بلده«ورواه احلاكم يف 

ه عن جده، وِعْنَد ُمْسِلٍم: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه من حديث حسن بن حسن عن أبي» األوسط«



وَسلََّم َكاَن يـَُقْوُل اللفظ األول من التشهد والتسليم، فيحتمل أنه يقوله يف املوضعني لصحة 
 الروايتني وهللا أعلم.

لََّم إ�َّ جنَُِد ِيف التـَّْورَاِة َأنَّ لَِّذي فـََلَق اْلَبْحَر ِلُموَسى َصلَّى ُهللا عليِه وسَ َوا«وعن كعب احلَْرب قال: 
ُه َداُوَد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِإَذا اْنَصَرَف ِمْن َصالَتِِه قَاَل: اللُهمَّ َأْصِلْح ِيل ِديِينَ الَِّذي َجَعْلتَ 

يَ  ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِبَعْفِوَك  اَي الَِّيت َجَعْلَت ِفيَها َمَعاِشي، اللُهمَّ َأُعوذُ ِعْصَمًة، َوَأْصِلْح ِيل ُدنـْ
 ِمْن نِْقَمِتَك، َوَأُعوُذ ِبكَ 
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َفُع َذا اْجلَدِّ ِمْنَك اْجلَدُّ  قَاَل  ». ِمْنَك، اللُهمَّ َال َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت، َوَال يـَنـْ
». َأنَّ ُحمَمًَّدا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَُقوُهلُنَّ ِعْنَد اْنِصَراِفِه ِمَن الصََّالةِ « ُصَهْيٌب َكْعٌب: َوَحدََّثِين 
 رواه ابن خزمية.
ِإَذا َصلَّى اْلَغَداَة،  َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُحيَرُِّك َشَفتَـْيِه ِبَشْيءٍ «وعند أيب نـَُعْيٍم: 

قـُْوُل ُقْلَنا: َ� َرُسوَل ِهللا، نـََراَك ُحتَرُِّك َشَفتَـْيَك ِبَشْيٍء بـَْعَد َصَالِة اْلَغَداِة وَُكْنَت َال تـَْفَعُلُه، قَاَل: أَ فَـ 
 ».اللُهمَّ ِبَك ُأَحاِوُل َوِبَك ُأطَاِوُل َوِبَك ُأقَاِتلُ 

ِء الَكِلَماِت َكَما يـَُعلُِّم اْلُمْكِتُب اْلِغْلَماَن َويـَُقوُل: يـَُعلُِّم بَِنْيِه َهُؤالَ  وعند البخاري عن َسْعٍد أَنَُّه َكانَ 
اللُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل، «ِإنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَتَـَعوَُّذ هِبِنَّ ُدبـَُر الصََّالِة: 

َيا، َوَأُعوُذ  ْنبِ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمنْ َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اجلُْ  نـْ َنِة الدُّ َأْن ُأرَدَّ ِإَىل َأْرَذِل اْلُعُمِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ
 ».ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ 

َ عَ »: «اليوم والليلة«وعند النسائي يف  ْشًرا، َما ميَْنع أحدُكم َأْن ُيَسبَِّح دبَر كلِّ َصَالٍة َعْشًرا، َوُيَكربِّ
 «.َذِلك ِيف مخِس صلَواٍت َمخُْسوَن َومئة يفِ اللَِّساِن َوألٌف َوَمخْسمئة ِيف اْلِميَزاِن وَحيَْمَد َعْشًرا، فَ 

اللُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ «وعن أيب َبْكَرَة: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَُقْوُل ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصَالٍة: 
 ».، وَعَذاِب اْلَقْربِ ِمَن اْلُكْفِر، َواْلَفْقرِ  ِبكَ 
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» ِاقْـَرِأ املَُعوَِّذاِت ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصَالةٍ «وعن ُعَقَبَة بِن َعاِمٍر: قَاَل ِيل َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
على شرط مسلم، وقال احلاكم يف حديث أيب بكرة وحديث عقبة: صحيح  وروامها ابن خزمية،

 ».اترخيه الكبري«وخزمية وابن حبان، وقال الرتمذي حسن غريب وصححه أبو زرعة الدمشقي يف 



 ».ِاقْـَرأ اِبملَعوَِّذتـَْنيِ «وعند النسائي: 
ِحبُّك، َ� ُمَعاُذ، َوِهللا ِإّينِ َألُ «ِدِه َوقَاَل: وعن معاذ: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأَخَذ بِيَ 

ُأوِصيَك َ� ُمَعاُذ َال َتَدَعنَّ ُدبـَُر ُكلِّ َصَالٍة تـَُقوُل: اللُهمَّ َأِعينِّ َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن 
 رواه ابن خزمية وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني.» ِعَباَدِتكَ 

 يـَْنَصِرُف ِمْن َصَالِة اْلَغَداِة، قـَْبَل َأْن َمْن قَاَل ِحنيَ «ِألَِيب نـَُعْيٍم األصبهاين: » لةيوم ولي«ويف كتاب 
ُري، َوُهَو َعَلى  يـََتَكلََّم: َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد حيُِيي وُميِْيُت بَِيِدِه اخل

ِخَصاٍل وُكِتَب َلُه هبن َعْشُر َحَسَناٍت، َوحمَُِي َعْنُه  ِديٌر، َعْشَر َمرَّاٍت، ُأْعِطَي هِبِنَّ َسْبعَ ُكلِّ َشْيٍء قَ 
 ِمَن هِبِنَّ َعْشُر َسيَِّئاٍت، َورُِفَع َلُه هِبِنَّ َعْشُر َدرََجاٍت، وَُكنَّ َلُه َعْدَل َعْشِر َنَسَماٍت، وَُكنَّ َلُه ِعْصَمةً 

ْرُك اِبهلِل، َوَمْن قَاَهلُنَّ ِحَني  ْرزًا ِمَن اْلَمْكُروِه، َوَملْ يـَْلَحْقُه ِيف الشَّْيطَاِن، َوحِ  يـَْوِمِه َذِلَك َذْنٌب ِإالَّ الشِّ
 ».يـَْنَصِرُف ِمْن َصَالِة املغرب ُأْعِطَي ِمْثَل َذِلكَ 

َلَه َث َمرَّاٍت: َأْستَـْغِفُر َهللا الَِّذي َال إِ َمْن قَاَل بـَْعَد اْلَفْجِر َثَالَث َمرَّاٍت، َوبـَْعَد اْلَعْصِر َثَال «ويف لفٍظ: 
 ».ِإالَّ ُهَو َوأَُتوُب ِإلَْيِه، ُكفَِّرْت ُذنُوبُُه، َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اْلَبْحرِ 
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ُم: وعن موىل ألم سلمة عنها: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقْوُل ِإَذا َصلَّى الصُّْبَح ِحْنيَ ُيَسلِّ 
 َخرَّجه النسائي.» ْسأَُلَك ِعْلًما َ�ِفًعا، َوِرْزقًا طَيًِّبا، َوَعَمًال ُمتَـَقبًَّال أَ اللُهمَّ ِإّينِ «

ْوبٍَة َمل َميْنَـْعُه «وعن أيب أمامة رفعه:  ، َو {ُقْل ُهَو ُهللا َأَحٌد} ُدبـَُر ُكلِّ َصَالٍة َمْكتـُ َمْن قـََرَأ آيََة الُكْرِسيِّ
قال الطربيُّ: تفرد به حممد بن محري عن حممد بن ز�د عنه، وكذا قاله  »ِمْن ُدُخْوِل اجلَنَِّة ِإالَّ املْوتُ 

الدَّارَُقْطين يف العاشر من فوائده، وفيه نظر من حيث إنَّ ابَن السُّينِِّّ رواه من حديث إمساعيل بن 
ِألَِيب نـَُعْيٍم »: عمل يوم وليلة«عياش عن داود عن إبراهيم الذهلي عن أيب أمامة، ويف كتاب 

َما يـَُفوُِّت النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف ُدبُِر ُكلِّ َصَالٍة َمْكُتوبٍَة «افظ من حديث القاسم عنه: حلا
َعُه يـَُقوُل: اللُهمَّ اْغِفْر ِيل َخطَاَ�َي ُكلََّها، اللُهمَّ اْهِدِين ِلَصاِلِح اْألَْعَماِل  ، َواْألَْخَالقِ َوَال َيَطوَُّع، ِإالَّ مسَِ

 ».ِإنَُّه َال يـَْهِدي ِلَصاِحلَِها، َوَال َيْصِرُف َسيِّئَـَها ِإالَّ أَْنتَ 
َمْن قَاَل ُدبـَُر ُكلِّ َصالَِة الَغَداِة َال ِإلََه ِإالَّ ُهللا َوْحَدُه الَ َشرْيَك َلُه، لَُه «للطرباين: » األوسط«ويف 

ُر َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، مئة َمرٍَّة قـَْبَل َأْن يـَْثِينَ اخلَ اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد، ُحيِْيي َوُميِيُت، بَِيِدِه  يـْ
وقال: مل يروه » رِْجَلُه، َكاَن يـَْوَمِئٍذ َأْفَضَل َأْهِل اْألَْرِض ِإالَّ َمْن قَاَل ِمْثَل َما قَاَل َأْو زَاَد َعَلى َما قَالَ 

عن آدم إال عبد الصمد بن عبد  اهعن أيب غالب عن أيب أمامة إال آدم بن احلكم، وال رو 
 الوارث.
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َأْوَحى ُهللا تـََباَرَك َوتـََعاَىل «وعن أنس بن مالك وجابر قاال: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ُتُه َأْجَر   لََّم َمْن َداَوَم َعَلى ِقَراَءِة آيَِة الُكْرِسيِّ ُدبـُرَ ِإَىل ُمْوَسى َصلَّى ُهللا عليِه وسَ  ُكلِّ َصالٍَة َأْعطَيـْ

ْيِقْنيَ  من حديث حممد بن إمساعيل بن أيب ُفَدْيك » تفسريه«رواه الثعليب يف » املتَِّقْنيَ َوَأْعَماَل الِصدِّ
 عن أيب مالك عن احلوشيب عنهما.

الصُّْبَح رََفَع َصْوتَُه َحىتَّ  َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َصلَّىَ   وعن أيب موسى األشعري قال:
اللُهمَّ َأْصِلْح ِيل ِديِين الَِّذي َجَعْلَتُه ِيل ِعْصَمًة، َثَالَث َمَراٍت، اللُهمَّ َأْصِلْح «ُيْسِمَع َأْصَحابَُه يـَُقوُل: 

َياَي الَّيت َجَعْلَت ِفيَها مَ  َها َمْرِجِعي، اللُهمَّ َأُعوُذ َعاِشي، اللُهمَّ َأْصِلْح ِيل آِخَرِيت الَِّيت َجَعْلَت ِإلَ ُدنـْ يـْ
اٍر، ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، اللُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَعْفِوَك ِمْن نِْقَمِتَك، اللُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْنَك، َثَالَث ِمرَ 

َفُع َذا اْجلَدِّ ِمْنَك اْجلَدُّ َع ِلَما َأْعطَْيَت، َوَال ُمْعِطي ِلَما َمنَـْعَت، َوَال يَـ ِيف ُكلَِّها اللُهمَّ َال َمانِ  قال » نـْ
 الطرباين: مل يروه عن أيب بردة يعين عن أبيه إال إسحاق بن حيىي بن طلحة تفرد به يزيد بن عياض.
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َعْتُه ِحَني  وعن أيب أيوب األنصاري قال: َما َصلَّْيُت َورَاَء نَِبيُِّكْم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإالَّ مسَِ
ْر ِيل َخطَاَ�َي َوُذنُوِيب ُكلَِّها، اللُهمَّ َوانـَْعْشِين َواْجبُـْرِين َواْهِدِين ِلَصاِلِح اللُهمَّ اْغفِ «ْنَصِرُف يـَُقوُل: يَـ 

َوى قال أبو القاسم: َال يـُرْ » اْألَْعَماِل َواْألَْخَالِق، ِإنَُّه َال يـَْهِدي ِلَصاِحلَِها َوَال َيْصِرُف َسيِّئَـَها ِإالَّ أَْنتَ 
ْسَناِد، تـََفرََّد ِبِه: ُحمَمَُّد ْبُن الصَّْلِت يعين عن عمر بن مسكني عن �فع َعْن َأِيب أَيُّوَب ِإالَّ هبَِ  َذا اْإلِ
 عن ابن عمر عنه.
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اللُهمَّ رَبـََّنا َوَربَّ  «وَعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم: َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقْوُل ُدبـَُر ُكلِّ َصَالٍة: 
َأَ� َشِهيٌد أَنََّك الرَّبُّ َوْحَدَك َال َشرِيَك َلَك: اللُهمَّ َأَ� َشِهيٌد أَنََّك الرَّبُّ َوْحَدَك َال ُكلِّ َشْيٍء، 

َيا َشرِيَك َلَك، اللُهمَّ رَبـََّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، اْجَعْلِين ُخمِْلًصا َلَك َوَأْهِلي ِيف ُكلِّ َساعَ  نـْ ٍة ِمَن الدُّ
َالِل َواْإلِْكَراِم اْمسَْع َواْسَتِجْب، ُهللا اْألَْكبَـُر اْألَْكبَـُر، ُهللا نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرِض، هللاُ َواْآلِخَرِة، َذا اجلِْ 

داود بسند فيه ضعف، وذكر رواه أبو » َأْكبَـُر اْألَْكبَـُر، َحْسِيبَ ُهللا َونِْعَم اْلوَِكيُل، ُهللا َأْكبَـُر اْألَْكبَـرُ 



َربِّ «رجل إذا سلم عن ابن عباس: َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْدُعْو: يف ابب ما يقول ال
ر ، َواْهِدِين َوَيسِّ َداَي ِإيلَّ، هُ  َأِعينِّ َوَال تُِعْن َعَليَّ، َواْنُصْرِين َوَال تـَْنُصْر َعَليَّ، َواْمُكْر ِيل َوَال َمتُْكْر َعَليَّ

، اللهمَّ اْجَعْلِين َلَك َشاكًرا، َلَك َذاِكًرا، َلَك رَاِهًبا َلَك ِمْطَواًعا، َلَك َواْنُصْرِين َعَلى َمْن بـَغَ  ى َعَليَّ
َواْهِد  َربِّ تـََقبَّْل تـَْوَبِيت، َواْغِسْل َحْوَبِيت، َوَأِجْب َدْعَوِيت، َوثـَبِّْت ُحجَِّيت، -َأْو قَاَل ُمِنيًبا-ُخمِْبًتا 

وقال الطُّوسي وأبو عيسى: هذا حديث حسن » ْسُلْل َسِخيَمَة قـَْلِيب قـَْلِيب، َوَسدِّْد ِلَساِين، َوا
 صحيح.

َجاَء الُفَقراُء ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاُلْوا ِإنَّ اَألْغِنَياِء ُيَصلُّْوَن َكَما ُنَصلِّْي «وعنده أيًضا: 
َثَالاًث َوَثالَِثَني، َواحلَْمُد هلِلِ َثَالاًث َوَثالَِثَني، َوُهللا  فـَُقوُلوا: ُسْبَحاَن هللاِ «يَث. وفيه قال: احلد... » 

 وقال: حسن غريب.» َأْكبَـُر َأْربـًَعا َوَثالَِثَني، َوَال ِإلََه ِإالَّ ُهللا َعْشًرا
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النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ِإَذا اْنَصَرْفَت ِمْن َصَالِة  َأَسرَّ ِإَيلَّ «وعن ُمْسِلُم ْبُن اْحلَاِرِث قال: 
رواه أبو نعيم احلافظ من حديث » ُقْل: اللُهمَّ َأِجْرِين ِمَن النَّاِر َسْبَع َمرَّاتٍ اْلَمْغِرَب َوالصُّْبِح، فَـ 

 هشام بن حسان عن احلارث بن مسلم عن أبيه.
، َعِن ابِن زِْمٍل قَاَل: وَعْن َمْسَلَمَة ْبِن َعْبٍد ا ِه َأِيب َمْشَجَعَة ْبِن رِْبِعيٍّ ، َعْن َعمِّ  َكاَن َرُسوُل هللاِ «ْجلَُهِينِّ

َهللا،  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َصلَّى الصُّْبَح َوُهَو اَثٍن رِْجَلُه، قَاَل: ُسْبَحاَن ِهللا َوِحبَْمِدِه، َوَأْستَـْغِفرُ 
 ».ااًب َسْبِعَني َمرَّةً ِإنَُّه َكاَن تـَوَّ 

يل عن وعن سعيد بن راشد عن احلسن بن ذكوان عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب وعن إسرائ
َمِن اْستَـْغَفَر «أيب سنان عن األحوص عن أيب مسعود قاال: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َمرَّاٍت، َأْستَـْغِفُر َهللا الَِّذي َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو اْحلَيَّ اْلَقيُّوَم َوأَُتوُب ِإلَْيِه َهللا تـََعاَىل ُدبـَُر ُكلِّ َصَالٍة، َثَالَث 
 ».غفرت ُذنُوبَُه َوِإْن فـَرَّ ِمَن الزَّْحفِ 
َنا «وعن ابن مسعود بسند صحيح:  َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َصلَّى َأقْـَبَل َعَليـْ

، ِهِه َكاْلَقَمِر ليلة القدر ويـَُقوُل: اللُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، واهلَ ِبَوجْ  َرِم َوالذُّلِّ
َها َوَما َبَطنَ   ».َوالصََّغاِر، َواْلَفَواِحِش َما َظَهَر ِمنـْ

تركناها  وذكر الطرباين وغريه أحاديث عدة يف قراءة آية الكرسي دبر الصالة أبسانيد ضعيفة
 اختصارًا.
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(اجلَدُّ) بفتح اجليم البخت واحلظوة والرزق، قال ابن ِسْيَده: يقال: فالن ذو َجدٍّ يف كذا أي: ذو 
ن له حظ يف الدنيا مل ينفعه ذلك يف حظ فيه، ويف الدعاء وال ينفع ذا اجلد منك اجلد أي: من كا

هو الغىن، ويف األمثال: »: جممع الغرائب«يبويه ويف اآلخرة واجلميع أجداٌد وَأُجدٌّ وُجُدوٌد، عن س
زال َجدُّ القوم إذا زال ملكهم، وعند يعقوب َجدِّي حظي، ويف  »: الغريبني«َجدَُّك وال َكدُّك، ويف 

اعة بكسر اجليم ومعناه احلرص يف أمور الدنيا وال ينفعه كتاب ابن التني وغريه ضبطه أيًضا مج
به إذ ال حول وال قوة إال ابهلل، وزعم بعضهم أن منك مبعىن البدل ذلك فيما يريده هللا تعاىل 

وقيل: مبعىن عندك وتقديره: وال ينفع ذا الغىن عندك غناه قال: والصحيح عندي بقاء ِمْن على 
  عندك ويكون املعىن: وال ينفع ذا املال ماله إن أنت أردته بسوء.ابهبا وال تكون للبدل وال مبعىن

البن السيد كأنه قال: وال ينفع ذا اجلد عندك أو » املثلث«البن عديس و » هرالكتاب البا«ويف 
لديك، ولكن جاز دخول ِمْن هاهنا إذ كان َجدُّه ال ينجيه من عذاب هللا تعاىل، وجيوز أن يكون 

 اجلد املوهوب له منك يف الدنيا َجدُُّه. املعىن وال ينفع ذا
 ِإَذا َسلََّم)(اَبُب َيْستَـْقِبُل اِإلَماُم النَّاَس 

َحدَّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّثَنا َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، َحدَّثَنا أَبُو رََجاٍء، َعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنَدٍب:  - 845
َنا ِبَوْجِههِ َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا علي«  ]845[خ ». ِه وَسلََّم ِإَذا َصلَّى َصالًَة َأقْـَبَل َعَليـْ
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ويف اَبب َما ِقيَل ِيف َأْوَالِد املُْشرِِكَني، ويف بعض النسخ ملا ذكر أوالد املشركني قال: ابب ومل يرتجم 
َلَة ُرْؤَ�؟«فذكره، وفيه: فـََقاَل:  له مث قال: َحدَّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيلَ  قَاَل: ». َمْن رََأى ِمْنُكُم اللَّيـْ

» َهْل رََأى َأَحٌد ِمْنُكْم ُرْؤَ�؟«َفَسأَلََنا يـَْوًما فـََقاَل: » َما َشاَء هللاُ «فـَيَـُقوُل:  فَِإْن رََأى َأَحٌد َقصََّها،
َلَة رَُجلَ «قـُْلَنا: َال، قَاَل:  ْنيِ أَتـََياِين فََأَخَذا بَِيِدي، فََأْخَرَجاِين ِإَىل أْرٍض ُمَقدََّسٍة، فَِإَذا َلِكْن رَأَْيُت اللَّيـْ
ُلَغ قـََفاُه، مثَُّ يـَْفَعُل ِبِشْدِقِه رَُجٌل َجاِلٌس، َورَ  ُجٌل قَائٌِم بَِيِدِه َكلُّوٌب ِمْن َحِديٍد يدخلُه يف ِشْدِقِه َحىتَّ يـَبـْ

ْدقُُه فـَيَـُعوُد فـََيْصَنُع ِمثْـَلُه، قـُْلُت: َما َهَذا؟ قَاَال: اْنَطِلْق، فَاْنَطَلْقَنا َحىتَّ اآلَخِر ِمْثَل َذِلَك، َويـَْلَتِئُم شِ 
فـََيْشَدُخ هِبِا رَْأَسُه،  -َأْو َصْخَرةٍ -َنا َعَلى رَُجٍل ُمْضَطِجٍع َعَلى قـََفاُه َورَُجٌل قَائٌِم َعَلى رَْأِسِه ِبِفْهٍر أَتـَيْـ 

اَد رَْأُسُه َكَما احلََجُر، فَاْنطََلَق ِإلَْيِه لَِيْأُخَذُه، َفَال يـَْرِجُع ِإَىل َهَذا َحىتَّ يـَْلَتِئَم رَْأُسُه َوعَ  فَِإَذا َضَربَُه َتَدْهَدهَ 
يٌِّق ُه ضَ ُهَو، فـََعاَد ِإلَْيِه، َفَضَربَُه، قـُْلُت: ما َهَذا؟ قَاَال: اْنَطِلْق فَاْنَطَلْقَنا ِإَىل نـَْقٍب ِمْثِل التـَّنُّوِر، َأْعالَ 

َيْت رََجُعوا ِفيَها، َوَأْسَفُلُه َواِسٌع يـَتَـَوقَُّد َحتَْتُه َ�رًا، فَِإَذا قـَرَِّت اْرتـََفُعوا َحىتَّ َكاَدوا َخيْرُ  ُجون، فَِإَذا محَِ
َنا َعلَ  ى نـََهٍر ِمْن َدٍم ِفيِه َوِفيَها رَِجاٌل َوِنَساٌء ُعَراٌة، فـَُقْلُت: ما َهَذا؟ قَاالَ: اْنَطِلْق، فَاْنَطَلْقَنا َحىتَّ أَتـَيـْ



َوَعَلى َشطِّ النـََّهِر  -ْن َجرِيِر ْبِن َحازِمٍ قَاَل يَزِيُد، َوَوْهُب ْبُن َجرِيٍر: عَ -رَُجٌل قَائٌِم َعَلى َوَسِط النـََّهِر 
 رَُجٌل بـَْنيَ 
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يِه، فـََردَُّه َيَدْيِه ِحَجارٌَة، فََأقْـَبَل الرَُّجُل الَِّذي ِيف النـََّهِر، فَِإَذا َأرَاَد َأْن َخيُْرَج رََمى الرَُّجُل ِحبََجٍر ِيف فِ 
 ُرَج رََمى ِيف ِفيِه ِحبََجٍر، فـَيَـْرِجُع َكَما َكانَ اَن، َفَجَعَل ُكلََّما َجاَء لَِيخْ َحْيُث كَ 

َنا ِإَىل َرْوَضٍة َخْضَراَء، ِفيَها َشَجَرٌة َعِظيمَ  تَـَهيـْ ٌة، َوِيف فـَُقْلُت: َما َهَذا؟ فـََقاَال: اْنَطِلْق، فَاْنَطَلْقَنا َحىتَّ انـْ
َياٌن،  َرِة بـَْنيَ َيَدْيِه َ�ٌر يُوِقُدَها، َفَصِعَدا ِيب ِيف الشََّجَرِة، َوِإَذا رَُجٌل َقرِيٌب ِمَن الشَّجَ َأْصِلَها َشْيٌخ َوِصبـْ

َياٌن، مثَُّ َأْخرَ  َها، ِفيَها رَِجاٌل ُشُيوٌخ َوَشَباٌب، َوِنَساٌء، َوِصبـْ َجاِين َوَأْدَخَالِين َدارًا َملْ َأَر َقطُّ َأْحَسَن ِمنـْ
َها َفَصِعَدا  رًا ِهَي َأْحَسُن َوَأْفَضُل مَن األوىل ِفيَها ُشُيوٌخ، َوَشَباٌب، ِيب الشََّجَرَة، َوَأْدَخَالِين َداِمنـْ

َتُه ُيَشقُّ ِشْدقُ  َلَة، فََأْخِربَاِين َعمَّا رَأَْيُت، قَاَال: نـََعْم، َأمَّا الَِّذي رَأَيـْ ُه، َفَكذَّاٌب قـُْلُت: َطوَّفْـُتَماِين اللَّيـْ
ُلَغ ُحيَدُِّث اِبل َتُه ُيْشَدُخ َكِذَب، فـَُيْحَمُل َحىتَّ يـَبـْ األُفَق، فـَُيْصَنُع ِبِه ذلك ِإَىل يـَْوِم الِقَياَمِة، َوالَِّذي رَأَيـْ

الِقَياَمِة، َىل يـَْوِم رَْأُسُه، فـََرُجٌل َعلََّمُه ُهللا الُقْرآَن، فـََناَم َعْنُه اِبللَّْيِل َوَملْ يـَْعَمْل ِفيِه اِبلنـََّهاِر، يـُْفَعُل ِبِه إِ 
َتُه ِيف  َتُه ِيف النـََّهِر أَكَلُة الرِّاَب، َوالشَّْيُخ ِيف َأْصِل الشََّجَرِة َوالَِّذي رَأَيـْ  النـَّْقِب فـَُهُم الزَُّ�ُة، َوالَِّذي رَأَيـْ

َياُن َحْوَلُه َأْوَالُد النَّاِس، َوالَِّذي يُوقِ  بـْ َراِهيُم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوالصِّ  ُد النَّاَر َماِلٌك َخاِزُن النَّارِ ِإبـْ
 ارُ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوالدَّاُر اُألوَىل الَِّيت َدَخْلَت َداُر َعامَِّة املُْؤِمِنَني، َوَأمَّا َهِذِه الدَّاُر َفدَ 
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فَِإَذا الشَُّهَداِء، َوَأَ� ِجْربِيُل، َوَهَذا ِميَكائِيُل صلى هللا عليهما وسلم، فَاْرَفْع رَْأَسَك، فـََرفـَْعُت رَْأِسي، 
، قَاَل: َذاَك َمْنزُِلَك، فـَُقْلُت: َدَعاِين َأْدُخْل َمْنِزِيل، قَاالَ: ِإنَُّه بَِقَي َلَك ُعُمٌر َملْ فـَْوِقي ِمْثُل السََّحابِ 

 ».َتْسَتْكِمْلُه فـََلِو اْسَتْكَمْلَتُه أَتـَْيَت َمْنزَِلكَ 
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ثـََنا إمسَْ  َراِهيَم، عْن َعْوٍف َعْن َأِيب رََجاٍء يف كتاب ويف حديث ُمَؤمَِّل ْبِن ِهَشاٍم، حدَّ اِعيُل ْبُن ِإبـْ
َنا َعَلى رَُجٍل ُمضْ «التعبري:  َقِلُع أَتـَيـْ َطِجٍع وآَخر قَائِم َعَلى َشَجَرٍة، َوِإَذا ُهَو يـَْهِوي اِبلشََّجَرِة ِلَرْأِسِه يـَنـْ

ا آَخُر قَائٌِم َعَلْيِه ِبَكلُّوٍب ِمْن َحِديٍد، َوِإَذا ُهَو �َِْيت رَْأسُه، قال: وأتينا عَلى رَُجٍل ُمْستَـْلٍق ِلَقَفاُه، َوِإذَ 



َنا َعَلى ِمْثِل َأَحَد ِشقَِّة َوْجِهِه فـَُيشَ  َنُه ِإَىل قـََفاُه قال: َوأَتـَيـْ ْرِشُر ِشْدقَُه ِإَىل قـََفاُه، َوَمْنِخَرُه ِإَىل قـََفاُه، َوَعيـْ
ْن اٌت، فَاطََّلْعَنا ِفيِه، فَِإَذا ِفيِه رَِجاٌل َوِنَساٌء ُعَراٌة، فَِإَذا ُهْم �َْتِيِهْم َهلٌَب مِ التـَّنُّوِر فَِإَذا ِفيِه َلَغٌط َوَأْصوَ 

َنا َعَلى نـََهٍر  ُهْم، فَِإَذا َأاَتُهْم َذِلَك اللَهُب َضْوَضْوا، قال: َوأَتـَيـْ َأْمحََر  –أْحِسُب َكاَن يـَُقولُ –َأْسَفَل ِمنـْ
ًة   النـََّهِر رَُجٌل َساِبٌح َيْسَبُح، َوِإَذا َعَلى َشطِّ النـََّهِر رَُجٌل َقْد َمجََع ِعْنَدُه ِحَجارَ ِمْثِل الدَِّم، َوِإَذا ِيف 

َنا َعَلى رَُجٍل َكرِيِه اْلَمْرأى، َكَأْكَرِه َما أَْنَت رَاٍء، َوِإَذا ِعْنَدُه َ�ٌر َحيُشَُّها وَ  َيْسَعى َكِثريًَة، قال: َوأَتـَيـْ
َنا َعَلى َرْوَضٍة ُمْعَتمٍَّة، ِفيَها ِمْن ُكلِّ َلْوِن الرَّبِيِع، َوِإَذا بـَْنيَ َظْهَرِي الَحْوَهلَا، قال: وَ  رَّْوَضِة رَُجٌل أَتـَيـْ

تُـُهْم َقطُّ، قاَل: وَ  َنا َطوِيٌل، ال َأَكاُد َأَرى رَْأَسُه ُطوًال ِيف السََّماء َوِإَذا َحْوَلُه ِمْن َأْكَثِر ِوْلَداٍن رَأَيـْ تَـَهيـْ انـْ
َها َوال َأْحَسَن، فـََقاَال ِيل: اْرقَ  َنا  ِإَىل َرْوَضٍة َعِظيَمٍة، َملْ َأَر َرْوَضًة َقطُّ َأْعَظَم ِمنـْ َنا ِفيَها، فَانـْتَـَهيـْ فَاْرتـََقيـْ
َنا اَبَب املَِديَنِة فَاْستَـْفَتْحَنا فـَُفتِ   َح لََناِإَىل َمِديَنٍة َمْبِنيٍَّة ِبَلِنبِ َذَهٍب َوَلِنبِ ِفضٍَّة، فَأَتـَيـْ
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 وَدَخْلَناَها، فـَتَـَلقَّاَ� ِفيَها رَِجالٌ 
َهلُْم: اْذَهُبوا فـََقُعوا  َشْطٌر ِمْن َخْلِقِهْم َكَأْحَسِن َما أَْنَت رَاٍء، َوَشْطٌر َكَأقْـَبِح َما أَْنَت رَاٍء، قَاَل: فـََقاالَ 

ي َكَأنَّ َماَءُه املَْحُض ِيف البَـَياِض، َفَذَهُبوا فـََوقـَُعوا ِفيِه، مثَُّ ِيف َذِلَك النـََّهِر، قَاَل: َوِإَذا نـََهٌر ُمْعَرتٌِض َجيْرِ 
ُهْم، َفَصاُروا ِيف َأْحَسِن ُصورٍَة،  َنا َقْد َذَهَب َذِلَك السُّوُء َعنـْ قَاَل: وقَاَال ِيل: َهِذِه َجنَُّة رََجُعوا ِإلَيـْ

َذا َقْصٌر ِمْثُل الرَّاَببَِة البَـْيَضاِء، قَاَل: قَاالَ ِيل: َهَذاَك َعْدٍن َوَهَذا َمْنزُِلَك، َفَسَما َبَصِري ُصُعًدا فَإِ 
الُقْرآَن فـَيَـْرُفُضُه َويـََناُم َعِن  َمْنزُِلَك، قَاَل: وقاَل: وأمَّا الذي يـُْقَلُع رَْأُسُه اِبحلََجِر، فَِإنَُّه الرَُّجُل �َُْخذُ 

ِذي ُيَشْرَشُر ِشْدقُُه فَِإنَُّه الرَُّجُل يـَْغُدو ِمْن بـَْيِتِه، فـََيْكِذُب الَكْذبََة الصََّالِة املَْكُتوبَِة، َوَأمَّا الرَُّجُل الَّ 
ُلُغ اآلفَاَق، َوَأمَّا الرَُّجُل الَِّذي َحيُشُّ النَّاَر، فَِإنَُّه َمالِ  ٌك َخاِزُن النَّاِر، َوَأمَّا الوِْلَداُن الَِّذيَن َحْوَلُه َفُكلُّ تـَبـْ

ى الِفْطَرِة، فـََقاَل: بـَْعُض املُْسِلِمَني: َ� َرُسوَل ِهللا، َوَأْوَالُد املُْشرِِكَني؟ فـََقاَل النيبُّ َمْوُلوٍد َماَت َعلَ 
ُهْم َحَسٌن َوَشْطٌر منهْم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َوَأْوَالُد املُْشرِِكَني، َوأَ  مَّا الَقْوُم الَِّذيَن َكانُوا َشْطٌر ِمنـْ

ُهمْ قَِبيٌح، فَِإنـَّهُ   ».ْم قـَْوٌم َخَلُطوا َعَمًال َصاِحلًا َوآَخَر َسيًِّئا، َجتَاَوَز ُهللا تعاىل َعنـْ
َنا ِبَوْجِهِه). يف مسلم:   ».ا الصُّْبَح َأقْـَبَل َعَلى النَّاِس ِبَوْجِههِ ِإَذا َصلََّى بِنَ «قوله: (ِإَذا َصلَّى َأقْـَبَل َعَليـْ

 ».َصَالَة الَغَداةَ  ِإَذا َصلَّىَ «وعند اإلمساعيلي وأيب نعيم: 
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 فيه استحباب إقبال اإلمام بعد صالته على أصحابه، وإابحة الكالم يف العلم وغريه.
، وإمنا كان قال القرطيب: وفيه دليل على أن اإلمام ال ميكث يف موضع صالته إذا فرغ منها

ذلك االطالع على اْلُمَغيـََّباِت  يسأهلم عن الرؤ� ملا كانوا عليه من الصالح والصدق فـَُيْسَتفاُد من
 ليبني هلم ابلفعل االعتناء ابلرؤ� والتشوف إىل فوائدها، وأن تعبريها إمنا يكون على ذي ُودٍّ.

 ».الَبارَِحةَ «ُنَسخ مسلم:  قوله: (َهْل رََأى ِمْنُكم الليلَة رُْؤَ�) ويف مجيع كتاب
يكون اآلخر من تغيري بعض الرواة، أل�م  قال ابن اجلوزي: الصحيح كما يف البخاري، وجيوز أن 

كانوا يروون ابملعىن وهو غلط ممن ظن استواء اللفظني، يدلُّ على صحة ذلك قوله: (َأاَتِين الليلَة 
: من الغلط أن تقول فيما بني صالة الفجر آتَِياِن) وقد قرأت على شيخنا أيب منصور اللغوي قال

تقول: فعلت الليلة كذا إىل الظهر، وتقول بعد ذلك  إىل الظهر فعلت البارحة كذا والصواب أن
 فعلت البارحة إىل آخر اليوم.

وقال القرطيب: املراد بقوله: البارحة يعين به الليلة الذاهبة اسم فاعل من برح الشيء إذا ذهب، 
ح اخلفاء أي ذهب، وإذا دخل حرف النفي على برح صار من أخوات كان اليت ومنه قوهلم: بر 

وتنصب اخلرب، ووقع يف غري مسلم الليلة بدل البارحة، واستدلَّ به بعض الناس على  ترفع االسم
أن ما بعد طلوع الفجر إىل طلوع الشمس هو من الليل وليس بصحيح، ألنه إمنا أشار إىل الليلة 

احلاضرة بدليل الرواية اليت فيها البارحة ومعناها املاضية أو املنصرفة، وملا   البارحة ال للساعة
انت قريبة االنصرام أشار إليها ملا كان هذا معلوًما اكتفى بذكر الليلة عن صفتها، وملا كانت ك

البارحة صفة معلومة لليلة استعملها غري اتبعة استعمال األمساء وكان األصل اجلمع بني التابع 
 تبوع فيقال: الليلة البارحة، لكن جاز ذلك ملا ذكر�ه. انتهى.وامل

)2/190( 

 

لغويون قاطبة أنه ال يقال: البارحة إال بعد الزوال فيشبه أ�م أرادوا احلقيقة وال مينعوا من أنكر ال
 .إطالقه جمازًا، وعليه حتمل رواية مسلم رمحه هللا تعاىل

وقال ابن العريب: كان رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يسأل عن الرؤ� استشرافًا للبشرى 
رًصا على اخلري، فلما ذكر له ابن زِْمل تلك الرؤ� وعلم ما فيها من واستطالًعا ملا يكون وح

 .الشدائد ترك السؤال حىت �يت هللا مبا شاء من أمره، وهو حديث ُمْظِلم السند فيه
َربٍ ِفيِه َسْبُع َدرََجاٍت، َوأَْنَت ِيف َأْعَالَها َدرََجًة، َوَعنْ  َميِيِنَك  قال: رأيُت كأنَك َ� َرُسوَل ِهللا َعَلى ِمنـْ
َعٌة َأْمحَُر َكِثُري ِخْيَالِن ا ْجِه، ْلوَ رَُجٌل آَدُم ُطواٌل، إَذا َتَكلََّم يـَْفرُُع الّرَِجاَل ُطوًال، َوَعْن َيَساِرَك رَُجٌل رَبـْ

ُتْم َلُه وأماَم ذلَك َشْيٌخ تقتدوَن بِه، َوِإَذا َأَماَم َذِلَك َ�َقٌة َعْجَفاُء َشا ِرٌف، َوِإَذا أَْنَت  إَذا َتَكلََّم َأْصَغيـْ



قَاَل: َأمَّا َكأَنََّك تَِبْعتها، قَاَل: فَاْمتَـَقَع َلْوُن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َساَعًة، مثَُّ ُسرَِّي َعْنُه و 
َعُة آَالِف َسَنٍة َوَأَ� ِيف آِخرَِها أَْلًفا، َوَأمَّا الرَُّجُل الطو  َيا َسبـْ نـْ بَـُر فَالدُّ َعُة عيسى، اْلِمنـْ يُل َفُموَسى، والرَّبـْ

َنا تَـ  ُقوُم َال َنِيبَّ والشَّْيُخ ِإبـَْراِهيُم صلى هللا عليهم وسالمه، َوَأمَّا النَّاَقُة الَعْجَفاُء َفِهَي السَّاَعُة َعَليـْ
 ».بـَْعِدي َوَال ُأمََّة بـَْعَد ُأمَِّيت 
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عليِه وَسلََّم أحًدا عن رؤ� إال أن جييء الرجل  قال ابن العريب: فما سأل رسول هللا َصلَّى هللاُ 
أمحد املعروف اببن احلذاء يف كتابه متربًعا فيحدثه هبا، وذكر أبو عبد هللا حممد بن حيىي بن 

يف قوله: (َهْل رََأى ِمْنُكْم َأَحٌد الليلَة رؤ�) دليل أن أتويل الرؤ� » البشرى يف أتويل الرؤ�«
لليلة اليت ُرِؤَيْت فيها أوىل لقرب ذلك من رؤيتها، وإذا بـَُعَدْت دخل واإلخبار هبا يف صبيحة ا

ملضطجع يدلُّ على غفلة يف الدين، وال غفلة أكثر من ذلك النسيان والسهو، وأتويل الرجل ا
تضييع القرآن والصالة، والذي يشقُّ ِشْدقه فالشدق موضع الكالم، وفيه وقعت العقوبُة كما 

ذ الرأس موضع النوم والغفلة، وأما الز�ة وعريهم، فألن اللباس سرت هللا وقعت يف رأس النائم، إ
ه هللا تعاىل وفضحهم، وأما النهر من الدم ومنه آكل الراب الذي كان يسرتهم به فلما كشفوه كشف

فسألت مجاعة عن أتويله فما رأيت أحًدا قال شيًئا فألقي يف قليب أن آكل الراب يؤذن حبرب من 
 هللا ورسوله

ومن حارابه قُِتل، ومْن قُِتَل سال دمه فكأنه غرق فيه لكثرة به، والرؤ� يقال: ملا كان يف النوم، 
 لنوم رؤية.وهي يف ا

 وقوله: (َأْرٌض ُمَقدََّسٌة) وعند اإلمساعيلي: <َأْرٌض ُمْسَتويٌة>.
َقُه ِإَىل قـََفاُه، َوَمْنِخَرُه ِإَىل قـََفاُه، وقوله: (يُْدِخُل َذِلَك الَكلُّوَب ِيف ِشْدِقِه) ويف رواية: <فـَُيَشْرِشُر ِشدْ 

َنُه ِإَىل قـََفاُه، فـََيُشقُّ مثَُّ ُحيَوَُّل إِ   َىل اجلَاِنِب اآلَخِر فـَيَـْفَعُل بِِه ِمثْـَلَما فـََعَل اِبْجلَاِنِب اَألوَِّل>.َوَعيـْ
و نعيم فقال: َحدَّثَنا الطرباينُّ، قوله: (وقاَل بعُض َأْصَحابَِنا عْن ُمْوَسى بِن ِإْمسَاِعْيَل) هذا ذكره أب

 َحدَّثَنا العباس بن الفضيل، َحدَّثَنا موسى بن إمساعيل فذكره.
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وقوله: (مثَُّ يـَْفَعُل اآلخُر ِبِشْدِقِه) هكذا وقع يف نسخة مساعنا ويف غريها مث يفعل بشدقه اآلخر 
 رواية: <فـَيَـثْـَلُغ> يعين يشق. وهو الصحيح، ووقع هنا: (فـَُيْشَدُخ َحىتَّ يُْكَسر) ويف



 وقوله: (يـََتَدْهَدُه) ويف رواية <فـَيَـَتَدْهِدي> أي: يتدحرج، يقول َدْهَدْيُت احلجر ودهدهته.
و (النـَّْقُب) قال ابن قـُْرُقوٍل: رواه بعضهم بثاء مثلثة وعند اَألِصيلي نقب ابلنون وفتح القاف وهو 

 الطريق.
ُعوا) قَاَل ابُن التِّْنيِ: وقع يف رواية أيب احلسن <فـَتَـَرت> وعند أيب ذر< فَ وقوله: (فَِإَذا اقتَـَرت اْرتَـ 

افْـتَـَرْت> وصوابه اقرتت ابلقاف ومعناه ارتفعت أي هلبت وارتفع فـَُوارها، ألن القرت الغبار، قال 
 أبو نصر: قرت اللحُم يـَْقِرت ابلكسر إذا ارتفع قـَُتارُه، وَقِرت ابلكسر لغة فيه.

تَـَرت ابلفاء فما علمت له وجًها، ألن بعده إذا مخََِدت، وهو معىن فرتت وهللا تعاىل فَـ قال: وأما 
 أعلم.

<فـَتَـَرْت> للقاِبسي وابن السكن وعبدوس، »: املطالع«وأما (اقْـتَـَرْت) فهو مثل فـَتَـَرت، ويف 
الصحيح بدليل و وعند أيب ذر واَألِصيلي <اقْـتَـَرْت> وعند النسفي <فَِإَذا َوقـََعِت اْرتـََفُعوا> وه

قوله بعد: فإذا أمخدت رجعوا، والبخاري هنا مل يذكر أوالد املشركني الذين ترجم هلم وكأنه أحال 
 على أنه يف احلديث الذي ذكره يف كتاب التعبري على ما هو عادته.
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َساَن، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا ْبِن َعْبِد ِهللا َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن َصاِلِح ْبِن َكيْ  - 846
َبة، َعْن زَ  ، أَنَُّه قَاَل: ْبِن ُعتـْ َصلَّى لََنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصَالَة «ْيِد ْبِن َخاِلٍد اجلَُهِينِّ

اْنَصَرَف َأقْـَبَل َعَلى النَّاِس، فـََقاَل: َهْل  الصُّْبِح اِبحلَُدْيِبَيِة َعَلى ِإْثِر َمسَاٍء َكاَنْت ِمَن اللَّْيِل، فـََلمَّا
قَاَل رَبُُّكْم عزَّ وجل؟ قَاُلوا: ُهللا َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ِيب  َتْدُروَن َماَذا

ْؤِمٌن ِيب وََكاِفٌر اِبلَكوَْكِب، َوَأمَّا َمْن قَاَل: وََكاِفٌر، فََأمَّا َمْن قَاَل: ُمِطْرَ� ِبَفْضِل ِهللا َوبَرْمحَِتِه، َفَذِلَك مُ 
 ]846[خ ». َذا وََكَذا، َفَذِلَك َكاِفٌر ِيب ُمْؤِمٌن اِبلَكوَْكبِ بِنَـْوِء كَ 

َلْو َأْمَسَك ُهللا اْلَقْطَر َسْبَع ِسِنَني، مثَُّ َأْرَسَلُه «عن أيب سعيد يرفعه: » صحيح ابن حبان«ويف 
ُهْم هِبَا َكاِفرِيَن، يـَُقوُلوَن ُمِطْرَ� بِنَـْوِء اْلِمجْ َألَْصَبَحْت طَائِفَ  قال أبو حامت: اِملْجَدح ». دحٌة ِمنـْ

 الدَّبَران.
َنا َخْلَف َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، «وعن الرباء بن عازب ِعْنَد ُمْسِلٍم قال:  ُكنَّا ِإَذا َصلَّيـْ

َنا َأْن َنُكوَن َعْن ميَِ  َنا ِبَوْجِههِ َأْحبَـبـْ  ».يِنِه، يـُْقِبُل َعَليـْ
َصلََّى بَِنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «د بن األسود قال: وعند البيهقي مصحًحا عن يزي

 ».َصَالَة الصُّْبِح مثَُّ اْحنََرَف َجاِلًسا َواْستَـْقَبَل النَّاَس ِبَوْجِههِ 
آلخرة ساكنة األوىل، وقال اِحلْمَريِي يف كتابه بثقيف اللسان قال األصمعي: احلَُديبية خمففة الياء ا



لعلي بن املديين احلجازيون » العلل«احلديبيَّة ابلتشديد والصواب ابلتخفيف، ويف كتاب  ويقولون
 خيففون الياء والعراقيون يثقلو�ا، احلديبية ابلتخفيف.
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 نه �يت من السماء.والسماء هنا املطر، والعرب تسمي املطر مساء، أل
 وقوله: (َأقْـَبَل َعَلى النَّاِس) هو موضع الرتمجة.

 فهام ومعناه التنبيه مبعىن اعلموا ما قال ربكم.قوله: (َوَهْل َتْدُرْوَن) لفظة است
ن وقوله: (َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ِيب وََكاِفٌر) قال القرطيب: معناه الكفر احلقيقي، ألنه قائله ابإلميا

حقيقة وذلك يف حقِّ من اعتقد أن املطر من فعل الكواكب، فأما من اعتقد أن هللا تعاىل هو 
 خرتعه مث تكلم بذلك القول فهو خمطئ ال كافر وخطؤه من وجهني:الذي خلق املطر وا

 األول: خمالفته الشرع، ألنه �ى عن ذلك.
َخاِلُفوا «�َّ قد ُأِمْرَ� مبخالفتهم، فقال: الثاين: َتَشبـُُّهُه أبهل الكفر يف قوهلم وذلك ال جيوز، أل

وذلك يقتضي األمر مبخالفتهم يف األفعال ويف  و�ينا عن التشبه هبم،» اْلُمْشرِِكْنيَ وَخاِلُفوا اليهودَ 
األقوال فلو قال غري هذا اللفظ املمنوع منه يريد اإلخبار عما أجرى هللا تعاىل به سببه جاز كما 

َقةٌ «يِه وَسلََّم: قال َصلَّى ُهللا عل  ».ِإَذا أَْنَشَأْت َحبْرِيًَّة، مثَُّ َتَشاَءَمْت، فَِتْلَك َعْنيٌ ُغَديـْ
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َواُء): قال أبو عبيد: واحدها نوء وهي مثانية وعشرون جنًما معروفة املطالع يف أزمنة السنة   و (األَنـْ
ر يقابله يف املشرق من الفج كلها يسقط منها يف كل ثالث عشرة جنم يف املغرب مع طلوع

َي النجم  َي نوًءا ألنه إذا سقط الساقط �ء الطالع وذلك النهوض هو النـَّْوُء َفُسمِّ ساعته، وإمنا مسُِّ
نوًءا لذلك، وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة، وكانت العرب يف اجلاهلية إذا 

لك مطر أو ريح، فيقولون ُمِطْرَ� بنوء  عند ذسقط منها جنم وطلع آخر يقولون ال بد أن يكون 
: الساقطة منها يف الغرب هي األنواء والطالعة منها يف املشرق هي  كذا، وقال ابن األعرايبِّ

»: األنواء الكبري«بعضهم جيعل النوء السقوط كأنه من األضداد ويف »: اْلُمْحَكمِ «البوارح، ويف 
كذا، أن املطر كان من أجل أن الكوكب �ى وأنه بنوء  أليب حنيفة الذي عندي يف قوهلم: مطر� 

 هو الذي هاجه كما قال بعضهم:
 أبْسَحَم مْن هيِج الذِّرَاَعْنيِ َأأْتََقت مسايله حىت بـََلْغَن اْلَمَناجيا



 وكقولِه اآلخر:
ماُك درورا  أخرجته مَن الليايل رُُجوس ... ليلًة هاجها السِّ

 فلو قال اإلنسان مما قال الشاعر:
 األرض منقمُس الثـَُر�َّ ... بساحته وأردفها طالال أصابَ 

فليس بظاهر هذا القول أبٌس، ألنَّه زعم أن الغيث أصاب األرض عند سقوط األرض فهذا وما 
أشبهه إمنا هو إعالم لألوقات والفصول وليس من وقت وال زمن إال وهو معروف بنوع من مرافق 

املذهب قال عمر بن اخلطاب للعباس وهو يستسقي هذا  العباد يكون فيه دون غريه وعلى شبيه
للناس: � عمَّ رسوِل هللا كم بقي علينا من نوء الثر� فإن العلماء هبا يزعمون أ�ا تعرتض يف األفق 

 سبًعا.
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يريد أخطأها الغيث فلو مل َيُدلَُّك على افرتاق املذهبني » خطَّأَ هللا نوَءها«وقال ابن عباس المرأة: 
ذا وابن عباس يقول يف قوله تعاىل: {َوَجتَْعُلوَن ذكر األنواء إال هذان اخلربان لكفى هبما دليًال ه يف

بُوَن} [الواقعة:  ] وعليٌّ كان يفسرها: وجتعلون شكركم، وجيمع النوء أنواء، 82ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ
 ونُوآً�، قال حسان:

 َحَط الَقْطُر نوآُ�اويـَْثِرُب تـَْعَلُم أ�َّ هبا ... إذا قَ 
 ج وقال: مل جند العلماء يعرفون ما قالوا.ورد قول من قال: هي البوار 

قال ابن قـُْرُقوٍل: أجاز العلماء أن يقول: مطر� يف نوء كذا وال يقال: بنوء كذا، وحيكى عن أيب 
 هريرة رضي هللا عنه أنه كان يقول: ُمِطْرَ� بِنَـْوِء ِهللا تـََعاَىل.

: مسع يزيد، َحدَّثَنا  ذي بعده تقدم يف ابب وقت العشاء ويف مسنده قال ابناحلديث ال ُمنَـريَّ
محيد، ويف بعض طرقه َحدَّثَنا يزيد يعين بن هارون وكذا صرح به أبو نعيم األصبهاين وقد روى 

 هذا احلديث عن محيد يزيد بن ُزرَْيٍع عند البخاري فيما بعد.
ُه بـَْعَد السََّالِم)(اَبُب ُمْكِث اِإلَماِم ِيف ُمصَ   الَّ

َكاَن ابُن ُعَمَر ُيَصلِّي ِيف َمَكانِِه «ُم: َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعْن أَيُّوَب، َعْن َ�ِفٍع، َوقَاَل لََنا آدَ  - 848
ثـََنا ابن علية ». الَِّذي َصلَّى ِفيِه الَفرِيَضَة َوفـََعَلُه الَقاِسمُ  هذا التعليق ذكره ابن أيب شيبة فقال: حدَّ

 ]848[خ ». ُسْبَحِتِه َمَكانَهُ َكاَن ابُن ُعَمَر ُيَصلِّي ِيف «ن أيوب عن �فع: ع
ثـََنا ُمْعَتِمٌر عن عبيد هللا بن عمر قَاَل:  رَأَْيُت اْلَقاِسَم َوَساِلًما ُيَصلَِّياِن اْلَفرِيَضَة، مثَُّ يـََتَطوََّعاِن «وَحدَّ

َبَأِين َ�ِفٌع: ». ِيف َمَكاِ�َِما  ».ابَن ُعَمَر َكاَن َال يـََرى ِبِه أبًَْسا َأنَّ «َوأَنـْ
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ومل يصح هذا التعليق رواه ». َال يـََتَطوَُّع اِإلَماُم ِيف َمَكانِهِ «قال البخاري ويذكر عن أيب هريرة رفعه: 
إبراهيَم ْبِن  أبو داود وابن ماجه من حديث َمحَّاٍد َوعبد الَواِرِث َعْن لَْيٍث َعِن َحجَّاِج ْبِن ُعبَـْيٍد َعنْ 

َرَة قَاَل رَ  أَيـَْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن يـَتَـَقدََّم َأْو يـََتَأخََّر «ُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ِإْمسَاِعيَل عن َأِيب ُهَريـْ
دَّثَنا وعند البيهقي: من جهة الربيع عن محاد بن يزيد حَ ». َأْو َعْن َميِيِنِه َأْو َعْن ِمشَالِِه يف السُّْبَحة

وََّع بـَْعَد اْلَفرِيَضِة فـَْليَـتَـَقدَّْم َأْو يـََتَأخَّْر، َأْو َعْن َميِيِنِه، َأْو َعْن ِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْن يـََتطَ «عنه بلفظ: 
 ».ِمشَاِلهِ 

قال البيهقي: قال البخاري: إمساعيل بن إبراهيم أصح والليث يضطرب فيه، وسئل أبو حامت عن 
ي إمساعيل عن سليمان بن اعيل هذا، فقال: جمهوٌل، وقال الدَّارَُقْطين: رواه القاضإبراهيم بن إمس

حرب عن محاد بن زيد عن أيوب عن حيىي بن عبيد عن إبراهيم بن إمساعيل عن أيب هريرة رفعه 
 ومل يتابع عليه.

زي: عن وقال شيبان: عن احلجاج عن أيب عبد هللا عن إمساعيل بن إبراهيم، وقال أبو جعفر الرا
مد بن عبيد بن حساب عن محاد عن ليث عن احلجاج عن أيب عبد هللا بن إمساعيل، وقال حم

ليث عن احلكم بن عيينة عن إبراهيم، قال حيىي احلماين: عن محاد وحفص بن غياث عن إمساعيل 
بن إبراهيم عن احلجاج بن عبيد عن أيب هريرة، وقال ابن علية: عن ليث بن أيب عبيد عن 

لسالم بن حرب عن ليث عن بن عبيد عن إبراهيم بن إمساعيل عن أيب هريرة وقال: عبد ا احلجاج
 إمساعيل بن إبراهيم مل يذكر احلجاج.

 قال الدَّارَُقْطين: وال يصح احلديث واالضطراب من ليث.
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ي قال البخاري: مل يثبت هذا احلديث ومل يصح إسناده، وَلمَّا ذكر البخار » التهذيب«ويف 
بعده: وقال ابن  وقال» وكانت من صواحباهتا«حديث هند عن أم سلمة املذكور قبل زاد هنا: 

 وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخربتين هند الِفراسيَّة.
ما يشدُّه: رأى معاويُة السائَب ابَن ُأْخِت منٍَِر َصلََّى بـَْعَد اْجلُُمَعِة ِيف » صحيح مسلم«ويف 

َماُم، ُقْمُت ِيف َمَقاِمي، َفَصلَّْيُت فََأْرَسلَ اْلَمْقُصورَِة، قال: فـَلَ  ِإَيلَّ: َال تـَُعْد ِلَما فـََعْلَت ملا  مَّا َسلََّم اْإلِ
َسلََّم َأَمَرَ� َصلَّْيَت اْجلُُمَعَة، َفَال َتِصْلَها ِبَصَالٍة َحىتَّ نـََتَكلََّم َأْو َخنُْرَج، فَِإنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه و 

 َك.ِبَذلِ 



َال ُيَصلِّي «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وعند أيب داود عن عطاء اخلراساين عن املغرية قَاَل َرُسوُل ِهللا 
َماُم ِيف اْلَمْوِضِع الَِّذي َصلَّى ِفيِه َحىتَّ يـََتَحركَ  وقال: عطاٌء مل يدرك املغرية، وعند البيهقي عن » اْإلِ

َماُم َأْن َال يـَُقوَم ِمْن َمْوِضِعِه َحىتَّ يـَْنَحِرَف ِمَن السُّنَِّة ِإَذا سَ «علي قال:   ».َأْو يـَْفِصَل ِبَكَالمٍ لََّم اْإلِ
نَـُهَما ِبَكَالمٍ «ولفظه عن ابن أيب شيبة:  َماُم َحىتَّ يـََتَحوََّل ِمْن َمَكانِِه َأْو يـَْفِصَل بـَيـْ  ».َال يـََتَطوَُّع اْإلِ

وعن ابنه مثله. هذا التعليق رواه النسائي عن حممد بن وكرهه عمر لإلمام ومل ير به أبًسا لغريه 
وقال البخاري: وقال عثمان بن عمر: أخرب� يونس عن الزهري، حدثتين سلمة عن ابن وهب، 

 هند القرشية.
 هذا التعليق رواه البخاري بعد عن عبد هللا بن حممد بن عثمان عن يونس.

لقرشية، وكانت حتت معبد بن املقداد ويف حديث الزبيدي عن ابن شهاب هند بنت احلارث ا
 ى أزواج النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم.وهو حليف بين زُْهَرة وكانت تدخل عل

 وعند ابن التني قَاَل الدَّاوِديُّ: كانت من فارس، قَاَل ابُن التِّْنيِ: وال أعلم له وجًها.
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 يتنفل بعدها كالعصر والصبح فال، وقال قال أبو حنيفة: كل صالة يتنفل بعدها يقوم وما ال
ده سهو وال غريه، وقال حممد: يتنفل يف الصلوات كلها ليتحقق املأموم أنه مل يبق عليه من سجو 

مالك: ال يثبت اإلمام بعد سالمه، وقال أشهب: له أن يتنفل يف موضعه أخًذا مبا روي عن 
ه من الفقهاء، وقال الشافعي: يستحب أن يثبت القاسم بن حممد، قَاَل ابُن َبطَّاٍل: ومل أجده لغري 

 ساعة.
ُه بعدَ  السالم فكرهه أكثر الفقهاء إذا كان إماًما راتًبا،  قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وأما مكث اإلمام يف ُمَصالَّ

ألن مكثه ِلِعلٍَّة كما فعل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهو قول الشافعي وأمحد، وقال مالك: يقوم 
يقعد يف الصلوات كلها إذا كان إماَم مسجٍد مجاعٍة، فإن كان يف سفر فإن شاء قام وإن شاء  وال

 وذ: من غري أن يستقبل القبلة.قعد قال ابن َخرَّبُ 
َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا «وعن عمر بن اخلطاب جلوس اإلمام بعد السالم بدعة، وعن ابن مسعود: 

ًعا ِإمَّا َأْن يـَُقْوَم َوِإمَّا َأْن يـَْنَحِرفَ عليِه وَسلََّم ِإَذا َقَضى َصالَ  َفَتَل َسرِيـْ  ».َتُه انـْ
َهَض، وعن احلسن وقال قتادة: َكاَن أَبـُْو َبكْ  ٍر رضي هللا عنه ِإَذا َسلََّم َكأَنَُّه َعَلى الرَّْضِف َحىتَّ يـَنـْ

البن شاهني من » املنسوخ«، ويف كتاب والزهري: َال يـَْنَصرِفـُْوا َحىتَّ يـَُقْوَم اِإلَماُم ذكرها عبد الرزاق
َرْح ِمْن َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه و «حديث سفيان عن ِمسَاك عن جابر:  َسلََّم ِإَذا َصلَّى الَغَداَة َملْ يـَبـْ

صليت «حسًنا، ويف حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: » َجمِْلِسِه َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمسُ 



اَن ِإَذا َسلََّم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفَكاَن َساَعَة ُيَسلُِّم يـَُقوُم، مثَُّ َصلَّْيُت َمَع َأِيب َبْكٍر، َفكَ  مع النَِّيبِّ 
َا يـَُقوُم ِمْن َرْضَفةٍ   ».َوَثَب ِمْن َمَكانِِه، َكَأمنَّ
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بعدها، والثاين يف الذي قال ابن شاهني: احلديث األول عليه العمل يف الصالة اليت ال تـَنَـفَُّل 
 بعده.

 طَّاُهْم)(اَبُب َمْن َصلَّى اِبلنَّاِس َفذََكَر َحاَجًة فـََتخَ 
َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيِد ْبِن َمْيُموٍن، َحدَّثَنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن ُعَمَر ْبِن َسِعيٍد، َأْخبَـَرِين  - 851

َر، َفَسلََّم، مثَُّ َل: َصلَّْيُت َورَاَء النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبْلَمِديَنِة الَعصْ ابُن َأِيب ُمَلْيَكَة َعْن ُعْقَبَة قَا
ِهْم، قَاَم ُمْسرًِعا، فـََتَخطَّى رِقَاَب النَّاِس ِإَىل بـَْعِض ُحَجِر ِنَسائِِه، فـََفزَِع النَّاُس ِمْن ُسْرَعِتِه، َفَخَرَج َعَليْ 

ًئا ِمْن ِتْربٍ ِعْنَدَ�، َفَكرِهْ «ُبوا ِمْن ُسْرَعِتِه، فـََقاَل: فـََرَأى أَنـَُّهْم َعجِ  ُت َأْن َحيِْبَسِين، فََأَمْرُت ذََكْرُت َشيـْ
 ]851[خ ». ِبِقْسَمِتهِ 

ْ ُكْنُت َخلَّْفُت ِيف «ويف ابب من أحب تعجيل الصدقة من يومها وقال أبو عاصم عن عمر:  ِإّينِ
ًرا ِمَن الصََّدقَ   ».ِة، َفَكرِْهُت َأْن أُبـَيَِّتُه، فـََقَسْمُتهُ البَـْيِت تِبـْ

 ال: َسْرَوَعة على مثال فـَْروقة.ُعْقَبُة هذا هو أبو َمْسُروعة ويق
ًرا ِعْنَدَ�، َفَكرِْهُت َأْن ُميِْسَي «ويف اَبُب تـََفكُِّر الرَُّجِل الشَّْيَء ِيف الصََّالِة:  ذََكْرُت َوَأَ� ِيف الصََّالِة تِبـْ

 أسلم يوم الفتح.» ِعْنَد�َ  -يتَ َأْو يَبِ -
 يف احلديث أن التخطي مبا ال غىن ابإلنسان عنه

كإزالة حقنة أو رَُعاف وشبهه، وإمنا املكروه إذا كان يف موضع َيْشَغُل الناس فيه عن الصالة مباح  
 أو عن مساع اخلطبة.

 ما يعهدون ختوفوا أن ينزل وقوله: (فـََفزَِع النَّاُس) أل�م كانوا رضي هللا عنهم إذا رأوا منه غري
ُر) فهو الذهب كله،  وقيل هو »: اجلمهرة«قال ابن دريد يف شيء من القرآن بسببهم. وأما (التِّبـْ

من الذهب والفضة ومجيع جواهر األرض ما استخرج من املعدن قبل أن يصاغ ويستعمل، وقيل: 
 هو الذهب املكسور ذكره ابن ِسْيَده.
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أليب بكر ابن السراج أملى علينا ثعلٌب عن الَفرَّاِء عن الكسائي فقال: » تقاقاالش«ويف كتاب 
ٌر للذهب املكسور والفضة املكسورة ولكلِّ ما كان مكسورً   ا من الصُّْفر والنحاس واحلديد.هذا تِبـْ

َي ذهب املعدن تربًا، ألنه هناك »: اجلامع«ويف  كل ما كان مستورًا من ذهب أو فضة، وإمنا مسُِّ
َرة وهي عروق تكون بني ظهري اِألرض مثل النـُّْورَة وفيها صالبة، وزعم أصحاب املعدن مب نزلة التـَّبـْ

عن » االشتقاق«بو جعفر النحاس يف كتاب أن الذهب يف املعدن هبذه املنزلة كذا حكى أ
 األصمعي، وحكاه أيًضا عن اْلُمبَـّرِِد. انتهى.

َي تربًا من التَّتبري أتليفه ع» االشتقاق«اْلُمبَـّرُِد ذكره يف  ن األصمعي فينظر، قال الَقزَّاُز: وقيل: مسُِّ
َي بذلك  وهو اهلالك والتبديد، فكأنه قيل له ذلك الفرتاقه يف أيدي الناس وتبديده عندهم، ومسُِّ

 ألن صاحبه يلحقه من التغرير ما يوجب هالكه فهو فعل من التـََّبار وهو اهلالك.
َحاحِ «َوِيف  ٌر إال للذهب، وبعضهم يقول للفضة أيًضا، ويف وال يق»: الصِّ »: جممع الغرائب«ال تِبـْ

 يقال لكسار اجلوهر ترب.»: الغريبني«هو القطعة ما مل ُتْطَبع، ويف 
ه: (فـََيْحِبَسِين) قَاَل ابُن التِّْنيِ أي يشغل ضمريي فـََيْحِبسُه فيما يريده من األعمال، قال: وقول

أبو الفرج: أي يشغل القلب فيمنعه من إطالقه فيما يريد، وزعم  وقيل: حيبسين يف اآلخرة، وقال
 ابن بطال أن من حبس صدقة املسلمني من وصية أو زكاة وشبهها خياف عليه أن حيبس يف

 القيامة.
َماِل)  (اَبُب اِالْنِفَتاِل َواِالْنِصَراِف َعِن الَيِمِني َوالشِّ

َفِتُل َعْن َميِيِنِه وِمشَ   اِلِه، َويَِعيُب َعَلى َمْن يـَتَـَوخَّى اِالْنِفَتاَل َعْن َميِيِنِه.وََكاَن أََنٌس يـَنـْ
النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه  َأنَّ «روى أبو بكر بن أيب شيبة بسند صحيح عن وكيع عن سفيان عن أنس: 

 ».وَسلََّم َكاَن يـَْنَصِرُف َعْن َميِْيِنهِ 
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 ».ُيت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْنَصِرُف َعْن ِميِْيِنهِ َأْكثـَُر َما رَأْ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
أمَّا َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفَكاَن «عن أبيه قال:  وعند ابن حبان عن قَِبْيَصَة بِن ُهْلبٍ 

ًعا يـْ  ».يـَْنَصِرُف َعْن َجانِبَـْيِه مجَِ
رَأَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى «بن شعيب عن أبيه عن جده: وعند ابن ماجه بسند صحيح عن عمرو 

َفِتلُ   ُهللا عليِه وَسلََّم يـَنـْ
 ».ِه ِيف الصََّالةِ َعْن َميِْيِنِه ِوَيَسارِ 

 َحدَّثَنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن ُعَمارََة ْبِن ُعَمْريٍ، َعِن اَألْسَوِد، قَاَل: - 852



ًئا ِمْن َصالَتِِه يـََرى َأنَّ َحقًّا َعَلْيِه الَ «قَاَل َعْبُد ِهللا:   يـَْنَصِرُف ِإالَّ َعْن الَ َجيَْعْل َأَحدُُكْم ِللشَّْيطَاِن َشيـْ
 ]852[خ ». َميِيِنِه، َلَقْد رَأَْيُت رسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكِثريًا يـَْنَصِرُف َعْن َيَسارِهِ 

 السند ثالثٌة اتبعيون يروي بعضهم عن بعض األعمش أوهلم. يف هذا
 وِعْنَد ُمْسِلٍم: (َال َجيَْعَلنَّ) بنون التأكيد.

احلديث والذي قبله جواز الفعلني من غري كراهٍة يف واحد منهما، والكراهُة اليت اقتضاها  ويف هذا 
 كالم ابن مسعود هي يف حقِّ من يرى وجوب أحد الفعلني.

التِّْنيِ: وذلك بدعة والبدعة من الشيطان، وعند القرطيب: استحبَّ احلسُن االنصراَف  قَاَل ابنُ 
 ألمران عن النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم.عن اليمني، وقال الرتمذي: صحَّ ا

 (اَبُب َما َجاَء ِيف الثُّوِم الينِّّ َوالَبَصِل َوالُكرَّاِث)
َمْن َأَكَل الثُّوَم َأِو الَبَصَل ِمَن اجلُوِع َأْو َغْريِِه َفَال يـَْقَرَبنَّ «ِه وَسلََّم: َوقـَْوِل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا علي

 ».َمْسِجَد�َ 
ابُن التِّْنيِ: ليس يف شيء من األحاديث ذكر اجلوع وال ذكر الكراث، ولكنه يقاس على  قَالَ 

 هاتني البقلتني انتهى كالمه.
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نـََهى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، «من حديث جابر قال: » لمصحيح مس«وفيه نظر ملا يف 
َنا ا ْحلَاَجُة، فََأَكْلَنا ِمْنُه، فـََقاَل النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َمْن َعْن َأْكِل اْلَبَصِل َواْلُكرَّاِث، فـََغَلبَـتـْ

 ».يـَْقَرَبنَّ َمْسِجَد�َ  َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة اْلُمْنِتَنِة، َفَال 
َحْت َملْ نـَْعُد َأْن فُتِ «وعند البيهقي: وزعم أنه ِعْنَد ُمْسِلٍم عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: 

بَـُر َوقـَْعَنا ِيف تِْلَك اْلبَـْقَلِة  َها َأْكًال َشِديًدا َوَحنُْن ِجَياٌع، مثَُّ رُحْ  -يـَْعِين الثُّومَ -َخيـْ َنا ِإَىل فََأَكْلَنا ِمنـْ
 احلديَث.» اْلَمْسِجِد فـََوَجَد َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الّرِيَح ... 

 ».َوَ�ٌس ِجَياعٌ «قال: » صحيح ابن خزمية«ويف 
نـََهى «حملمد بن حزم من حديث محاد بن سلمة عن بشر بن حرب: » التهذيب«ولفظه يف كتاب 

 ».َعِن اْلَبَصِل َواْلُكرَّاِث َوالثـُّْومِ  النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
ٌر َعِن الثـُّْوِم ُسِئَل َجابِ «بسند على شرط الشيخني: » مسند عبد هللا بن الزبري احلميدي«وروينا يف 

َا الَِّذي �ى َرُسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عَ  ْنُه اْلَبَصُل فـََقاَل: َما َكاَن أبَِْرِضَنا يـَْوَمِئٍذ ثـُْوٌم َوِإمنَّ
 ».َواْلُكرَّاثُ 

لُكرَّاِث َوَمل َيُكْن بِبَـَلِدَ� َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـََهى َعْن َأْكِل الَبَصِل َوا«وعند ابن خزمية: 



َا الَِّذي �َُِي َعْنُه اْلَبَصُل َواْلُكرَّاُث، َوقَاَل: َمْن َأكَ  َل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة، َفَال يـَْقَرَبنَّ يـَْوَمِئٍذ الثـُّْوُم، َوِإمنَّ
 ».َمْسِجَد�َ 

َتهوا، مثَُّ َملْ جيَُِدوا  نـََهى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ »: «مسند السراج«ويف  َعن َأْكِل الُكرَّاِث َفلم ينـْ
 احلديَث.» بُدًّا ِمْن أكِلَها، فـََوَجَد ِرْحيََها، فـََقاَل: َأَمل أَنـَْهُكْم ... 
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 وعند ابن خزمية بسند صحيح وأصله ِعْنَد ُمْسِلٍم قال: َحدَّثَنا أبو مروان
ُسوُل ِهللا َصلَّى العثماين، َحدَّثَنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أيب هريرة: قَاَل رَ 

قال إبراهيم: » َفَال يـُْؤِذينَّا ِيف َمْسِجِد�َ  -لثُّومَ يـَْعِين ا-َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة «ُهللا عليِه وَسلََّم: 
وكان أيب يزيُد فيه الكراث والبصل على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، يعين أنه يزيد على حديث 

 ثوم.أيب هريرة يف ال
َصلَّى َكاَن َرُسوُل ِهللا «وُسِئَل عن حديث عمرو بن ميمون عن عمر: » العلل«وعند أيب حامت يف 

فقال: إمنا هو » ُهللا عليِه وَسلََّم َيْكَرُه الُكرَّاَث، َفَمْن َأَكَلُه ِمْنُكْم َفالَ َحيُْضِر املَساِجَد َوِتَالَوَة الُقْرآنِ 
من حديث بقية عن حيىي » األوسط«عند أيب القاسم يف  مرسل عن هالل بن يسار، وعن عمرو

نـَُفْريٍ عن أيب ثـَْعَلَبَة اُخلَشِين قال: َغَزْوَ� َمَع النَِّيبِّ َصلَّى  بن سعيد عن خالد بن معدان عن ُجبَـْريِ بنِ 
َنا ثـُْوًما فََأَكُلوا ِمْنُه، َواْلَقْوُم ِجَياٌع فـََقاَل َرسُ  َمْن «وُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ُهللا عليِه وَسلََّم فََأَصبـْ

 احلديَث.» َأَكَل َهِذِه الشََّجَرةَ 
َثِة َفالَ يـَْقَرَبنَّ َمْسِجَدَ�، «بسيت وابن خزمية عن حذيفة: وعند ال َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه البَـْقَلِة اخلَِبيـْ

 ».َثَالاثً 
 بردة مصحًحا حنوه، وعند وعند الرتمذي من حديث أيب أيوب األنصاري ومن حديث أيب

 البيهقي: أبو أيوب، ومن حديث أيب بردة عن املغرية بن شعبة حنوه.
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أَيـَُّها النَّاُس ِإنَُّكْم لََتْأُكُلوَن َشَجَرتـَْنيِ َال َأرَاُمهَا ِإالَّ َخِبيثـَتَـْنيِ َهَذا الثُّوُم «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن عمر: 
ْنُه فـَيُـْؤَخُذ َقْد ُكْنُت َأَرى الرَُّجَل َعَلى َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يُوَجُد ِرُحيُه مِ واْلَبَصُل، َولَ 

ُهَما طَْبًخا ْلُيِمتـْ  ».َحىتَّ ُخيَْرَج ِإَىل اْلَبِقيِع، َفَمْن أَكَلُهَما فـَ
يعين » ِه الشََّجَرِة َفالَ يـَْقَرَبنَّ َمَساِجَد�َ َمْن َأَكَل ِمن َهذِ «وعند الطرباين عن عبيد هللا بن زيد يرفعه: 



عنه إال إبراهيم تفرد به معن القزَّاز، وعند الثوم، وقال: مل يروه عن الزهري عن عباد بن متيم 
َبنَّ َمْن َأَكَل ِمْن َهاتـَْنيِ الشََّجَرتـَْنيِ َفَال يـَْقرَ «البيهقي من حديث ُمَعاِويََة ْبِن قـُرََّة عن أبيه، يرفعه: 
ُتْم َال بُدَّ آِكِليِهَما فََأِميُتوُمهَا طَْبًخا  ».َمْسِجَدَ�، فَِإْن ُكنـْ

ثـََنا َحيَْىي، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، حدََّثِين َ�ِفٌع، َعِن ابِن ُعَمَر: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى َحدَّثَنا مُ  – 853 َسدٌَّد، حدَّ
بَـ  َفَال يـَْقَرَبنَّ  -يـَْعِين الثُّومَ -َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة «َر: ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل ِيف َغْزَوِة َخيـْ

 ]853[خ ». َمْسِجَد�َ 
 ».َفَال �َِْتَنيَّ اْلَمَساِجدَ «وِعْنَد ُمْسِلٍم: 

 ».َحىتَّ َيْذَهَب َرْحيَُها ِمْنهُ «وعند الطرباين: 
َفَال يـَْغَشاَ� ِيف  -يُرِيُد الثُّومَ -َجَرِة َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشَّ «وذكر البخاري حديث جابر: 

ُأرَاُه يـَْعِين ِإالَّ نِيَئُه، َوقَاَل َخمَْلُد ْبُن يَزِيَد: َعِن ابِن ُجَرْيٍج: قـُْلُت: َما يـَْعِين ِبِه؟ قَاَل: َما » َمَساِجِد�َ 
َنهُ «  ».نـَتـْ
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 الكتاب : التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح للحافظ مغلطاي

ْليَـْعَتزِْلَنا «ويف لفظ:  ْليَـْعَتِزْل َمْسِجَد�َ -َمْن َأَكَل ثُوًما َأْو َبَصًال، فـَ ، َوأَنَُّه َوْليَـْقُعْد ِيف بـَْيِتهِ  -َأْو قَاَل: فـَ
» َقاَل: قـَّرِبُوَها، فَـ ُأِيتَ ِبِقْدٍر ِفيِه َخِضَراٌت ِمْن بـُُقوٍل، فـََوَجَد َهلَا ِرًحيا، قاَل: فَُأْخِربَ ِمبَا ِفيَها ِمَن البُـُقولِ 

 ِإَىل بـَْعِض َأْصَحاِبِه َكاَن َمَعُه،
 ».َال تـَُناِجي ُكْل فَِإّينِ ُأَ�ِجي َمنْ «فـََلمَّا رَآُه َكرِه َأْكَلَها، قَاَل: 

َوَملْ َيْذُكِر  َبقِ َوقَاَل ابُن َوْهٍب: يـَْعِين اِبلَبْدِر الطَّ -َوقَاَل َأْمحَُد ْبُن َصاِلٍح: َعِن ابِن َوْهٍب ُأِيتَ بَِبْدٍر 
 احلَِديِث؟ اللَّْيُث َوأَبُو َصْفَواَن َعْن يُوُنَس ِقصََّة الِقْدِر وَال َأْدِري ُهَو ِمْن قـَْوِل الزُّْهِريِّ َأْو ِيف 

ْعَت َنِيبَّ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل ِيف الثُّوِم؟ فـََقا قَاَل: َل: وقال عبد العزيز: ُسِئَل أََنٌس: َما مسَِ
َنا والَ ُيَصلَِّنيَّ َمَعَنا«  ».َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة َفالَ يـَْقَربـْ
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اْخلَْضَرَواِت الَبَصِل َوالثـُّْوِم َوالُكرَّاِث  َمْن َأَكَل ِمْن َهِذهِ »: «األوسط«وعند أيب القاسم يف 
إال حيىي بن راشد الرباء تفرد  -يعين عن أيب الزبري-وقال: مل يروه عن هشام بن حسان » َوالِفْجلِ 

عن »: بالعجائ«ر املسعودي يف كتاب به َسِعيُد ْبُن ُعَفْريٍ، َحدَّثَنا أمحد بن محاد بن رغبة، وذك
خلُت مَع رسوِل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حديقًة لعثماَن بِن عفان، فوقَف د«أنس بن مالك قال: 

على الكراث فقال: نِعم البقلُة، أال َمن أكلها فال �كْلها حىت �كَل مثَلها من غريها، مث وقف 
ُح مثلها من غريها، مث تـَُفتَّ  أكلها فال �كلها حىت �كل على الفجل فقال: نعم البقلُة أال من

احلديَث. علقه البخاري عن » السَُّدد وتطرد الريح، كلوا ما كرب من أوراقها وصغر من أسفلها
، وِعْنَد ُمْسِلٍم عن أيب الطاهر وحرملة عن »االعتصام«أمحد بن صاحل أخرجه مسنًدا يف كتاب 

 الستدارته.وُشبَِّه الطََّبُق ابلبدر ُقوٍل، والصواب بَِبْدٍر، ابن وهب بقدر ما قال ابن قـُرْ 
وقال القرطيب: استدل بعضهم به على كراهة ما له من ريح من البقول وإن طُِبَخ، وليس ذلك 

بصحيح ولو قدر�ه ِبَقدر يكون معناه: أن الطبخ مل ُميِْتُه طبًخا فبقيت رائحته وهو املعىن املكروه 
 منه.



َنُه ورويناه بفتوعند ابن ا لكتب بكسرها قال: وال أعلم له ح النون قال: وضبط يف بعض التني: نـَتـْ
وجًها و (اَخلِضَرات) قال: ورويناه بفتح اخلاء وكسر الضاد، قال: وضبطه بعضهم بضم اخلاء 

وفتح الضاد، قال ابن قـُْرُقوٍل: كذا ضبطه اَألِصيلي واملعروف األول واليت بكسر النون واهلمزة، 
ُ النـُُّيوِء قال الَقزَّاُز: إذا مل ينض وقد أْ�تُه إ�ءة، وحكى عياض عن بعض  -البيوع  مثل -ج بـَنيِّ

العلماء أن النهي خاص مبسجد النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فال يقربن مسجد� وكأنه غفل عن 
حضور اجلماعة وهي  قوله املساجد، وعند أهل الظاهر هذه البقول حمرمة األكل، أل�ا متنع من

 ض عني، واحلجة للجمهور.عندهم فر 
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 وقوله: (ُكْل فَِإّينِ ُأَ�ِجي َمْن ال تـَُناِجي) قال عياض: ويلتحق به من أكل فجًال وحتشَّى. انتهى.
، وقال ابن اْلُمَراِبط يف كالمه: قال قد أسلفنا وروده يف احلديث فال حاجة إىل ذكره قياًسا

 حٌة هلا رائحة، وعند القرطيبالبخاري: ويلتحق به من به َخبٌْر أو جرا
اس ويؤذيهم بلسانه يف املسجد أنه ُخيَْرُج منه استدلَّ بعض العلماء هبذا على أن من يتكلم يف الن

َعُد عنه، قال: وهذا احلديث أصٌل لكلِّ من يتأذى به، وقد و  ردت أحاديث يدل ظاهرها على ويـُبـْ
اِن ابُن غايل والصَّْرييفُّ املعارضة أو النسخ، منها ما أخرب� به األئمة املقر  ئ موسى القطيب واْلُمِجدَّ

قالوا: أخرب� عبد اللطيف احلراين قراءة عليه إال ابن غايل فإنه قال: أجازه  قراءة عليهم وأ� أمسع،
، قالوا: أخرب� أبو علي احلدَّاد، أخرب� أبو نعيم األصبهاين احلافظ عن اللبَّان واجلَمَّال والكاِغدي

، َحدَّثَنا قال: َحدَّثَنا فاروق بن عبد الكبري، قال: َحدَّثَنا الكجي» حلية األولياء«اب جبميع كت
لَّى هللاُ عبد هللا بن رجاء، َحدَّثَنا إسرائيل عن مسلم األعور عن حبَّة عن علي قَاَل ِيلْ َرُسوُل ِهللا صَ 

 ».َك َألََكْلُتهُ ُكِل الثُّوَم فـََلْوَال َأّينِ ُأَ�ِجي اْلَملِ «عليِه وَسلََّم: 
ثَنا ُلوين، َحدَّثَنا زافر بن سليمان عن عن حيىي بن عبد الباقي، َحدَّ » الغيالنيات«ورويناه يف كتاب 

ُهللا عليِه وَسلََّم عِن الثُّوِم إال  نـََهى النَِّيبُّ َصلَّى«إسرائيل به وهو سنٌد صحيٌح، وعند أيب داود: 
 ».َمْطُبوًخا
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ن جرير، َحدَّثَنا أبو عامٍر السُّكري، َحدَّثَنا حيىي بن صاحل، َحدَّثَنا حملمد ب» اثرهتذيب اآل«ويف 
ِإنَّ آِخَر «ْبِن َسَلَمَة َسَأَل َعاِئَشَة َعِن اْلَبَصِل، فـََقاَلْت:  إمساعيل َحدَّثَنا َخاِلُد ْبُن َمْعَداَن عن جاِبرِ 



من » األوسط«وملا رواه أبو القاسم يف » لََّم َطَعاٌم ِفيِه َبَصلٌ َطَعاٍم َأَكَلُه النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
بَـْريِ ْبِن نـَُفْريٍ عنها، قال: َال يـُْرَوى َهَذا ْعَداَن عن جُ حديث بَِقيََّة عن حبَِِري ْبِن َسِعيٍد عن َخاِلِد ْبِن مَ 

ْسَناِد، تـََفرََّد ِبِه حبَِ   ُري. انتهى.اْحلَِديُث َعْن َعاِئَشَة ِإالَّ هِبََذا اْإلِ
 وفيه نظر ملا ذكر�ه من عند الطربي.

َم الثُّوُم َواْلَبَصُل  عليِه وَسلَّ عن أيب سعيد ذُِكَر ِعْنَد َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ » صحيح ابن خزمية«ويف 
ُكُلوُه، َوَمْن َأَكَلُه ِمْنُكْم َفَال «َواْلُكرَّاُث، َفِقيَل: َ� َرُسوَل ِهللا، َوَأَشدُّ َذِلَك الثُّوُم، َأفـَُتَحّرُِمُه؟ فـََقاَل: 

 ».يـَْقَربنَّ َهَذا اْلَمْسِجَد َحىتَّ َيْذَهَب ِرُحيُه ِمْنهُ 
تَـَهْيُت » صحيح ابن حبان«ه ملا يف ذر فال خالف فيوأما جواز أكله للع عن املغرية بن شعبة: انـْ

َمْن َأَكَل الثُّوَم قَاَل: فََأَخْذُت «رِيَح الثُّوِم، فـََقاَل:  ِإِىلَ َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََوَجَد ِمينِّ 
 ».َك ُعْذرًااَل: ِإنَّ لَ َيَدُه فََأْدَخْلتُـَها فـََوَجَد َصْدِري َمْعُصواًب، فـَقَ 

فـََلْم يـَُعنِّْفُه َصلَّى ُهللا عليِه «اْشَتَكْيُت َصْدِري فََأَكْلُتُه، وفيه: »: األوسط«وعند أيب القاسم يف 
 ».وَسلَّمَ 

َياِن، َوَمَىت جيَُِب َعَلْيِهُم الُغْسُل َوالطُُّهوُر، َوُحُضوِر اجلََماَعِة َوالِعيَديْ  بـْ َز ِن َواجلََنائِ (اَبُب ُوُضوِء الصِّ
 َوُصُفوِفِهْم)

ُبوٍذ فََأمَّ «وذكر حديث ابن عباس:  ُهْم َوَصفُّوا َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى َعَلى قـَْربٍ َمنـْ
 ».َعَلْيهِ 
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و�يت إن شاء هللا تعاىل يف اجلنائز وحديث الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم، و�يت يف 
 اجلمعة

 بيت ُمَلْيَكَة، وتقدم أيًضا ومرور ابن وبـََياِت ابن عباس عند ميمونة، وتقدم يف الطهارة وصالته يف
تم ابلعشاء تقدم يف فصل العشاء، وقال هنا: وقال عياش: عباس على احلمار تقدم أيًضا، وأع

ى، َحدَّثَنا معمر وهو يقتضي أن يكون معلًقا رأى ذلك أبو نعيم فإنه ملا رواه عن َحدَّثَنا عبد األعل
َحدَّثَنا نصر بن علي، َحدَّثَنا عبد األعلى قال: رواه إبراهيم بن حممد بن محزة عن الفر�يب، 

دَّثَنا عبد األعلى، ورواه اإلمساعيلي عن الفر�يب، َحدَّثَنا حممد بن املثىن، حَ  البخاري عن عياش عن
عبد األعلى، وخروج ابن عباس يف العيد �يت يف اببه. قَاَل ابُن التِّْنيِ: ز�دة قوله: والطهور بعد 

نها إمنا كرره لذكره مىت جيب، وقد وردت أحاديث فيها مىت يؤمر الصيب ابلصالة م ذكره الغسل
َرَة بِن َمْعَبٍد: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه  ُمُروا الصَِّيبَّ اِبلصََّالِة ِإَذا بـََلَغ َسْبَع «وَسلََّم: حديث َسبـْ



َهاِسِنَني، َوِإَذا بـََلَغ َعْشَر ِسِنَني فَاْضرِبُوُه  صححه أبو عيسى بعد حتسينه وأبو حممد ابن حزم » َعَليـْ
اب بن القطان: ليس بصحيح لكنه حسٌن، وقال الُعَقْيِليُّ: والرواية يف هذا البواإلشبيلي، وقال ا

فيها لني، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله رواه أبو داود من رواية َسوَّار بن داود أيب 
 م.محزة الصرييف وفيه كال
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ل: كان وكيع يقلب امسه، قال أبو عَ » العلل«ويف كتاب  ْبِد ِهللا: ومل يرو عنه غري هذا للَخالَّ
ُخبَـْيٍب اْجلَُهِينُّ: أَنَُّه قَاَل الْمَرَأٍة: َمَىت ريٌّ، وعن معاذ بِن عبد هللا بِن احلديث، وال أبس به شيٌخ بص

ُه ُسِئَل َعْن ُيَصلِّي الصَِّيبُّ، فـََقاَلْت: َكاَن رَُجٌل ِمنَّا َيْذُكُر َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أَنَّ 
 رواه أبو داود.» َالةِ ِإَذا َعَرَف َميِيَنُه ِمْن ِمشَاِلِه، َفُمُروُه اِبلصَّ «َذِلَك، فـََقاَل: 

قَاَل ابُن َبطَّاٍل: هبذا قال ابن ُعَمرو ابن سريين وابألول قال: مكحول واألوزاعي ومالك وابن 
 لك: ُيضَرُب على الصالة لسبع.عن ما» الُعْتِبيَّة«القاسم وأمحد وإسحاق ومجاعة، ويف 
 األبواب بعده تقدم ذكرها وهللا أعلم.
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 ]الصوم[كتاب 
 [ابب حق الضيف يف الصوم]

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اللهم صلَّ على سيِّد� سيِِّد املخلوقني حممد، وآله وصحبه وسلم.

 ]1974[خ ». َك َعَلْيَك َحقًّاَعَلْيَك َحقًّا، َوِإنَّ ِلَزْوجِ ِإنَّ ِلَزْوِرَك « - 1974
الم على الزَّور والزَّوج تقدم يف أول كتاب الصالة، وحقُّها هنا يريد الوطء، فإذا شدَّد الصوم، الك

 وواىل قيام اللَّيل ضعف عن حقها.
قرابة، ومن حقهم الرفق ، واملراد هبم هنا: األوالد وال»زوجتك«بدل » وإنَّ ألهلك«ويف رواية: 
 اق عليهم وشبه ذلك.هبم، واإلنف

ل املهلَّب: هو أن يرتك فيه من القوة ما يستدمي به العمل؛ ألنه إذا أجهد نفَسه وحقُّ اجلسم قا
إن املنبتَّ ال أرًضا قطع «قطعها عن العبادة وفرتت، كما قال يف احلديث املروي عند أيب داود: 

 ».وال ظهًرا أبقى



 مل يبلغ منزَله.كأنه إذا فعل ذلك رقَّت دابـَُّته و املسرع يف السري، ف» املنبتَّ «د: قال املرب 
 وقوله: (َهَجَمْت َعْيناَك) أي غارات ودخلتا.

 هَجَم هجوًما وهجًما.»: العني«وعن صاحب 
 وعن أيب عمرو: والكثري إهجام.

 ».املوعب«وعن األصمعي: ا�جمت عيُنه َدَمَعْت، ذكره يف 
قال: وحيتمل أن  واحدًة، واهلجم: أخذ الشيء بسرعة، رطيب: َهَجَمْت عليَّ الضرُر دفعةً وقال الق

 يكون َهَجَمْت بغلبِة النوم وكثرة السَّهر.
 وقوله: (ِحبَسِبَك) أي يكفيك أن تصوم ثالثة أ�م.

 ».صم من كلِّ عشرة يوًما«ويف رواية: 
كل صيام ثالثة من  « عليه وسلَّم: وقد جاء يف النسائي بسند صحيح عن جرير قال صلَّى هللاُ 

 ».صبيحة ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخسة عشرة شهر صيام الدهر، األ�ُم البيض:
على إضمار املبتدأ، كأنه قال: » أ�م وصبيحة«قال القرطيب: كذا رويناه عن ُمتِقين شيوخنا برفع 

البدل من أ�م، ومن خفض فيهما برفع على » صبيحة«هي أ�م البيض، عائًدا على ثالثة أ�م، و 
 املذكورة.» أ�م«البدل من على 

 من ذلك قوهلم: األ�م البيض» ما ختطئ فيه العامَّة«واليقي يف كتاب وذكر اجل
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جيعلون البيَض وصًفا لأل�م، واأل�م كلُّها بيض، وهو غلط، والصواب أن يقال: أ�م البيض، أي: 
 ن البيض وصف هلا دون األ�م.أ�م الليايل البيض؛ أل

ملطلق الثالثة أ�م اليت صومها كصوم الدهر،  يب: وعلى التقديرين هذا احلديث مقيِّدٌ قال القرط
وحيتمل أن يكون النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عنيَّ هذه األ�م؛ أل�ا وسط الشهر وأعدلُه كما قال: 

 ».خري األمور أوساطها«
 هر أفضل للصوم؟واختلف يف أي أ�م الش

ذر: صوم األ�م البيض والتابعني؛ منهم عمر وابن مسعود وأبو  فقالت مجاعة من الصحابة
 أفضل.

 وقال النخعي: آخره أفضل.
 وقالت فرقة منهم احلسن.

وقالت عائشة عند الرتمذي حمسًنا: أول يوم من السبت واألحد واالثنني يف شهٍر، مث الثالاثء 



 واألربعاء واخلميس.
 تار بعضهم االثنني واخلميس.واخ

 عليه وسلَّم يصوم ثالثة أ�م من كل كان سيد� رسول هللا صلَّى هللاُ «بن عمر: ويف حديث ا
 ».شهر، أول اثنني، واخلميس الذي بعده، واخلميس الذي يليه

 ».كان ال يبايل من أي الشهر صام«ويف حديث عائشة عند مسلم: 
لت عائشة، ر حيث صامها، يف أي وقت أوقعها، كما قاوحاصله: صيام ثالثة أ�م من كل شه

 ه مل يرتب على زمن بعينه من الشهر.واختالف األحاديث تدل على أن
 وقال ابن التني: صيامها حسن ما مل يعينها.

 وسئل مالك عن صومها فقال: ما هذا ببلد� وكرهه، وقال: األ�م كلها هلل تعاىل. انتهى.
بصيامها، وقال: بلغين عن أن يف رسالة مالك إىل هارون أنه أمره  ذكر علي بن الفضل املقدسي:

، إال أنه تكّلَم يف إسنادها؛ يعين »ذلك صيام الدهر« عليه وسلَّم أنه قال: النيب صلَّى هللاُ 
ي«الرسالة، وهي مذكورة يف   وهو ثقة إمام.» سنن الَكجِّ

 وقال الباجي: روي يف إابحة تعمدها أحاديث ال تثب.
 صحاح. النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف هذا لطربي: الصواب عندي أن مجيع األخبار عنوقال ا

 قال ابن التني: واختلف القائلون إبابحة
 تعمد صومها على أربعة أقوال يف تعيينها:
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فكان أبو الدرداء يصوم أول يوم، واليوم العاشر، ويوم عشرين، قال ابن حبيب: وأخربين حبيب 
 أن هذا كان صوم مالك، انتهى.

 هذا نظر؛ ألن رواية حبيب عن مالك فيها ضعف، ولو صحَّت الباجي: عندي يف قال أبو الوليد
لكان املعىن: أن هذا كان مقدار صوم مالك، فأما أن يتحرَّى صياَم هذه األ�م فإنَّ املشهور عن 

 مالك منع ذلك.
ل يوسف بن إمساعي للقاضي» الصيام«وقال ُسحنون: يصوم أوله، كأنه اعتمد ما رويناه يف كتاب 

أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان يصوم من عشرة كل شهر «عن ابن مسعود:  -بسند جيد  -
 ».ثالثة أ�م

وقال الشيخ أبو إسحاق: أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهر يف العشر األول، ويوم أحد 
 عشر يف العشر الثاين، ويوم أحد وعشرين يف العشر الثالث.



 ُهللا عليه وسلَّم أفضل من السرد.صوم داود صلَّى ملتويل وغريُه: وقال ا
قال النووي: ويف كالم غريه إشارة إىل تفضيل السرد، وختصيص هذا احلديث اببن عمرو ومن يف 

معناه، تقديره: ال أفضل من هذا يف حقك، يؤيُِّد هذا أنه مل ينه محزة بن عمرو عن السرد، ولو  
 َة إليه وبيَّنه له.الناس ألرشد محز أفضل يف حق كل  كان ما قاله البن عمرو

 وأما صوم الدهر فقد اختلف العلماء فيه:
 فذهب أهل الظاهر إىل منعه أخًذا بظاهر أحاديث النهي عن ذلك.

وذهب مجاهري العلماء إىل جوازه إذا مل يصم األ�م املنهي عنها كالعيدين والتشريق، وهو مذهب 
 هو مستحب. الشافعي بغري كراهة؛ بل

يسنن الكَ «نا يف ووري حدثنا أبو عمر احلَْوِضي، حدثنا الضحاك بن يسار، عن أيب متيمة »: جِّ
من صام الدهر ضيقت عليه «اُهلجيمي، عن أيب موسى، قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 ».جهنم هكذا، وضم أصابعه على تسعني
نوح صلَّى ُهللا عليه  صام«يه وسلَّم: صلَّى ُهللا عل وعند ابن ماجه عن ابن عمرو قال رسول هللا

 ، ويف سنده ابن هليعة.»وسلَّم الدهر إال يومني: األضحى والفطر
 قال ابن التني: استدلَّ من منع صوَم الدهر من مخسة أوجه:
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 ، ومل يكن صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ينهى عن فعل األفضل.»وال َتزِدْ «أحدها: قوله يف احلديث: 
 ».وأفطر«ومل يكن ليأمر ابألدىن بقوله: » صم وأفطر«قوله:  الثاين:

 ».ال أفضل من ذلك«والثالث: قوله: 
 الرابع: دعاؤه على من صام األبد.

، يريد أنه ما »ال صام وال أفطر«اخلامس: أنه إن فعل ذلك كان يف معىن من مل يؤجر بقوله: 
 يام.أفضل ألنه أمسك، وال صام ألنه مل يكتب له فيه أجر الص

 وابن القاسم وأشهب صيام الدهر، وهو مذهب سائر الفقهاء.وأجاز مالك 
 وكأن البخاري أراد بقوله:

ِم الِبيِض: َثَالَث َعْشَرَة، َوَأْرَبَع َعْشَرَة، َوَمخَْس َعْشَرَةأحاديَث ليست على شرطه.  اَبُب ِصَياِم َأ�َّ
مٍ َخِليِلي بَِثالَ َأْوَصاِين «َأِيب ُهَريـَْرَة:  - 1981وذكر هنا حديث: [خ ». ٍث: ِبِصَياِم َثالَثَِة َأ�َّ

1981[ 
 احلديث املذكور يف كتاب الصالة، وليس فيه ما بوَّب له.



قال ابن بطال: معىن ما ذكر�ه، وكذا ابن املنري، وقال: األحوط للمتطوِّع أن خيتص الثالث اليت 
ن مل يبلغ مرتبة هذه قل يف اجلملة، وإيف حديث أيب هريرة هبذه األ�م ليجمع بني ما صحَّ وما ن

 الصحة، انتهى.
الذي يشبه أن يكون مراد البخاري ما يف بعض طرق حديث أيب هريرة، وهو ما ذكره اإلمام أبو 
حممد عبد هللا بن عطاء اإلبراهيمي، من حديث يونس بن يعقوب، عن أبيه، عن أيب صادق، عن 

وأصلي الضحى ركعتني، وصوم ثالثة تر قبل أن أ�م، أوصاين خليلي بثالث: ابلو «أيب هريرة قال: 
 ».أ�م من كل شهر، ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخس عشرة، وهي البيض

 فكأن البخاريَّ على عادتِه أحاَل على هذا ونبَّه عليه، وَعرَّف أنه ليس من شرطه.
، عن يث معاوية بن قرةمن حد» الصحيح«املوسوم بـ » مسند أيب عبد هللا الدارمي«وقد ُروِّينا يف 

 ».صيام البيض صيام الدهر«أبيه، عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه قال: 
 وسلف حديث جرير.
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أمرين النَّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بصيام ثالثة أ�م؛ ثالث «وعند الرتمذي عن أيب ذرٍّ ُحمّسًنا: 
 ».شرة، ومخس عشرةعشرة، وأربع ع

 ».م الثالثة البيضصائًما فليص«من كتاب مسلم: ويف لفٍظ 
 له، محاد» الصيام«ويف كتاب 

 ».صْم أ�م الغر«وابن حبان عن أيب هريرة يرفعه: 
 ثالاًث.» فهال البيض، فهال البيض«ويف حديث عمر بن اخلطاب: 

» يقول يب صلَّى ُهللا عليه وسلَّمأما مسعتم من الن«واستشهد أبيب الدرداء وأيب ذر وعمَّار: 
 م.[احلديث] فقالوا: نع

أمر� النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن «وعند النسائي من حديث عبد امللك بن قتادة عن أبيه: 
 ».نصوم األ�م البيض: ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخس عشرة. وقال: هي كهيئة الدهر

 يفطر يف أ�م البيض يف حضر صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الكان النيب «وعنده أيًضا عن ابن عباس: 
 ».وال سفر

صوم شهر «للقاضي يوسف من حديث احلارث، عن عليٍّ يرفعه: » الصيام«وروينا يف كتاب 
 ».الصرب، وثالثة أ�م من كل شهر صوُم الدهر، ويُذهب َوَحَر الصُّدور

 مثله. ويف حديث األعرايب عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم



 ».سن: ثالثة أ�م من الشهرصياُم ح«ند النسائي يرفعه: وعن عمرو بن العاص ع
وزعم الطحاوي أن األ�م البيض إمنا ُأِمَر بصومها ألن الكسوف يكون فيها وال يكون يف غريها، 

َر وقد ُأِمر� ابلتقرب إىل هللا تعاىل ابلصالة والصيام وغري ذلك من فعل الربِّ عند الكسوف، فأُمِ 
 لم.بصيامها لذلك، وهللا أع
َأَمَر النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بصيام ثالثة أ�م من كل شهر ملا «قال: وروينا عن اخلماري أنه 

 ».قدم املدينة، مث نسخ برمضان
 اَبُب َمْن زَاَر قـَْوًما فـََلْم يـُْفِطْر ِعْنَدُهمْ 
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، حدَّثَنا َخاِلٌد َوُهوَ  - 1982 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن املُثـَىنَّ ثـََنا ُمحَْيٌد، َعْن أَ  َحدَّ َنٍس قَاَل: اْبُن احلَاِرِث، حدَّ
 َدَخَل النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َعَلى ُأمِّ ُسَلْيٍم، فَأَتـَْتُه بَِتْمٍر َوَمسٍْن، فـََقاَل: َأِعيُدوا َمسَْنُكْم ِيف «

رَ ِسَقائِِه، َوَمتْرَُكْم ِيف ِوَعائِِه، فَِإّينِ َصائٌِم. مثَُّ قَاَم  املَْكُتوبَِة، َوَدَعا ِألُمِّ  ِإَىل َ�ِحَيٍة ِمَن البَـْيِت، َفَصلَّى َغيـْ
َوْيِدُمَك ُسَلْيٍم َوَأْهِل بـَْيِتَها، فـََقاَلْت أُمُّ ُسَلْيٍم: َ� َرُسوَل هللاِّ! ِإنَّ ِيل ُخَوْيصًَّة، قَاَل: َما ِهَي؟ قَاَلْت: خُ 

َر آِخَرةٍ  َيا ِإالَّ َدَعا ِيل ِبِه، اللَّهُ  أََنٌس، قَاَل: َفَما تـََرَك َخيـْ مَّ اْرزُْقُه َماًال َوَوَلًدا، َواَبِرْك لَُه ِفيِه. َوَال ُدنـْ
َنُة: أَنَُّه ُدِفَن ِلُصْلِيب 1982[خ  َنِيت ُأَميـْ ] قَاَل أََنٌس: فَِإّينِ َلِمْن َأْكَثِر األَْنَصاِر َماًال، َوَحدَّثـَْتِين ابـْ

ُن َأِيب َمْرَميَ، َأْخَربَ� َحيَْىي بُن أَيُّوَب، قَاَل: َوقَاَل: ابْ ».َة ِبْضٌع َوِعْشُروَن َوِمَئةٌ َمْقَدَم احلَجَّاٍج الَبْصرَ 
َع أََنًسا، َعِن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، انتهى. كذا يف بعض النسخ، وكذا نص  َحدََّثِين ُمحَْيٌد، مسَِ

ابن حدثنا ابن أيب مرمي، أخرب� حيىي به يف رواية  أصحاب األطراف عليه، ويف أصل مساعنا وغريه:
رواية اآلابء «ذكر ذلك اخلطيب يف كتابه ».ثالثة وعشرون ومئة«عبد هللا األنصاري عن ُمحَيٍد: 

لكون أنس روى عن بنته. قال ابن التني: كان صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يزور أم ُسَليم » عن األبناء
مَّ عبِد املطلب: قال ابن عبد الرب: إحدى خاالته من النسب؛ ألن أأل�ا خالته من الرَّضاعة. و 

سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن ِخداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام 
 بنت ِمْلحان بن زيد بن خالد بن حرام بن جندب بن عباس بن عثمان.
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أن هذه خؤولة بعيدة ال تُثِبُت حرمًة وال متنع وأنكر شيخنا ابن حممد الدمياطي هذا القول، وذكر 
أنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان ال يدخل على أحٍد من النساء إال «يح: كاًحا. قال: ويف الصحن



وهي » على أزواجه إال على أم ُسَليٍم، فقيل له يف ذلك؟ قال: أرمحها، قتل أخوها حرام معي
لذكرها؛ ألنَّ أتخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، ختصيصها بذلك، فلو كان مثََّ علٌة أخرى 

ة بينها وبني أختها أم َحَرام. قال: وليس يف احلديث ما يدلُّ على اخللوة هبا، وهذه العلة مشرتك
فلعله كان ذلك مع ولٍد أو خادٍم أو زوج أو اتبع. وأيًضا: كان قتل َحَرام كان يوم بئر معونة يف 

: صفر سنة أربع، ونزول احلج اب سنة مخس، فلعل دخولَه عليها كان قبل ذلك. وعن القرطيبِّ
يُقاَل: إنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان ال تسترت منه النساء ألنه كان معصوًما، خبالف ميكن أن 

َم إليه، وال يكون عوًدا يف  غريه. قال ابن التني: وفيه رجوع الطعام إىل أهله إذا مل يقبْله من ُقدِّ
للَّبَّاد: أن ُخَوْيصَّة): بتشديد الصاد، تصغري خاصة، مثل دابة ودويبة. وعند ابن ااهلبة. و (

اجملتمِعَني من ولِد أنٍس وولِد ولِده بضٌع وعشرون ومئة، وهو خالف ما ذكره البخاري. واحتج 
ُب هبذا احلديث أبو حنيفَة ومالك على أن املتطوَِّع ابلصَّوم ال ينبغي له أن يفطر بغري عذر. ابَ 

 الصَّْوِم ِمْن آِخِر الشَّْهرِ 
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ثـََنا الصَّْلُت ْبُن ُحمَمٍَّد، حدثـََنا َمْهِديٌّ، َعْن َغْيَالَن، ح، وحدثـََنا أَبُو النـُّْعَماِن، ح - 1983 دثـََنا َحدَّ
َصْنيٍ، َعِن النَِّيبِّ صلَّى َمْهِديُّ ْبُن َمْيُموٍن، حدثـََنا َغْيَالُن ْبُن َجرِيٍر، َعْن ُمَطرٍِّف، َعْن ِعْمَراَن بِن حُ 

 ـ فـََقاَل: َ� ُفَالٍن! َأَما ُصْمَت من َسَرَر َهَذاُهللا عليه وسلَّم: أَنَُّه َسأََلُه ـ َأْو َسَأَل رَُجًال َوهو َيْسَمُع 
ا َأْفَطْرَت َفُصْم الشَّْهِر؟ قَاَل: ـ َأظُنُُّه قَاَل: رََمَضاَن ـ قَاَل الرَُّجُل: َال َ� َرُسوَل هللا، قَاَل: فَِإذَ 

 ]1983، َملْ يـَُقِل الصَّْلُت: يـَْعِين رََمَضاَن. [خ »يـَْوَمْنيِ 
ِمْن «َن، َعِن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: هللا: َوقَاَل اَثِبٌت: َعْن ُمَطرٍِّف، َعْن ِعْمَرا قَاَل أَبُو َعْبدِ 
 ».َسَرِر َشْعَبانَ 

بن خالد، حدثنا محَّاد بن سلمة، عن اثبت، عن مطرِّف به،  هذا التعليق رواه مسلم عن هدَّابِ 
 نيَّ صوُم مجيِعه.؛ ألن رمضان يتع»رمضان«وكأنه أصح من قول من قال: 

 أن البخاري قال: شعبان أصح.» نياجلمع بني الصحيح«وذكر احلُميدي يف 
 وقال اخلطايب وغريه: وِذْكُر رمضان فيه وهم.

حذف لفظة [من] يف هذه الرواية » إذا أفطرت رمضان«ن املثىن: ووقع يف مسلم يف رواية حممد ب
 ] أي من قومه، انتهى.155ْوَمُه} [األعراف: وهي مراده، كقوله تعاىل: {َواْخَتاَر ُمْوَسى قَـ 

 ».إذا أفطرَت من رمضان«ثبتًة يف سند الدارمي: قد جاءت م
 ».نيإذا أفطرت رمضان فصم مكان ذلك اليوم يوم»: «سنن الليثي«ويف 



 وقوله: (ُصْم يـَْوَمْنيِ) قال القرطيب: هذا منه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم حضٌّ على مالزمِة عادِة اخلري
 يصم منه شيًئا، فلما فاته صوُمه أمَره لكي ال تُقَطع، وأن ال ميضي على املكلف مثل شعبان ومل

 سه.أن يصوم من سواه يومني ليحصل له أجٌر من اجلنس الذي فوَّته على نف
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قال: ويظهر يل أنه إمنا أمره بصوم يومني للمزيَّة اليت خيتصُّ هبا شعبان، فال بُعَد يف أن يقال: إنَّ 
 صوِم يومني منه يف غريه، ويشهد هلذا كثرُة صوِمه فيه أكثَر من صيامه يف غريه.صوَم يوم منه ك

 وعند العذري: ُسرر بضم السني. وقوله: (َسَرَر) بفتح السني، قال ابن قـُْرُقول: كذا للكافة،
 قال أبو عبيد: َسرار الشهر آخره حيث يسترت اهلالل، وُسرره أيًضا.

، وَسراُر كلِّ شيء وسطه وأفضله، فكأنه وأنكره غريه، وقال: مل �ت يف صو  م آخر الشهر حضٌّ
 يريد األ�م الغرَّ من وسط الشهر.

كِّيت: ِسرار الشهر وَسراره  ابلكسر والفتح. وقال يعقوب بن السِّ
 وعن الفرَّاء: الفتح أجود.

 وقال األزهري: َسرر وَسرار ثالث لغات.
 ا.وضبطه عياض وغريُه: سرر بفتح السني وكسرها وضمه

 قال: وعن األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: ُسرَّة الشهر أوله.
 وقال: اخلطايب عن األوزاعي: َسرره آخره.

 وايتني قال: الصحيح آخره، ومل يعرف األزهري ُسرَّة.وملا ذكر البيهقي عن األوزاعي الر 
م من حديث قيل: ِسرُّه وسطه، وسرُّ كلِّ شيء جوفُه، وكذا هو يف مسل»: سنن أيب داود«ويف 

 ».أصمت من ُسرَِّة هذا الشهر؟«عمران: 
وقال عبد امللك بن حبيب: السََّرُر آخر الشهر حني يسترت اهلالل لثمان وعشرين ولتسع 

 ن، وإن كان اتمًّا فليلة ثالثني، وتبويب البخاري يدل أنه عنده آخر الشهر.وعشري
أنَّ الرجل كان أوجبه على نفسه نذرًا فأمره  قال اخلطايب: يـَُتأوَُّل أمُره إ�ه بصوم السََّرِر على

يوم أو  ابلوفاء، أو أنه كان اعتاده فأمره ابحملافظة عليه، وإمنا أتوَّلناه للنهي عن تقدم رمضان بصوم
 يومني.

وقال ابن التني: أراد توديعه، وفيه دليل على ابن سلمة يف منعه صومه تطوًعا، وعلى أصحاب 
 .داود حني منعوا صومه أصًال 

 قال: وحيتمل أن يكون جرى هذا جوااًب من النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم لكالم تقدَّمه مل يُنَقل إلينا.
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َلُه، َوَال  َصائًِما يـَْوَم اجلُُمَعِة فـََعَلْيِه َأْن يـُْفِطَريـَْعِين: ِإَذا ُمَعِةَوِإَذا َأْصَبحَ اَبُب َصْوِم يـَْوِم اجلُ  َملْ َيُصْم قـَبـْ
ثـََنا أَبُو َعاِصٍم، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْبِد احلَِميِد ْبِن ُجبَـْريِ، َعْن  - 1984يُرِيُد َأْن َيُصوَم بـَْعَدُه. َحدَّ

ْوِم اجلُُمَعِة؟ قَاَل: ِن َعبَّاٍد، َسأَْلُت َجاِبًرا: أَنـََهى النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َعْن َصْوِم يَـ ُحمَمَِّد بْ 
ُر َأِيب َعاِصٍم: 1984[خ ». نـََعمْ « َفرَِد ِبَصْوِمهِ «] زَاَد َغيـْ غُري أيب عاصم: هو حيىي بن ».َأْن يـَنـْ

لي، عن حيىي، عن ابن ُجَريج، أخربين حممد بن سعيد القطان، قال النسائي: حدثنا عمرو بن ع
 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ينهى أن يُفرد يوم أمسعت رسول هللا«عبَّاد بن جعفر، قال: قلت جلابر: 

وهذه » زاد غري أيب عاصم«وقال البيهقي: قول البخاري: ».اجلمعة بصوم؟ قال: إي ورب الكعبة
بن جريج إال أنه قصَّر إبسناده فلم يذكر فيه عبد الز�دة ذكرها حيىي بن سعيد القطان عن ا

سم بن زكر�، عن عمرو بن علي، عن حيىي بن سعيد، احلميد بن ُجَبري. ورواه اإلمساعيلي عن القا
وأيب عاصم، عن ابن جريج، عن حممد بن عباد، احلديث. قال اإلمساعيلي: ذكر البخاري حديث 

بن عبَّاد، وقد رويناه من حديث أيب عاصم أيًضا  أيب عاصم عن ابن جريج عن عبد احلميد عن ا
غياث أيًضا. وكذا رواه عن ابن جريج  كما قال حيىي، واتبعه ُفضيل بن سليمان وحفص بن

النضر بن ُمشيل عند النسائي، يعين كما ذكره البخاري. ورواه أبو سعد حممد بن مبشر، عن ابن 
إلمساعيلي: وأبو سعد ليس كهؤالء، انتهى  جريج، عن عبد احلميد، مسع حممد بن عبَّاد، قال ا

 كالمه.
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وفيه محٌل شديٌد على البخاري وليس جيًدا؛ ألنَّ ابن جريج رواه عنه كما رواه البخاري اجلمُّ 
عن ابن جريج، وهو من أثبت الناس فيه، فقال: ذكر » سننه«بو قرة يف الغفري، فمنهم: ما رواه أ

حلميد بن جبري بن شيبة، أنه أخربه حممد بن عبَّاد بن جعفر، أنه ابن جريج، قال: أخربين عبد ا
عن أيب » مسنده«حلديث. وكذا رواه أبو حممد الدارمي يف سأل جابًرا وهو يطوف ابلبيت، ا

عاصم، كما رواه عنه البخاري أبو موسى حممد بن املثىن املزين، أخرب�  عاصم. ورواه أيًضا عن أيب
 بن علي بن عمر املغريب قراءة عليه، أخرب� املسند عبد اللطيف بذلك املسند الثقة عبد هللا

لشيخني أيب جعفرابن الطََّرُسوِسي والصَّْيَدالين، قاال: حدثنا حممود بن احلرَّاين قراءًة عليه، عن ا
كر ل الصَّرييف مساًعا عليه، أخرب� أبو بكر بن َشاَذان، أخرب� أبو بكر الَقبَّاب، أخرب� أبو بإمساعي

 ، قال: أخرب� أبو موسى، َحدَّثنا أبو»الصيام«أمحد بن عمرو بن أيب عاصم النبيل جبميع كتاب 



. وقال مسلم عاصم، َحدَّثنا ابن جريج، حدثين عبد احلميد بن جبري، عن حممد بن عبَّاد، فذكره
 عبد احلميد بن َحدَّثنا ابن رافع، َحدَّثنا عبد الرزاق، َحدَّثنا ابن ُجَريج، أخربين»: صحيحه«يف 

بد هللا بن حممد بن عبَّاد، أخربه، فذكره. ورواه علي بن املفضل املقدسي من حديث علي بن ع
بو عاصم. وذكر البخاري بعد عبد الرمحن بن أيب مطر، قال: َحدَّثنا إبراهيم بن مرزوق، َحدَّثنا أ

ْعُت النَِّيبَّ صلَّ  - 1985حديث أيب هريرة املخرج عنده: َال «ى ُهللا عليه وسلَّم يـَُقوُل: قَاَل: مسَِ
َلُه َأْو بـَْعَدهُ  َيُصوَمنَّ َأَحدُُكْم يـَْوَم اجلُُمَعِة، ِإالَّ يـَْوًما ال ختتصُّوا «] وعند مسلم: 1985[خ ». قـَبـْ

من بني الليايل، وال ختتصُّوا يوم اجلمعة بصيام من بني األ�م، إال أن يكون يف  ليلة اجلمعة بقيام
يوُم اجلمعِة يوُم عيد، فال جتعلوا يوم عيدكم يوم «وعند الطحاوي وأمحد: ».كمصوم يصومه أحد 

 ».وموا قبله أو بعدهصيامكم، إال أن تص
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أنت الذي تنهى عن صوم يوم اجلمعة؟ قال: ال وربِّ «وعند ابن أيب شيبة قال أليب هريرة رجٌل: 
عند ابن سام من و ».لَّى هللاُ عليه وسلَّم، ما أ� �يت عنه، حممد صهذه احلرمة، أو هذه البنية

�ى «حديث جعفر بن علي اجلَريري، َحدَّثنا أبو محاد احلنفي، عن األعمش، عن أيب صاحل عنه: 
� أاب «وعند النسائي عن أيب الدرداء يرفعه: ».صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن صوم يوم اجلمع مفرًدا

جيد. وذكر البخاري أيًضا احلديث، وسنده » ون األ�متصَّ يوَم اجلمعة بصيام دالدرداء! ال خت
ُحمَمَّد، َحدَّثنا ُغْنَدٌر، عن ُشْعَبُة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َأِيب أَيُّوَب، َعْن ُجَوْيرِيََة بِْنِت  - 1986عن:

َها  ْمِت َأصُ «َصائَِمٌة، فـََقاَل: يـَْوَم اجلُُمَعِة َوِهَي احلَاِرِث َأنَّ النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َدَخَل َعَليـْ
] َوقَاَل 1986[خ ». َأْمِس؟ قَاَلْت: َال، قَاَل: فـَُرتِيِديَنَأْن َتُصوِمي َغًدا؟ قَاَلْت: َال، قَاَل: فََأْفِطِري

َع قـََتاَدَة، َحدََّثِين أَبُو أَيُّوَب، َأنَّ ُجَوْيرِيََة  اختلف يف ».فََأْفَطَرتْ  فََأَمَرَها«َحدَّثـَْتُه: َمحَّاُد بُن اجلَْعِد: مسَِ
واإلمساعيلي أنه ابن بشار » مستخرجه«مد الراوي عن ُغَندر هنا: فذكر أبو نعيم األصبهاين يف حم

بـُْندار. وقال اجليَّاين: مل يثبته أحد من شيوخنا يف شيء من املواضع، ولعله حممد بن بشار، وإن  
أيًضا روى عن وحممد بن الوليد الَبَسري ا عن غندر. زاد أبو نصر: كان حممد بن املثىن يروي أيضً 

وقال علي بن املفضل: األقرب أنه بـُْنَدار. وعند النسائي: أخرب� ».اجلامع الصحيح«غندر يف 
إمساعيل بن مسعود، َحدَّثنا بشر، َحدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عبد هللا 

، حديث يدل »ارثم دخل على جويرية بنت احل صلَّى ُهللا عليه وسلَّ أن رسول هللا«بن عمرو: 
 رواه أمحد.» ال تصوموا يوم اجلمعة وحَده«ظاهره على إابحة صومه. وعن ابن عباس يرفعه: 
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دخلت على النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يوم مجعة يف سبعة من اَألْزد أ� اثمنهم وهو «وعن ُجنادة: 
يام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: ال، قال: فتصومون فقلنا: إ� ص ا إىل الغداء.يتغدى، فقال: هلمو 

غًدا؟ قلنا: ال، قال: فأفطروا، فأكلنا معه، فلما خرج وجلس على املنرب دعا مباء، فشرب والناس 
وعند الرتمذي حديث يدلُّ ظاهره على إابحة صومه، ».ينظرون، يريهم أنه ال يصوم يوم اجلمعة

وقال: حديث » صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يفطر يوم اجلمعةيت رسول هللا قلَّ ما رأ: «عن ابن مسعود
ما رأيت «حسن غريب. قال ابن عبد الرب: هو حديث صحيح. قال: وروى ابن عمر أنه قال: 

رواه ابن أيب شيبة من حديث ليث، عن » رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مفطًرا يوم اجلمعة قط
انتهى. » أنه كان يصوم يوم اجلمعة ويواظب عليه« وعن ابن عباس: عمري، عنه. عمري بن أيب

، »أنه مل ير رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أفطر يوم مجعة قط«روى ابن عباسهذا، ولفظه: 
أخرب� به اإلمام أبو حممد البصري رمحه هللا تعاىل قراءة عليه، أخرب� ابن الفرات، عن فاطمة بنت 

ن �صر احلافظ، أخرب� أبو منصور املعمري، أخرب� أبو بكر حممد  أيب وحممد باخلري، أخرب� سعد
بن عمر، أخرب� أبو حفص البغدادي، َحدَّثنا حممد بن هارون احلضرمي، َحدَّثنا عمرو بن علي، 

من َحدَّثنا ميمون بن زيد، َحدَّثنا ليث، عن عطاء، عنه. ومن حديث صفوان بن ُسليم عن رجل 
من صام يوم اجلمعة أعطاه هللا عزَّ وجلَّ عشرة أ�م من أ�م اآلخرة «ه: يب هريرة يرفعأشجع، عن أ

من صام يوم السبت حرم هللا حلمه «للنقاش: » املوضوعات«ويف ».ال يشاكلهنَّ أ�م الدنيا غًرا
 احلديث.» على النار، ومن صام يوم اجلمعة ُغِفَر له ذنوب مخسني سنة
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ديث املصّرِحات بفضل صوم يوم اجلمعة طريقها فيه اضطراب، ن شاهني: األحاقال أبو حفص اب
صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فيجوز أن يكون أمر لغريه، وجيوز أن وال تدفع فضَل صومه، وأما صومه 

يكون هو له دون غريه، كما كان �مر ابإلفطار يف النصف من شعبان ويصوم هو شعبان كله. 
خرج على وجه النهي عن التفرد بصيامه، فإذا انضاف إليه يوم قبله أو قال: واحلديث األول 

النسخ. اختلف العلماء يف صيام يوم اجلمعة: فنهت بعده خرج عن النهي، وال يكون طريقه 
طائفة عن صومه إال أن يصام قبله أو بعده، رُِوَي هذا عن أيب هريرة وسلمان رضي هللا عنهما. 

�ما قاال: إنه يوم عيد وطعام وشراب فال ينبغي صومه، وهو قول ابن وروي عن أيب ذرٍّ وعليٍّ أ
وأمحد وإسحاق. ومنهم من قال: يفطر ليقوى على سريين وابن شهاب، وإليه ذهب الشافعي 

تَـُغُوا ِمْن  َتِشُرُوا ِيف اَألْرِض َوابـْ الدعاء والذكر بعد الصالة، قال تعاىل: {فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـْ



ًرا} [اجلمعة: َفضْ  ] رُوي حنو هذا عن النخعي، وهو نظري فطر احلاج 10ِل ِهللا َواذُْكُرُوا اللَهَكِثيـْ
عرفة. وقيل: احلكمة يف النهي عن صومه مفرًدا لئال يعتقد وجوبه، انتهى. هذا ينتقض بصيام  يوم

التزمته اليهود يف يوم االثنني وعاشوراء وعرفة وغريها. قال: أو لئال يلتزم الناس من تعظيمه ما 
السبت، انتهى. كأن هذا غري جيد؛ ألن يف يوم اجلمعة وظائف من صالة وغريها من تعظيم 

»: املوطأ«شبهه، ومل يرد النهي عن شيء منها؛ بل حثَّ عليها الشارع صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ويف و 
يامه حسن، ورأيت بعَض قال مالك: مل أمسع أحًدا من أهل العلم ومن يُقَتَدى به يَنهى عنه، وص

. وقال ابن بطال: أهل العلم يصومه، وُأرَاُه كان يتحرَّاه. قال أبو عمر: قيل: إنه حممد بن املنكدر
أكثر الفقهاء على األخذ أبحاديث اإلابحة، على أن أحاديث النهي أصح؛ ألن الصوم عمل برٍّ، 

م: كره مالك أن الرجل جيعل على فوجب أن ال مينع منه إال بدليل ال معارض له. وعن ابن القاس
 نفسه صوم يوم مؤقت.

)1/14( 

 

قال ابن التني: قال بعضهم: حيتمل أن تكون هذه رواية عن مالك يف منع قصد يوم اجلمعة 
الًكا احلديث ابملنع، ولو بلغه مل خيالفه. قال: وال يبايل صام ابلصوم. وقال الداوودي: مل يبلغ م

ألن من صام يوًما سواه فقد صام قبله أو بعده؛ ألنه يقبل اليوم  الذي يليه قبل ذلك أو بعده؛
ويف حديث جويرية يدلُّ أْن قبله يوم اخلميس وبعده يوم السبت؛ ألنه  الذي يليه. قال ابن التني:

، ومل يسأهلا: هل »؟ قالت: ال، قال: أفرتيدين أن تصومي غًدا؟ قالت: الأصمِت أمس«قال هلا: 
هل تصومني بعد غد؟ ويف احلديث النهي الصريح عن ختصيص ليلة صامت قبل أمس؟ وال: 

احَتجَّ به مجاعة من العلماء على كراهة الرغائب اليت هي ليلة اجلمعة بصالة من بني الليايل. و 
شعبان. وأبو أيوب الراوي عن جويرية: امسه حيىي بن مالك، اجلمعة يف رجب، وصالة نصف 

راغي. الباابن الذي بعده تقدما. اَبُب َصْوِم يـَْوِم الِفْطِر ويقال: حبيب بن مالك، الَعَتكي املَ 
ثـََنا َعْبدُ  - 1990  اْبِن اهللَِّ ْبُن يُوُسَف، أخرب� َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأِيب ُعبَـْيٍد َمْوَىل  َحدَّ

ِن يـَْوَماِن نـََهى َرُسوُل هللا صلَّى ُهللا َشِهْدُت الِعيَد َمَع ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب، فـََقاَل: َهَذا«َأْزَهَر قَاَل: 
[خ ». رُِكْم ِمْن ِصَياِمُكْم، َواليَـْوُم اآلَخُر أَتُْكُلوَن ِفيِه ِمْن ُنُسِكُكمْ عليه وسلَّم َعْن ِصَياِمِهَما: يـَْوُم ِفطْ 

] ورواه يف األضاحي عن حسان بن موسى، عن عبد هللا بن املبارك، عن يونس، عن 1990
ل يف آخره: وعن معمر عن الزهري عن أيب عبيد حنوه. قال احلافظ أبو العباس الزهري، وقا

معمر هذه معطوف على طريق يونس، فيكون على هذا القول متصلة غري معلقة، الطَّْرقي: طريق 



نـََهى صلَّى هللاُ عليه « - 1992 - 1991مث ذكر البخاري حديث أيب سعيٍد:  وهللا تعاىل أعلم.
 ».الصَّمَّاءِ  ِم يـَْوِم الِفْطِر َوالنَّْحِر، َوَأْن َحيَْتِيبَ الرَُّجُل ِيف ثـَْوٍب َواِحٍد، َوَعنِ وسلَّم َعْن َصوْ 

)1/15( 

 

�ى «وعند مسلم عن عائشة: ».َوَعْن َصَالٍة بـَْعَد الصُّْبِح َوالَعْصرِ ] «1992 - 1991[خ 
وعند الرتمذي عن ».يوم األضحىوسلَّم عن صوم يومني؛ يوم الفطر، و  رسول هللا صلَّى ُهللا عليه

يوم عرفة ويوم النحر وأ�م التشريق عيد «ن عامر قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: عقبة ب
، وقال: حسن صحيح. وقال احلاكم: صحيح على شرط »أهل اإلسالم، وهي أ�م أكل وشرب

ما تفرد به فليس ابلقوي،  د هبذا احلديث موسى بن علي عن أبيه،مسلم. وقال ابن عبد الرب: تفر 
يوم الفطر ويوم «وِم عرفة يف هذا احلديث غري حمفوظ، وإمنا احملفوظ من وجوه مرفوعة: وِذْكُر ي

وقد أمجع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع ».النحر وأ�م التشريق أ�م أكل وشرب
ن كره صومه بعرفة من أجل الضعفعن ه جائز صومه بغري عرفة، وإمنا كره مإذا مل جيد هدً�، وأن

دعاء والعمل يف ذلك املوقف، فإن صاَمه قادرًا على اإلتيان مبا ُكلَِّف من العمل بعرفَة بغري ال
حرج وال إمث. ويف حديث موسى هذا ِذْكُر يوِم النحر، وقد أمجعوا على أنه ال حيل ألحٍد صومه، 

عمر ع وغريه. روى البخاري عن عائشة ذكر لعلماء يف صيام أ�م التشريق للمتمتوقد اختلف ا
الصيام ملن متتَّع «ويف لفظ: ».مل يُرخَّْص يف أ�م التشريق أن ُيصْمَن إال ملن مل جيد اهلدي«قاال: 

ن وقال الطحاوي: فإ».ابلعمرة إىل احلجِّ إىل يوم عرفة، فإن مل جيد هدً� ومل يصم صام أ�م مىن
مه عنه، ومل يكن كمن م عرفة بعرفة عن واجب عليه أجزأه صو قال قائل: قد رأينا َمْن َصاَم يو 

صام يوًما من تلك األ�م األخر عن واجب عليه أن ذلك ال جيزئه؟ فاجلواب: أن األشياء قد 
 ُفُسْوَق جتمع يف شيء واحد وأحكامها يف نفسها خمتلفة، من ذلك قوله عزَّ وجلَّ: {َفَال رََفَث َوَال 

 ].197} [البقرة: َوَال ِجَداَل ِيف احلَجِّ 
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فَجَمَع هذه األشياء ونـََهى عنها وهي خمتلفة يف أحكامها؛ ألن الرفث ـ اجلماع ـ يفسد احلج, وما 
فسده, ويوم عرفة عند احلجاج دون غريهم فلم يصلح هلم صومه. يؤيُِّده ما سواه مما ذكر معه ال ي

ه وسلَّم عن صيام يوم عرفة بعرفة، وأما غريهم فجائز رواه أبو هريرة، َروى َ�َي النيب صلَّى ُهللا علي
كفر السنة املاضية صيام يوم عرفة ي«هلم صومه منحوهلم الثواب؛ حلديث أيب سعيد عند مسلم: 



، رواه »من صاَم يوم عرفة ُغِفَر له سنة أمامه وسنة بعده«وعن قتادة بن النعمان يرفعه: ».يةوالباق
كتاب «، رواه ابن أيب عاصم يف »ُم يوِم عرفة كفارة سنتنيصو «ابن ماجه. وعن سهل بن سعد: 

عر أبن ذكر يوم عرفة انتهى. فهم النسائي يش» غفر له ذنب سنتني«زاد الطرباين: ».الصيام
وعندهأيًضا من ».ابب إفطار يوم عرفة بعرفة«ظ يف هذا احلديث، وذلك أنه بوََّب له: حمفو 

أ�ا رأت يف َحجة الوداع عليَّ بن أيب «عن جدَّتِه:  حديث يوسف بن مسعود بن احلكم الزُّرَقي،
وملا خرَّجه ».رب وذكرطالب ينادي: أيها الناس! إ�ا ليست أب�م صيام، إمنا هي أ�م أكل وش

وعند الدارقطين عن أنس: ».ونساٍء وبعال«اكم قال: صحيح على شرط مسلم. زاد البيهقي: احل
عن صوم مخسة أ�م يف السنة: يوم الفطر، ويوم النحر،  أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم �ى«

وم ألنه إذا تطوَّع فيه ابلصقال ابن اجلوزي: أما النهي عن صوم عيد الفطر ف».وثالثة أ�م التشريق
مل يبنيِّ املفروض من غريه، وهلذا يستحب األكل قبل اخلروج إىل الصالة، وليتحقق انقضاء زمان 

لنحر ففيه دعوة ِهللا جلَّ وعزَّ اليت دعا عباده إليها من تضييفه مشروعية الصوم، وأما يوم ا
وم فقد ردَّ كل منها، فمن صام هذا اليوإكرامه أهَل مىن وغريهم مبا شرع هلم من ذبح النسك واأل

 على هللا تعاىل كرامته. وأشار أبو حنيفة وغريه إىل أنه شرع غري معلَّل.
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ة العلماء، فال جيوز اإلقدام على صومها على التحرمي عند كاف قال القرطيب: حيمل النهي عن
عند  -إن وقع  -م كان، ال خيتلف يف ذلك، مث ال ينعقد صومها صومها، أي نوع من أنواع الصيا

عامتهم غري أيب حنيفة فإنه ينعقد عده إذا أوقع. واخُتِلَف فيمن نذرمها: هل يلزمه قضاؤمها أم ال 
و حنيفة وصاحباه والشافعي واألوزاعي يف أحد قوليهما، وابلثاين قال مالك يلزمه؟ وابألول قال أب
فعي. وعند أمحد: ينعقد نذره ولكنه يقضي يوًما مكانه، قال ابن اجلوزي: وزفر وهو قول للشا

ويكفر كفارة ميني، وعن أمحد: يكفر من غري قضاء، ونـََقَل عنه ُمهنَّا ما يدلُّ على أنه إن صامه 
وقال القاضي أبو يعلى: قياس املذهب أنه ال يصح صومه ألجل النهي. وعن أيب صحَّ صوُمه. 

ويلزمه القضاء بال كفارة، فإن صام أجزأه. وعن مالك والشافعي: ال ينعقد وال حنيفة: يصح نذره 
عن أيب يوسف: ال يصح َصوم يومي العيد وال النذر » شرح اهلداية«يلزمه قضاء وال كفارة. ويف 

روايُة ابن املبارك عن أيب حنيفة، وروى احلسن عنه: إن نذر صوَم يوِم النحر ال  بصومهما، وهو
ذر صوَم يوم غٍد وهو يوم النحر صح. وللحنفي أن يقول حمتًجا لصحة مذهبه: قال يصح، وإن ن

أكثر الفقهاء على أن النهي ال يفيد الفساد، وقول بعض الشافعية أنه »: احملصول«صاحب 
حلسن البصري: يفيده يف العبادات ال املعامالت. قال ابن اخلطيب: وال يدلُّ يفيده، وقال أبو ا



د أصال؛ أما أنه ال يدل عليه بلفظه فألن اللفظ ال يفيد إال الزجر، والفساد النهي على الفسا
معناه عدم اإلجزاء، وكل واحٍد منهما مغاير لآلخر. وأما أنه ال يدل عليه مبعناه فألنَّ الدِّاللة 

وية شرطها املالزمة، فاللفظ الدال على الشيء دال على الزِم املسمى بواسطة داللته على املعن
مى، والفساد غري الزم للنهي على ما نذكره. وقال يف البزدوي: النهي نوعان: نوع يكون يف املس

، األفعال احلسية، كالقتل والز� وشرب اخلمر فيدل على كو�ا قبيحة يف نفسها ملعىن يف أعيا�ا
 إال أن يقوم دليل على خالفه.
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ونوع يكون عن التصرفات الشرعية كالصوم والصالة والبيع واإلجارة وحنوها، فيقتضي قبًحا يف 
حىت يبقى مشروًعا أبصله مع إطالق النهي. واحتج حممد أن  غري املنهي عنه، لكن يتصل به

على ما ال يكون. ذكر الصالة بعد صيام يومي العيدين والتشريق منهي عنه، والنهي ال يقع 
ْبُن ِديَناٍر، َعْن َعطَاِء ْبِن  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأْخبَـَرِين َعْمُرو - 1993العصر، تقدم. وقول البخاري: 

َعتَـْنيِ: الِفْطِر َوالنَّْحِر، َواملَُالَمَسِة «َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل:  ِميَنا، َعنْ  َهى َعْن ِصَياَمْنيِ َوبـَيـْ [خ ». َواملَُنابََذةِ يـُنـْ
ًما، ، مل يذكر صو »نـََهى أو �َُِي عن بيعتني: املالمسة واملنابذة«] ذكره يف مسلم بلفظ: 1993

وعن صيامني: الفطر «طاء يف هذا احلديث ز�دة: وقال الطِّْرقي: عند البخاري دون غريه عن ع
بن زكر�، وابن خزمية،  ، انتهى. وفيه نظر، من حيث إن اإلمساعيلي رواه عن القاسم»والنحر

ابن  وعبد هللا بن �سني قالوا: أخرب�عبد هللا بن إسحاق اجلوهري، أخرب� أبو عاصم، أخرب�
�ى ـ يعين النيب صلَّى ُهللا عليه « هريرة أنه قال: جريج، أخرب� عمرو، عن عطاء بن مينا، عن أيب

صيام يومني: فالفطر واألضحى، وأما وسلَّم ـ عن صيام يومني، وعن لبستني، وعن بيعتني، فأما 
مد بن حيىي بن ومل يذكر املنابذة. وعند البيهقي من حديث مالك، عن حم» البيعتان: فاملالمسة

أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم �ى عن صيام يوم «حبان، عن األعرج، عن أيب هريرة: 
 قال البخاري:».وشرب أ�م مىن أ�م أكل«وعند ابن ماجه: ».األضحى ويوم الفطر
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، َحدَّثنا ُمَعاٌذ، َحدَّثنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ِزَ�ِد ْبِن ُجبَـْريٍ:  - 1994 ِإَىل اْبِن  َجاَء رَُجلٌ «َحدَّثنا اْبُن مثـَىنَّ
نَـْنيِ ـ فـََواَفقَ  يـَْوَم ِعيٍد؟ فـََقاَل اْبُن ُعَمَر:  ُعَمَر فـََقاَل: رَُجٌل نََذَر َأْن َيُصوَم يـَْوًما ـ قَاَل: َأظُنُُّه قَاَل: اِالثـْ

[خ ». ا اليَـْومِ ليه وسلَّم َعْن َصْوِم َهذَ َأَمَر هللاُّ جلَّ وعزَّ ِبَوفَاِء النَّْذِر، َونـََهى النَِّيبُّ صلَّى ُهللا ع



1994[ 
عن ابن أيب شيبة: َحدَّثنا عبيد هللا بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن �فع، عن ابن عمر قال: 

 ».رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن صوم يوم الفطر، ويوم النحر �ى«
 وحديث أيب سعيد تقدم

ِم التَّشْ   رِيقِ اَبُب ِصَياِم َأ�َّ
، َحدَّثنا َحيَْىي، َعْن ِهَشاٍم قَاَل: َأْخبَـَرِين َأِيب قال: َوقَاَل ِيل  - 1996 َكاَنْت َعاِئَشُة «ُحمَمَُّد ْبُن ُمثـَىنَّ
َم ِمًىن، وََكاَن أَبُوَها َيُصوُمَهاَتُصوُم أَ  ] هذا موقوف. وقوله: (َوقَاَل ِيل ُحمَمَُّد) يعين 1996[خ ». �َّ

 ائشة وابن عمر تقدما. وقولهاكرة، كما أسلفناه. وحديث عأنه أخذه عنه مذ
، َعِن ابْ  - 1999 ِن ُعَمَر، احلديث. َحدَّثنا اْبُن يُوُسَف، أخرب� َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َساملِِ

 ]1999[خ 
 مث قال:

 َوَعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة ِمثْـَلُه.
 مث قال:

َراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  اَتبـََعهُ   ، َعْن اْبِن ِشَهاٍب.ِإبـْ
 يعين: أنَّ إبراهيم اتبع مالًكا يف روايته عن الزهري عن

(وعن سامل عن ابن عمر)، وعلى مقتضى ما يف البخاري  سامل؛ ألنَّ َخَلًفا قال ذلك َعقيب قوله:
ألن البخاري قاهلا يكون إبراهيم قد اتبع مالًكا يف روايته عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ 

له: (َوَعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة)، ذكر هذا املزين يف ترمجة مالك عن ابن َعقيب قو 
 شهاب عن عروة.
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وعند البيهقي من حديث عبد الرمحن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن 
عائشة، مث قال: وإسناده عن الزهري عن سامل عن ابن عمر مثله، مث قال: رواه البخاري يف 

 عن ابن يوسف عن مالك.» الصحيح«
أخرب� الشافعي،  ال:قال البخاري: واتبعه إبراهيم بن سعد، وساق سنده إىل الربيع بن سليمان ق

يف املتمتِِّع إذا مل جيْد َهْدً� ومل «أخرب� إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: 
، مث قال: وإبسناده عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه مثل ذلك، وهو يدل أن إبراهيم بن »َيُصمْ 

 عن أبيه. املسعد رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عن الزهري عن س



ِم التَّْشرِيِق): يقال هلا: األ�م املعدودات، وأ�م مىن، وهي احلادي عشر، والثاين عشر،  (َأ�َّ
والثالث عشر من ذي احلجة، ومسيت أ�م التشريق؛ ألن حلوم األضاحي تشرق فيها؛ أي تُنَشُر 

 يف الشمس، وإضافتها إىل مىن؛ ألن احلاجَّ فيها يف مىن.
 َي ال ينحر حىت ُتشِرَق الشمس.هلدوقيل: ألنَّ ا

وقيل: ألن صالَة العيد عند شروق الشمس أول يوم منها، فصارت هذه األ�م تبًعا ليوم النحر، 
 وهذا يعضد قول من يقول: يوم النحر منها.

 وقال أبو حنيفة: التشريق التكبري ُدبـَُر الصالة.
ِم التَّشريق ُمطلقً   عُض السلف.ا بقال القرطيب: قال جبواز صوم أ�َّ

قال مجاعة من العلماء: جيوز صيامها لكل واحد تطوًُّعا وغريه، منهم الزبري بن »: اإلشراف«ويف 
 العوام، وابن عمر، وابن سريين.

 زاد ابن بطال: وعبد هللا بن الزبري، واألسود بن يزيد.
 ».كان أبو طلحة قلَّ ما رأيُته يُفِطُر إال يوَم فطٍر أو أضحى«وعن أنس: 

ابن ُقدامة: كأ�م مل يبلغهم �ُي النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن صيامها، ولو بلغهم مل يـَْعُدوُه ال ق
 إىل غريه.

قال ابن بطال: كان مالك والشافعي يكرهان صومها إال للمتمتع، فإن صامها فرًضا فعند� 
 ور.روايتان، أحدها: ال جيوز، والثانية: يصح حلديث ابن عمر وعائشة املذك
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قيل: الذي ال جيد اهلدَي فيصوُم هذه الثالثة األ�م؛ أل�ا يف احلج إذا مل يصمها يف العشر مثل ما 
 عمر، ورُِوَي ذلك عن عبيد بن عمر، وعروة، وهو قول األوزاعي وإسحاق.جاء عن عائشة وابن 

ن واْحملَصر إذا مل جيد هدً� ومل وذكر الطحاوي أنَّ هؤالء أابحوا صيام أ�َم التشريق للمتمتِّع والقار 
يكونوا صاموا قبل ذلك، مستدلِّني مبا رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة، ومبا رواه الدارقطين 

أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أمره يف رَْهٍط أن يـَُناُدوا: هذه أ�ُم «بيد هللا بن حذافة: عن ع
، وأصله عند النسائي من غري »موا فيهنَّ إال صوًما يف هديأكٍل وشرٍب وذكر هللا تعاىل، فال تصو 

 هذه الز�دة.
 وسَط أ�م التشريق وهو صائم.ويف كتاب علي بن املفضل: وقد نقل أن عثمان بن عفان قُِتَل أ

قال الطحاوي: وقال آخرون: ليس هلؤالء وال لغريهم من الناس أن يصوموا هذه األ�م عن شيء 
ة, وال عن تطوع؛ لعموم النهي، وعلى املتمتع والقارن اهلدي لتمتعها من ذلك، وال عن كفار 



 وقرا�ما، وهدي آخر، وهذا قولنا، وأحد قويل الشافعي.
ملنذر عن علي: أن املتمتع إذا مل جيد اهلدي ومل يصم الثالثة األ�م يف العشر يصومها وعند ابن ا

 بعد أ�م التشريق، وهو قول احلسن وعطاء.
 هي كثرية، منها:وأحاديث الن

ُم «حديث سعد بن أيب وقاص:  ا أ�َّ أمرين رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن أ�دَي أ�َم ِمًىن أ�َّ
 ، رواه أمحد من حديث حممد بن أيب محيد املديين، وفيه كالم.»، وال صوَم فيهاأكٍل وشربٍ 

رواه ابن ماجه » م ِمًىن أ�ُم أكٍل وشربٍ أ�َّ «وعن أيب هريرة: قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 بسند صحيح.

 وعند مسلم عن نُبيشة اهلذيل وكعب بن مالك مثله.
 نسائي ومحزة بن عمرو مثله.وعن ِبشِر بن ُسحيم عند ال

 وعن عمرو بن العاص عند أيب داود بسند جيد مثله.
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ًىن  عليه وسلَّم بعَث زيَد بَن َوْرقَاَء إىل أهل مِ أن النيب صلَّى هللاُ «للبَـْرَمكي: » املنتهى«ويف الكتاب 
م أكٍل وشرٍب وِبَعالٍ فقال: إ ا أ�َّ َّ�.« 

} [البقرة:  ]. 196قال ابن الَقصَّاِر: ومن حجِة مالٍك قوله تعاىل: {َفَمْن َمتَتََّع اِبْلُعْمَرِة ِإَىل اْحلَجِّ
ة، وهو الثامن من ذي احلجة، فُعِلَم أنه أابح وال خالف بني العلماء أن هذه اآلية نزلت يوم الرتوي

اموا فيها؛ ألنَّ الذي بقَي من العشر الثامن والتاسع، والثامن الذي نزلت فيه هلم صوَمها وأ�م ص
اآلية ال يصح صوُمه ألنه حيتاج إىل نية من الليل، والعاشر يوم النحر، واإلمجاع أن ال ُيصاَم؛ 

 فُعِلَم أ�م صاموا بعد ذلك.
يرفع » ال ملن مل جيد اهلديَ مل يُرخَّْص يف أ�م التشريِق أن ُيَصْمَن إ«ول ابن عمر وعائشة: وق

 اإلشكال يف ذلك.
 اَبُب ِصَياِم يـَْوِم َعاُشورَاءَ 

 وإذا أصبح ومل ينو الصيام مث صام.
، َعْن أَبِي - 2000 ثـََنا أَبُو َعاِصٍم، َعْن ُعَمَر ْبِن ُحمَمٍَّد، َعْن َساملٍِ ِه: قَاَل النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه َحدَّ
 ]2000[خ ». اَء ِإْن َشاَء َصامَ يـَْوَم َعاُشورَ «وسلَّم: 

كذا ذكره البخاري، وعند مسلم من حديثه عن أمحد بن عثمان النوفلي، عن أيب عاصم قال: 
ذُِكَر عند « قال: َحدَّثنا حممد بن عمر بن زيد العسقالين، َحدَّثنا سامل بن عبد هللا، َحدَّثنا عبيد هللا



فقال: ذاَك يوٌم كان يصوُمه أهُل اجلاهلية، فمن شاَء  النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يوُم عاشوراء
 ».صاَمه، ومن شاَء ترَكه

يوم عاشوراء «حديث: قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: »: األطراف«وأما قول املزي يف كتاب 
البخاري ومسلم، احلديث فغري جيد؛ ألنه ليس لفظ واحد رواه » إن شاء صام وإن شاء أفطر

 وهللا أعلم. منهما فينظر،
 والذي وقع يف مسلم: حممد بن عمر، شبه أن يكون غري جيد، والصواب ما قاله البخاري.

 وحديث:
 ]2001، تقدم. [خ »َكاَن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َأَمَر ِبِصَياِم َعاُشورَاءَ «َعاِئَشَة:  - 2001

 وحديث:
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ْعتُ  - 2003 َع ُمَعاِويََة ْبَن َأِيب ُسْفَياَن يـَْوَم َعاُشورَاَء يـَُقوُل: مسَِ ، َعْن ُمحَْيِد، مسَِ َرُسوَل هللا  الزُّْهِريِّ
، َفَمْن َشاَء َهَذا يـَْوُم َعاُشورَاَء، َوَملْ َيْكُتِب هللا َعَلْيُكْم ِصَياَمُه، َوَأَ� َصائِمٌ «صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 ]2003[خ ». فـَْلَيُصْم، َوَمْن َشاَء فـَْليُـْفِطرْ 
اوية، وقال: كال زيد، عن معورواه النسائي من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن، والسائب بن ي

 احلديثني خطأ، والصواب حديث الزهري، عن محيد.
 وحديث:
َقِدَم النَِّيبُّ صلَّى «بَـْريٍ، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: أَيُّوب، َعْن َعْبُد اهللَِّ ْبُن َسِعيِد ْبِن جُ  - 2004

اُشورَاَء، فـََقاَل: َما َهَذا؟ قَاُلوا: َهَذا يـَْوٌم َصاِلٌح، يـَْوَم عَ  ُهللا عليه وسلَّم املَِديَنَة فـََرَأى اليَـُهوَد َتُصومُ 
، َفَصاَمُه ُموَسى، قَاَل: فََأَ� َأَحقُّ ِمبُوَسى ِمْنُكْم، َفَصاَمُه، َهَذا يـَْوٌم َجنَّا هللاُّ َبِين ِإْسَرائِيَل ِمْن َعُدوِِّهمْ 

 ]2004[خ ». َوَأَمَر ِبِصَياِمهِ 
 ويف لفظ:
ُت النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـََتَحرَّى ِصَياَم يـَْوٍم َفضََّلُه َعَلى َغْريِِه ِإالَّ َهَذا َما رَأَيْ « - 2006

 ]2006[خ ». ورَاَء، َوَهَذا الشَّْهَر يـَْعِين رََمَضانَ اليَـْوَم، يـَْوَم َعاشُ 
يد عن هللا بن سعرواه ابن ماجه من حديث أيوب، عن سعيد بن جبري، واحملفوظ أيوب عن عبيد 

 أبيه.
للقاضي يوسف: قال ابن عباس: قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: » الصيام«ويف كتاب 

 ».الصيام إال شهُر رمضان أو يوم عاشوراء ليس ليوٍم على يوٍم فضٌل يف«



فًا أن إن ِعْشُت إىل قابل صمُت التاسَع خو «وعند النقاش: قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».تهيفو 

 ».من صام عاشوراء فكأمنا صام الدهر كلَّه وقام ليَله«ويف لفظ: 
 ».من صامه حيتسب له أبلِف سنٍة من سنني اآلخرة«ويف لفظ: 

 ».ُيكفِّر سنتني: سنة قبله وبعده، وإنَّ هللا أمرين بصومه« لفظ: ويف
 وحديث:
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ُه اليَـُهوُد ِعيًدا، فـََقاَل صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: «َأِيب ُموَسى:  - 2005 َكاَن يـَْوُم َعاُشورَاَء يُعدُّ
ُتمْ َفُصو   ]2005[خ ». ُموُه أَنـْ

 ] سلمة بن األكوع تقدَّم.2007وحديث [
يوم عاشوراء إين أحتِسُب  صيام«ند مسلم عن أيب قتادة أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: وع

 ».على هللا أن يكفَِّر السنَة اليت قبله
شوراء يكفر سنة إال يف ال نعلم يف شيء من الروا�ت أنه قال يف صيام يوم عا«وقال الرتمذي: 

 ى كالمه.انته» حديث أيب قتادة، وبه يقول أمحد وإسحاق
ِم الدنيا أحب إىل هللا أن «وفيه ذهول عما ذكره يف كتابه أيًضا عن أيب هريرة يرفعه:  ما من أ�َّ

» يتعبَّد له فيها من األ�م العشر، وإن صياَم يوٍم منها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر
 وقال: حديث غريب.

قَّاش: أخرب� أمحد بن طاهر بن حرملة، أليب بكر حممد بن احلسن الن» عاشوراء«ويف كتاب 
أخرب� ابن وهب، َحدَّثنا عمر بن قيس، عن عطاء بن أيب َرابح،  حدثين جدِّي حرملُة بن حيىي،

وسئل عن صيام يوم عن أيب اخلليل، عن زيد بن أرقم قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 
 ، وسيأيت حديثه إن شاء هللا.»هايكفر السنة اليت قبلها والسنة اليت بعد«عاشوراء: 

أمنكم «ل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يوَم عاشوراء: وعند النسائي عن حممد بن َصيِفي قا
بقيَة يومكم، وابعثوا إىل أهل أحٌد أكل اليوَم؟ فقالوا: منَّا من صام، ومنَّا من مل يصم، قال: فأمتُّوا 

 ».العروض، فليتموا بقية يومهم
 بعثين رسول هللا«محد عن هند بن أمساء قال: وعند أ

، »م إىل قومي من أسلم، فقال: ُمْر قوَمك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراءصلَّى ُهللا عليه وسلَّ 
 أمساء بن حارثة. وقيل: إن الذي بعثَه رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم امسه



أن أسلم أتِت النيبَّ صلَّى هللاُ عليه «ه: وعند أيب داود من حديث عبد الرمحن بن مسلمة عن عمِّ 
 ، وقد تقدَّم.»َمكم هذا؟ قالوا: ال، قال: فأمتُّوا بقية يومكموسلَّم، قال: صمتم يو 
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 وحديث الرُّبيِِّع بنت ُمعوِّذ، وقد تقدم يف ابب صوم الصبياِن.
ه وسلَّم بصيام ى ُهللا عليل هللا صلَّ أمر� رسو «وعند النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال: 

 ».عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان مل �مر� ومل ينهنا
 ».الصحيح«وحديث ابن مسعود بنحوه يف 

كان رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم �مر بصياِم يوِم عاشوراء «وعند مسلم عن جابر بن َمسُرَة: 
 ». �مر�، ومل ينهنارض رمضان، ملنده، فلما فوحيثُّنا عليه، ويتعاهد� ع

 : سأل رجٌل النيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: أي شهر أتمرين أن أصوم بعد «وعند أيب عيسى عن عليٍّ
رمضان؟ قال: صم احملرم، فإنه شهر هللا، وفيه يوم اتب فيه على قوٍم، ويتوُب فيه على قوم 

 ، وقال: حسن غريب.»آخرين
 ».ى ُهللا عليه وسلَّم حثَّ على صيام يوم عاشوراءالنيبَّ صلَّ أنَّ «بري: وعن ابن الز 

أربٌع مل يكن يدعهنَّ رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: صياُم عاشوراء، «وعند النسائي عن حفصَة: 
 احلديث.» والعشر

تسَع ذي  وسلَّم يصومكان رسول هللا صلَّى ُهللا عليه «وعن بعِض أزواِجه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 احلديث.» جة، ويوم عاشوراءاحل

يوُم عاشوراء كانت تصومه األنبياء صلوات «وعند ابِن أيب شيبة بسند جيد عن أيب هريرة يرفُعه: 
 ».هللا عليهم وسالمه، فصوموه أنتم

ل هللا أمر� رسو «وعند أيب بكر النـَّقَّاش من حديث ابن َهليَعة، عن أيب الزُّبري، عن جابر قال: 
 ».ه وسلَّم يوَم عاشوراء أن نصوَمهى ُهللا عليصلَّ 

أنه مسع رسول هللا صلَّى هللاُ «ومن حديث فاطمة بنت حممد عن أم يزيد بنت َوْعَلة عن أبيها: 
 ».عليه وسلَّم �مُر بصوم عاشوراء

هللا  كان رسول«ومن حديث ُعَليلة قالت: حدثتين أمي عن أمة هللا بنت رزينة عن أمها قالت: 
وسلَّم إذا كاَن يوم عاشوراء أمَر بصيامه وصوَّم الصبيان، ويقول: ال تذوقوا اليوم  ُهللا عليه صلَّى

 ».شيًئا فإنه يعدُل سنة
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أليب سعيد حممد بن علي بن مهدي النقَّاش » املوضوعات«ومن حديث ابن عباس من كتاب 
 طويًال.فذكر حديثًا » ل رمضانهللا بصومه قبل أن ينز يوم عاشوراء مبارك، أمرين «مرفوًعا: 

اتَّفق العلماء على أن صوم عاشوراء اليوَم ُسنٌَّة وليس بواجب، واختلفوا يف حكمه أول اإلسالم، 
 فقال أبو حنيفة: كان واجًبا.

واختلف أصحاب الشافعي على وجهني مشهورين؛ أشهرمها: أنه مل يزل سنة من حني شرع ومل 
حباب، فلما نزَل صوُم رمضان صار لكنه كان متأّكد االستا قط يف هذه األمة، و يكن واجبً 

 مستحبًّا دون ذلك االستحباب، والثاين: كان واجًبا كقول أيب حنيفة.
 قال عياض: وكان بعض السلف يقول: كان فرًضا وهو ابٍق على فرضيته مل ينسخ.

ب، وروي عن يس بفرض، إمنا هو مستحقال: وانقرض القائلون هبذا، وحصل اإلمجاع على أنه ل
اهُة قصد صومه وتعيينه ابلصوم، والعلماء جممعون على استحبابه وتعيينه. انتهى  ابن عمر كر 

 كالمه.
 حكى عن أيب حنيفة كراهته.» احمليط«وفيه نظر! من حيث إن صاحب 

يه  تويف صلَّى ُهللا علفلم �ت العام املقبل حىت» لَِئْن بقيُت إىل قابل ألصومنَّ التاسع«وأما قوله: 
جلوزي أنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم حني قدَم املدينة رأى اليهود يصومون يوم وسلَّم، فذكر ابن ا

عاشوراء فصامه وأمر بصيامه، فلما نزلت فريضة رمضان مل �مرهم بغريه، مث أراد خمالفتهم اليهوَد 
ف اليهود، أو عوًضا عن العاشر ليخاليف آخر عمره فمات قبل العام، وأراد ابلتاسع أن يكون 

 د صوَمهما للمخالفة أيًضا، أو يكون كرهيكون أرا
صوَم يوٍم مفرٍد فأراَد أن يفصله بيوٍم غريِه، أو يكون أراد ابلتاسع ما كان يذهب إليه ابن عباس 

 من أنه العاشر.
 واخُتِلَف يف عاشوراء مىت هو؟

اليوم وسلَّم بصوم عاشوراء  هللا صلَّى ُهللا عليهأمر رسول «فعند الرتمذي عن ابن عباس قال: 
 صحَّحه الرتمذي.» العاشر
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انتهيُت إىل ابِن عباس فقلت: أخربين عن صوم «وعند مسلم عن احلكم بن األعرج قال: 
م فاعدد، وأصبِح يوَم التاسِع صائًما. قلت: هكذا كان عاشوراء، فقال: إذا رأيَت هالل احملر 

 ».وسلَّم يصومه؟ قال: نعمسيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه 



صومنَّ التاسع، فلم �ت العام املقبل لئن بقينا إىل قابل لن«ويف لفظ قال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».حىت تويف صلَّى ُهللا عليه وسلَّم

 يكن قال يعين يوم عاشوراء. ويف رواية: أنه مل
وسلَّم بصوِم التاسع كما كان رسول هللا  قال أبو اخلطاب: أفىت ابُن عباس بعد موتِه صلَّى ُهللا عليه

عاش، وبقوِل ابن عباس قال ابن سريين وأبو رافع صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عزم عليه أن يفعله لو 
 صاحب أيب هريرة.
 وهو مذهب الشافعي وأمحد بن إسحاق.»: التمهيد«وقال أبو عمر يف 

 ».ود، صوموا قبله يوًما وبعده يوًماصوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليه«وعند أمحد بن حنبل: 
 عن الضَّحَّاك: عاشوراء يوم التاسع.» املصنف«ويف 

 عن احلسن وحممد وعكرمة وابن املسيَّب: عاشوراء يوم العاشر.و 
 الك.قال ابن املفضل: وهو ظاهر مذهب م

 عاشوراء يوم احلادي عشر.»: تفسري أيب الليث السمرقندي«ويف 
آخرون صياَم اليومني مجيًعا، روي ذلك عن أيب رافع صاحِب أيب  قال ابن املفضل: استحبَّ 
 ول الشافعي وأمحد وإسحاق.هريرة وابن سريين، وبه يق

ه يف السفر، وفعَله ابن وروي عن ابن عباس أنه كان يصوم اليومني خوفًا أن يفوته، وكان يصوم
 شهاب.

ا بعده يف طريق مكة، وقال: إمنا أصوم وصاَم أبو إسحاق يوم عاشوراء ثالثة أ�م: يوًما قبله ويومً 
 قبله وبعده كراهية أن يفوتين.

 ».صوموا قبله يوًما وبعده يوًما، وخالفوا اليهود«ابن عباس أيًضا أنه قال:  وكذا روَي أيًضا عن
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وعند أيب اخلطاب: اليهود تصوم اليوم العاشر من ... ، وكان مالك يستحبُّ صياَم يوم عاشوراء 
مجيع املالكيني ابلغرب، ويتصدَّقون فيه، ويرونه من أجلِّ القرب يفضله على غريه، وكذلك أو 

 اقتداء ابلنيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وإبمام مذهبهم. انتهى.
الذي » فضائل األعمال والشهور«كأن مالًكا حنا إىل حديٍث رواه أبو موسى املقدسي يف كتاب 

من وسع على عياله يف يوم «م قال:  صلَّى ُهللا عليه وسلَّ يوقف ... يف عدة أسفار أن النيب
 قال األموي: هذا حديث حسن.» عاشوراء وسَّع هللا عليه سائر َسَنِتهِ 

 لألزهري: قال الليث: يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من احملرم.» التهذيب«ويف 



 وعن املزين: حيتمل أن يكون التاسع هو العاشر.
عة أ�م، وهو الذي حكاه الليث عن اخلليل، وليس أتول عشر الورد أ�ا تسقال األزهري: كأنه 
 ببعيد من الصواب.

 هو اليوم العاشر من احملرم.»: العني«عن صاحب » املوعب«ويف 
وقيل: هو اليوم التاسع، ومن أنكر هذا القول احتج أبنه لو كان التاسع لكان يقال له: 

 التاسوعاء.
 فاعوالء.وعن سيبويه: هو على مثال 

 عاشوراء وعشوراء اليوم العاشر من احملرم. »:احملكم«ويف 
َي يف اإلسالم ومل يعرف يف اجلاهلية.»: اجلامع«ويف   مسُِّ

 قال اخلليل: بـََنوُه على فاعوالء ممدوًدا؛ أل�ا كلمة عربانية.
فاعوالء. هو اسٌم إسالمي ال يُعَرُف يف اجلاهلية؛ ألنه ال يعرف يف كالمهم »: اجلمهرة«ويف 

 انتهى.
عن سيِِّد العرب والعجم، وعن أصحابه أنَّ عاشوراء كان ُيسمَّى يف » الصحيحني« ثبت يف

 اجلاهلية اجلهالء، وال يعرف إال هبذا االسم.
 وقال ابن األعرايب: مسعت العرب تقول: خابوراء.

 للِحْمَريي عن أيب عمرو الشيباين: عاشورى، ابلقصر.» تثقيف اللسان«ويف 
 ذكر سيبويه فيه املد واهلمز،ي عن أيب عمر أنه قال: ورو 

 وأهل احلديث مل يضبطوه وإمنا تركوه على القصر وترك اهلمز.
 ِكَتاُب َصَالِة التـََّراِويحِ 
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ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، َحدَّثنا اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن ابِن ِشَهاٍب: َأْخبَـَرِين أَبُ  - 2008 َسَلَمَة،  وَحدَّ
ْعُت َرُسوَل هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـَُقوُل ِلَرَمَضاَن:  َرَة قَاَل: مسَِ َمْن قَاَمُه ِإميَاً� «َأنَّ َأاَب ُهَريـْ

 ]2008[خ ». َواْحِتَسااًب ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبهِ 
 ويف حديث:

َ َرُسوُل هللاِّ صلَّى ُهللا «اْبُن ِشَهاٍب:  اْبن يُوُسَف، َعْن َماِلك، قَالَ  - 2010 - 2009 فـَتُـُويفِّ
عليه وسلَّم َواَألْمُر َعَلى َذِلَك، مثَُّ َكاَن اَألْمُر َعَلى َذِلَك ِيف ِخالََفِة َأِيب َبْكٍر، َوَصْدر ِمْن ِخَالَفِة 

 ]2010 - 2009[خ ». ُعَمرَ 



 قال:
َلًة ِيف «الرَّْمحَِن ْبِن َعْبٍد الَقاِريِّ أَنَُّه قَاَل:  َوَعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعْبدِ  َخَرْجُت َمَع ُعَمَر لَيـْ

ُيَصلِّي رََمَضاَن ِإَىل املَْسِجِد، فَِإَذا النَّاُس َأْوزَاٌع ُمتَـَفّرُِقوَن، ُيَصلِّي الرَُّجُل لِنَـْفِسِه، َوُيَصلِّي الرَُّجُل فَـ 
: ِإّينِ َأَرى َلْو َمجَْعُت َهُؤالَِء َعَلى قَاِرٍئ َواِحٍد، َلَكاَن َأْمَثَل، مثَُّ َعَزَم َعَلى ِبَصالَتِِه الرَّْهُط، فـََقاَل ُعَمرُ 

َلًة ُأْخَرى َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن ِبَصَالِة قَارِئِِهْم، فـََقاَل ُعَمُر: نِْعَم البِ  ْدَعُة َهِذِه، ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، مثَُّ َخَرْجُت لَيـْ
َها َأْفَضُل ِمَن الَِّيت يـَُقوُموَن. يُرِيُد آِخَر اللَّْيِل، وََكاَن النَّاُس يـَُقوُموَن َأوََّلهُ َوالَِّيت يـََنامُ   ».وَن َعنـْ

خرج رسول «وعند أيب داود من حديث مسلم بن خالد، عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة: 
املسجد، فقال: َمْن هؤالء؟  ةهللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وإذا أ�س يف رمضان يصلُّون يف �حي

فقيل: هؤالء �ٌس ليَس معهم قرآن، وُأيبُّ بن كعب يصلِّي هبم، وهم يصلون بصالته، فقال صلَّى 
 ، قال أبو داود: ليس هذا احلديث ابلقوي.»ُهللا عليه وسلَّم: أصابوا، ونعم ما صنعوا
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 ] عائشة تقدم.2011وحديث [
 يث جواز االجتماع لصالة النوافل.قال املهلب: يف هذه األحاد

ن عمر مل َيُسنَّ إال ما كان رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم حيبه، ن ُسنَّة؛ ألوفيه: أن قيام رمضا
وقد أخرب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ابلعلة اليت منعته من اخلروج، وهي خشية أن يفرتض عليهم، فلما 

هذه السنة وأحياها، وذلك يف سنة أربع عشرة من أمن عمر الفرض النقطاع الوحي؛ أقام 
 اهلجرة.

 الِفَرق، ال واحد له من لفظه.واألوزاع: 
وقوله: (ُمتفّرُِقوَن) على معىن التأكيد؛ ألن األوزاع اجلماعات املتفرقون، وقال ابن فارس: 

 األوزاع، اجلماعات، فعلى هذا يكون املتفرقون تفسريًا.
 علم يف قيام رمضان:وقال الرتمذي: اختلف أهل ال

وتر، وهو قول أهل املدينة، والعمل على هذا فرأى بعضهم: أن يصلي إحدى وأربعني ركعة مع ال
 عندهم هبا.

وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغريمها من أصحاب النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 
شافعي: هكذا أدركت ببلد� مكة عشرين ركعة، وهو قول الثوري وابن املبارك والشافعي، قال ال

 عة.شرَّفها هللا تعاىل يصلون عشرين رك
 وقال إسحاق: خنتار إحدى وأربعني ركعة، على ما روي عن أيب بن كعب.



 وعن مالك: تسع وثالثون ركعة، الوتر منها ثالث والباقي ست وثالثون ركعة.
 وقال أمحد: روي يف هذا ألوان، ومل يقض فيه بشيء.

 ابن املبارك وإسحاق: الصالة مع اإلمام يف شهر رمضان.واختار هو و 
 فعي: أن يصلي الرجل وحَده إذا كان قاراًئ.واختار الشا

فيما » فضل صالة الرتاويح«وذكر أبو بكر حممد بن احلسن بن ز�د النـَّقَّاُش املقرئ يف كتابه 
ركعة، وأحب إيلَّ غري ذلك،  رويناه عنه، قال الشافعي: رأيت الناس يقومون ابملدينة بضًعا وثالثني

 وكذلك يقومون مبكة.
 يب بن كعب صلى هبم أربعني ركعة غري ركعة، أو أربعني وركعة.وعن احلسن: أن أُ 

 وعن صاحل موىل التوأمة قال: أدركت الناس يقومون إبحدى وأربعني ركعة يوترون منها خبمس.
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سود يصلي بنا يف رمضان أربعني ركعة يوتر وقال احلسن بن عبيد هللا: كان عبد الرمحن بن األ
 .»بسبع

 اويح:فأما الصالة بني الرت 
فعن مالك بن أنس: ال أبس به، وكذلك قاله ابن أيب ذئب، وكان الليث بن سعد واألوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر وبكر بن مضر يصلون بني الرتاويح يف شهر رمضان، وقال 

 : ال أبس بذلك.سفيان بن سعيد رمحه هللا
امر عن الصالة بني الرتاويح وزجر عن ذلك عبادة بن الصامت ? وضرهبم على ذلك، و�ى ع

 وقال: ال تشبهوها ابلفريضة.
تصلي وإمامك قاعد بني يديك، «وكان أبو الدرداء إذا رأى الرجل يصلي بني الرتوحيتني قال: 

 ».أترغب عنَّا؟! فلست منَّا
الزبري وأبو بكر بن حزم وحيىي بن سعيد يصلون بني األشفاع، وإبراهيم  وكان عامر بن عبد هللا بن

لنخعي وسعيد بن جبري واحلسن كانوا يصلون بني الركوع، وأمحد بن حنبل يقول ابلصالة بني ا
 الرتاويح.

 ».صليت خلف أيب موسى األشعري يف رمضان فقام بني الركعتني«وقال قيس بن عباد: 
وحيتني قدَر ما يذهب الرجل إىل َسْلٍع كان ع«وقال زيد بن وهب:  مر بن اخلطاب يروح بني الرتَّ

 ».يتو�
 ».أطول ذلك قدر ما يصلي الركعات ويسرتيح«وقال سفيان بن سعيد: 



كنا نُرّوُِح مع عمر قدَر ما يقرأ الرجل مئة آية، وابن الزبري قدَر ما يصلي «وقال نصر بن سفيان: 
 ».عة عشر آ�تالرجل أربع ركعات يقرأ يف كل رك

 ».نعتمد على الِعصيِّ من طول القيام كان القارئ يقرأ ابملئني حىت كنا«وقال السائب بن يزيد: 
أمر عمر بن اخلطاب ثالث نفٍر يؤمُّون: فأسرعهم أن يقرأ ثالثني آية، «وقال أبو عثمان النـَّْهدي: 

 ».وأوسطها مخسة وعشرين آية، وأبطأهم عشرين آية
يكة يقرأ يف رمضان يف الركعة الواحدة بفاطر وعسق، وكان مسروق يقرأ وكان ابن أيب ُمل

 عنكبوت.ابل

)1/32( 

 

جاء عمر بن اخلطاب املسجد ذات ليلة يف رمضان فقال: ما شأن الناس «وقال عروة بن الزبري: 
ال للصالة، فقال: بدعة ونعمِت البدعة، ونعمِت البدعة ثالاًث، مث ققد اجتمعوا؟ فقالوا: اجتمعوا 

 ».ُأليب بن كعب: صلِّ ابلرجال
 ، ويف لفظ: لتميٍم الداري.»ابلنساء صلِّ «وقال لسهل بن أيب َحْثمة: 

وأما حديث النضر بن َشيبان، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن النيب صلَّى ُهللا عليه 
قيامه، فمن صامه  رمضان افرتض هللا جلَّ وعزَّ صيامه، وإين سننت للمسلمني«قال:  وسلَّم أنه

فُسِئَل البخاري عنه فقال: الصحيح » ولدته أمُّهوقامه إمياً� واحتسااًب خرج من ذنوبه كيوَم 
 حديث أيب سلمة عن أيب هريرة، قال: وال يصح أليب سلمة مساع من أبيه.

ع حيىي وحممد بن عمرو على هذا احلديث أنه عن أيب سلمة عن أيب وقال إبراهيم احلريب: اجتم
 ريرة.ه

 ».يف قيام رمضان من غري عزمية كان يُرغِّبُ «ووافقهم الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة: 
للشيخ الضياء املقدسي قال النضر بن َشيبان: » األحاديث اجلِياد«النسائي و » سنن«ويف 

، ء مسعَته من أبيك، مسعه أبوك من النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّمقلت أليب سلمة: حدثين بشي«
شهر رمضان؛ فقال: نعم، حدثين أيب  ليس بني أبيك وبني رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أحد يف

 احلديث.» قال: قال رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم
ه يُرَوى عن ابن عوف إال هبذا اإلسناد من وملا ذكره البزار هبذا اللفظ قال: هذا احلديث ال نعلم

 ، ورواه عن النضر غري واحد.حديث النضر بن َشيبان
هلاء، وهو الصواب على أصول الكوفيني، وإمنا يكون وقال السفاقسي: وقع يف بعض النسخ اب

عند البصريني ابلتاء ممدودة: ونعمت؛ ألن نِْعَم عندهم فعل فال يتصل به إال اتء التأنيث دون 



قدمت مؤنثًا غري ذي فرج، ، وهي رواية أيب احلسن، ووجهه أ�ا ت»نعم«هائه، ويف بعض النسخ 
 ].86عمران: مثل: {َوَجاَءُهُم البَـيـََّناُت} [آل 

 جتمع املساوئ كلها.»: بئس«كلمة جتمع احملاسن كلها، و »: نِْعمَ «و 
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َلِة الَقْدرِ   اَبُب َفْضِل لَيـْ
َلِة الَقْدِر} َزْلَناُه ِيف لَيـْ  َوقـَْوِل هللاِّ تـََعاَىل: {ِإ�َّ أَنـْ

ال خالف يف »: مقامات التنزيل«مكية يف قول مقاتل، ويف الكتاب املعروف بـ  ةهذه السور 
 ذلك.

 وقال الواحدي: هي أول سورة نزلت ابملدينة.
َهِين، عن الواحدي،  أخرب� املسند املعمر فتح الدين الدَّبُوِسي، عن ابن املقري، عن أيب الفضل امليـْ

ن حيان، َحدَّثنا أبو حيىي الرازي، َحدَّثنا سهل بن بأخرب� أبو بكر التميمي، َحدَّثنا عبد هللا 
ذكر النيب «عثمان، َحدَّثنا حيىي بن أيب زائدة، عن مسلم، عن ابن أيب َجنيح، عن جماهد قال: 

صلَّى ُهللا عليه وسلَّم رجًال من بين إسرائيل لبس السالح يف سبيل هللا تعاىل ألف شهر، فتعجب 
 املسلمون من ذلك،

ٌر مِ جفأنزل هللا  َلُة اْلَقْدِر َخيـْ َلُة اْلَقْدِر. لَيـْ َلِة اْلَقْدِر. َوَما َأْدرَاَك َما لَيـْ َزْلَناُه ِيف لَيـْ : {ِإ�َّ أَنـْ ْن لَّ وعزَّ
 ».أَْلِف َشْهٍر} قال: خري من الذي لبس السالح فيها ذلك الرجل

عن عكرمة، عن ابن عباس  وقال الطربي: َحدَّثنا ابن مثىن، َحدَّثنا عبد األعلى، َحدَّثنا داود،
نزل القرآن كلُّه مجلًة واحدة يف ليلة القدر يف رمضان إىل السماء الدنيا، وكان هللا جلَّ «قال: 

 ».وعزَّ إذا أراد أن حيِدث يف األرض شيًئا أنزله منه حىت مجَعه
 ».نزل أول القرآن ليلة القدر«وعن الشعيب قال: 

 ».ليلة القدر ليلة احلكم«وعن جماهد: 
وحدَّثَنا أبو اخلطاب اجلارود بن سهيل، َحدَّثنا سلم بن قتيبة، َحدَّثنا القاسم بن الفضل، َحدَّثنا 

قلت للحسن بن علي: عمدت هلذا الرجل فبايعت له؟ يعين معاوية، «عيسى بن مازن، قال: 
د خليفة، فشقَّ ذلك عفقال: إن رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ُأِرَي بين أميَّة يعلون منربَه خليفة ب

 ».عليه، فأنزل هللا سورة القدر. قال القاسم: فحسبنا ُمْلَك بين أمية فإذا هو ألف شهر
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وقال مقاتل: أنزل هللا جلَّ وعزَّ القرآن العظيم من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا إىل السََّفرِة، وكان 
نيب صلَّى ُهللا ه جربيل صلى هللا عليه وسلم إىل الليلة من اللَّوح على قدر ما ينزل بينزل تلك ال

عليه وسلَّم يف السنة كلها إىل مثلها من قَاِبل، حىت نزل القرآن العظيم يف ليلة القدر من 
 ».رمضان

لَّى ُهللا مجع ابن أيب ز�د الشامي: أنزل هللا جلَّ وعزَّ صحف إبراهيم ص» تفسري ابن عباس«ويف 
ياٍل خلون منه، وأنزل الزبور الثنيت ة من رمضان، وأنزل التوراة لستِّ لعليه وسلَّم يف أول ليل

 ».عشرة خلون منه، وأنزل القرآن ليلَة أربعة وعشرين من رمضان
 ».َألْن أقوم ليلة أربع وعشرين أحبُّ إيل من أقوم الشهر كله«قال ابن عباس: 

 قال البخاري:
َنَة: َوقَاَل ابْ  ].فـََقْد َأْعَلَمُه، َوَما قَاَل: {َوَما 18: ْرآِن: {َما َأْدرَاَك} [االنفطارَما َكاَن ِيف القُ «ُن ُعيَـيـْ

 ».]. فَِإنَُّه َملْ يـُْعِلْمهُ 63يُْدرِيَك} [األحزاب: 
 »تفسريه«هذا التعليق ذكره ابن عيينة يف 

 املُْدَجلي، عن احلافظ أيب القاسم الذي أخرب� به بدر الدين احلنفي قراءًة عليه، عن صاحل
علي احلسن ابن املظفر، أخرب� والدي قراءة عليه، أنبا أبو الدمشقي، قال: أخرب� اإلمام أبو 

احلسن أمحد بن إبراهيم بن فراس، أخرب� أبو جعفر الديلي، حدثنا أبو عبيد هللا سعيد بن عبد 
 الرمحن املخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة فذكره.

 د اختلف العلماء يف ليلة القدر:وق
 يل: هي أول ليلة من رمضان.فق

 يلة سبع عشرة.وقيل: ل
 وقيل: ليلة مثان عشرة.
 وقيل: ليلة تسع عشرة.

 وقيل: ليلة إحدى وعشرين.
 وقيل: ليلة ثالث وعشرين.
 وقيل: ليلة مخس وعشرين.
 وقيل: ليلة سبع وعشرين.
 وقيل: ليلة تسع وعشرين.

 ن شهر رمضان.وقيل: آخر ليلة م
 ألفراد.وقيل: يف أشفاع هذه ا
 وقيل: يف السنة كلها.



 : يف مجيع شهر رمضان.وقيل
 وقيل: تتحول يف ليايل العشر كلها.
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 ].91ومسيت بذلك: لعظمها، قال هللا تعاىل: {َوَما َقَدَرُوا هللاَّ َحقَّ َقْدرِِه} [األنعام: 
]. وهي ليلة 7} [الطالق: ضيق، قال تعاىل: {َوَمْن ُقِدَر َعَلْيُه رِْزقُهُ وقيل: مسيت بذلك من امل

 ئكة.تضيق األرض فيها عن املال
 وقيل: مسيت بذلك ملا يقدر فيها من األشياء.

 وقيل: من مل يكن له َقْدٌر يصري برؤيتها ذا َقْدٍر.
 ئكة ذوو قدر.وقيل: ألنه أنزل فيها كتاب له قدر، وينزل فيها رمحة ذات قدر، ومال

وال  ىل أ�ا يف رمضان تتقدم وتتأخر، وعندمها: ال تتقدمذهب أبو حنيفة إ»: شرح اهلداية«ويف 
 تتأخر، لكن غري معينة، وقيل: هي عندمها يف النصف األخري من رمضان.

 وعند الشافعي: يف العشر اآلِخر ال تنتقل، وال يزال إىل يوم القيامة.
 ري خمصوصة بشهر من الشهور، وبه قال احلنفيون.وقال أبو بكر الرازي: هي غ

ة كلها، وقد تكون يف رمضان، وقد قاضي خان: املشهور عن أيب حنيفة أ�ا تدور يف السنويف 
 تكون يف غريه، وصح ذلك عن ابن مسعود.

 وذهب ابن الزبري إىل أ�ا ليلة سبع عشرة، وأبو سعيد اخلدري إىل ليلة إحدى وعشرين
 عي.وإليه ذهب الشاف

 وعن عبد هللا بن أُنَيٍس ليلة ثالث وعشرين.
 ن ابن عباس وغريه من الصحابة: ليلة سبع وعشرين.وع
السورة ثالثون كلمة، فإذا وصلت إىل قوله: {هي} فهي سابَعة وعشرين منها، «ل ابن عباس: قا

 وكان يقول: خلق اإلنسان من سبع، ورمي اجلمار سبع.
 وعن بالل: ليلة أربع وعشرين.

 ن علي: ليلة تسع عشرة.وع
 العشر اآلخر.وقيل: هي يف العشر الوسط، و 

 وقيل: يف أشفاع العشر األواخر.
 يف النصف من شعبان. وقيل:

 ».التمسوها يف كذا وكذا«وقول الشيعة: أ�ا رفعت، يرد عليهم قوله: 



)1/36( 

 

وقال ابن حزم: فإن كان الشهر تسًعا وعشرين فهي يف أول العشر اآلخر بال شك، فهي إما يف 
و ليلة أربع وعشرين، أو ليلة ست وعشرين، أو ليلة مثان ، أرينليلة عشرين، أو ليلة اثنني وعش

وعشرين، وإن كان الشهر ثالثني فأول العشر األواخر بال شك، إما ليلة إحدى وعشرين، أو 
 ليلة ثالث وعشرين، أو ليلة مخس، أو ليلة سبع، أو ليلة تسع وعشرين يف وترها.

م بدر، وحكاه ابن أيب عاصم أيًضا عن يو  يلةوعن ابن مسعود: أ�ا ليلة سبع عشرة من رمضان ل
 زيد بن أرقم.

من صلَّى العشاء اآلِخرة «عن عبيد هللا بن عمرو: » مسند عبد هللا بن وهب البصري«ويف 
 ».أصاب ليلة القدر

 عن الشافعي: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بنصيبه منها.» شرح املهذب«ويف 
 وحديث الباب تقدم.

َلِة الَقْدِر ِيف السَّْبِع اَألَواِخرِ التَ ُب ابَ   ِمُسْوا لَيـْ
ثـََنا َعْبُد هللاِّ ْبُن يُوُسَف، أخرب� َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر:  - 2015 َأنَّ رَِجاًال ِمْن «َحدَّ

َلَة الَقْدِر ِيف املََنا السَّْبِع اَألَواِخِر، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  ِيف ِم َأْصَحاِب النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُأُروا لَيـْ
َها صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: َأَرى ُرْؤَ�ُكْم َقْد تـََواطََأْت ِيف السَّْبِع اَألَواِخِر، َفَمْن َكاَن ُمَتَحّرِيَها فـَْليَـَتَحرَّ 

 ]2015[خ ». ِيف السَّْبِع اَألَواِخرِ 
ديث عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن ن حم مويف حديث عمر عند احلاكم على شرط مسل

إين مسعت هللا تعاىل يذكر السبع، فذكر سبع مساوات، ومن األرض مثلهن، وخلق «عباس: 
 ».اإلنسان من سبع، ونبت األرض من سبع. فقال عمر: وهللا إين ألرى القول كما قلت

 ».التمسوها يف العشر األواخر«وعند ابن أيب عاصم: 
 ».يب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يرشُّ على أهِلِه املاَء ليلَة ثالث وعشرينالنان ك«وعن ابن عباس: 
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وَحَلَف ال يستثين أ�ا ليلة سبع وعشرين، فقيل: أبي شيء تقول «وعند مسلم عن أيب بن كعب: 
ال  رب� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنَّ الشمَس تطلع يومئذٍ ذلك؟ فقال: ابلعالمة اليت أخ

 ».شعاع هلا
أُرِيُت ليلَة القدِر مث أُْنِسيُتها، وُأرَاين «عليه وسلَّم قال:  وعن عبد هللا بن أُنَيٍس أن النيبَّ صلَّى هللاُ 



 ديث.احل» صبيحَتها أسجُد يف ماٍء وطٍني. قال: فُمِطْر� ليلَة ثالٍث وعشرين
ليلَة القدر، مث أيقظين بعُض أهلي،  ُأرِيتُ «وعن أيب هريرة قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 ».عشِر األواخرفنسيُتها، فالتمسوها يف ال
اْلَتِمُسوا «وعند ابن أيب شيبَة عن جابر بن َمسُرَة بسنٍد صاحل قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 ».عشر األواخرليلَة القدِر يف ال
 ».ها، وهي مطٌر وريٌح، أو قال: قطٌر وريحٌ يف وتٍر، فإين قد رَأيُتها فأُْنِسيتُ «زاد أمحد: 

ِإّينِ «ن حديث جابِر بن عبد هللا قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: وعند ابن أيب عاصٍم م
َلَة اْلَقْدِر، فأُْنِسيُتها، َوِهَي ِيف اْلَعْشرِ  َلٌة َطْلَقٌة، بـَلْ  ُأرِيُت لَيـْ َجٌة، َال اْألََواِخِر ِمْن لَيالِيَها، َوِهَي لَيـْ

 ».َال َخيُْرُج َشْيطَانـَُها َحىتَّ ُيِضيَء َفْجُرَهاَحارٌَّة، َوَال اَبرَِدٌة، َكَأنَّ ِفيَها َقَمًرا، 
عيد ـ وعند أيب ُزْرعة عبد الرمحن بن عمرو البصري الدمشقي يف العاشر من حديثه قال: حدثنا س

بن ُكَليب، عن خاله لقمان ـ يقال: امسه يعين ابن سليمان ـ، َحدَّثنا صاحل بن عمر، َحدَّثنا عاصم 
النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: إّينِ خرجت إليكم، وقد بينت يل ليلة أتيت «الَفَلتان ـ قال: 

معهما الشيطان، فحجزت القدر، فخرجت إليكم ألثبتها، فلقيت يف املسجد رجلني يـََتالَحَيان 
 ».يف العشر األواخربينهما، فاختلست مين، فنسيتها، فالتمسوها 

 »يف التاسعة والسابعة واخلامسةفالتمسوها «وعند النسائي عن أنس مثله وفيه: 
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 وعند ابن أيب عاصم، َحدَّثنا صاعقة، َحدَّثنا عبد الصمد بن
وا ليلة القدر يف أول ليلة من رمضان، أو التمس«النعمان، َحدَّثنا خالد بن َحمُْدوج، عنه مرفوًعا: 

، قال أبو بكر: وال نعلم » آخر ليلةٍع، أو يف أربع عشرة، أو يف إحدى وعشرين، أو يفيف تس
 إال هذا.» أول ليلة«أحًدا قال: 

التمسوها يف «وعند الرتمذي مصحًحا عن أيب بكرَة مسعت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: 
، وقال احلاكم: صحيح »لةبٍع يبقني، أو مخس يبقني، أو ثالٍث، أو آخر ليتسع يبقني، أو س

 اإلسناد.
 ».هي يف السبع، يف العشر األواخر«عن بالل يرفعه:  وعند البخاري

 وعند أيب نـَُعيم احلافظ أ�ا أول السبع من العشر األواخر.
 ».ليلة القدر ليلة أربع وعشرين«وعند الطرباين من حديث ابن هليعة: 

د قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: عن ابن مسعو  -بسند فيه مقال  -وعند أيب داود 



 ».لبوها ليلة سبع عشرة من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثالث وعشريناط«
 ».ليلة القدر ليلة سبع وعشرين«وعن معاوية بن أيب سفيان يرفعه: 

القدر:  سألُت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن ليلة«وعند احلاكم على شرط مسلم عن أيب ذرٍّ: 
يف رمضان. قلت: تكون مع األنبياء ما كانوا، فإذا أيف رمضان هي أو يف غريه؟ قال: بل هي 

قبضوا رفعت، أم هي إىل يوم القيامة؟ قال: بل هي إىل يوم القيامة. قلت: � رسول هللا! يف أي 
 صلَّى األول والعشر األواخر. قال: مث حدَّث رسول هللارمضان هي؟ قال: التمسوها يف العشر 

ت: يف أي الَعشَرْين؟ قال: التمسوها يف العشر األواخر، ال ُهللا عليه وسلَّم، فاهتبلت غفلته فقل
تسألين عن شيء بعدها. مث حدَّث، قال: فاهتبلت غفلته فقلت: � رسول هللا! أقسمت عليك 

له، وقال: ضب عليَّ غضًبا ما غضب عليَّ قبله وال بعده مثلتخربين يف أي العشر هي؟ قال: فغ
 ».سوها يف السبع األواخرإن هللا لو شاء ألطلعكم عليها، التم
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قمنا مع رسول هللا صلَّى ُهللا عليه «وعند أيب عبد الرمحن النسائي عن النعمان بن بشري قال: 
ثالث وعشرين إىل ثلث الليل األول، مث قمنا معه ليلة مخس وعشرين  وسلَّم يف شهر رمضان ليلة

 ».صف الليل، مث قمنا معه ليلة تسع وعشرين حىت ظننا أن ال ندرك الفالحإىل ن
فأما حنن فنقول: ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين، وأنتم تقولون: ليلة ثالث وعشرين «زاد أمحد: 

 ».السابعة، فمن أصوب حنن أو أنتم؟
لثـَّْغري، قال: أخرب� خرب� غري واحد من أشياخنا، عن الفقيه هباء الدين املصري، عن احلافظ اأ

سني بن احلباب، َحدَّثنا الصَّفَّار، َحدَّثنا سويد، أبو اخلطاب, حدثنا ابن ِبْشران، أخرب� أبو احل
عن علي بن أيب  َحدَّثنا عبد احلميد بن احلسن اهلاليل، عن أيب إسحاق، عن ُهبرية بن يَرمي،

ملتمًسا ـ يعين ليلة القدر ـ فليلتمسها يف  من كان«طالب، قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».إن عجزمت، فال تـُْغَلُبوا يف السبع األواخرالعشر األواخر من رمضان، ف

املئزر، يعين كان صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إذا دخل العشُر أيقظ أهله ورفع «وعند ابن أيب عاصم: 
 ».اعتزل النساء

سئل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم «بن جبل:  عن معاذ -بسند صاحل  -وعند ابن أيب عاصم 
 ».يف العشر األواخر, يف اخلامسة أو السابعة عن ليلة القدر فقال:

ها يف التمسو «قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  -بسند فيه ضعف  -وعن أيب الدرداء 
ر حكيم، وفيها أنزلت التوراة العشر األواخر من رمضان، فإنَّ هللا عزَّ وجلَّ يفرق فيها كل أم



يم، وفيها غرَس هللا اجلنَة، وجَبَل طينَة آدم صلَّى والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظ
 ».ُهللا عليه وسلَّم

 ] أيب سعيد تقدم.2016وحديث [
يريد ذلك العام الذي ْن َكاَن ُمَتَحّرِيَها فـَْليَـَتَحرََّها ِيف السَّْبِع اَألَواِخِر) قال ابن بطال: قوله: (مَ 

 .تواطأت فيه الرؤ� على ذلك، وهى ليلة ثالث وعشرين
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قال الطحاوي: ويف القرآن ما يدلُّ أ�ا يف رمضان خاصَّة خالف ما يقوله ابن مسعود، قال 
َزْلَناُه  َها يـُفْ تعاىل: {ِإ�َّ أَنـْ َلٍة ُمَبارََكٍة. ِإ�َّ ُكنَّا ُمْنزِِلْنيَ. ِفيـْ ]. 3َرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكْيٍم} [الدخان: ِيف لَيـْ

ليت يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، وهي الليلة اليت أنزل فيها فأخرب سبحانه أبن الليلة ا
]. فثبت بذلك أن 185ِه الُقْرآُن} [البقرة: القرآن، قال تعاىل: {َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفي

 تلك الليلة يف شهر رمضان.
 قال ابن التني: قول أيب سعيد يف حديثه:

ْيَن) وجهه أنه أخرج قبته، أو خرج هو من موضع إىل آخر، وأما هو فليس (َفَخَرَج َصِبْيَحَة ِعْشرِ 
مغيب الشمس من ليلة  بوقت خروج من االعتكاف، وال خيرج من اعتكف وسط الشهر إال بعد

 إحدى وعشرين. انتهى.
 ستبعده وهو:يف حديث أيب سعيد بيان ما ا

ُجيَاِوُر ِيف رََمَضاَن الَعْشَر الَِّيت ِيف َوَسِط الشَّْهِر، َكاَن َرُسوُل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم « - 2018
َلًة َمتِْضي،  [خ ». َوَيْستَـْقِبُل ِإْحَدى َوِعْشرِيَن رََجَع ِإَىل َمْسَكِنهِ فَِإَذا َكاَن ِحَني ُميِْسي ِمْن ِعْشرِيَن لَيـْ

2018[ 
 بيده فنحَّاها يف اعتكف يف قبة تركية على سدهتا حصري، قال: فأخذ احلصري«وعند مسلم: 

�حية القبة، مث أطلع رأسه فكلم الناس، فدنوا منه، فقال: إين اعتكفت العشر األول ألتمُس هذه 
ب منكم ُت العشر األوسط، مث أُتِيُت فقيل يل: إ�ا يف العشر األواخر، فمن أحالليلة، مث اعتكف

 ».أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه
 احلديث.» حة عشرين نقلنا متاعنافلما كان صبي«ويف لفظ: 

َحىتَّ ِإَذا  «وعند مالك يف حديث أيب سعيد خالُف ما يف البخاري، وهو الذي اعتمده ابن التني: 
َلُة الَِّيت َخيُْرجُ  َكانَ  َلَة ِإْحَدى َوِعْشرِيَن، َوِهَي اللَّيـْ  ».ِمْن َصِبيَحِتَها ِمَن اْعِتَكاِفهِ  لَيـْ
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قال أبو عمر: والوجه يف ذلك عندي أنه أراد أنه خطبهم غداَة عشرين ليعّرِفهم أنه اليوم اآلخر 
الليلة اليت تلي تلك الصبيحَة هي ليلة إحدى وعشرين هي املطلوب فيها من أ�م اعتكافه، وأنَّ 

 ليلة القدر.
ني الروايتني تعارض؛ ألن يوم عشرين معتكف فيه، وبه تتم العشرة األ�م؛ وقال املهلب: ليس ب

يف ليلة إحدى وعشرين وهي اليت «يف أوله، فيكون معىن قوله:  ألنه دخل يف أول الليل فيخرج
يريد الصبيحة اليت قبل ليلة إحدى وعشرين، وإضافتها إىل الليلة كما » بيحتهاخيرج من ص

بعدها إىل الليلة، وكلُّ متَّصل بشيء فهو مضاف إليه؛ سواء كان قبله  تضاف أيًضا الصبيحة اليت
سبة الصبيحة إىل الليلة اليت قبلها لتقدُّم الليل على النهار فإنَّ أو بعده، وإن كانت العادة يف ن

 سبة الشيء إىل ما بعده جائز.ن
 وقوله يف حديث عائشة: (َحتَرَّْوا) أي احرصوا يف طلبها واجتهدوا فيه.

قال الطربي: يف داللته صلَّى ُهللا عليه وسلَّم على ليلة القدر ابآل�ت دليل واضح على َكِذِب من 
األشجار إىل األرض، م أ�ا تظهر يف تلك الليلة للعيون ما ال يظهر يف سائر السنة من سقوط زع

يايل السنة كلها، مث رجوعها قائمة إىل أماكنها؛ إذ لو كان ذلك حًقا مل َخيَْف على بصِر من يقوم ل
 فكيف بليايل رمضان.

 إثر حديث:
، قَاَل َعْبُد الَوهَّاِب َعْن أَيُّوَب، َعْن َخاِلدٍ ». اَألَواِخرِ  الَتِمُسوَها ِيف الَعْشرِ «اْبِن َعبَّاٍس:  - 2021

 ]2021[خ ». الَتِمُسوَها ِيف َأْرَبٍع َوِعْشرِينَ «َعْن ِعْكرَِمَة، َعْنُه: 
 من طريق إسحاق بن احلسن، عن أيب سلمة موسى بن إمساعيل عنه.» سننه«خرَّجه البيهقي يف 

َزرَُه) املئز  نا كناية ر واإلزار: ما �تزر الرجل به من أسفله، وهو يُذكَُّر ويؤنَّث، وهو هوقوله: (َشدَّ ِمئـْ
 عن اِجلدِّ والتشمري يف العبادة.
 وقيل: كناية عن ترك النساء.

 نا�ت عن اعتزال النساء.وعن الثوري: هذا من ألطف الك
 قال القرطيب: وقد ذهب بعض أئمتنا إىل أنه عبارة عن االعتكاف.
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قال: وفيه بعد لقوله: (أَيـَْقَظ َأْهَلُه)، وهذا يدل على أنه كان معهم يف البيت، وهو كان يف حال 
وقظهنَّ من وما كان خيرج منه إال حلاجة اإلنسان، على أنه يصح أن ياعتكافه يف املسجد، 



 يف املسجد. انتهى. موضعه من ابب اخلوخة اليت كانت له إىل بيته
حيتمل أيًضا أن يكون قوله: (يـُْوِقُظ َأْهَلُه) أي املعتكفَة معه يف املسجد، أو حيتمل أن يوقظهنَّ إذا 

 دخل البيت حلاجته.
َلُه) يعين ابجتهاده يف العشر اآلخر من رمضان؛ الوقوله: (َوَأْحيَ  حتمال أن يكون الشهر إما ا لَيـْ

 يا لياِيلَ العشر كلها مل يفته منها شفٌع وال وتٌر.�قًصا وإما اتمًّا، فإذا أح
 وقيل: ألن العشر آخر العمل فينبغي أن حيرص على جتويد اخلامتة.

 رِ اَبُب اِالْعِتَكاِف ِيف الَعْشِر اَألَواخِ 
ُتْم َعاِكُفوَن ِيف َواِالْعِتَكاِف ِيف املََساِجِد ِلَقْولِِه تـََعاَىل  املََساِجِد تِْلَك ُحُدوُد هللاِّ  : {َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ

ُ هللا آَ�تِِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن} [البقرة:   ].187َفَال تـَْقَربُوَها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
يف املساجد، يقال: املفسرون وغريهم من أهل اللغة: {َعاِكُفوَن}: مقيمون  قال األزهري: قال

]؛ أي 138نه قوله: {يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم هلَُّْم} [األعراف: عَكف يعُكف ويعِكف؛ إذا َأقَاَم، وم
أي  يقيمون، قال الفراء: يقال: َعكفُته أعُكُفه عكًفا، إذا حبسته، َوقد عكَّْفت القوم عن كذا،

 عنها.حبستهم، ويقال: إنك لتعكفين عن حاجيت، َأي تصرفين 
فًا، وهو الزم وواقع، كما يقال: رجعته قال األزهري: يقال: عكفُته عكًفا، فعكف يعكف عكو 

 فرجع، إال أن مصدر الالزم العكوف، ومصدر الواقع الَعْكف.
 وجَهك. وعن الليث: َعْكًفا وعكوفًا، وهو إقبالك على الشيء ال ترفع عنه

ح منه إال حلاجة اإلنسان، وقوم ُعكوف: واالعتكاف يف املسجد: اإلقامة فيه، وأن ال يرب 
 مقيمون.
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أصوب ما يكون الَعْكف إذا كان من مجاعة، والعاكف: املعتكف، وقلَّ ما »: املوعب«يف 
 يقولون: عكف، ولو قيل لكان صوااًب.

 أيب احلسن األخفش: يعكفن: يقمن معي، ويقال: يطفن يب.» أمايل«ويف 
 ف.قوم عكف وعكو »: احملكم«ويف 

وله وعن الشافعي: واالعتكاف لزوم املرء الشيَء وحبُس نفِسه عليه، ِبرًّا كان أو إمثًا، دليله ق
 ].138راف: تعاىل: {فَأَتـَْوا َعَلى قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َهلُْم} [األع

جبه املرء قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم على أن االعتكاف ال جيب على الناس فرًضا إال أن يو 
 على نفسه نذرًا، فيجب عليه.



يها فله إمتامها وله اخلروج منها مىت قال ابن قدامة: إن نوى اعتكاَف مدة مل يلزمه، فإن شرع ف
 ابلنية مع الدخول فيه، فإن قطعه لزمه قضاؤه. شاء، وهبذا قال الشافعي، وقال مالك: يلزمه

 زمه القضاء عند مجيع العلماء.قال ابن عبد الرب: ال خيتلف يف ذلك الفقهاء، ويل
 يدخل فيه، واحتج قال: وإن مل يدخل فيه فالقضاء يستحب، ومن العلماء من أوجبه إن مل

معتكفه، فلما أفطر  فإين«احلديث، وفيه: » كان يعتكف العشر األواخر«حبديث عائشة: 
 ».اعتكف عشرين شوال

ع، وال يعرف هذا القول عن أحد سواه، قال ابن قدامة: مل يصنع أبو عمر شيًئا، وليس هذا إبمجا 
ه فخرجت منه فليس عليك وقد قال الشافعي: كل عمل لك أن ال تدخل فيه، فإذا دخلت في

 أن تقضي إال احلج والعمرة.
 سنة مؤكدة.االعتكاف »: شرح اهلداية«ويف 
 قربة مشروعة.»: املبسوط«ويف 

 جائٌز جهل منهم. هو سنة، وقول أصحابنا:»: العارضة«وقال ابن العريب يف 
 صلَّى ُهللا ونص الشافعيون واحلنابلة على كونه سنة، ومل يقل أحد بوجوبه، وثبت أن رسول هللا

وال، يلتمس يف ذلك كله عليه وسلَّم اعتكف العشر األول، واألوسط، واآلخر، والعشرين من ش
 ليلة القدر إىل أن استقر األمر عنده أ�ا يف العشر األواخر.
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أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان، فلم «ن أنس: عو 
 ».املقبل اعتكف عشرين يعتكف عاًما، فلما كان العام

قال الرتمذي: ملا قطع اعتكافه من أجل أزواجه قضاه على مذهب من يرى قضاء التطوع إذا 
 قطعه.

فيها، وإمنا صلى الفجر فلما أراد أن يدخل املعَتَكَف  قال ابن العريب: ليس يف احلديث أنه شرع
 على قول أحد. جرى ما جرى ومل يدخل املعَتَكَف وال شرع فيه، فلم يلزمه قضاؤه

واالعتكاف: هو اللبث يف املسجد مع الصوم ونية االعتكاف، أما اللبث يف املسجد فركنه، 
لبانة املالكي فجوزه يف غري املسجد من غري وخصُّ ابملسجد ابإلمجاع، ومل خيالف فيه أحد إال ابن 
 صوم للرجال والنساء، وهو شاذ، والصوم من شرطه.

ة، وابن عمر، والشعيب، وعروة، وجماهد، والقاسم بن حممد، وابن وقيل: إنه مذهب علي، وعائش
املسيب، و�فع، والزهري، واألوزاعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والليث، 



 واحلسن بن حي، والشافعي يف القدمي، وقول ألمحد بن حنبل.
، واحلسن البصري، وروي عن علي أيًضا، وابن مسعود، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز

 والشافعي، وأيب ثور، وأمحد، وإسحاق: الصوم ليس بشرط يف الواجب والنفل.
 ورواية عطاء ومقسم وأيب فاِختة عن ابن عباس شرط الصوم.

 ».ليس على املعتكف صوم إال أن جيعله على نفسه«مبا رواه الدارقطين عن ابن عباس:  استدلوا
 بن إسحاق السُّوسي، وغريه ال يرفعه.قال أبو احلسن: رفعه أبو بكر حممد 

أن عمر سأل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: كنُت «ومبا رواه ابن عمر عند األئمة الستة: 
، قالوا: والليلة ال تقبل »لة يف اجلاهلية يف املسجد احلرام، فقال: أوف بنذركنذرُت أن أعتكف لي

 ه فال يكون شرطًا لغريه كالصالة والزكاة واحلج.الصوم ابإلمجاع، والصوم عبادة أصل بنفس
قالوا: وصوم رمضان ال جيوز ألحد أن ينوي به رمضان وغريه مًعا ال واجًبا وال غري واجب، 

 سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان يف رمضان. ومعلوم أن اعتكاف
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ال يكون «وقال ابن شهاب: اجتمعت أ� وأبو سهيل بن مالك عند عمر بن عبد العزيز، فقلت: 
اعتكاف بغري صوم، فقال عمر: َأْمر النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم؟ فقلت: ال، قال: َأْمر أيب بكر؟ 

 ».ْمر عمر؟ قلت: ال، قال: عثمان؟ قلت: ال، قال: فال إًذاقلت: ال، قال: أَ 
 أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم اعتكف يف العشر األول من شوال.ومبا روي 

وأما الذين اشرتطوا الصوم فذهبوا إىل ما قالت عائشة أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 
جهة مؤمِّل بن عبد العزيز الدمشقي، عن سفيان بن  ، رواه البيهقي من»ال اعتكاف إال بصوم«

 عن عروة عنها، وقال: هذا َوَهٌم من سفيان أومن مؤمل.حسني، عن الزهري، 
السُّنَُّة «ورواه الدارقطين من حديث سويد بن عبد العزيز عن سفيان، وهو عند أيب داود عنها: 

بصوم، وال اعتكاف إال يف مسجد وال اعتكاف إال «، وفيه: »يف املعتكف أن ال يعود مريًضا
 ».جامع

 ».قالت: السُّنَّةُ «ق ال يقول فيه قائل: وقال: غري عبد الرمحن بن إسحا
وابن إسحاق هذا: هو القرشي املدين، عرف بَعبَّاد، وثقه ابن معني وغريُه، وروى حديَثه مسلم يف 

ن ابن شهاب عن ، وملا ذكر الدارقطين حديث القاسم بن معن، عن ابن جريج، ع»صحيحه«
اخل ليس من قول النيب » ة للمعتكفوإن السن«سعيد وعروة عن عائشة قالت، فقال: إن قوله: 

 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، إمنا هو من قول ابن شهاب، ومن أدرجه يف احلديث فقد وهم.



وقال البيهقي: منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول ابن شهاب، 
املعتكف «وة قال: به أن يكون من قول َمْن ُدوَن عائشة، فقد روى الثوري عن هشام بن عر ويش

 ».ال يشهد جنازة وال يعود مريًضا، وال اعتكاف إال بصيام
فاهلل » ال اعتكاف إال بصوم«ورواه ابن أيب َعروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أ�ا قالت: 

 أعلم.
 ».املعتكف يصوم«عمر أ�ما قاال:  وروينا عن عطاء عن ابن عباس وابن
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أن عمر ملا سأل عن اعتكافه كان يف اجلاهلية قال له النيب صلَّى هللاُ عليه «وعند أيب داود أيًضا: 
 ».انة يعين سنة مثان: اعتِكْف وُصمْ وسلَّم يوم اجلِْعر 

اب بكر النيسابوري يف إسناده عبد هللا بن بديل عن عمرو بن دينار، وقال الدارقطين: مسعت أ
يقول: هذا احلديث منكر؛ ألن الثقات من أصحاب عمرو مل يذكروه؛ يعين الصوم، منهم ابن 

 ، وابن عيينة، ومحاد بن سلمة، وابن زيد.جريج
هذا منكر، قد أنكره حفاظ احلديث ملخالفته أهل الثقة واحلفظ يف رواية، وخرجه  وقال البيهقي:

 ».وصم«الشيخان من غري قوله: 
وقال: لفقهاء أهل » املستدرك«قال القرطيب: تفرََّد به ابن بَُديٍل عن عمرو، وخرَّجه احلاكم يف 

ائل فيه: صحيح على ، الق»ليس على املعتكف صيام«دِّ حديث ابن عباس يرفعه: الكوفة يف ض
شرط مسلم، حديثان: األول: فذكر حديث عائشة مث حديث عمر هذا، وقال: مل حيتجَّ الشيخان 

 فيان وال اببن بَُديل.بس
ث إال وملا ذكر أبو أمحد حديث ابن بديل قال: ال أعلم ذكَر الصوم يف االعتكاف يف هذا احلدي

يف إسناده أو متنه ومل أر للمتقدمني فيه كالًما  هو، وال له غُري ما ذكرُت مما ينكر عليه الز�دة
 فأذكره. انتهى.

، »الثقات«ني وابن حبان وابن ُخْلفون يف كتاب قال حيىي بن معني: هو صاحل، وذكره ابن شاه
الف ما قاله أبو أمحد، وهو ما صحََّح حديثه هذا ابن العريب، وقد وجد� البن بديل متابًعا خب

 ن من حديث سعيد بن بشري.رواه الدارقطين بسند حس
ن يعتكف أن عمر نذر أ«قال اإلشبيلي: وتفرَّد به عن عبيد هللا بن عمر عن �فع عن ابن عمر: 
 ».يف الشرك ويصوم، فسأل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: أوِف بنذرك

 ي.من الفقهاء يقولون: ال اعتكاف إال بصوم، ذكره البيهق وقال الشافعي: رأيُت عامةً 
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ال اعتكاف إال بصوم «وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن حممد و�فع موىل ابن عمر أ�ما قاال: 
وا َواْشَربُوا َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر [مثَُّ ول هللا تعاىل: {وَُكلُ لق

ُتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد} [البقرة:  َياَم ِإَىل اللَّْيِل] َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ ر هللا ] وإمنا ذك187َأِمتُّوا الصِّ
 يام.االعتكاف مع الص

وقال ابن القصار: إن هللا تعاىل ملا ذكر الوطء يف أول اآلية الكرمية، وعلََّق ذكَره يف الصوم ابلنهار 
عطف عليه حكم االعتكاف، وذكر خطر الوطء معه ألنه قد يصح يف وقت ال يصح فيه 

 ِم ذكره.ة ذكره الوطء بعد تقدُّ الصوم، وهو زمن الليل، ولو وطئ ليًال يفسد اعتكافه، فهذا فائد
وقال عياض: مل �ت عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنَّه اعتكف بغري صوم، ولو كان جائًزا لفعله 

 تعليًما للجواز، وهو عمل أهل املدينة.
 قالوا: وجياب عن حديث ابن عباس أبمور، منها:

ن بن إسحاق احملتج يعارض حديَث عبد الرمح أن السُّوسي تفرَّد به ومل حيتجَّ به أهل الصحيح، فال
 به يف الصحيح.

الثاين: أسلفنا عن ابن عباس اشرتاط الصوم، والراوي إذا عمل خبالف روايته قدح ذلك يف روايته 
 على قاعدة احلنفية.

الثالث: القول مبوجب احلديث، وهو أن اهلاء عائدة على االعتكاف دون الصوم؛ ألنه أكثر 
م، واخلفاء يف وجوب غري املنذور ابلنذر، فكان محله على وب املنذور ابلنذر معلو فائدة، وألن وج

 األكثر فائدة، أو حيتمله فيحمل عليه توفيًقا بني احلديثني.
الرابع: نقول إنه حممول على احلصر والندب، وحديث عمر حممول على أنه كان نذر يوًما وليلة، 

 وهو يف مسلم.
 يل، ولعل ذلك كان قبل نسخه. انتهى.ان يف أول اإلسالم ابللقال ابن بطال: كان الصوم ك

 وفيه نظر، أل�َّ قد أسلفنا أن صوم الليل كان أوَل اإلسالم، وحديُث عمر يف السنة الثانية.
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استدالله حبديث عمر، وقال: هو نذر يف اجلاهلية، وقد » ملهذب«وأنكر النووي على صاحب 
 قد على الصحيح، فلم يكن ذلك شيًئا واجًبا عليه.ة ال ينعتقرر أن النذر يف اجلاهلي

 قال ابن بطال: وهذا حممول على احلصر والندب ألنَّ اإلسالم جيبُّ ما قبله.



قال املهلب: كلُّ ما كان يف اجلاهلية من ميني وطالق وشبههما فإنَّ اإلسالم يهدمه، ويكون األمر 
 لوعد.بذلك أمَر استحباب كيال يكون ُخْلًفا يف ا

اَبُب ِإَذا نََذَر ْو َحَلَف َأال «هب البخاري إىل وجوب الوفاء به، وهلذا بوب يف كتاب النذر: وذ
 فقاس اليمني على النذر، وهو قول» ُيَكلَِّم ِإْنَساً� ِيف اجلَاِهِليَِّة َوَأْسَلمَ 

 الشافعي وأيب ثور والطربي.
حنن مبكة قبل فتحها وأهلها جاهلية، فعلى ) أي: و وزعم ابن اجلوزي أن معىن قوله: (ِيف اجلَاِهِليَّةِ 

هذا ال يكون �ذرًا يف الكفر، وبنحوه قاله األصيلي، قال: يعين يف زمن اجلاهلية بعد أنه أسلم 
 عمر بن اخلطاب. انتهى كالمهما.

َحدَّثنا أبو بكر بن أيب شيبة، َحدَّثنا »: الصيام«وفيه نظر، ملا ذكره ابُن أيب عاصم يف كتاب 
نذرُت أن أعتكف يف «ياث، عن عبيد هللا، عن �فع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: حفص بن غ

 ».اجلاهلية، فلمَّا أسلمت سألُت النيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: أوِف بنذرك
قال القرطيب: والصحيُح اشرتاط الصوم؛ ألنَّ حديث عائشة ـ إن صحَّ ـ فهو نص، وإن مل يصحَّ 

والقرب أ�ا تفعل على حنو ما قرَّرها الشارع أو فعلها، وقد تقرر مشروعية  العباداتفاألصل يف 
ُتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد} [البقرة:  ]. وأن النيب 187االعتكاف مع الصوم يف قوله تعاىل: {َوأَنـْ
امة دليل على إىل إق صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مل يعتكف إال صائًما، فمن ادَّعى جوازَه بغري صوٍم ُدِفعَ 

 ذلك. انتهى.
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قد أسلفنا أنَّه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم اعتكَف العشَر األوَّل من شوال، كذا عند البيهقي، وفيه ما 
قال: فيه دليل على جواز االعتكاف » صحيحه«وملا ذكره اإلمساعيلي يف  ال يصلح فيه صوم،

 بغري صوم.
 ».اعتكف يف آخر العشر من شوال«ري: لكن خيدش يف هذا ما يف البخا

 ».حىت إذا أفطر اعتكف يف شوال«وعند اإلمساعيلي أيًضا: 
 ».فلم يعتكف يف رمضان إال يف العشِر األواخِر من شوال«وعند أيب نعيم: 

 وعند الطحاوي: ترك االعتكاف حىت أفطر من رمضان مث إنه اعتكف يف عشر من شوال.
 مسجد يصلي فيه الصلوات اخلمس، وإليه ذهب الشافعي وعن أيب حنيفة: ال يصح إال يف
 ومالك وأمحد وداود واجلمهور.
فعي، املرأة يف مسجد بيتها خبالف الرجل، وهو قول قدمي للشا قال أبو حنيفة: يصح اعتكاف



 وجوَّزه بعض املالكية والشافعية للمرأة والرجل يف مسجد بيتها.
 مث اختلف املشرتطون للمسجد العام:

 الشافعي ومالك: يصح يف كل مسجد. فقال
 وقال أمحد: خيتص مبسجد يقام فيه اجلماعة الراتبة.

 سجد ُتصلَّى فيه الصلوات كلها.وقال أبو حنيفة: خيتص مب
 تص ابجلامع الذي يقام فيه اجلمعة.وقال الزهري وآخرون: خي

سجد احلرام ومسجد ونقلوا عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه اختصاصه ابملساجد الثالثة: امل
 املدينة ومسجد بيت املقدس. انتهى.

دَّثنا أبو داود، َحدَّثنا عمران، عن البن أيب عاصم: َحدَّثنا أبو موسى، حَ » الصوم«يف كتاب 
ال اعتكاَف إال يف مسجد النيب صلَّى ُهللا عليه «سيب، عن حذيفة قال: قتادة، عن ابن امل

 ».وسلَّم
 ».عتكاف إال يف مسجد نيبال ا«قال: وعن ابن املسيب: 
 ».ال اعتكاف إال يف املسجد احلرام ومسجد املدينة«وعن احلارث عن علي: 

، والنفل جيوز أداؤه يف ف: االعتكاف الواجب ال جيوز أداؤه يف غري مسجد اجلماعةوعن أيب يوس
 غِري مسجد اجلماعة.

 لثوري وابن ُعليَّة.واملرأة تعتكف يف مسجد بيتها عند أيب حنيفة، وبه قال النخعي وا
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ويصح يف سطح املسجد ورحبته، وله قراءة القرآن واحلديث والعلم، وأمور الدين ومساع العلم 
عن ابن القاسم أنه ال جيوز للمعتكف عيادة املريض وال مدارسة  خالفًا ملالك، ذكر ابن العريب

 العلم وال الصالة على اجلنائز خالفًا البن وهب.
ن يبيَع ويبتاَع يف املسجِد من غري حضور السلع، ويتزوج ويراجع ويتطيَّب ويرتدد يف وال أبس أب

 نواحي املسجد، وتكره اخلياطة واخلرز.
 أبس أبن يقصَّ يف املسجد؛ ألنَّ الَقَصَص وعظ وتذكري.ال »: األم«قال الشافعي يف 

 حف أبجر.يكره التعليم يف املسجد أبجر، وكذا كتابة املص»: شرح اهلداية«ويف 
 وقيل: إن كان اخلياط حيفظ املسجد فال أبس أبن خييط فيه.

 ويكره على سطحه ما يكره فيه خبالف بيت يف املسجد.
ابن القاسم عشرُة أ�م، وروي عنه: أقلُّه يوم وليلة، وإن نَذَر  االعتكاف عن مالك يف رواية وأقل



 دوَن عشرة أ�م لزمه.
احدة، وضابطه عند أصحابنا ُمْكٌث يزيد على طمأنينة قال النووي: ويصحُّ اعتكاف ساعة و 

وجه أنه يصح اعتكاف الركوع أدىن ز�دة، هذا هو الصحيح، وفيه خالف شاذٌّ يف املذهب، ولنا 
  املسجد من غري لبث، واملشهور األول.املار يف

 ».�ار يُرَوى عن يعلى بِن أميَّة أنه اعتكف ساعًة من«البن أيب عاصم: » الصيام«ويف كتاب 
 وحديث:
 [خ». َكاَن صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـَْعَتِكُف الَعْشَر اَألَواِخَر ِمْن رََمَضانَ «َعاِئَشَة:  - 2033
2033[ 

 خرجه الستة.
(آْلِربَّ تـَُرْوَن) قال القرطيب: هو هبمزة االستفهام، وَمدَّه على وجه اإلنكار، ونصب (اْلِربَّ) وقوله: 

 َن) مقدًَّما.على أنه مفعول (تـَُروْ 
 وعن اخلطايب يف قوله: (آْلِربَّ يـَُقْوُلْوَن هِبِنَّ) يريد: الربَّ تظنون هبنَّ يف صنيعهنَّ هذا.

 شاعر:قال ال
 الروامسا يلحقن أم عاصم وعاصماقال مىت تقول الُقلص 

 قال: أي مىت تظين.
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ية، فتقول: عبد هللا ذاهٌب، وقلت: وقال الفرَّاء: والعرب جتعل ما بعد القوِل مرفوًعا على احلكا
 القول إال يف القول وحَدها يف حروف االستفهام، وأنشد: إنك قائم. هذا يف مجيع

 أما الرحيل فدون بعد غٍد فمىت تقول الداَر جتمعنا
 كأنه يقول: فمىت تظن الداَر جتمعنا.» الدار«بنصب 

 ة.على احلكاي» الدار جتمعنا«وأضاف سيبويه الرفع يف قوله: 
ج به من يقول: يبدأ ابالعتكاف من أول النهار، وبه قال وقوهلا: (فـَُيَصلِّي الصُّْبَح مثَُّ َيْدُخُلُه) احت

 األوزاعي، والثوري، والليث يف أحد قوليه.
وذهبت األئمة األربعة إىل جواز دخوله قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف 

وقت َف وانقطع فيه وختلَّى بنفسه بعد صالة الصبح؛ ال أن ذلك عشر، وأتولوا أنه دخل املعَتكَ 
 ابتداء االعتكاف؛ بل كان من قبل املغرب ُمعتكًفا البثًا يف املسجد، فلما صلَّى الصبح انفرد.

قال القرطيب: وهل يبيُت ليلَة الفطر يف معتكفه وال خيرج منه إال إذا خَرج لصالة العيد فيصلي، 



ر رمضان؟ له؟ أو جيوز له أن خيرج عند غروب الشمس من آخر يوم من شهوحينئذ خيرج إىل منز 
 قوالن للعلماء:

األول: قول مالك وأمحد وغريمها، واختلف أصحاب مالك إذا مل يفعل هل يبطل اعتكافه أم ال 
 يبطل؟ قوالن.

يلزمه  وذهب الشافعي والليث والزهري واألوزاعي يف آخرين إىل أنه جيوز خروُجه ليلة الفطر، وال
 شيء.

 وقوهلا يف حديث صفية:
 ]2035[خ ». َقِلبُ قَاَمْت لِتَـنْـ « - 2035

 أي تنصرف إىل منزهلا، يقال: قلبه يقلبه وانقلب هو إذا انصرف.
]: (فَأَْبَصَرُه رَُجٌل ِمَن األَْنَصاِر) لعله َوَهم؛ 2039قال ابن التني: يف رواية سفيان عند البخاري [

 ».فأبصَره رجالن«ألنَّ أكثَر الروا�ت: 
أو حيتمل أن يكون صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أقبل على قال القرطيب: حيتمل أن يكون هذا مرتني، 

 أحدمها ابلقول حبضرة اآلخر، فيصحُّ على هذا نسبة القصِة إليهما مجيًعا وأفراًدا.
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 يقوله بعض األغبياء. وقوهلا: (َفَسلََّما) فيه جواز التسليم على رجل معه امرأٌة خبالف ما
) أي: على هينتكما، قال ابن فارس: الرَّْسل السَّري السهل، وضبطه وقوله: (َعَلْى ِرْسِلُكَما

ابلفتح، وهذه اللفظة بكسر الراء وابلفتح، قيل: مبعىن التؤدة وترك العجلة، وقيل: ابلكسر 
 التؤدة، وابلفتح اللني والرفق، واملعىن متقارب.

ء إليه، قال تعاىل: {تـََعاَلْوا ِإَىل  ، قال النووي: معناه قفا، ومل يُرد اجملي»تعاليا«ويف رواية أخرى: 
َنُكْم} [آل عمران:  نَـَنا َوبـَيـْ ]. قال ابن التني: فأخرجه عن معناه وهو هلما بغري 64َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

 دليل واضح.
البناء، وهو من العلو، مث إن وقال ابن قتيبة: تعاىل تفاعل من علوت، قال الفراء: أصلها عال 

له إ�ها صارت عندهم مبنزلة هلمَّ، حىت استجازوا أن يقولوا لرجل وهو فوق العرَب لكثرة استعما
 شرف: تعال، أي اهبط، وإمنا أصلها الصعود.

ًئا) ويف رواية:  ْ َخِشْيُت َأْن يـُْلِقَي الشَّْيطَاُن ِيفْ قـُُلْوِبُكَما َشيـْ يريد بذلك شفقته ، »شًرا«وقوله: (ِإّينِ
كفر ابإلمجاع،   -صلوات هللا عليهم وسالمه -ظنَّ السوء ابألنبياءعلى أمته، وصيانة قلوهبم، فإنَّ 

وهلذا إن البزَّار ملا ذكر حديث صفية هذا قال: هذه أحاديث مناكري؛ ألنَّ النيب صلَّى ُهللا عليه 



َيظنُّ برسول هللا صلَّى ُهللا عليه  وسلَّم كان أطهر وأجل من أن يرى أن أحًدا يظن به ذلك، وال
 السوء إال كافٌر أو منافق. وسلَّم ظنَّ 

فقيل له: لو كان حًقا كما قلت ملا احتاج أن يقول صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف ذلك شيًئا؛ ألن 
الكفر ابهلل أعظم من ذلك، وإن كان منافًقا فحاله حال الكافر، وإن كان مسلًما فمثل هذا الظنِّ 

 ثابتة.نيب خيرجه من اإلسالم، فهذه األخبار عند� ليست بابل
 فإن قال قائل: هذه األخبار قد رواها قوم ثقات، ونقلها أهل العلم ابألخبار؟
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قيل له: العلة اليت بيَّناها ال خفاء هبا، وجيب على كلِّ مسلم القول هبا، والذبُّ عن رسول هللا 
 اوون هلا ثقات، فال يَعروَن من اخلطأ والنسيان والغلط.كان الرَّ م، وإن  صلَّى ُهللا عليه وسلَّ 

وملا ذكر أبو الشيخ هذا احلديث بوَّب له: ِذْكُر خٍرب روي عن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه 
 رُِئَي مع إحدى نسائه فمرَّ به رجل فقال: هذه زوجيت، وأن ذلك غري حمفوظ.

الظن وطلب السالمة، واالعتذار ابألعذار الصحيحة رض لسوِء ز من التعوفيه استحباب التحر 
 تعليًما لألمة.

وقوله: (َجيِْرْي ِمِن اْبِن آَدَم َجمَْرى اْلدَِّم) قيل: هو على ظاهره، وأن هللا جلَّ وعزَّ جعل له قوًَّة على 
 ذلك.

 دمه. ال يفارقهنسان كما وقيل: هو على االستعارة لكثرة أعوانه ووسوسته، فكأنه ال يفارق اإل
 وقيل: إنه يُلِقي وسوسَته يف مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إىل القلب.

أن الشيطان ليس له تسلط على الناصية، وعلى أن �يت »: ليس«وزعم ابن خالويه يف كتاب 
: {مثَُّ َآلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهمْ  َوَعْن َأْميَاِ�ِْم َوَعْن  َخْلِفِهمْ َوِمْن  العبد من فوقه، قال هللا جلَّ وعزَّ

 ]. ومل يقل: من فوقهم؛ ألن رمحة هللا تعاىل تنزل من فوق.71َمشَائِِلِهْم} [األعراف: 
 واستدل الطحاوي بشغله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم

 رأَسه حىت بصفية على جواز اشتغال املعتِكِف ابملباح من األفعال، وإذا خرج املعتكف حلاجٍة قنَّع
ويناه يف كتاب ابن أيب عاصم، َحدَّثنا حممد بن ِإْشكاب، َحدَّثنا يونس بن حممد، َحدَّثنا يرجع، ر 

اهليَّاج بن ِبْسطام، عن عيينة بن عبد الرمحن، عن عبد اخلالق، عن أنس قال رسول هللا صلَّى ُهللا 
 ».نَّع رأسهحلاجته ق املعتكف يعود املريَض ويتبع اجلنازَة، وإذا خرج«عليه وسلَّم: 

قال ابن العريب: وال يتعدَّى يف خروِجِه أقرَب املواضِع إليه، فإن تعدَّى أقرَب املواضع إليه ابتدَأ 
 اعتكافه من ذي قبل، كذا قال مالك.
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وال جيوز له أن يقف ألداء شهادة إال ماشًيا، فإن وقف ابتدأ، وال يعزي أحًدا، وال يصلي على 
 خييط ثوبَه إال الشيء اخلفيف.د، وال جنازة إال يف املسج

قال ابن العريب: واجتمع العلماء على أن من َوِطئ زوجته يف اعتكافه عامًدا يف ليل أو �ار فسد 
اعتكافه، وروي عن ابن عباس وجماهد أ�ما قاال: كانوا جيامعون وهم معتكفون حىت نزلت: {َوَال 

ُتْم َعاِكُفوَن ِيف   ].187اِجِد} [البقرة: اْلَمسَ تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ
كانوا إذا اعتكفوا فخرج أحدهم إىل الغائط جامع امرأته مث اغتسل ورجع إىل «وعن ابن عباس: 

 ».اعتكافه فنزلت اآلية
واختلفوا فيما دونه من الُقبلة واللمس واملباشرة، فقال مالك: من فعل من ذلك شيًئا ليًال أو 

 نزل.�ارًا فسد اعتكافه، أنزل أو مل ي
 ».سودة«ختلف يف املعتكفة معه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم من هي؟ ففي رواية: وا

أن زينب بنت جحش استحيضت وكانت حتت ابن عوف، قال املنذري: هذا وهم »: املوطأ«ويف 
 من وجهني:

 األول: أ�ا مل تكن حتت عبد الرمحن بن عوف؛ إمنا كانت حتت زيد بن حارثة.
منا استحيض أختاها محنة وأم حبيبة، وذكر بعضهم أن بنات جحش ض قط، إالثاين: أ�ا مل تستح

 الثالثة امسهن زينب وأ�ن استحضن كلهن، واستبعده بعضهم.
أي » من نسائه«وقال ابن اجلوزي: ما نعلم يف زوجاته مستحاضة، وكأن عائشة أرادت بقوهلا: 

 من النساء املتعلقات به بسبب َصهارة وشبهها. انتهى.
 قدم يف الطهارة أن بعض أمهات املؤمنني اعتكفت معه.ذا ما تيرد ه

قال ابن بطال: ال خالف بني العلماء يف جواز اعتكاف املستحاضة، فإن حاضت، فعن الزهري 
وربيعة ومالك واألوزاعي وأيب حنيفة والشافعي: خترج إىل دارها، فإذا طهرت فلرتجع مث لتنب على 

 ضرب خباءها على ابب املسجد ما دامت حائًضا.البة: تما مضى من اعتكافها، وعن أيب قِ 
وذلك ال يكون إال يف حال قيامها، وذكرته عائشة ليسنت به، » فـََتَضُع اْلطَّْسَت َحتْتَـَها«وقوهلا: 

 فإن أرادت البول يف املسجد يف طست مل يصح هلا ذلك.
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ج من املسجد، وعن ابن َعقيل: قال ابن قدامة: وكذلك الفصد واحلجامة، فإن دعت احلاجة خر 
قال ابن قدامة: والفرق بينهما أن املستحاضة ال ميكنها ضة، جيوز الفصد يف طست كاملستحا

 التحرز إال برتك االعتكاف خبالف الفصد.

)1/56( 

 

 ِكَتاُب اجلُُمَعةِ 
ُمَعِة، فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ِهللا ْن يـَْوِم اجلُ (اَبُب فـَْرِض اجلُُمَعِة) ِلَقْوِل ِهللا تـََعاَىل: {ِإَذا نُوِدَي ِللصََّالِة مِ 
ُتْم تـَْعَلُموَن} [اجلمعة:  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ ] ذكر اإلسناد أبو القاسم احلسني 9َوَذُروا البَـْيَع، َذِلُكْم َخيـْ

أن سورة اجلمعة من أواخر ما نزل ابملدينة وأنه مل »: ترتيب التنزيل«بن حممد بن حبيب يف كتاب 
معاين «تغابن والفتح والتوبة واملائدة، وروينا عن حيىي بن ز�د الَفرَّاء يف كتاب بعدها إال ال ينزل

أنه قال: َخفََّف اجلمعَة األعمُش، وثـَقََّلها عاصٌم وأهل احلجاز، وفيها لغة يوم » القرآن العظيم
ي يوم عباس أنه قال اجلَْمعة وهي لغة بين ُعَقْيل لو قُِرَئ هبما لكان صوااًب. وُرِوَي عن ابن : إمنا مسُِّ
للزَّجَّاج: ُقرَِئِت » املعاين«اجلمعة، ألن هللا تعاىل مجع فيه خلق آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. ويف 

اجلُِمَعة بكسر امليم وجيوز يف اللغة اجلَمعة بفتح امليم وال ينبغي أن يقرأ هبا إال أن تثبت هبا روايٌة 
األصل فيها التخفيف، فمن ثـَقَّل أتبع الضمة »: التهذيب«ر األزهري يف من إمام من القراء. وذك

البن التـَّيَّاّينِ من » اْلُموِعبِ «الضمَة، ومن خفف فعلى األصل، والقراء قرؤوها ابلتثقيل، ويف 
لثعلب: إمنا مسي يوم » األمايل«قال: ُمجَْعة فأسكن قال: ُمجٌَع، ومن قال: ُمجَُعة قال: ُمجُعات، ويف 

للزبري بن بكار كانت » األنساب«يًشا كانت جتتمع إىل قصي يف دار الندوة، ويف جلمعة، ألن قر ا
تسمى العروبة، وإن كعب بن لؤي كانوا جيتمعون إليه فيخطبهم ويعلمهم خبروج سيد� سيد 

» نوادر«املخلوقني َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وأنه من ولده، قال: فسميت اجلمعة بذلك. ويف 
ان أبو ز�د وأبو اجلراح يقوالن: مضت اجلمعة مبا فيها فيوحدان ويذكران، وعند للِّْحياين: كا

 الطربي مسي بذلك الجتماع آدم فيه مع حواء يف األرض.
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: ِبِه لَ َ� َسْلَماُن َما يـَْوُم اْجلُُمَعِة؟ قـُْلُت: هللاُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم, قَا«وعند ابن خزمية عن سلمان مرفوًعا: 
َع أَبُوَك َأْو أَبُوُكمْ  َيْت ُمجَُعًة، ألن خلق » البلدان«احلديَث. ويف » مجُِ هلشام بن حممد الكليب: مسُِّ

َع فيها. ويف  َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا «بسند ضعيف: » سنن الدَّارَُقْطين«آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مجُِ



بسند » األوائل«ورواه أبو عروبة يف ». َعِب ْبِن ُعَمْريٍ �َُْمُرُه أبَِْن ُجيِْمعَ عليِه وَسلََّم َكَتَب ِإَىل ُمصْ 
صحيح عن سلمان بن موسى مرسًال، ويف كتاب الداودي يسمى يوم اجلمعة يوم القيامة، ألن 

القيامة تقوم فيه الناس. وقال ابن حزم: هو اسم إسالمي ومل يكن يف اجلاهلية، إمنا كان يسمى يف 
هلية العروبة فسمي يف اإلسالم اجلمعة، ألنه جيتمع فيه للصالة امسًا مأخوًذا من اجلمع. ااجل

انتهى. وفيه نظٌر ملا أسلفناه وكأنه رأى ما يف تفسري عبد الرمحن بن محيد: أخرب� عبد الرزاق عن 
 عليِه هللاُ معمر عن أيوب عن ابن سريين قال: مجع أهل املدينة قبل أن يقدم فيه رسول هللا َصلَّى 

وَسلََّم املدينة، وقبل أن تنزل اجلمعة وهم الذين مسوها اجلمعة، وذلك أن األنصار قالوا لليهود 
يوم جيتمعون فيه كل سبعة أ�م وكذا للنصارى فـََهُلمَّ فلنجعل يوًما جنتمع فيه ونذكر هللا تعاىل 

العروبة فأمجعوا إىل أسعد  ونصلي ونشكره فاجعلوه يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم اجلمعة يوم
فصلَّى هبم يومئذ ركعتني وذكرهم َفَسمُّوا اجلمعة حني اجتمعوا إليه وذبح هلم أسعد شاة فتغدوا 

وتـََعشَّوا من شاة وذلك لقلتهم فأنزل هللا يف ذلك بعد: {ِإَذا نُوِدَي ِللصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة} 
]. انتهى. وهو لعمري 9لث من شرح البخاري. [اجلمعة: االكراس الثاين والعشرين من اجلزء الث

 َحدَّثَنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، - 876عذر له، وهللا أعلم. 
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َع َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ  َع َأاَب ُهَريـَْرَة مسَِ ُل: لََّم يـَُقو عليِه وسَ  َحدَّثَنا أَبُو الزَِّ�ِد، َأّن اَألْعَرَج، َحدَّثَُه: مسَِ
الَِّذي  َحنُْن اآلِخُروَن السَّاِبُقوَن يـَْوَم الِقَياَمِة، بـَْيَد أَنـَُّهْم ُأوُتوا الِكَتاَب ِمْن قـَْبِلَنا، مثَُّ َهَذا يـَْوُمُهمُ «

النََّصاَرى بـَْعَد ُد َغًدا، وَ ٌع: اليَـُهو فـََرَض ُهللا َعَلْيِهْم، فَاْختَـَلُفوا ِفيِه، فـََهَداَ� ُهللا لُه، فَالنَّاُس لََنا ِفيِه تـَبَ 
ٍم يـَْوًما يـَْغِسُل «ويف لفظ: ». َغدٍ  َعِة َأ�َّ مثَُّ َسَكَت فـََقاَل: َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم، َأْن يـَْغَتِسَل ِيف ُكلِّ َسبـْ

وُل ِهللا رواه أابن بن صاحل عن جماهد عن طاوس عن أيب هريرة: قَاَل َرسُ ». ِفيِه رَْأَسُه َوَجَسَدهُ 
ٍم يـَْوًما«عليِه وَسلََّم:  َصلَّى هللاُ  َعِة َأ�َّ  ]876¦[خ». َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َحقٌّ، َأْن يـَْغَتِسَل ِيف ُكلِّ َسبـْ

َأَضلَّ ُهللا َعِن اْجلُُمَعِة َمْن َكاَن «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن حذيفة: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
لَ  ِد يـَْوُم السَّْبِت، وََكاَن ِللنََّصاَرى يـَْوُم اْألََحِد، َفَجاَء ُهللا بَِنا فـََهَداَ� هللاُ لِيَـْوِم لِْليَـُهو  َنا، َفَكانَ قـَبـْ

 ِمْن َأْهلِ َن اْجلُُمَعِة، َفَجَعَل اْجلُُمَعَة، َوالسَّْبَت، َواْألََحَد، َكَذِلَك ُهْم تـََبٌع لََنا يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َحنُْن اْآلِخُرو 
َيا نـْ  ».، َواْألَوَُّلوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة، اْلَمْقِضيُّ َهلُْم قـَْبَل اْخلََالِئقِ الدُّ

 ».لَْيَس َعَلى املَُساِفِر ُمجَُعة«وعند الدَّارَُقْطين عن ابن عمر مرفوًعا: 
اْآلِخِر فـََعَلْيِه اْجلُُمَعُة  َواْليَـْومِ ُن اِبهلِل َمْن َكاَن يـُْؤمِ «وعن جابر: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 



 يف إسناده بن هليعة.» يـَْوَم اْجلُُمَعةِ 
 ».َواْعَلُمْوا َأنَّ َهللا تـََعاَىل افْـتَـَرَض َعَلْيُكُم اجلُُمَعةَ «وعند ابن ماجه بسند فيه ضعف: 
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م عن طارق بن شهاب وعند الدَّارَُقْطين من حديث إبراهيم بن حممد بن املبشر عن قيس بن مسل
، َأْو «عليِه وَسلََّم:  َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ  اجلُُمَعُة َواِجَبٌة ِيف َمجَاَعٍة ِإالَّ َعَلى َأْرَبٍع: َعْبٍد َممُْلوٍك، أو َصِيبٍّ

 ».َمرِيٍض، َأِو اْمَرَأةٍ 
ُن حنَْ «للدارقطين بسند فيه ضعف عن مالك عن �فع عن ابن عمر يرفعه: » الغرائب«ويف 

َيا السَّاِبُقونَ  نـْ  ».يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  اْآلِخُروَن ِيف الدُّ
َوَال ُمجَُعَة «وفيه: » ِإلَْيُكنَّ «وعند ابن خزمية عن أم عطية قَاَل لََنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َنا  ».َعَليـْ
ىن: من أجل، قال أبو عبيد: وفيها أما (بـَْيَد) فبمعىن غري، وقيل: مبعىن أ�م، وعن الشافعي مبع

جممع «األوىل أعلى، ويف »: اْلُمْحَكمِ «(َمْيَد) ابمليم بدل الباء لقرب املخرج، ويف لغة أخرى وهي 
بعض احملدثني يرويه (أِبيد أ� أوتينا) أي بقوة أ� أعطينا، قال أبو عبيد: وهو غلط »: الغرائب

 ليس له معىن يعرف.
عرفها يف لغة وال وجدهتا ليس له هنا معىن نعرفه، وقال ابن األثري: ال أ »:الواعي«وقال يف كتاب 

 يف كتاب وال أعلم وز�ا وهل الباء زائدة أم أصلية؟.
وزعم القرطيب أ�ا يعين بيد بفتح الباء املوحدة وسكون الياء وفتح الدال إذا كان مبعىن غري، 

 وميكن أن يكون نصبه على الظرف الزمان.
موسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أمرهم علماء يف كيفية ما وقع لليهود فقالت طائفة: إن وقد اختلف ال

 بيوم اجلمعة وَعيـََّنه هلم وأخربهم بفضيلته على غريه فناظروه أن السبت أفضل فقال هللا تعاىل
له: دعهم وما اختاروا ألنفسهم، يؤيد هذا احلديث ما جاء يف بعض طرق هذا احلديث، وهذا 

 مهم الذي فرض عليهم.يو 
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وقيل: إن هللا تعاىل مل يـَُعيِّْنه هلم، وإمنا أمرهم بتعظيم يوم اجلمعة فاختلف اجتهادهم يف تعيينه، 
بت، ألن هللا تعاىل فرغ فيه من اخللق، والنصارى األحد، ألن هللا تعاىل بدأ فيه فعينت اليهود الس



ومل َيِكْلُهْم إىل اجتهادهم يؤيده: أنه لو عنيَّ هلم فعاندوا فيه ملا اخللق، وَعيـََّنُه هللا تعاىل هلذه األمة 
َأَضلَّ ُهللا َعِن «دوا وقال يف حديث حذيفة: قيل: اختلفوا فيه، وإمنا كان يقال: فخالفوا أو عان

َلَنا ولسبقه على السبت واألحد مبعىن وذلك، ألن ترتيب األ�م الثالثة » اْجلُُمَعِة َمْن َكاَن قـَبـْ
 لوضعية إذا سردت متتابعة ال تصح إال أبن يتقدمها اجلمعة وليس ذلك لغريها.ا

َلكة، وأ�ما اثبتان مىت ذكر  أن هذين الوضعني لنا مَ يعين» َحنُْن اْآلِخُروَن السَّاِبُقونَ «وقوله: 
 أحدمها ُعِرَف اآلخر.

فكأنه ملا أثبت هلم التأخر عطف وجاء » َحنُْن اْآلِخُروَن َوَحنُْن السَّاِبُقونَ «وأما قوله: يف رواية أخرى 
َ أن السبق هلم دون غريهم، كأن قائًال قال: ملا قال: حن ن اآلخرون فما لكم بلفظه: (َحنُْن) لِيُـبَـنيِّ

ذا ثبت لكم التأخر وتركتم التقدم فقالوا: وحنن السابقون، وأيًضا ملا يف إعادة ضمري بذلك إ
 ئدة يقرع السمع به يف كل خصلة.املتكلم الذي يضاف اخلرب إليه من الفا

ويف احلديث سقوط القياس مع وجود النص، وذلك أن الفريقني قاال ابلقياس مع وجود النص 
 .َفَضالَّ 

وترك االختيار، أل�م اختاروا َفَضلُّوا وحنن حنمد هللا تعاىل َعلَّْقَنا االختيار إىل وفيه القول ابلتفويض 
 ربنا جل وعز فهدا�.
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غٍد فعلى الظرف ومها متعلقان مبحذوف تقديره: فاليهود يعظمون غًدا والنصارى بعد  نصب وأما
هم االجتماع للعبادة يف هذا اليوم فـَُهِدينا حنن لذلك فاجتمعنا غٍد، وحيتمل أن يكون فرض علي

، فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ِهللا} للعبادة فيه بفرض هللا وهو قوله تعاىل: {ِإَذا نُوِدَي ِللصَّالَِة ِمْن يـَْوِم اجلُُمَعةِ 
 ] وهذا يصلح أن يكون مناسبة الباب للحديث وهللا تعاىل أعلم.9[اجلمعة: 

 َفْضِل الُغْسِل يـَْوَم اجلُُمَعِة، َوَهْل َعَلى الصَِّيبِّ ُشُهوُد يـَْوِم اجلُُمَعِة، َأْو َعَلى النَِّساِء)(اَبُب 
َف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل ِهللا َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوسُ  - 877

 ]877¦[خ». ِإَذا َجاَء َأَحدُُكُم اجلُُمَعَة، فـَْليَـْغَتِسلْ «وَسلََّم قَاَل: َصلَّى ُهللا عليِه 
َد َأَحدُُكُم َأْن �َِْيتَ اجلُُمَعَة، ِإَذا َأرَا«هذا احلديث خرَّجه األئمة الستة يف كتبهم، وِعْنَد ُمْسِلٍم: 

ْليَـْغَتِسلْ   ».فـَ
عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر وذكر حديث ابن شهاب »: العلل الكبري«وقال الرتمذي يف 

عن أبيه عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم احلديَث. مث قال: وقال ابن عيينة: عن الزهري عن سامل 
َع النَّ «عن أبيه:   ِيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّمَ مسَِ



َربِ قَاَل: َفَسأَْلُت ُحمَمًَّدا َعْن َهَذا احلَِدْيِث َأيُّ   ».الرَِّوايـَتَـْنيِ َأَصحُّ فـََقاَل: ِكَالُمهَا َصِحْيحٌ َعَلى املنـْ
ْليَـْغَتِسْل, َمْن أََتى اْجلُُمَعَة ِمَن النَِّساِء َوالّرَِجاِل فَـ «ويف صحيح ابن خزمية من حديث �فع عنه: 

الفضل »: صحيحه«وخرج ابن خزمية يف » َوَمْن َملْ �َْهِتَا فـََلْيَس َعَلْيِه ُغْسٌل ِمَن النَِّساِء والّرَِجالِ 
 األول فقط.

هذا أبلغ من حديث »: شرح املسند«قال ابن األثري يف » َمْن َجاَء ِمْنُكُم اجلُُمَعةَ «وعند الشافعي: 
 إذا جاء وإن أعطى معىن الشرط فليس بشرط حقيقي.البخاري لتناوله كل جاٍء، و 

)1/6( 

 

ْليَـْغَتِسْل) جمزوم ابألمر، وهو جواب الشرط وهو أبلغ يف الداللة على ثبوت  قال: وقوله: (فـَ
 الغسل وتقريره واحلث عليه.

، َعِن ابِن َحدَّثَنا عبد هللا بن َأْمسَاَء، أْخبَـَرَ� ُجَوْيرِيَُة، َعْن َماِلٍك، َعِن الزُّهْ  – 878 ، َعْن َساملٍِ ِريِّ
َنَما ُهَو قَائِمُ «ُعَمَر:  َن يف اْخلُْطَبِة يـَْوَم اْجلُُمَعِة، ِإْذ َدَخَل رَُجٌل ِمَن اْلُمَهاِجرِي َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْخلَطَّاِب بـَيـْ

َساَعٍة َهِذِه؟ فَقاَل: ِإّينِ ُشِغْلُت،  األوَِّلَني ِمْن َأْصَحاِب النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََناَداُه ُعَمُر: أَيَّةُ 
ْعُت  َقِلْب ِإَىل َأْهِلي َحىتَّ مسَِ ا، َوَقْد التَّْأِذيَن، فـََلْم َأزِْد َأْن تـََوضَّْأُت، فـََقاَل: َواْلُوُضوُء أَْيضً فـََلْم أَنـْ

 ]878¦[خ». لِ َعِلْمَت َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َكاَن �َُْمُر اِبْلُغسْ 
َنَما ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب يـَْوَم اْجلُُمَعِة ِإْذ َدَخَل رجل  فـََعرََّض بِِه عمر, فـََقاَل: َما اَبُل رَِجاٍل ويف لفظ: بـَيـْ

ْعُت النَِّداَء يـََتَأخَُّروَن بـَْعَد النِّ  َأْن تـََوضَّْأُت مثَُّ َداِء؟ فـََقاَل ُعْثَماُن: َ� َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني، َما زِْدُت ِحَني مسَِ
ِإَذا َجاَء «َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: َأقْـبَـْلُت, فـََقاَل: ُعَمُر َواْلُوُضوُء أَْيًضا؟ َأَوَملْ َتْسَمْع 

 ».وِهللا َما ُهَو اِبلوُضوءِ «وعند ابن حزم: ». ِإَىل اْجلُُمَعَة فـَْليَـْغَتِسلْ  َأَحدُُكمُ 
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أن معن بن عيسى وابن وهب والشافعي وحيىي بن حيىي »: املوطآت«لدَّارَُقْطين يف كتاب ر اوذك
فًا ومحاد بن إسحاق والقعنيب وابن ُبَكْريٍ وعبد الرمحن بن القاسم وأاب وعبد هللا بن يوسف وُمَطرِّ 

َل َدخَ «رووه عن مالك عن الزهري عن سامل أنه قال: » املوطأ«مصعب ومن اتبعهم من أصحاب 
» ُطُب ... رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، اْلَمْسِجَد يـَْوَم اْجلُُمَعِة، َوُعَمُر خيَْ 

احلديَث. مرسًال عن عبد هللا متصًال عن عمر مل يذكروا فيه ابن عمر، وخالفهم مجاعة من الثقات 
تصًال عن عمر منهم: جويريُة وابُن َطْهَماَن فرووه عن مالك عن الزهري عن سامل عن عبد هللا م



اء وأبو عاصم النبيل وحيىي وابُن َمْهِدي والوليد بن مسلم وَرْوُح بن ُعَبادة وعبد الوهاب بن عط
بن مالك بن أنس وعبد العزيز بن عمران والواقدي وحيىي بن حممد الشجري وعثمان بن احلكم 

إسحاق اْحلُنَـْيِين وأاب قـُرَّة، وقال: وكذلك رواه »: لعللا«اجلَُذامي وخالد بن محيد، زاد يف كتاب 
 أصحاب الزهري عن الزهري فيه أسانيد ُأَخُر صحاح منها:

 امل عن أبيه عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.س
ومنها عن طاوس عن ابن عباس وعن �فع عن ابن عمر، وقيل: عن الزهري عن سعيد عن أيب 

 ُعبَـْيدِ  هريرة، وقيل: عنه عن
بِن السَّبَّاِق عن ابن عباس، وقيل: عنه عن أنس، والصحيح من ذلك كله حديث عمر وابنه، 

 ار عن الزهري مرسًال.ورواه عمرو بن دين
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َحدَّثَنا عبُد ِهللا بُن يوسَف، أْخَرب� مالٌك عْن َصْفَوان ْبن ُسَلْيٍم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، عْن  – 858
ُغْسُل يـَْوِم اجلُُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ «: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: ِعيدٍ ِيب سَ أَ 

َأْشَهُد َعَلى َأِيب َسِعيٍد قَاَل: َأْشَهُد َعَلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى »: الشهادات«ولفظه يف كتاب ».ُحمَْتِلمٍ 
َوَأْن «ن أيب بكر بن املنكدر عن عمرو بن ُسَلْيم عنه: شعبة عحديث  ُهللا عليِه وَسلََّم فذكره. ويف

قَاَل َعْمٌرو: َأمَّا الُغْسُل فَِإنَُّه َواِجٌب، َوَأمَّا اِالْسِتَناُن َوالطِّيُب، فَاهلُل » َيْسَنتَّ، َوَأْن َميَسَّ ِطيًبا ِإْن َوَجدَ 
ِديِث. قَاَل أَبُو َعْبِد ِهللا: ُهَو َأُخو ُحمَمَِّد ْبِن املُْنَكِدِر،  احلَ َذا ِيف َأْعَلُم أَنَّه َواِجٌب ُهَو َأْم َال؟ َوَلِكْن َهكَ 

اْلُغْسُل يـَْوَم اْجلُُمَعِة َعَلى ُكلِّ «أليب عبد الرمحن: » كتاب اجلمعة«] ويف 858¦َوَملْ ُيَسمَّ. [خ
َواُك، َوَميَسَّ ِمَن الطِّيِب َما َقِدَر َعَلْيهِ  ويف قوله: ».َلْو ِمْن ِطْيِب املَْرَأةِ وَ «فظ: .ويف ل»ُحمَْتِلٍم، َوالسِّ

داللة على كل حمتلم داللة ملا بوَّب له لقوله: وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة. وقوله: (أو 
َعَلى النَِّساِء) ذكر ابن التني عن أيب جعفر دليل سقوطها عن النساء، ألن أكثرهن إمنا جتب عليها 

من حديث َجدَِّة إمساعيل بن عبد الرمحن » ابن خزمية صحيح« م. ويفالفروض ابحليض ال االحتال
بن عطية األنصاري يف حديث طويل فيه ذكر املبايعة وأالَّ ُمجَُعَة علينا، وتردد ابن خزمية يف 

 صحته.
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للدارقطين: وقال محاد بن خالد اخلياط عن مالك: وجب غسل اجلمعة على كل » املوطآت«ويف 
مل يـَُقْله غري محاد وكان ثقة ولكنه فيما يقال كان أميًّا ال »: رائبالغ«بة، زاد يف حمتلم كغسل اجلنا

يكتب، قال: ورواه حيىي بن مالك عن أبيه هبذا السند مثله موقوفًا َأْحِسُبُه سقط عن بعض الرواة 
 ِذُكُر النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
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ي عن عطاء بن يزيد ق الطباع عن مالك فقال: عن الزهر رواه إسحا»: العلل«وقال يف كتاب 
أبو بكر بن أيب شيبة عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن سعيد َوَوِهَم فيه، وحدَّث به 

بن يسار فـََوِهَم فيه أبو عبد الرمحن بن إسحاق عن صفوان فقال: عن عطاء بن يسار عن أيب 
شك عن أحدمها، ورواه حممد بن عمرو بن علقمة عن هريرة وأيب سعيد ومنهم من قال عنه ابل

 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ورواه �فع القارئ عن صفوان صفوان عن عطاء بن يسار مرسًال عن النيب
عن أيب هريرة َوَوِهَم فيه، والصحيح من ذلك قول: من قال: عن صفوان عن ابن يسار عن أيب 

َسلََّم، وملا ذكر حديث أيب بكر بن املنكدر قال: رواه سعيُد بُن سعيد عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه و 
ُر بُن  اَألَشجِّ عنه عن عمرو بن ُسَلْيم عن عبد الرمحن عن أيب سعيد عن أبيهَفَضَبطَا هالل وُبَكيـْ

ثـََنا  إسناده وَجوََّداه وهو الصحيح يعين بذلك حديث مسلم فإنه رواه عن عمرو بن َسوَّاد، حدَّ
خرب� عمرو بن احلارث أن سعيد بن أيب هالل وبكري بن األشج َحدَّاَثُه عن أيب بكر ابن وهب، أ

ًرا مل يذكر عبد الرمحن، بن  املنكدر عن عمرو عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه إال أن ُبَكيـْ
وكذا ذكره أبو داود والنسائي فينظر يف كالم الدَّارَُقْطين على أن أاب سعيد الدمشقي أكد ما 

كر قلناه، فقال: رواه سعيد بن سلمة ابن أيب احلسام عن حممد بن املنكدر عن أخيه عن أيب ب
عن أيب سعيد مثل حديث شعبة وبكري فهذا تصريح من أيب مسعود أبن حديث بكري كحديث 

، وهلذا إنَّ ابن خزمية مل يذكره إال من حديث سعيد عن أيب  شعبة الذي أسلفناه من عند البخاريِّ
ًرا البتة. بكر عن  عبد الرمحن مل يـُْنِكْر ُبَكيـْ
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قال الدَّارَُقْطين: على شعبة فقال: الباِغْندي عن علي عن َحْرمي عنه عن أيب بكر عن عبد الرمحن 
ورواه عثمان بن حكيم عن عمرو بن سليم عن أيب سعيد ومل يصرح برفعه  بن أيب سعيد عن أبيه،

اه زيد بن حممد فقال: عن حممد بن املنكدر عن جابر َوَوِهَم بل قال: من السنة أن يغتسل، ورو 



علل ابن أيب «بن املنكدر عن عمرو بن ُسَلْيم ولفظه يف فيه، وإمنا رواه حممد عن أخيه أيب بكر 
واُك، َوَأْن َميَسَّ ِطيًبا إْن وَ  َثالَثَةٌ »: «حامت وذكر » َجدَ َحقٌّ َعَلى املُْسِلِم يـَْوَم اجلُُمَعِة: الُغْسُل، والسِّ

ىي عن شيخه أن أيوب بن عتبة أخطأ فيه فرواه عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب سعيد، وإمنا هو حي
يكون العذر لتخريج بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عن رجل موقوف ويشبه أن 

يب البخاري حديث أيب بكر عن أيب سعيد من غري واسطة لتصرحيه وشهادته بسماعه له من أ
 سعيد على لسان ثقة، وحيمل على أنه رواه أوًال عنه مث مسعه منه وأنه رواه يف حالتني وأنه أكد أنَّ 

َحقٌّ َعَلى ُكلِّ «لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: أحًدا ما مسع منه. وِعْنَد ُمْسِلٍم عن أيب هريرة َعِن النَِّيبِّ صَ 
عَ  ٍم يـَْغِسُل ِفيِه رَْأَسُه َوَجَسَدهُ ُمْسِلٍم، َأْن يـَْغَتِسَل ِيف ُكلِّ َسبـْ وعند ابن حبان عن جابر مرفوًعا: ».ِة َأ�َّ

ٍم ُغْسُل يـَْوٍم, َوُهَو يـَوْ َعَلى ُكلِّ رَ « َعِة َأ�َّ  ».ُم اْجلُُمَعةِ ُجٍل ُمْسِلٍم ِيف ُكلِّ َسبـْ
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وقال ابن » ِجٌب َعَلى ُكلِّ ُحمَْتِلمٍ ُغْسُل يـَْوِم اجلُُمَعِة َوا«وزعم أنه أخطأ » علل أيب حامت«ولفظه يف 
ْعُت حزم: وك ذا رويناه من حديث الرباء بن عازب مسنًدا، وعنده أيًضا عن أوس بن أويس: مسَِ

َتَكَر، َوَمَشى َوَملْ «النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقْوُل:  َمْن َغسََّل يـَْوَم اْجلُُمَعِة َواْغَتَسَل، َوَبكََّر َوابـْ
َماِم َواْسَتَمَع  قال ».َوَملْ يـَْلُغ، َكاَن َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل َسَنٍة َأْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَهايـَرَْكْب َوَدَ� ِمَن اْإلِ

ابن خزمية ملا خرجه معناه: قوله: (َغسََّل واْغَتَسَل) جامع، فأوجب الغسل على زوجته أو أمته، 
اق، غسل سائر جسده، وعندمها أيًضا من حديث ابن إسح ومن قال: غسل رأسه واغتسل أي:

َحدَّثَنا الزهري عن طاوس قال: قـُْلُت ِالبِن َعبَّاٍس: زََعُمْوا َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
فـََقاَل » سُّوا ِمَن الطِّيبِ اْغَتِسُلوا يـَْوَم اْجلُُمَعِة، َواْغِسُلوا ُرؤوَسُكْم، ِإال أْن َتُكونُوا ُجنُـًبا، َومَ «قَاَل: 

َأمَّا الطِّيُب َفال َأْدِري َوَأمَّا اْلُغْسُل، فـَنَـَعْم. مث قَاَل ابن حبان: قـَْولُُه: (ِإالَّ َأْن َتُكونُوا ابُن َعبَّاٍس: 
ُجيِْزُئ َعِن اِالْغِتَساِل. َوِفيِه  ُجنُـًبا) ِفيِه َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اِالْغِتَساَل ِمْن يـَْوَم اْجلُُمَعِة بـَْعَد اْنِفَجاِر الصُّْبحِ 

 َعَلى َأنَّ ُغسَل يـَْوِم اْجلُُمَعِة لَْيَس ِبَفْرٍض، ِإْذ َلْو َكاَن فـَْرًضا َملْ ُجيِْزْئ َأَحُدُمهَا َعِن اْآلَخِر. َدلِيلٌ 
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يث رواه من حديث رواه من حد» َأْوَصاِين َخِليِلي اِبْلُغْسِل يـَْوَم اْجلُُمَعةِ «وعند ابن أيب شيبة: 
قَاَل رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف ُمجَُعٍة »: علل أيب حامت«ريرة ولفظه يف احلسن عن أيب ه

، وقَاَل: َوِهَم يزيُد ْبُن »َ� َمْعَشَر املُْسِلمْنيَ، إنَّ َهذا يـَْوٌم َجَعَلُه ُهللا ِعيًدا، فاْغَتِسُلوا«ِمَن اجلَُمع: 



َا يَرويه مَسِعيٍد األصب َمْن «الٌك ِبَسنٍد ُمرَسٍل. ومن حديث �فع عنه يرفعه: حي عن مالك، وِإمنَّ
ْليَـْغَتِسلْ  َا ُهَو عن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر، َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ُمنَكٌر. » أََتى اجلُُمَعَة فـَ مث قال أبو حامت: ِإمنَّ

اإلمام جدي أبو ، َحدَّثَنا -َف اببن الصابوين ُعرِ  -أخرب� املسند املعمر عبد احملسن بن أمحد 
حامد حممد، أخرب� ابن احلرستاين، أخرب� علي بن املسلم، أخرب� أبو نصر بن طالب، قال أخرب� 

ابن ُمجَْيٍع الصيداوي، أخرب� أبو علي احلسني الوراق، َحدَّثَنا أمحد بن عمرو اْلُمْصَعِيب، َحدَّثَنا 
ُد بُن عثماَن بِن عفان قَاَل: مسعت عثمان شر عن أبيه قال: َخطَبَـَنا َسعيعبد هللا بن مصعب بن ب

وروينا يف ».َمْن َجاَء ِمْنُكُم اْجلُُمَعَة فـَْليَـْغَتِسلْ «رضي هللا عنه: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
َتِسُل لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَغْ َكاَن َرُسوُل ِهللا صَ «عن عائشة رضي هللا عنها: » صحيح ابن خزمية«

وصحح احلاكم إسناده، وقال » ِمْن أربٍع: مَن اْجلََنابَِة، َويـَْوَم اْجلُُمَعِة، َوِمَن اِحلَجاَمِة، َوُغْسِل اْلَميِّتِ 
قال حممد بن حيىي »: اتريخ نيسابور«ويف ».الغسل من«البيهقي: رواته ثقات. وعند الدَّارَُقْطين: 

ا اثبًتا ولو ثبت َلَلزَِمنا استعماله، وقال البخاري: حديث أعلم فيمن َغسََّل ميًتا حديثً  الذهلي: ال
عائشة رضي هللا عنها يف هذا الباب ليس بذاك، وقال أبو داود: هو منسوخ وليس العمل عليه، 

 وقال أمحد بن حنبل وعلي بن املديين: ال يصح يف هذا الباب شيء.
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عيفة عن أنس بن مالك: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل رجاين من طريق ضوعند أيب أمحد اجل
َنارٍ «ِألَْصَحاِبِه:  وعند الُعَقْيِليِّ بسند ضعيف عن عائشة: َأنَّ ».اْغَتِسُلوا يـَْوَم اْجلُُمَعِة َوَلْو َكاَنْت ِبِديـْ

وعند ابن اجلارود يف ».جلُُمَعِة َعَلى َمْن َشِهَد اجلُُمَعةَ لُغْسُل يـَْوَم اا«لََّم قَاَل: النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
وابن خزمية عن حفصة أم املؤمنني رضي هللا عنها أن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: » املنتقى«
ابن خزمية عن عبد هللا بن أيب وعند ».اْلُغْسلُ اَح اْجلُُمَعَة َعَلى ُكلِّ ُحمَْتِلٍم َرَواُح اْجلُُمَعِة، َوَعَلى َمْن رَ «

: قتادة قال: َدَخَل َعَليَّ أَبُو قـََتاَدَة يـَْوَم اْجلُُمَعِة َوَأَ� َأْغَتِسُل , قَاَل: ُغْسُلَك َهَذا ِمْن َجَنابٍَة؟ قـُْلتُ 
ْعُت َرُسوَل هللاِ  َمِن اْغَتَسَل يـَْوَم «ُقوُل: عليِه وَسلََّم يَـ  َصلَّى هللاُ نـََعْم , قَاَل: فََأِعْد ُغْسًال آَخَر, ِإّينِ مسَِ

وَلمَّا خرَّجه احلاكم قال: صحيح على شرط الشيخني، ». اْجلُُمَعِة َملْ يـََزْل طَاِهًرا ِإَىل اْجلُُمَعِة اْألُْخَرى
اَل: من حديث حيىي بن أيب كثري عن عبد هللا بن أيب قتادة: قَ » صحيحه«وخرَّجه ابن حبان يف 

َمِن اْغَتَسَل يـَْوَم «عن أيب الدرداء يرفعه: » مسند أمحد«احلديَث. ويف » ْيدٍ َليَّ أَبُو َسعِ َدَخَل عَ «
َمِن اْغَتَسَل يـَْوَم «احلديَث. وعن أيب أيوب يرفعه: » اْجلُُمَعِة، مثَُّ لَِبَس ثَِيابَُه، مثَُّ َمسَّ ِطيًبا ... 

 احلديَث.» َسِن ثَِياِبهِ لَِبَس ِمْن َأحْ ْن َكاَن لُه، وَ اْجلُُمَعِة، َوَمسَّ ِمْن ِطيٍب إِ 
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وعند بن أيب شيبة: َحدَّثَنا ُهَشْيٌم، َحدَّثَنا يزيد بن أيب ز�د عن ابن أيب ليلى عن الرباء: قَاَل َرُسوُل 
ْم يـَْوَم اْجلُُمَعِة، َوَأْن َميَسَّ ِإنَّ ِمَن اْحلَقِّ َعَلى اْلُمْسِلِمَني َأْن يـَْغَتِسَل َأَحُدهُ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ِهللا 

ومن حديث حممد بن عبد ».َدُه ِطيٌب، فَِإنَّ اْلَماَء َلُه ِطيبٌ ِمْن ِطيٍب ِإْن َكاَن ِعْنَدُه، فَِإْن َملْ َيُكْن ِعنْ 
بن ثوابن عن رجل من األنصار عن رجل من الصحابة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه  الرمحن
 احلديَث. ومن حديث الزهري قال:» َالٌث َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم: اْلُغْسُل يـَْوَم اْجلُُمَعةِ ثَ «قال: 

ِإنَّ َهَذا يـَْوُم «َسلََّم قَاَل ِيف ُمجَُعٍة ِمَن اْجلَُمِع: َأْخبَـَرِين ابُن َسبَّاٍق: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه و 
ِمَن السُّنَِّة الُغْسُل يـَْوَم «َوبـَْرَة عن مهام بن احلارث قال عبد هللا: ومن حديث ».ِعيٍد، فَاْغَتِسُلوا

َسن َكاَن أَبُو َعْن ِمْسِكٍني َأِيب فَاِطَمَة، َعْن َحْوَشب، َعِن احلَ » ابن أيب حامت علل«ويف ».اجلُُمَعةِ 
يوَم اجلُُمَعِة لََيُسلُّ اخلَطَا� ِمْن ُأُصوِل  إنَّ الُغْسلَ «ُأَمامة يـَْرِوي َعْن َرُسوِل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

ني َذا منكٌر؛ احلََسُن َعْن َأِيب ُأَماَمة ال جييُء، وَوهَن أمُر ِمْسكوقال: قَاَل َأِيب: هَ ». الشَّْعِر اْسِتالًال 
مث قال: قَاَل َأِيب: » اْغَتِسُلوا يـَْوَم اجلُُمَعةِ «ِعْنِدي هِبََذا اْحلَِديَث. ومن حديث اْلَقاِسِم عنه مرفوًعا: 

ِم، يـَْرَفُع احلديَث وهو أشَبُه. قوله: (أَيَُّة َرَواُه عمُر بن عبد الواحد، َعْن َحيَْىي ْبِن اْحلَاِرِث، َعِن اْلَقاسِ 
 ي: هو َيْستَـْفِهُم به يقول: أي شخص هو هذا؟ وأية امرأة هذه وامسها؟.َساَعٍة) هي أتنيث، أ
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مان، وَترُِد على أحناء أحدمها: تطلق على جزء من أربعة جلزء خمصوص من الز  و (السَّاَعُة) اسم
ليوم والليلة، واترًة ُتْطَلُق جمازًا على جزء ما غري مقدر من الزمان وال وعشرين جزًءا هي جمموع ا

يتحقق، واترًة يطلق على الوقت احلاضر وألرابب النجوم واهلندسة وضع آخر، وذلك أ�م 
ل �ار وكل ليلة ابثين عشر قسًما سواء كان النهار طويًال أو قصريًا وكذلك الليل، يـَْقِسُمون ك

ساعٍة من هذه األقسام ساعًة فعلى هذا تكون الساعة اترة طويلة واترة قصرية على  وُيَسمُّوَن كلَّ 
قدر النهار يف طول النهار وقصره، ويسمون هذه الساعات املعوجَّة، وتلك األوىل املستقيمة، 

هذا من أرشق الكنا�ت، فلما علم عثمان مراده ِحبِدَِّة فهمه اعتذر. وقوله: (الُوُضْوء) وُرِوَي: و 
والُوُضْوء>، وهو يفيد العطف على اإلنكار األول. وقال القرطيب: الواو عوض عن مهزة <

ُتْم ِبِه} [األعراف:  ذف الواو إن ] ومع ح123االستفهام كما قرأ ابن كثري: {قاَل ِفْرَعْوُن َوآَمنـْ
هذا  صحت به الرواية فيكون إما ألنه مبتدأ وخربه حمذوف تقديره الوضوء ُعْذُرك أو كفايتك يف

املقام، أو ألنه خرب مبتدأ حمذوف تقديره الوضوء يقتصر عليه وجيوز نصبه إبضمار فعل تقديره 
عليِه وَسلََّم كان  فعلت الوضوء وحده أو توضأتيعضده قوله: وقد علمت أن رسول هللا َصلَّى هللاُ 



يف احلال مع الرفع �مر ابلغسل، وتكون هذه اجلملة حاًال منه والعامل فيها الفعل املقدر والعامل 
ما دل عليه جمموع اجلملة املقدرة. وقوله: (أَْيًضا) منصوب، ألنه من آَض يَئيض أيًضا عاد ورجع 

مور. وقوله: (�َُْمُر اِبلُغْسِل) ويف رواية قاله يعقوب، كأنك أفْدَت بذكرها اجلمع بني األمرين أو األ
من قوله �مر لعدم داللته على صريح اللفظ  <َأَمَرَ�> و<�َُْمُرَ�> وهو ظاهر يف الرفع وآكد

 على العموم. وقد اختلف العلماء هل هو غسل يوم اجلمعة سنة مؤكدة أو واجبة؟.
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يه أيًضا عن مالك واملعروف عنه أنه سنة، وإل فمذهب أهل الظاهر إىل وجوبه وحكاه اخلطايب
يث عمر املذكور آنًفا وحبديث عائشة اآليت من عند البخاري:  ذهب مجهور العلماء مستدلني حبد

َتابُوَن اْجلُُمَعَة ِمْن َمَنازِهلِِْم َوِمَن اْلَعَواِيل، فـََيْأُتوَن ِيف اْلَعَباِء، فـََيْخُرُج الّرِيحُ  ُهُم، فـََقاَل  مِ َكاَن النَّاُس يـَنـْ نـْ
ويف » َلْو أَنَُّكْم َتَطهَّْرمتُْ «ويف لفٍظ: ». َتَسْلُتْم يـَْوَم اجلُُمَعةِ َلِو اغْ «َهلُُم النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َئتِ «لفٍظ:  ِهْم َفِقيَل َهلُْم: َلِو َكاَن النَّاُس َمَهَنَة أَنـُْفِسِهْم، َفَكانُوا ِإَذا رَاُحوا ِإَىل اجلُُمَعِة، رَاُحوا ِيف َهيـْ
وقال احلاكم: صحيح على شرط » صحيحه«ة يف ومبا رواه احلافظ أبو بكر بن خزمي».اْغَتَسْلُتمْ 

َأنَّ رَُجَلْنيِ ِمْن َأْهِل اْلِعَراِق أَتـََياُه َفَسَأَالُه َعِن اْلُغْسِل يـَْوَم اْجلُُمَعِة: «البخاري َعِن ابِن َعبَّاٍس: 
ِربُُكْم ِلَماَذا َبَدَأ اْلُغْسُل: َكاَن َقاَل ابُن َعبَّاٍس: َمِن اْغَتَسَل فـَُهَو َأْحَسُن َوَأْطَهُر, َوَسُأخْ َأَواِجٌب ُهَو؟ فَـ 

ا النَّاُس ِيف َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُحمَْتاِجَني, يـَْلَبُسوَن الصُّوَف, وََكاَن اْلَمْسِجُد َضيِّقً 
ِة ِيف يـَْوٍم َصاِئٍف َشِديِد اْحلَرِّ, ْقِف, َفَخَرَج َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْوَم اْجلُُمعَ ُمَقاِرَب السَّ 

َا ُهَو َثَالُث َدرََجاٍت، َوَعِرَق النَّاُس, فـَثَاَرْت َأْرَواُحُهْم رِيَح اْلَعَرِق َوالصُّوِف  بَـُرُه َقِصٌري، ِإمنَّ َحىتَّ  َوِمنـْ
ى ُهللا عليِه وَسلََّم َوُهَو َعَلى ي بـَْعُضُهْم بـَْعًضا, َحىتَّ بـََلَغْت َأْرَواُحُهْم َرُسوَل ِهللا َصلَّ َكاَن يـُْؤذِ 

َربِ, فـََقاَل: َ� أَيـَُّها النَّاُس, ِإَذا َكاَن َهَذا اْليَـْوُم فَاْغَتِسُلوا, َوْلَيَمسَّ َأَحدُُكْم َأْطَيَب َما جيَِ  ُد ِمْن اْلِمنـْ
 ».ُدْهِنهِ  ِطيِبِه َأوْ 
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َا ملَْ «وعند ابن حزم:  َا اْغَتَسَل يـَْوَم اجلُُمَعِة َوُرمبَّ »  يـَْغَتِسلْ َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُرمبَّ
َكاَن يـَْغَتِسُل يـَْوَم اجلُُمَعِة «وأعلَّه حممد بن معاوية النيسابوري. وعند ابن ُمجَْيٍع من حديثه أيًضا: 

أَ َمْن تـََوضَّ «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن أيب هريرة: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ».ْحَياً� َوَيَذُر َأْحَيا�ً أَ 
، وجرير »َمْن تـََوضَّأَ «حديث األعمش: أبو معاوية قال: » يف ُمجَُعةٍ «اَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ: قَ ... » 



والرتمذي والطُّوسي يف نسخة، ويف أخرى َحَسٌن. » ةصحيح ابن خزمي«ويف » اغتسل«يقول: 
ِبَها َونِْعَمٌة َوَمِن اْغَتَسَل َوضََّأ فَ َمْن تَـ «وعن احلسن عن مسرة عن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 

 قال علي عن مسرة صحيح، وملا ذكر الَعَدنيُّحديث مسرة» اتريخ البخاري«ويف ».َفَذاَك َأْفَضلُ 
هذا يف مسنده أتْـبَـَعُه حديثًا بشرط محاد عن اثبت يزيد بن العالء عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 

ي ومن خطه أن ابن ماجه رواه من حديث جابر بن مسرة. مد املنبجمثله، وزعم شيخنا أبو حم
َنا َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا ع«وعند ابن حزم عن احلسن قال:  ليِه وَسلََّم َكاَن َال يـَْغَتِسُل يـَْوَم أُْنِبئـْ

َرَة، وسنده حسن ثل حديث مسَُ وعند البزار عن أيب سعيد مب».اْجلُُمَعِة َوَلِكْن َكاَن َأْصَحابُُه يـَْغَتِسُلْونَ 
وال التفات إىل من أعلَّه أبَِِسيد بن زيٍد اجلَمَّال فإنه ممن َخرََّج حديثه البخاري وأثىن عليه غري 

َحدَّثَنا حممد بن حممد بن عثمان الزبريي، َحدَّثَنا إبراهيم بن »: معجمه«عند ابن ماجه يف واحد. و 
بوري، َحدَّثَنا أبو املليح عن ميمون بن ِمهران عن وية النيساصاحل الشريازي، َحدَّثَنا حممد بن معا

 ».ْوَم اجلُُمَعِة َأْحَياً� َوَيدَُع َأْحَيا�ً َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َكاَن يـَْغَتِسُل يَـ «ابن عباس: 
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وعند ابن ماجه من حديث إمساعيل بن مسلم املكي عن يزيد الرَّقَاشي عن أنس مثله مرفوًعا، 
ي فيما رويناه عنه: رواه محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس بن وقال الشيخ ضياء الدين املقدس

 عن حديٍث رواه مهام عن قتادة عن احلسن عن أنس يرفعه: مالك، وقال عبد الرمحن: سألت أيب
َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «ورواه َأاَبن عن قتادة عن احلسن: ».تْ َمْن تـََوضََّأ فَِبَها َونِْعمَ «

احلديَث. أيُّها أصح؟ قال: مجيًعا صحيًحا، مهاٌم ثقة وصله، وَأاَبُن مل يوصله، ورواه » قَالَ 
سن من حديث قتادة ومبارك والربيع بن صبيح عن احل»: األفراد والغرائب«الدَّارَُقْطين يف كتاب 

د عن أنس وقال: تفرد به علي بن احلسن السامي عنه هبذه األلفاظ واختلف عليه. وعند أيب أمح
ِمْن َجاَء «َم: من حديث الفضل بن املختار عن أابن عنه: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

َتاءُ  قـُْلَنا: َ� َرُسْوَل ِهللا َأَمْرتـََنا اِبلُغُسِل يـَْوَم اجلُُمَعِة َوَقْد  ِمْنُكْم ِإَىل اْجلُُمَعِة فـَْليَـْغَتِسْل، فـََلمَّا َكاَن الشِّ
وملا ذكر ». يـَْغَتِسْل َفَال َحَرجَ َتاُء َوَحنُْن جنَُِد البَـْرَد فـََقاَل: َمِن اْغَتَسَل فَِبَها َونِْعَمْت َوَمْن ملَْ َجاَء الشِّ 

ل قول أيب الشعثاء وإبراهيم وعطاء وأيب ابن شيبة يف ابب القائلني ابب الوضوء جيزئ من الغس
قال: َحدَّثَنا علي بن هاشم عن أيب » الَّ ِمْن َجَنابَةٍ لَْيَس ُغْسٌل َواِجٌب إِ «وائل والشعيب وأيب جعفر 

مثَُّ َمْن َتَطهََّر فََأْحَسَن الطُُّهوَر، «النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: ليلى عن عطية عن أيب سعيد َعِن 
 احلديَث.» أََتى اْجلُُمَعَة فـََلْم يـَْلُه َوَملْ َجيَْهْل ... 
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فيما  وقالوا: قد قرن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الغسل ابلطيب واالستنان، وأمجع اجلميع
والطربي أن اترك الطيب واالستنان غري حرج إذا مل يكن له رائحة مكروهة يؤذي ذكره الطحاوي 

هبا أهل املسجد فكذلك حكم اترك الغسل ألن خمرج األمر واحد، وقالوا: أعين القائلني ابلسنة، 
ى تركه. قال وقالوا أيًضا: لو كان الغسل واجًبا ملا تركه عثمان وال أقره عمر وسائر الصحابة عل

: فمن أين لكم أن عمر مل �مره ابلرجوع للغسل؟ ومن أين لكم أن عثمان مل يكن ابن حزم
ُكْنُت َأَضُع لُِعْثَماَن «اغتسل يف صدر يومه إذ ذلك عادة له كما ذكره مسلم عن ُمحَْراَن قال: 

غسل واجًبا عند عمر ملا قطع ولو مل يكن ال» َفةً َطُهورُه َفَما أََتى َعَلْيِه يـَْوٌم ِإالَّ َوُهَو يُِفيُض َعَلْيِه نُطْ 
اخلطبة منكًرا على عثمان حالًفا ابهلل ما هو ابلوضوء. انتهى. لو كان عثمان سجيته االغتسال كل 

يوم َلُعِلَم ذلك منه أو لكان مقوله لعمر وال يقول ما زدت على أن توضأت، وحيمل حديث 
خالفته، ألنه كان يف زمن ...  بيًها هلا أو يف زمنمسلم أن فعله ذاك كان بعد هذه الواقعة تن

لنفسه أشياء كما فعل يف قصر الصالة وغريه أيًضا، فمن أين لك � أاب حممد أن محران كان مملوًكا 
له يومئذ؟ وذلك شيء ال يقدر عليه ولو حرصت غاية احلرص وذلك أنه كان مملوًكا للمسيب بن 

ي صريورته إليه إما يف أ�م عمر أو يف نه عثمان، وهذا يقتضجنبة أخذه من عني التمر مث ابتاعه م
أ�مه هو فال داللة إًذا هبذا وهللا تعاىل أعلم. وأيًضا فالغسل عنده وعند أيب يوسف إمنا هو لليوم 
ال للصالة، قال أبو حممد: حبيث لو صلى اجلمعة والعصر ومل يغتسل إال بعد ذلك أجزأه حبيث 

بل الغروب، وأول وقته إثر طلوع الفجر من ر ما يتم غسله كله قيبقى من قرص الشمس مقدا
يوم اجلمعة، وأفضله أن يكون متصًال ابلرواح إىل اجلمعة، وهو الزم للحائض والنفساء كلزومه 

 لغريمها.
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ْليَـ «قال أبو حممد: فإن قال قائل: قد رويتم مرفوًعا:  َأرَاَد ْغَتِسْل، َوِإَذا ِإَذا رَاَح َأَحدُُكْم ِإَىل اْجلُُمَعِة فـَ
قلنا: نعم، وهو نص قولنا، وإمنا فيه أمر ملن جاء اجلمعة » َأَحدُُكْم َأْن �َِْيتَ اْجلُُمَعَة فـَْليَـْغَتِسلْ 

ابلغسل وليس فيه أي وقت وال إسقاط الغسل عن من ال �يت إىل اجلمعة، وقد يريد الرجل إتيان 
َوَمْن َملْ �ِت اجلُُمَعَة «عمر مرفوًعا: ا صحيًحا حديث ابن اجلمعة من أول النهار. انتهى. قد أسلفن

وهو ردٌّ ملا يقول ابن حزم ظاهر وهللا أعلم. واالْسِتَناُن والطِّْيُب: االستياك عند » َوَال ُغْسَل َعَلْيهِ 
نِّ يقال: َسنَـْنُت  ابن حزم فرضان أول ابلغ من الرجال والنساء، وهو االستياك مأخوذ من السِّ

، وقيل: ألنه يستاك على أسنانه. ويف ديد أي: حككته على احل َسنَّ أْضراَسه »: اْلُمْحَكمِ «اِملَسنِّ



َسًنا َسوَّكها كأنَّه َصَقَلها. وُشرَِع الطِّْيُب ألن املالئكة على أبواب املسجد يكتبون األول فاألول 
َر َكاَن وََكاَن ابُن ُعمَ « »:املصنف«فيكون اإلنسان مطيًبا، أل�م رمبا صافحوه أو المسوه. ويف 

ُر ثَِيابَُه ُكّل ُمجَُعةٍ  َنَة، وحكاه جماهد عن ابن » ُجيَمِّ وكذا رواه معاوية ابن قرة عن ثالثني رجًال من ُمَزيـْ
عباس وأيب سعيد وابن مغفل وجماهد وابن عمر حنوه. واْخُتِلَف يف االغتسال يف السفر فمن كان 

حممد بن علي بن احلسني وطلحة بن  بن حبيب وأبو جعفر يراه: عبد هللا بن احلارث وطَْلق
ُمَصرِّف، وممن كان ال يراه: علقمة وعبد هللا بن عمر وابن جبري بن مطعم وابن جماهد وطاوس 

والقاسم بن حممد واألسود وإ�س بن معاوية، وعند جماهد إذا اغتسل يوم اجلمعة بعد طلوع 
بو جعفر واحلاكم والشعيب وابن ذكره أيًضا عطاء وأالفجر من اجلنابة أجزأه من غسل اجلمعة و 

عمر، فإن اغتسل مث أحدث فعن النخعي يعيد غسله وكذا ذكره طاوس، وأما عبد الرمحن بن 
 أبزى وابن سريين واحلسن فقالوا: ال يعيد، ذكره ابن أيب شيبة. (ابب الطِّيب)

 تقدم يف الغسل.
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 (اَبُب َفْضِل اجلُُمَعِة)
، َعْن َأِيب دَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسفَ حَ  - 881 َرَة قاَل  ، َحدَّثَنا َماِلٌك، َعْن ُمسَيٍّ َصاِلٍح، َعْن َأِيب ُهَريـْ

َا قـَرََّب بََدنًَة، «َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َمِن اْغَتَسَل يـَْوَم اجلُُمَعِة ُغْسَل اجلََنابَِة مثَُّ رَاَح، َفَكَأمنَّ
َا قـَرََّب بـََقَرًة، َوَمْن  َا قـَرََّب َكْبًشا، َوَمْن َوَمْن رَاَح ِيف السَّاَعِة الثَّانَِيِة َفَكَأمنَّ رَاَح ِيف السَّاَعِة الثَّالَِثِة َفَكَأمنَّ

َا قـَرََّب َدَجاَجًة، َوَمْن رَاَح ِيف السَّاَعِة اخلَاِمَسِة  َا قـَرََّب بـَْيَضًة، فَِإَذا رَاَح ِيف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َفَكَأمنَّ َفَكَأمنَّ
 ]881¦هذا حديث خرَّجه األئمة الستة. [خ». َيْسَتِمُعوَن الذِّْكرَ َخَرَج اِإلَماُم َحَضَرِت املَالَِئَكُة 

 ».َمِن اْغَتَسَل يـَْوَم اجلُُمَعةِ «وعند ابن ماهان: 
َعَلْيِهْم وَسَالُمُه َعَلى أَبـَْواِب اْلَمْسِجِد  تـَْقُعُد اْلَمَالِئَكُة َصَلواُت هللاِ «وعند النسائي بسند صحيح 

ُر ِإَىل اْجلُُمَعِة َكاْلُمْهِدي َبَدنًَة، مثَُّ َكاْلُمْهِدي بـََقَرًة، مثَُّ  «وفيه: ». َمَنازِهلِِمْ َيْكتُـُبوَن النَّاَس َعَلى  اْلُمَهجِّ
 ».ي َدَجاَجًة، مثَُّ َكاْلُمْهِدي بـَْيَضةً َكاْلُمْهِدي َشاًة، مثَُّ َكاْلُمْهِدي بَطًَّة، مثَُّ َكاْلُمْهدِ 

 ».ًة مثَُّ ُعْصُفْورًا مثَُّ بـَْيَضةً بـَْعَد اْلَكْبِش َدَجاجَ «ويف رواية: 
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َتِسُل ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْجلُُمَعِة فَاْغَتَسَل َأَحدُُكْم َكَما يـَغْ «وعند أيب قـُرََّة ذكر ابن جريج عن ُمسَيٍّ بلفظ: 
ا ِإَىل َأوَِّل َساَعٍة فـََلُه ِمَن اْألَْجِر ِمْثُل اْجلَُزوِر، َوَأوَُّل السَّاَعِة َوآِخُرَها َسَواٌء، مثَُّ ابَِة، مثَُّ َغدَ ِمَن اْجلَنَ 

ا قْـَرِن َوَأوَّهلَُ ُل اْلَكْبِش اْألَ السَّاَعُة الثَّانَِيُة ِمْثُل الثـَّْوِر َوَأوَُّهلَا َوآِخُرَها َسَواٌء، مثَُّ السَّاَعُة الثَّالِثَُة ِمثْ 
ِمَسُة ِمْثُل َوآِخُرَها َسَواٌء، مثَُّ السَّاَعُة الرَّابَِعُة ِمْثُل الدََّجاَجِة َوَأوَُّهلَا َوآِخُرَها َسَواٌء، مثَُّ السَّاَعُة اخلَا

َماُم ُطوَِيِت الصُُّحُف َوَجاَءِت اْلَمَالِئكَ  ُر َلُه ِإَذا ْكَر، مثَُّ يـُْغفَ ُة َتْسَمُع الذِّ اْلبَـْيَضِة، فَِإَذا َجَلَس اْإلِ
مٍ   ».اْسَتَمَع َوأَْنَصَت َما بـَْنيَ اْجلُُمَعتَـْنيِ َوِزَ�َدُة َثَالثَِة َأ�َّ

َماُم، َطَوِت اْلَمَالِئَكُة الصُُّحَف، َوَدَخَلِت اْلَمَالِئَكُة َتْسَتِمُع الذِّْكرَ «وعند الدارمي:   ».فَِإَذا رَاَح اْإلِ
ُل ِإَىل اْجلُُمَعِة َكاْلذي يـُْهِدي َبَدنًَة، مثَُّ َكاْلُمْهِدي بـََقَرًة، مثَُّ  اْلُمتَـَعجِّ »: «حيحهص«ند ابن خزمية يف وع

 ».َكاْلُمْهِدي َشاًة، مثَُّ َكاْلُمْهِدي طَائًِرا
ذََكَرُه فَ » فَاْألَوَّلَ  تُـَباِن اْألَوَّلَ َعَلى ُكّل اَبٍب ِمْن أَبـَْواِب اْلَمْسِجِد يـَْوَم اْجلُُمَعِة َمَلَكاِن َيكْ «ويف لفظ: 
َماُم ُطوَِيِت الصُُّحفُ «َوِيفْ آِخرِِه:  ًرا، وََكَرُجٍل َقدََّم بـَْيَضًة. فَِإَذا قـََعَد اْإلِ  ».وََكَرُجٍل َقدََّم طَيـْ

 بَـْعٍض: َما َحَبسَ َورُِفَعِت اْألَْقَالُم, فـَتَـُقوُل اْلَمَالِئَكُة بـَْعُضُهْم لِ «ويف حديث عبد هللا بن عمرو: 
وُل اْلَمَالِئَكُة: اللُهمَّ ِإْن َكاَن َضاالًّ فَاْهِدِه , َوِإْن َكاَن َمرِيًضا فَاْشِفِه, َوِإْن َكاَن َعاِئًال ُفَالً�؟ فـَتَـقُ 

 ».فَأْغِنهِ 
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ِإنَّ اْلَمَالِئَكَة َعَلى «وعند ابن أيب شيبة من حديث علي بن زيد عن أوس بن خالد عنه مرفوًعا: 
ِد َيْكتُـُبوَن النَّاَس َعَلى َمَنازِهلِِْم، َجاَء ُفَالٌن فََأْدَرَك الصََّالَة َوَملْ يُْدِرِك الصََّالَة َوَملْ يُْدِرِك اْلَمْسجِ  أَبـَْوابِ 
 ».اْخلُْطَبةَ 

َوتـَْغُدو اْلَمَالِئَكُة فـََتْجِلُس َعَلى أَبـَْواِب «وعند أيب داود عن علي بسند فيه جمهول يرفعه: 
بُ  اْلَمْسِجِد، َمامُ فـََيْكتـُ  احلديَث.» وَن الرَُّجَل ِمْن َساَعٍة، َوالرَُّجَل ِمْن َساَعتَـْنيِ، َحىتَّ َخيُْرَج اْإلِ

ثـََنا ابن أيب أويس، » فضائل األعمال«ويف  حلَُمْيِد بِن َخمَْلِد بِن َزْجنََوْيه شيخ أيب داود والنسائي: حدَّ
ن عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري: َأنَّ ن أيب سفياَحدَّثَنا إبراهيم بن إمساعيل عن عبد الرمحن ب

ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْجلُُمَعِة، َكاَن َعَلى أَبـَْواِب اْلَمْسِجِد َمَالِئَكٌة، «َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
لشَّاِة إىل ِعْلَيِة الطِري إىل قرِة إىل اَيْكتُـُبوَن اْألَوََّل فَاْألَوََّل، َفَكُمْهِدي الَبَدنَِة إىل الَبَدنِة إىل الب

َماُم ُطوَِيِت الصُُّحُف، وََكاَن َمْن َجاَء بـَْعَد ُخُرْوِج اِإلَماِم َكَمْن َأْدَرَك الصَّالَ  َة الُعْصفور، فَِإَذا َخَرَج اْإلِ
 ».َوَملْ تـَُفْتهُ 
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ب عن ميمون بن مهران أليب الفضل اجلوزي من حديث فرات بن السائ» الرتغيب«ويف كتاب 
يـَْوُم اْجلُُمَعِة ُدِفَع ِإَىل املَالَِئَكِة أَْلوِيَُة احلَْمِد ِإَىل ُكلِّ َمْسِجٍد ُجيَمَُّع ِإَذا َكاَن «عن ابن عباس مرفوًعا: 

، ُوُجْوَهُهُم َكالَقَمِر ِفْيِه، َوَحيُْضُر ِجْربِيُل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم املَْسِجَد احلََراَم، َمَع ُكلِّ َمَلٍك ُكتَّابٌ 
َلَة الَبْدِر َمَعُهْم أَ  ْقَالٌم ِمْن ِفَضٍة َوقـََراِطْيُس ِمْن ِفضٍَّة َيْكتُـبُـْوَن النَّاَس َعَلى َمَنازِهلِِْم، َفَمْن َجاَء قـَْبَل لَيـْ

اخلُْطَبَة، َوَمْن َجاَء ِحْنيَ تـَُقاُم اِإلَماِم ُكِتَب ِمَن السَّاِبِقْنيَ، َوَمْن َجاَء بـَْعَد ُخُرْوِج اِإلَماِم ُكِتَب َشِهَد 
ُهْم رَُجًال ًكاَن الصََّالُة ُكتِ  َب َشِهَد اجلُُمَعَة فَِإَذا َسلََّم اِإلَماُم َتَصفََّح املََلُك ُوُجْوَه الَقْوِم فَِإَذا فـََقَد ِمنـْ

قـََبْضتَُّه َلْسَنا نَْدِري َما َخلََّفُه اليَـْوَم، فَِإْن ُكْنَت ِفْيَما َخَال ِمَن السَّاِبِقْنيَ قَاَل: َ� َربِّ ِإ�َّ فـََقْدَ� ُفَالً� وَ 
ْن َمْن َمَعُه ِمَن ال  ».ُكتَّابِ فَاْرَمحُْه، َوِإْن َكاَن َمرِْيًضا فَاْشِفِه، َوِإْن َكاَن ُمَساِفًرا فََأْحِسْن َصَحابـََتُه َويـَُؤمِّ
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احلمريي عن ُشْهَدَة، أخرب� أبو عبد هللا  قرأت على املسند شرف الدين حيىي املصري، عن ابن
َحدَّثَنا أبو احلسن اْجلََناِيبُّ قراءة عليه، أخرب� ابن السماك قراءة عليه، أخرب�  َعاِيلُّ قراءة عليه،النِّ 

أتليفه قال: أخرب� إمساعيل بن » الديباج«أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم اخلتلي جبميع كتاب 
، َحدَّثَنا عبد العزيز بن عبد الرمحن عن ُخَصْيٍف عن عطاء بنزرارة أبو احلسن الرَّ  أيب رابح عن  قِّيِّ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقْوُل:  ِإنَّ َمَلَكْنيِ َيْكتُـَباِن يـَْوَم اجلُُمَعِة اَألوََّل «عائشة مسَِ
 ».ْطِوَ�ِن الصُُّحَف َويـَْقُعَداِن َيْسَتِمَعاِن الذِّْكرَ فَاَألَولَّ َحىتَّ َيْكتُـَبا َأْربَِعْنيَ، مثَُّ يَ 

 ِمْثل ُغْسِل اجلََنابَِة) يف الصفة الشرعيةقوله: (
وأما قول بعضهم: أراد غسل اجلنابة حقيقة أبن يستحب له أن جيامع زوجته أبن يكون أغض 

ويردُّ قول حميي للبصر وأسكن للنفس فقال النووي: هذا ضعيف أو ابطل، يؤيد هذا التأويل 
فإن العلماء » َمْن َغسََّل َأو اْغَتَسلَ «ه: الدين رمحه هللا تعاىل حديث األوس بن أوس الذي أسلفنا

قالوا: بتشديد السني وابلتخفيف واملعىن: جامع، ويف التشديد أوجب الغسل على غريه ابجلماع 
وقيل: غسل رأسه  أو محله عليه واغتسل هو منه، وقيل: غسل للجنابة واغتسل للجمعة،

 واغتسل صب املاء عليه.واغتسل يف بقية جسده، وقيل: ابلغ يف النظافة والدلك، 
قال القرطيب: أنسب هذه األقوال قول من قال: محل غريه على الغسل، وعند ابن التني معىن 

 غسَّل أي ثيابه واغتسل أي غَسل جسده.
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دثني مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد ومجاهري احملقوله: (رَاَح) مبعىن ذهب أول النهار وهذا 
الك وكثري من أصحابه والقاضي حسني وإمام احلرمني إىل أن املراد وابن حبيب املالكي، وذهب م

ابلساعات هنا حلظات لطيفة بعد زوال الشمس فإن الرواح ال يكون إال بعد زوال الشمس كما 
] فذهب مالك 12ُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر} [سبأ: أن الغدو ال يكون إال قبله، قال تعاىل: {غُ 

ذكورة إمنا هي أجزاء قليلة من الزمان أوهلا بعد الزوال وإىل أن جيلس اإلمام على إىل الساعات امل
املنرب قال: ألن األجزاء متصلة متقاربة فجاز إطالق البعض القليل على ما هو أقل منه، قال 

 مالٌك أمور:القرطيب: يؤيد ما ذكره 
{ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم  األول: أنه أول وقت أمر هللا فيه ابلسعي إىل اجلمعة قال تعاىل:

] وهذا النداء هو الذي حيصل به اإلعالم لدخول الوقت وبعده 9اْجلُُمَعِة فَاْسَعوا} [اجلمعة: 
ته اإلعالم حبضور اإلمام وعند هذا خيرج اإلمام فيجلس على املنرب ويؤذن األذان الثاين، وفائد

 األذان تطوى الصحف.
الرواح ولَِئْن َسلَّْمَنا أنه يقال: على املشي مطلًقا فعلى خالف األصل وهو الثاين: التمسك بلفظ 

ر) فيقال: إنه من اهلاجرة وذلك قبل الزوال بل  جماز، وال يعارض ما يف احلديث اآلخر: (اْلُمَهجِّ
 ملا قبل الزوال وبعده، وال يقال إن حقيقة الساعة العرفية إمنا هي املتعارفةبشدة احلر، وهو صاحل 

وال مينع ذلك، وتقول بل الساعة يف عرف اللغة القطعة من الزمان غري حمدودة مبقدار كقوله 
َر َساَعٍة} [الروم:  ] وتقول العرب: جئتك من ساعة كذا فيعترب حبسب ما 55تعاىل: {َما لَِبُثوا َغيـْ

 إليه وليست حمدودًة، واألصل التمسك ابألصل.يضاف 
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اْألَوَُّل  َعَلى ُكلِّ اَبٍب ِمْن أَبـَْواِب اْلَمْساِجِد َمَالِئَكٌة َيْكتـُُبونَ «الثالث: قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
اء للرتتيب وعدم املهلة ِإَىل آِخرِِه. وهذا السياق يفسر احلديث األول، فإن الف» فَاْألَوَُّل، َكاجلَُزْورِ 

ىل إىل آخر اخلمس فاقتضى هذا سبقية األول وتعقيب الثاين فاألول هو الذي راح يف الساعة األو 
عات الدخول للجمعة ال ساعات مرات وهي من أول الساعة السابعة إىل جلوس اإلمام فهي سا

 النهار.
ر وبسعيهم إليها قـُْرَب اخلطبة والصالة ومنها َعِمَل أهُل املدينة برتك الُبكور للجمعة يف أول النها
ساعات يف احلديث هي الزمانية لََلزَِم وهو نقٌل معلوٌم عندهم غري منكٍر، ولو تنزلنا فقلنا إن ال

ضاء اخلامسة اليت فيها البيضة وال يبقى ألهل السادسة انقضاء فضائل املبكرين للجمعة ابنق



حديث، ألنه أخرب أن أجورهم ال تزال ُتْكَتُب فضل ويلزم طي الصحف إذ ذاك وهو ُمَناِقٌض لل
 انتهى. إىل خروج اإلمام، وخروجه إمنا هو يف الساعة السابعة.

ذكرهم يف ستِّ مراتب ال قد أسلفنا من عند النسائي ما خيدش يف هذا القول األخري، وهو أنه 
عة غري مخٍس فأهل السادسة هلم بيضة واحلديث صحيح، وخيدش يف ذكره الساعة وأ�ا قط

اٌء) فجعل هلا أوًال حمدودة ما أسلفناه أيًضا صحيًحا من عند أيب قـُرََّة: (َوَأوَُّل السَّاَعِة وآِخُرَها َسوَ 
يب داود عن جابر: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا وآخًرا وال يكو�ن إال حملدود، ولو صحَّ لنا حديث أ

َيت «عليِه وَسلََّم:  احلديَث. َلَما اْحِتْيَج إىل كلِّ هذا كله »  َعْشَرَة، يُرِْيُد َساَعةً يـَْوُم اْجلُُمَعِة بِِثنـْ
عند يرجع إليه، ألنَّ فيه اْجلَُالَح موىل عبد العزيز بن مروان وفيه كالم، و  التحريض، ولكان أصًال 

أيب حنيفة أن الساعات تعترب من طلوع الشمس، وعند الشافعي قوالن األول: كقول أيب حنيفة 
  الصحيح: من طلوع الفجر.والثاين
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و (الَبَدنَُة) من اإلبِل والبقِر كاألضحية من الغنم تـُْهَدى إىل مكة شرفها هللا تعاىل، الذكر واألنثى 
واجلمع بُُدٌن وبُْدٌن، وال يقال يف اجلمع َبَدٌن، وإن كانوا قد قالوا َخَشٌب وَأَجٌم يف ذلك سواء، 

ِسْيَده وغريه، وقال األزهري: البدنة تقع على البعري والبقرة والغنم، ويف َورََخٌم وَأَكٌم، قاله ابن 
ا َيْشَرتُِك ِيف اْجلَُزوِر؟ قَاَل: َما ِهَي ِإالَّ مَ  -يعين البقرة-ُك ِيف اْلَبَدنَِة قَاَل رَُجٌل ِجلَاِبٍر: أََيْشرتَِ «مسلم: 

ني البدنة والبقرة فـَيُـْنَظر، وإليه ذهب وحديث الباب يعكر على هذا إذ فيه التفرقة ب» ِمَن اْلُبْدنِ 
امة وقد اشرتكا الشافعي، وإىل قول ابن ِسْيَده ذهب أبو حنيفة قال: وهي من البدانة أي الضخ

ُنوَ�ا، فيها يؤيد ذلك قول اخل ليل: البدنة �قة أو بقرة تنحر مبكة مسيت بذلك أل�م كانوا ُيَسمِّ
ا ابن أيب إسحاق بضم الدال، ويف كتاب ابن التني: واجلمع بُْدٌن يعين بسكون الدال، وقرأه

 تعجب مالك ممن قال ال تكون البدنة إال من اإل�ث.
ُقٌر فأما ابقرٌ واحد البقر من األهلي والوحش تكون للذ و (البَـَقَرُة)   كر واملؤنث، ومجع اجلمع أَبـْ

ُقوٌر وابقوٌر وابقورٌة فاْسٌم للجمع قاله ابن سيده يف  َحاحِ «، َوِيف »اْلُمْحَكمِ «وبَِقٌري وبـَيـْ »: الصِّ
ة، ومنه واجلمع بقرات، والباقر مجاعات البقر مع رعاهتا، وأهل اليمن يسمون البقرة ابقور 

و (الدََّجاَجُة) معروفة مسيت بذلك إلقباهلا وإدابرها يقع على ». بقرةٌ يف ثالثَني ابقورًة «احلديث: 
 الذكر واألنثى قال جرير يذكر الدِّيكة:

َرْيِن أرََّقِين ... َصْوُت الدََّجاِج َوقـَرٌْع اِبلنـََّواِقيسَلمَّ  يـْ  ا َتذَكَّْرُت اِبلدَّ
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ومجعها: ِدَجاج وَدَجاج ودجائج، فأما دجائج فجمٌع ظاهر األمر، ودجاجات ذكره ابن سيده، 
الدجاجة، تح الدال يف الدجاج أفصح من كسره، ودخلت اهلاء يف أليب املعاين: ف» املنتهى«ويف 

وحنوها، ويف شرح الليلي عن ابن طلحة يقال: ألنه واحد من جنس، مثَل محامة وبطة وحية 
 َدَجاجٌة وِدَجاجٌة وُدَجاجٌة ابللغات الثالث وكذلك يف اجلمع الدََّجاِج والدَِّجاِج والدَُّجاِج.

 لبيض على بيوض، قال ابن سيده: فأما قوله:ومجع البيضة بيض، وجيمع ا
 ضاٍت رائٌح متأوِّبُ أبو بـَيَ 

ن مثل هذا ال حيرَّك اثنيِه، قال: وحَضَر وحِضَر لغتان قال هللا تعاىل: فشاذٌّ ال يعقد عليه ابٌب، أل
 ] بفتح الضاد وهي اللغة العليا.235{َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة} [البقرة: 

دجاجة والبيضة مبعىن ين حنر وذبح يف هدي أو َضِحيَّة أو غريه وهو يف الوقوله: (قـَرََّب) يع
 ل على حكم ما تقدَّمه، كقولك: أكلت طعاًما وشرااًب، وكقوهلم:الصدقة مبثلها، وقيل: هو حممو 

ًنا َوَماًء اَبرِدا  َعَلْفتُـَها تِبـْ
.و (الَكْبُش اَألقْـَرُن) يعين ذا القرون، خرج خمرج املدح، وفيه دالل  ة على فضيلة على األجمِّ

لبقر أفضل من حنيفة والشافعي إذ قاال: البدن أفضل من البقر، وا ويف هذا احلديث حجة أليب
 الضأن يف الضحا� خالفًا ملالك.

 قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وبعض العلماء يقول: ليست الغنم بـََهْدي، واألكثرون جيعلو�ا َهْدً�.
 الباب الذي بعده تقدم.

 الدُّْهِن لِْلُجُمَعِة) (اَببُ 
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، َأْخبَـَرِين َأِيب، َعِن ابِن َودِ ا آَدُم، حدَّثَـ َحدَّثَن - 883 يَعَة، َعْن َنا ابن َأِيب ِذْئٍب، َعْن َسِعيٍد املَْقُربِيِّ
، قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َال يـَْغَتِسُل رَُجٌل يـَْوَم اجلُُمَعِة َويـََتَطهَُّر َما «َسْلَماَن الَفاِرِسيِّ

نَـْنيِ، مثَُّ  لطُّْهِر َوَيدَِّهُن ِمْن ُدْهِنِه َأْو َميَسُّ ِمْن ِطيِب بـَْيِتِه، مثَُّ َخيُْرُج َفَال يـَُفرِّقُ اْسَتطَاَع ِمَن ا بـَْنيَ اثـْ
َنُه َوبـَْنيَ اجلُُمَعِة اُألخْ  ». َرىُيَصلِّي َما ُكِتَب َلُه، مثَُّ يـُْنِصُت ِإَذا َتَكلََّم اِإلَماُم، ِإالَّ ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ

 ]883¦[خ
: رواه ابُن َأِيب َحازٍِم، َعِن الضَّحَّاِك ْبِن ُعْثَماَن، عن الْ  : أن أابه كان يصلي قَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ َمْقُربِيِّ

هو َوَعْبُد ِهللا ْبُن َوِديَعَة فـََقاَل َعْبُد ِهللا ْبُن َوِديَعَة َحدََّثِين َسْلَماُن هبذا، مل يقل: عن أبيه عن ابن 
 وديعة.



ْعُتُه من وف يه َفَحدََّث أبو عمارة بن عمرو بن حزم, وأ� معه فقال عمارة: َأْوَهَم ابن وديعة مسَِ
َنُه َوبـَْنيَ اجلُُمَعِة اُألْخَرى وِزَ�َدُة َثَالثَِة َأ�مٍ «بلفظ:  سلمان  ».ُغِفَر لَُه َما بـَيـْ
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ن عجالن عن املقربي عن أبيه عن ابن وديعة قَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ: ورواه حيىي بن سعيد وغريه عن اب
يب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، وعند ابن خزمية من حديث إبراهيم عن علقمة عن عن أيب ذر عن الن

ْلُت: قُـ » َ� َسْلَماُن, َما يـَْوُم اْجلُُمَعِة؟«اْلَقْرَثِع الضَِّيبِّ عنه: قَاَل ِيلْ َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
َع أَبُوَك، َوَما ِمْن رَُجٍل يـََتَطهَُّر يـَْوَم اْجلُُمَعِة  «: قال: ُهللا َوَرُسولُُه َأْعَلُم, فََأَعاَدَها َمرَّتـَْنيِ  َ� َسْلَمان ِبِه مجُِ

َصَالَتُه ِإالَّ َكاَن َكفَّارًَة ِلَما  َكَما ُأِمَر مثَُّ َخيُْرُج ِمْن بـَْيِتِه َحىتَّ �َِْيتَ اْجلُُمَعَة فـَيَـْقُعَد، فـَيُـْنِصَت َحىتَّ يـَْقِضيَ 
َلُه ِمَن   ».يوِم اْجلُُمَعةِ قـَبـْ

وعن أيب عبد هللا على شرط مسلم عن أيب سعيد وأيب هريرة » َما اْجتَـَنَب املْقتَـَلةَ «زاد النسائي: 
 احلديَث.» َوَملْ يـََتَخطَّ َأْعَناَق النَّاِس ُغِفَر َلهُ «مرفوًعا: 

َمْن َختَطَّى رِقَاَب النَّاِس : «ذ بن أنس قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ وعند الرتمذي عن معا
وقال: ال نعرفه إال من حديث ِرْشِدين، وقد ضعفه بعض أهل » يـَْوَم اْجلُُمَعِة اختَََّذ ِجْسًرا ِإَىل َجَهنَّمَ 

 العلم.
 يـََتَخطَّى رِقَاَب النَّاِس يـَْوَم اْجلُُمَعِة َوالنَِّيبُّ  َجاَء رَُجلٌ «وعند أيب داود عن عبد هللا بن بشري قال: 

 ».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيِْطُب فـََقاَل َلُه: اْجِلْس فـََقْد آَذْيتَ 
وعند ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد هللا بن عمرو 

َفرَِّق بـَْنيَ اثـْنَـْنيِ ِإالَّ َال حيَِلُّ ِلَرُجٍل َأْن يُـ « عليِه وَسلََّم قَاَل: بن العاصي: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ 
 ».إبِِْذِ�َِما، فَِإْن َختَطَّى َكاَنْت َلُه ظُْهًرا
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الَِّذي يـََتَخطَّى رِقَاَب النَّاِس، يـَُفرُِّق بـَْنيَ «وعن عثمان بن أيب األرقم عن أبيه وله صحبة قال: 
نَـْنيِ اِال  َماِم َكاْجلَارِّ ُقْصَبُه ِيف النَّارِ  ثـْ  وملا رواه أمحد يف مسنده رفعه.» يـَْوَم اْجلُُمَعِة بـَْعَد ُخُروِج اْإلِ

َنَما النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْطُب، ِإْذ َجاَء رَُجٌل يـََتَخطَّى رِقَاَب » املصنف«ويف  عن احلسن: بـَيـْ
ِة، َحىتَّ َجَلَس َقرِيًبا ِمَن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََلمَّا َقَضى َصَالَتُه، قَاَل َلُه ُمعَ النَّاِس يـَْوَم اجلُْ 

َقْد «قَاَل: َ� َرُسوَل ِهللا، َما رَأَْيتِين، قَاَل: » َ� ُفَالُن، َأَما َمجَْعَت؟«النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 



ُتَك أَتَـ  وممن كره ذلك القاسم بن خميمرة وسعيد بن املسيب وعروة وابن سريين » آَذْيتَ ْيَت وَ رَأَيـْ
ومسعود وابن شريح وسلمان اخلري وأبو هريرة وكعب احلرب، وقال احلسن: ال أبس أن يتخطى 

 رقاب الناس إذا كان يف املسجد سعة.
األنصاري يرفعه يف  أيوب للجوزي بسند ال أبس به عن أيب» الرتغيب والرتهيب«وروينا يف كتاب 

مثَُّ َخَرَج َحىتَّ �َِْيتَ اْلَمْسِجَد فـَيَـرَْكَع ِإْن َبَدا َلُه، َوَملْ يـُْؤِذ َأَحًدا، مثَُّ أَْنَصَت ِإَذا «حديث طويل فيه: 
نَـَها َوبـَْنيَ اْجلُُمَعِة اْألُْخَرى  .»َخَرَج ِإَماُمُه َحىتَّ ُيَصلَِّي، َكاَنْت َكفَّارًَة ِلَما بـَيـْ

 َيْسَتِدلُّ به» َال يـَْغَتِسُل رَُجٌل يـَْوَم اْجلُُمَعةِ « قوله:
 من مل يقل بوجوب الغسل.

وقوله: (ِمبَا اْسَتطَاَع) قَاَل ابُن التِّْنيِ: يعين إن مل مينعه من ذلك مانع، وقَاَل الدَّاوِديُّ: يعين إن 
 استطاع وإال فالوضوء، وفيه مطلوبية االدِّهان.

نَـْنيِ) أي ال يتخطامها، وقيل: ال جيلس بينهما على ضيق املوضع. َفرِّقْ وقوله: (َملْ يُـ   بـَْنيَ اثـْ
 قَاَل اْلُمَهلَُّب: عن اَألِصيلي يريد أنه قام يصلي النافلة على قدميه ومل يفرق بني قدميه، انتهى.
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ا ويصلي ما  خيدش يف هذا قوله يف عجز احلديث بعد قوله: وال يفرق بني اثنني أي ال يتخطامه
ال: مث يصلي غَري ُمَفرٍِّق بني اثنني وما أسلفناه أيًضا من األحاديث، ُكِتَب له ولو كان كما قال لق

 وقَاَل ابُن التِّْنيِ: األشبه بتأويله أال يتخطى رجلني وال جيلس بينهما.
 وفيه مطلوبية التبكري إىل اجلمعة.

هلا لقوله: (ما   جلمعة مستحب، وأن النوافل املطلقة ال حدَّ وفيه أنَّ التـَّنَـفَُّل قبل خروج اإلمام يوم ا
» مثَُّ انـَْتَصتَ «ُكِتَب َلُه). وقوله: (مثَُّ يـُْنِصُت) ويف رواية: < مثَُّ أَْنَصَت> ويف بعض أصول مسلم: 

 بز�دة التاء املثناة من فوق، قال عياض: وهو َوْهٌم. انتهى.
عىن واحد أَْنَصَت وَنَصَت وانـَْتَصَت ثالث لغات مب واألزهري وغريمها» اْلُموِعبِ «ذكر صاحب 

 فال َوْهَم إًذا وهو السكوت واالستماع واإلصغاء.
 واختلف العلماء يف الكالم َحالََتِئٍذ هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟

قال عياض: قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماء: جيب اإلنصات للخطبة، وعن 
 القرآن.خعي وبعض السلف: ال جيب إال إذا تلي فيها الشعيب والن

 واختلفوا إذا مل يسمع اإلمام هل يلزمه اإلنصات كما لو مسعه؟
 فعند اجلمهور يلزمه، وقال النخعي وأمحد والشافعي يف قول: ال يلزمه.



 فإْن َلَغا اإلمام هل يلزمه اإلنصات أو ال؟.
إذا اإلنصات خبروج اإلمام، وعند غريه بكالمه ففيه قوالن ألهل العلم، وعند أيب حنيفة: جيب 

] قال الطحاوي: فحينئذ جيب على القوم 56بلغ: {َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه} [األحزاب: 
أن يصلوا على النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، والذي عليه عامة املشايخ أ�م ينصتون من أوهلا إىل 

 أن يذكروا هللا ورسوله. آخرها من غري
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قال ابن املنذر: هذا أحب إيل، وعن أيب يوسف يصلون عليه سرًّا وهو قول مالك يف حق القريب 
فيه رواية، وكان احلكم بن زهر شيخ احلنفية ينظر يف الفقه، وأمجعوا  من اإلمام، وأما البعيد فليس

والذكر، وقال ابن قدامة: ال فرق بني القريب أنه ال يتكلم بكالم الناس، واختلفوا يف القراءة 
 عليِه وَسلََّم وال يرفع صوته والبعيد، وللبعيد أن يذكر هللا ويقرأ القرآن ويصلي على النيب َصلَّى هللاُ 

 ه أن يذاكر ابلفقه ويصلي النافلة.ول
َنُه َوبـَْنيَ اجلُُمَعِة اُألْخَرى) قال الداودي: ه ذا ال يكون إال قبل ما مسع عثمان وقوله: (ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ

 وغريه
ابلشيء مث أبكثر منه،  يف الوضوء أنه يغفر له مع آخر قطر املاء فيبشرهم َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّمَ 

د مبا بني اجلمعتني هو يف صالة اجلمعة وخطبتها إىل مثل ذلك الوقت من اجلمعة الثانية وقيل: املرا
، وأما الثالثة املروية عن أيب هريرة »صحيحه«ذكره ابن حبان يف حىت تكون سبعة أ�م سواًء فيما 
 ».َأْمثَاِهلَااحلََسَنُة ِبَعْشِر «فهو رضي هللا عنه فسرها بقوله: 

ل الطربي: وهذا الثواب إمنا حيصل ملن اتصف ابلوصف الذي وصفه قا» صحيح احلاكم«يف 
 ا أراده وقصده.النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من غري حدوث مانع عمَّ 

 حديث ابن عباس تقدم.
 (ابٌب يـَْلَبُس َأْحَسَن َما جيَُِد)
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اخلَطَّاِب  َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر ْبنَ  - 886
تَـَها فـَلَ رضي هللا عنه رََأى ُحلًَّة ِسيَـَراَء ِعْنَد اَبِب  ِبْستَـَها يـَْوَم املَْسِجِد، فـََقاَل: َ� َرُسوَل ِهللا َلِو اْشتَـَريـْ

َا يـَلْ «اجلُُمَعِة َوِلْلَوْفِد ِإَذا َقِدُموا َعَلْيَك، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َبُس َهِذِه َمْن َال ِإمنَّ



َها ُحَلٌل، فَأَ  مثَُّ َجاَءتْ » َخَالَق َلُه ِيف اآلِخَرةِ  َها َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمنـْ ْعَطى ُعَمَر ِمنـْ
وُل ِهللا َصلَّى ُهللا ُحلًَّة، فـََقاَل: َ� َرُسوَل ِهللا، َكَسْوتَِنيَها َوَقْد قـُْلَت ِيف ُحلَِّة ُعطَارٍِد َما قـُْلَت؟ قَاَل َرسُ 

قـَْبَل َأْن «ًكا. ويف رواية: َفَكَساَها ُعَمُر َأًخا َلُه ِمبَكََّة ُمْشِر ». ا لِتَـْلَبَسَهاِإّينِ َملْ َأْكُسَكهَ «عليِه وَسلََّم: 
 ]886¦[خ». ُيْسِلمَ 

َعَها َوُتِصْب هِبَا َحاَجَتكَ «ويف لفظ:  ى رَُجٍل ِمْن آِل ُعطَارٍِد َأنَّ ُعَمَر، رََأى َعلَ «ويف لفظ: ». تَِبيـْ
 َأنَّ «وزعم الربقاين أن البخاري أخرج من حديث �فع عن ابن عمر: » قـََباًء ِمْن ِديَباٍج َأْو َحرِيرٍ 

ُعَمَر رََأى ُحلًَّة ِسيَـَراَء ِمْن َحرِْيٍر فـََقاَل: ... ) احلديَث. وجعله مسلم يف طريق من مسند عمر ال 
 مسند ابنه.
َا «احلديَث. وفيه » يَـَراَء ... ُعَمُر ُعطَارًِدا التَِّميِميَّ يُِقيُم ِيف السُّوِق ُحلًَّة سِ رََأى «ويف لفظ:  ِإمنَّ

َيا َمْن َال َخَالَق َلُه ِيف اْآلِخَرةِ  يـَْلَبُس اْحلَرِيَر ِيف  نـْ  ».الدُّ
ِه ِمْن َأْهِل َمكَ »: «صحيح ابن عوانة«ويف   ».َة ُمْشرًِكاَفَكَساَها ُعَمُر َأًخا َلُه ِمْن ُأمِّ

ريين عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن عمر، َوَوِهَم قال الدَّارَُقْطين: ورواه سامل بن راشد عن ابن س
 رة. وقال أبو عمر: قال أيوب: عن ابن سريين حلة عطارد أو لبيد على الشك.يف ذكر أيب هري
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َرٍق فََأَخَذَها فَأََتى هِبَا َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: ا«ويف حديث سامل:  تَ ِمْن ِإْستَـبـْ ْع بـْ
 ».ِذهِ هَ 

َباٍج َأْو َخزٍّ «ويف رواية:  قال: وأهل العلم على أ�ا كانت من حرير. » ُسْنُدسٍ «ويف رواية: ». ِديـْ
 انتهى.

 لقائل أن يقول: أكثر الروا�ت على أ�ا خمتلطة ابحلرير ال أ�ا حرير على َصَرافته ملا نذكره بعد.
َن َحاِجِب ْبِن زُرَارََة ملَّا َوَفَد َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ بْ  ارِدَ وعند أيب عمر وأيب نـَُعْيٍم وغريمها: أن ُعطَ 

 عليِه وَسلَّمَ 
ُه ِكْسَرى فـََعِجَب ِمْنُه الصََّحابَُة، فـََقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  : َأْهَدى َلُه ثـَْوَب ِديـَْباٍج َكاَن َكَساُه ِإ�َّ

ٌر ِمْن َهَذانَّ  اجلَْ َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِيف «  ».ِة َخيـْ
قوله: (ُحلَّة ِسيَـَراَء) قال ابن قـُْرُقوٍل: على اإلضافة ضبطناه عن ابن سراج ومتقين شيوخنا، ورواه 
بعضهم على التنوين على الصفة وزعم بعضهم أنه بدل ال صفة، وقال اخلطايب: ُحلَُّة ِسيَـَراء كناقة 

ألن سيبويه قال: مل �ت ِفَعالء صفًة لكِن امسًا، قال  وان،و مر عشراء، قال ابن قـُْرُقوٍل: وأنكره أب
يَـَراء وشٌي من احلرير، وعن  ابن قـُْرُقوٍل: وهو احلرير الصايف فمعناه حلة حرير، وعن مالك: السِّ



ابن األنباري السرياء الذهب، وقيل: هو نبت ذو ألوان وخطوط ممتدة كأ�ا السَُّيور وخيالطها 
 حرير. انتهى.

 يف كتاب أيب حنيفة ِسيَـَراء قال الفراء: هو نبت وهو أيًضا ثياب من ثياب اليمن.يته ي رأالذ
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وقال اخلطايب: هي اْلُمَضلَّعة ابحلرير ومسيت سرياء ملا فيها من اخلطوط اليت تشبه السيور وذكرها 
د يف فصل ا خطوط صفر، اجلوهري: بـُُروٌد فيها » صحاح«ملمدود املكسور األول، ويف ابن والَّ

ور فهي فعًال من السري القد، ويف برود خيالطها حرير كالسُّيُ »: املغيث«وقال صاحب 
هي ثياب »: اجلامع«قيل: هو ثوب ُمَسيـٌَّر فيه خطوط يـُْعَمُل من الَقزِّ، وقيل يف »: اْلُمْحَكمِ «

هي املخططة  ن التني: شك الراوي فقال: حريًرا أو سرياء، وقال القرطيب:خيالطها حرير، وعن اب
ٌة ِسيَـَراء بتنوين حلة سرياء على أن تكون صفًة للُحلَّة  ابحلرير ذكره اخلليل واألصمعي، والرواية ُحلَّ 

 كأنه قال: ِسيَـَرًة كما قالوا: ُجبَُّة طيالسة أي غليظة.
ٍر اٌب ُمَضلََّعٌة ابلقز، وقال: ابن املنري: جيوز حبلِة حريعن ابن شهاب: هي ثي» شرح املهذب«ويف 

وين واخلفض فيهما على النعت، وجيوز حبلٍة مثل ثوِب َخزٍّ وخاِمت حديٍد، وجيوز حبلٍة حريٍر ابلتن
حريًرا خبفض احللة ونصب احلرير على التمييز، ويف رواية الشافعي رمحه هللا تعاىل: للجمعة 

ثوبني، واجلمع ُحَلٌل  ورداٌء بـُْرًدا وغريه وال يقال هلا (ُحلٌَّة) حىت تكون منوللوقود واحللة إزاٌر 
 األعرايب: وِحَالٌل قال ابن ِسْيَده أنشد ابن

 ليس الفىت ابملُْسِمن املختاِل وال الذي يـَْرُفُل يف اِحلَاللِ 
جديدة، مسيت وقال القاسم بن سالم: احللل برود اليمن، وعن ابن التني ال يقال حلة حىت تكون 

 بذلك ِحلَلَِّها عْن طَيَِّها.

)1/39( 

 

ُق) احلظ والنصب والنصيب من اخلري والصالح، ورجل ال خالق له ال رغبة له يف اخلري َخلَال و (ا
ذكره ابن سيده، وعند عياض وقيل: احلرمة، وقيل: الدين فعلى قول من يقول النصيب واحلظ 
 يكون حمموًال على الكفار، وعلى القولني اآلخرين يتناول املسلم والكافر، قال القرطيب: اختلف

 لباس احلرير فمن مانع ومن جموٍِّز على اإلطالق، ومجهور العلماء على منعه للرجال اس يفالن
وإابحته للنساء على ما سنذكره إن شاء هللا تعاىل يف اببه، وإعطاؤه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم احلُلََّة 



فهو ُعطَارُِد  حللةحب العمر فيه داللة على جواز أن اإلنسان ميلك ما ال جيوز له لبسه. وأما صا
ْبِن زَْيِد ْبُن َحاِجِب ْبِن ُزرَارََة ْبِن ُعُدٍس ْبِن زَْيِد ْبِن َعْبِد ِهللا ْبِن َدارِِم ْبِن َماِلِك ْبِن َحْنَظَلَة ْبِن َماِلِك 

وهو شر، نة عَمَناَة ْبِن َمتِيٍم، َوَفَد النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم سنة تسع وعليه األكثرون، وقيل: س
صاحب الثوب الديباج الذي أهداه النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وكان كسرى كساه إ�ه، فعجب 

ٌر ِمْن َهَذا«منه الصحابة فـََقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  وله يف » َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِيف اْجلَنَِّة َخيـْ
 زابين:رْ ه املَ َسَجاِح َلمَّا تنبأت أنشد

 َأْضَحْت نَِبيـَّتُـَنا أُنـَْثى نُِطْيُف هبا وأصبَحْت أنبياُء هللا ذُْكَرا�َ 
 فلعنُة هللا ربِّ الناِس كلِِّهِم َعَلى َسَجاِح ومْن ابِإلْفِك َأْغَرا�َ 

 ويف احلديث جواز اهلدية للكافر.
طبني بفروع الشريعة إذ لو خما يسواقال القرطيب: وفيه داللة على أنَّ ُعَمَر من مذهبه أن الكفار ل

 اعتقد ذلك ملا كساه إ�ها. انتهى.
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ولقائل أن يقول: مل يهدها إليه ليلبسها بل لينتفع هبا كما فعل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مع عمر 
ما يدلُّ على ما بوََّب له البخاري ومل �ِت فيه حبديث يطابق ما ترجم » أمحدمسند «وغريه، ويف 

ْعتُ  َرُسوَل ِهللا َصلَّى  له، وأكثر ما فيه أن عمر أشار مشورة رُدَّْت عليه، وهو عن أيب أيوب: مسَِ
ًنُة ... َمِن اْغَتَسَل يـَْوَم اْجلُُمَعِة َولَِبَس َأْحَسَن ثِيَ «ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقْوُل:  » اِبِه مثَُّ َخَرَج َوَعَلْيِه السَِّكيـْ
َلِو اْشتَـَرى ثـَْوبـَْنيِ َما َعَلى َأَحدُِكْم «م قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: احلديَث. وعن ابن َسَال 

 رواه أبو داود.» لِيَـْوِم ُمجَُعِتِه ِسَوى ثـَْوَيب ِمْهَنِتهِ 
ْن َوَجَد َسَعًة َما َعَلى َأَحدُِكْم إِ «قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وعند ابن ماجه عن عائشة: 

 ».ْهَنِتهِ َأْن يـَتَِّخَذ ثـَْوبـَْنيِ ِجلُُمَعِتِه ِسَوى ثـَْوَيبْ مِ 
وعند ابن أيب شيبة بسند على شرط مسلم َحدَّثَنا َعْبَدُة، َحدَّثَنا عثمان بن حكيم، عن عثمان بن 

َواَك، َوَأْن ِإنَّ ِمَن اْحلَقِّ َعَلى اْلُمْسِلِم ِإَذا كَ «يمان عن أيب سعيد مرفوًعا: أيب سل اَن يـَْوُم اْجلُُمَعِة السِّ
 ».، َوَأْن يـََتطَيََّب ِبِطيٍب ِإْن َكانَ يـَْلَبَس ِمْن َصاِلِح ثَِياِبهِ 

يِه وَسلََّم َكاَن يـَْلَبُس بـُْرَدُه أن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عل«وعن أيب جعفٍر حممد بن علي بن حسني: 
 ».َم اْلِعيَدْينِ اْألَْمحََر يـَْوَم اْجلُُمَعِة، ويـَوْ 

 ».ْلَبُس ِمْن َأْحَسَن ثَِياِبهِ أَنَُّه َكاَن يـَْغَتِسُل لْلُجُمَعِة َويَـ «وعن ابن عمر: 
َنَة وعن جماهد: البس أفضل ثيابك يوم اجلمعة. وعن معاوية بن قرة قال: أدركت ثالثني م ن ُمَزيـْ



 إذا كان يوم اجلمعة اغتسلوا ولبسوا من أحسن ثياهبم وتطيبوا.
ُر ثَِيابَُه ِيف ُكلِّ ُمجَُعةٍ «ن �فع: وع  ».َأنَّ ابَن ُعَمَر َكاَن ُجيَمِّ
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 وعن عبيد هللا أخرب� إسرائيل عن أيب إسحاق عن ابن أيب ليلى قال:
َذا َكاَن وَسلََّم، ِمْن َأْصَحاِب بَْدٍر، َوَأْصَحاِب الشََّجَرِة، إِ  َأْدرَْكُت َأْصَحاَب ُحمَمٍَّد َصلَّى ُهللا عليهِ «

 ».َوِإْن َكاَن ِعْنَدُهْم ِطيٌب َمسُّوا ِمْنُه، مثَُّ رَاُحوا ِإَىل اْجلُُمَعةِ يـَْوَم اْجلُُمَعِة لَِبُسوا َأْحَسَن ثَِياهِبِْم، 
 -ُمَعةَ يـَْعِين اجلُ -َما َضرَّ رَُجًال َلِو اختَََّذ ِهلََذا اليَـْوِم «وعن جابر بسند فيه قَاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َما َعَلى «عيد َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: وعند مالك عن حيىي بن س». ثـَْوبـَْنيِ يـَُروُح ِفيِهَما
 ».ِتهِ َأَحدُِكْم َلِو اختَََّذ ثـَْوبـَْنيِ ِجلُُمَعِتِه، ِسَوى ثـَْوَيبْ مْهنَ 

َمِن اْغَتَسَل يـَْوَم اْجلُُمَعِة َواْسَنتَّ َوَمسَّ «عن أيب هريرة وأيب سعيد مرفوًعا: » صحيح ابن حبان«ويف 
نَـَها َوبـَْنيَ اْجلُُمَعِة الَِّيت ِمْن ِطيْ  ٍب ِإْن َكاَن ِعْنَدُه , َولَِبَس ِمْن َأْحَسِن ثَِياِبِه, َكاَنْت َكفَّارًَة ِلَما بـَيـْ
َلَها  .»قـَبـْ

َواِك يـَْوَم اجلُُمَعِة)  (اَبُب السِّ
التعليق تقدم عند البخاري يف  هذا». َيْسَنتُّ «َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َوقَاَل أَبُو َسِعيٍد 

 ابب الطيب ُمْسَنًدا.
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َرَة: أن َحدَّثَنا عبد هللا بن يُوُسَف، أْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َأِيب الّزَِ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، عْن َأِيب ُهَريْـ  – 887
َألََمْرتـُُهْم  -َأْو َعَلى النَّاسِ -َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّيت «قَاَل:  ى ُهللا عليِه وَسلَّمَ رسول ِهللا َصلَّ 

َواِك ِعْنَد ُكلِّ َصَالةٍ  وزعم أبو » َمَع ُكلِّ َصَالةٍ «وعند النسائي من رواية قتيبة عن مالك: ». اِبلسِّ
 -َأْو َعَلى النَّاسِ -ْؤِمِنْنيَ َأْن َأُشقَّ َعَلى اْلمُ َلْوَال «يوسف عن مالك:  عمران رواية عبد هللا بن

َواكِ  وكذلك قال » ِعْنَد كلِّ َصَالةٍ «وكذا قاله القعنيب وأيوب بن صاحل ومعن وزاد » َألََمْرتـُُهْم اِبلسِّ
لز�د رُِوَي عن مالك عن أيب ا ومل يقل: (َأْو َعَلى النَّاِس) كل هذا قد» ِعْنَد كلِّ َصَالةٍ «فيه قتيبة: 

وقال: هو يف آخر الطهارة » أطراف املوطأ«اس أمحد بن طاهر الداين يف كتابه وكذا ذكره أبو العب
َلْوَال «خمتصر ليس فيه حتديد، مث ذكر يف آخر الطهارة أيًضا أن أاب هريرة قال: »: املوطأ«يعين من 

َواِك َمَع ُكلِّ وَ َأْن َيُشقَّ َعَلى أُمَِّتِه َألََمَرُهْم ابِ  ىي بن حيىي وطائفة، ورفعه ُضوٍء) وأنه موقوف عند حيلسِّ



َمَع ُكلِّ «َرْوٌح وسعيُد بُن ُعَفْري وُمَطرٌِّف ومجاعة عن مالك قال: ورواية معن ومطرف وجويرية: 
 ]887¦[خ». َصَالةٍ 

َلى ُأمَِّيت َلْوَال َأْن َأُشقَّ عَ « أن ابن يوسف وحممد بن حيىي قاال:» املوطآت«وأما الدَّارَُقْطين فذكر يف 
َواكِ  -َأْو َعَلى النَّاسِ -َعَلى اْلُمْؤِمِنْنيَ «وقال معن: » النَّاسِ  َأْو َعَلى زاد معن: » َألََمْرتـُُهْم اِبلسِّ

 انتهى.». ِعْنَد ُكلِّ َصَالةٍ «
: لو كان وكان قول أيب احلسن هو الصواب ملا ذكر يف صحيح البخاري وغريه، وقال الشافعيُّ 

 به سواء َشقَّ أو مل يشق.واجًبا ألمرهم 
وفيه دليل على أن األمر للوجوب، وزعم بعضهم أن الندب ليس مأمورًا به، وهي مسألة اختلف 

 فيها األصوليون.
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 وفيه داللة على اجتهاده َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فيما مل يَرِْد فيه نصٌّ من هللا
ذا أيوب عليه النسائي، وعلى إابحة الزوال، وك الصائم بعد تعاىل، وداللة على جواز استياك

السواك يف املسجد خالفًا لبعض املالكية قال: ألنه من املستقذرات، واملساجد تـُنَـزَُّه عن ذلك، 
وداللة على أن األمر للتكرار، ألنه ال مشقة يف مرة واحدة فلو مل يكن األمر للتكرار ملا كانت 

 املشقة مانعة.
 فة تقدم.حديث حذي

 َسوََّك ِبِسَواِك َغْريِِه)ُب َمْن تَ (ابَ 
َحدَّثَنا ِإْمسَاِعيُل، َحدََّثِين ُسَلْيَماُن ْبُن ِبَالٍل قاَل: قَاَل ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َأْخبَـَرِين َأِيب، َعْن  - 890

َر ِإلَْيِه َرُسوُل ِهللا َصلَّى ِه، فـََنظَ َيْسَنتُّ بِ َدَخَل َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب َبْكٍر َوَمَعُه ِسَواٌك «َعاِئَشَة قَاَلْت: 
ُتهُ  َواَك، فََأْعطَانِيِه فـََقِضْمُتُه، مثَُّ َمَضْغُتُه َوَأْعطَيـْ َرُسوَل ِهللا  ُهللا عليِه وَسلََّم، فـَُقْلُت َلُه: َأْعِطِين َهَذا السِّ

 ]890¦[خ». ِريِإَىل َصدْ  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فَاْسَنتَّ ِبِه َوُهَو ُمْسَتِندٌ 
ِهللا  ولفظه: ِيف َوفَاتِِه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َوَمَع َعْبِد الرََّمحِن ِسَواٌك َرْطٌب َيْسَنتُّ ِبِه، فَأََبدَُّه َرُسولُ 

ُتُه، مثَُّ  َواَك فـََقِضْمُتُه، َونـََفْضُتُه َوطَيـَّبـْ ِيبِّ َصلَّى ُهللا ِإَىل النَّ َدفـَْعُتُه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فََأَخْذُت السِّ
، َفَما عليِه وَسلََّم فَاْسَنتَّ ِبِه، َفَما رَأَْيُت النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْسَنتَّ اْسِتَناً� َقطُّ َأْحَسَن ِمْنهُ 

» ِيف الرَِّفيِق اَألْعَلى«  قَاَل:مثَُّ  -ْصبَـَعهُ َأْو إِ -َعَدا َأْن فـَرََغ َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رََفَع َيَدُه 
 مثَُّ َقَضى، وََكاَنْت تـَُقوُل: َماَت بـَْنيَ َحاِقَنِيت َوَذاِقَنِيت.
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نَّ َلُه هِبَا َحاَجًة، ِيف َيِدِه َجرِيَدٌة َرْطَبٌة، فـََنَظَر ِإلَْيِه النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َفظَنَـْنُت أَ «ويف لفظ: 
 ».ْأَسَهاَأَخْذتـَُها، َفَمَضْغُت رَ فَ 

قوهلا: (فـََقِضْمُتُه) ذكرها ابن قـُْرُقوٍل يف ابب القاف مع الصاد املهملة قال: وكذا ألكثرهم، والبن 
السكن واملستملي واحلموي بضاد معجمة، وملا ذكره ابن اجلوزي يف الضاد املعجمة قال: وبعض 

يف الكتب بصاد غري معجمة  وقَاَل ابُن التِّْنيِ: هو ه ابملهملة، وابملعجمة أصح،احملدثني يقول
وقاف، وضبطه بعضهم ابلفاء واملعىن يصح يف ذلك كله، ألن الَفْصَم ابلفاء الكسر، وصوابه 

بقاف وصاد غري معجمة وهو الكسر والقطع قال: وكذا رويناه، وقد يصح ابلضاد املعجمة، ألنه 
ره لغريمها، �يت تكملة الدابة شعريها ابلفتح ومل أاألسنان، وقال ثعلب: قضمت  األكل أبطراف

 يف كتاب الصوم وتقدم طرف منه يف الطهارة.
 (اَبُب َما يـُْقَرُأ ِيف َصالَِة الَفْجِر يـَْوَم اجلُُمَعِة)

ِن، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة يَم، َعْن َعْبِد الرَّمحَْ َحدَّثَنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّثَنا ُسْفَياُن، َعْن َسِعْيِد ْبِن ِإبـَْراهِ  - 891
 1َكاَن رُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف الفجِر يوَم اجلُُمَعِة {امل تـَْنزِيُل} [السجدة: «قَاَل: 

ة مساعنا على كذا يف نسخ]». 1] َو {َهْل أََتى َعَلى اِإلْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهِر} [اإلنسان: 2 -
 وسف متريض، ويف احلاشيةاسم حممد بن ي
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أن البخاري »: األطراف«مكتوب يف عدة نسخ، َحدَّثَنا أبو نعيم، َحدَّثَنا سفيان، وذكر َخَلٌف يف 
 نعيم وحممد بن يوسف قاال: َحدَّثَنا سفيان، وعلى احلاشية مكتوب مل أجد رواه يف العالء عن أيب

، وقال أبو نعيم األصبهاين: »أطرافه«مشقي يف حديث حممد هنا وال ذكره أيًضا أبو مسعود الد
اري ن الثوري فذكره مث قال: رواه البخَحدَّثَنا عليُّ بن عبد العزيز، َحدَّثَنا أبو نـَُعْيٍم، َحدَّثَنا سفيا

عن أيب نعيم، ورواه اإلمساعيلي من طريق معاذ وحيىي بن سعيد وابن مهدي وأيب نعيم كلهم عن 
ري عن وكيع عن سفيان، ورواه مسلم أيًضامن حديث ابن عباس سفيان، ورواه مسلم عن زه

 ]891¦[خ». يـَْقَرأُ ِيف َصالَِة الصُّْبِح يـَْوَم اجلُُمَعةِ «بلفظ: 
ْجزي احلافظ: َحدَّثَنا عثماُن، َحدَّثَنا َحجَّاٌج، َحدَّثَنا محاد قال » شريعة املقاري«ويف  أبو بكر السِّ

َغَدْوُت َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْوَم «اس قال: عن أابن عن سعيد بن جبري عن ابن عب
َها َسْجَدٌة َفَسَجَد مثَُّ َغَدْوُت َعَلْيِه رًَة ِمَن املبَـنيَِّ ِيف الرَّكْ ُمجَُعٍة ِيف َصَالِة الَفْجِر فـََقَرَأ ُسوْ  َعِة اُألْوَىل ِفيـْ
َها َسْجَدٌة َفَسَجدَ  ِمَن الَغِد فـََقَرَأ ِيف الرَّْكَعِة اآلِخَرةِ   انتهى.». ِمْن ُسْورٍَة ِمَن املبَـنيَِّ ِفيـْ



 أابن هذا ال أدري من هو.
ن أبيه عنه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عوعند الطرباين من حديث 

] َوُسورٍَة ِمَن 2 - 1ْنزِيُل} [السجدة: َكاَن يـَْقَرُأ ِيف َفْجِر يـَْوِم اجلُُمَعِة بـ {امل تَـ «عليِه وَسلََّم: 
َا قَاَل: بِـ {َهْل أََتى} [اإلنسان:   ]».1اْلُمَفصَِّل َوُرمبَّ
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َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف َصالَِة «وعند ابن ماجه عن سعد بن أيب وقاص: 
قال البزار: ال ]» 1ى} [اإلنسان: ] َو {َهْل أَتَ 2 - 1} [السجدة: يـَْوَم اجلُُمَعِة {امل تـَْنزِيلُ  الَفْجرِ 

نعلمه يروي عن سعد إال من هذا الوجه، واحلارث بن نبهان قد ُتُكلِّم فيه، وقد خالفه احلسني بن 
 انتهى.واقد وعبد امللك بن الوليد فرو�ه عن عاصم عن أيب وائل وهو عندي الصواب. 

دَّثَنا حرملة بن حيىي، َحدَّثَنا ن ماجه من غري طريق هذين فقال: حَ حديث عبد هللا هذا رواه اب
إسحاق ابن منصور، أخرب� إسحاق بن سليمان، أخرب� عمرو بن أيب قيس عن أيب فروة عن أيب 

أيب فروة األحوص عن عبد هللا مث قال وقال إسحاق بن سليمان َحدَّثَنا عمرو بن أيب قيس عن 
هكذا َحدَّثَنا عمرو بن عبد هللا  مث قال: وقال إسحاق بن سليمان عن أيب األحوص عن عبد هللا

 ال أشك فيه.
الذي قرأته على املسند املعمر أيب الربكات حممد بن أيب »: معجمه الصغري«ورواه الطرباين يف 

السكري عن أسعد بن عمرو بن حممد الصويف، أخرب� حممد عبد العزيز بن عبد الرمحن عن 
معمر، أنبأتنا فاطمة اجلُْوَزَدانِيَّة، أخرب� ابن الفارفانية، وأم حبيبة عائشة بنت سعيد وأم هانئ 

ريذه، أخرب� أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب قال: َحدَّثَنا حممد بن بشر، َحدَّثَنا ُدَحْيُم بن 
نه قيس عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عالوليد بن مسلم، حدثين ثور بن يزيد عن عمرو بن 

: مل يروه عن عمرو إال ثور، وال عن ثور إال الوليد تفرد به ُدَحْيم وال  وقال» يُِدُمي َذِلكَ «بز�دة: 
 كتبناه إال عن ابن بشر.

وعن علي بن أيب طالب مثله مرفوًعا، رواه الطرباين من حديث حممد بن َبكَّار، َحدَّثَنا حفص بن 
 اِضريسليمان الغَ 

نه، وقال: ال يـُْروى عن علي إال يَّاج عن علي بن ربيعة الواليب ععن منصور بن حبان عن أيب هَ 
 هبذا اإلسناد، تفرد به حممد بن بكار. انتهى كالمه.
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وفيه نظٌر ألنه ذكر بعد هذا أبوراٍق َحدَّثَنا سعيد بن حممد الذراع، َحدَّثَنا عمرو بن علي، َحدَّثَنا 
رََّة عن احلارث عن عليٍّ فذكره بنحوه  ُسَلْيم عن عمرو بن مُ ان، َحدَّثَنا ليث بن أيبمعتمر بن سليم

وقال: مل يروه عن عمرو إال ليث وال عنه إال معتمر، تفرد به عمرو بن علي ومل يرو عمرو بن مرة 
عن احلارث إال هذا احلديث، وقال الدَّارَُقْطين: أسنده عمرو وحده عن عمرو، وغريه يرويه 

 موقوفًا وهو الصواب.
كثر العلماء إىل القول هبذا احلديث، رُِوَي ذلك عن علي وابن عباس َل ابُن َبطَّاٍل: ذهب أقَا

 وأجازوا أن يقرأ بسورة فيها سجدة يف الفجر يوم اجلمعة واستحبه النخعي وابن سريين. انتهى.
أيب شيبة بسند صحيح،  الذي استحبه إبراهيم القراءة فيها بسورة فيها سجدة رواه عنه ابن

ثـََنا ابن ُفَضْيٍل عوح ن معرة عن أيب محزة األعور عن إبراهيم: أنه صلَّى هبم يوم اجلمعة الفجر دَّ
 فقرأ هبم بـ {كهيعص}.

: أنه قرأ يف الفجر  وَحدَّثـََنا وكيع عن حسن بن صاحل عن ابنه عن عثمان بن أيب صفية عن عليٍّ
 معة.يوم اجلمعة بسورة احلشر وسورة اجل

 شافعي وأمحد إسحاق، وقالوا: هو سنة. انتهى.: وهو قول الكوفيني والقَاَل ابُن َبطَّالٍ 
الكوفيون مذهبهم كراهُة قراءة شيء من القرآن العظيم مؤقتًة لشيء من الصلوات وأن يقرأ سورة 

ئ غريه السجدة وهل أتى يف الفجر يف كل مجعة قال الطحاوي: معناه إذا رآه حتًما واجًبا ال جيز 
أها يف تلك الصالة تربًكا أو أتسًيا ابلنيب َصلَّى ُهللا عليِه غريها مكروهة، أما لو قر أو رأى القراءة ب

 وَسلََّم أو ألجل التيسري فال كراهة.
 بشرط أن يقرأ غري ذلك أحياً� لئال يظن اجلاهل أنه ال جيوز غريه.»: احمليط«ويف 

م ه: ال أبس أن يقرأ اإلمايف ذلك فروى ابن وهب عن قَاَل ابُن َبطَّاٍل: واختلف قول مالك
ابلسجدة يف الفريضة. وروى عنه أشهب أنه كره لإلمام ذلك إال أن يكون َمن خلَفه قليًال ال 

 خياف أن ُخيَلَِّط عليهم.
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خرََّج البخاريُّ قراءة الصبح يوم اجلمعة عن سعد بن إبراهيم »: األحوذي«وقال ابن العريب يف 
ومة وهو مضعف عند مالك وغريه، وقد جاءت الرواية أيًضا من غري بلفظ: كان املقتضية للمدا

طريقة ولكنه أمر مل يعلم املدينة فاهلل أعلم من قطعه، فينبغي أن يفعل ذلك يف األغلب للقدوة 
 ويقطع أحياً�. انتهى كالمه.

أسلفنا  وفيه نظٌر يف موضعني األول: كان ال يقتضي املداومة على ذلك أكثر العلماء، الثاين: قد



 لفظة املداومة اليت ال حتتمل التأويل بسند صحيح وهللا أعلم.
 (اَبُب اجلُُمَعِة ِيف الُقَرى َواملُُدِن)

َراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن َأِيب  - 892 ، َحدَّثَنا أَبُو َعاِمٍر الَعَقِديُّ، َحدَّثَنا ِإبـْ َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن املُثـَىنَّ
َعْت بـَْعَد ُمجَُعٍة ِيف َمْسِجِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «َعبَّاٍس قَاَل:  َمجَْرَة، َعِن ابنِ  َأوَُّل ُمجَُعٍة مجُِّ

 ]892¦[خ». وَسلََّم، ِيف َمْسِجِد َعْبِد الَقْيِس ِجبَُواَثى ِمَن الَبْحَرْينِ 
َعْت ِيف َمْسِجِد َرُسوِل ِهللا صَ «وعند أيب داود:  َنةِ بـَْعَد ُمجَُعٍة مجُِّ وقال ». لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبملَِديـْ

عثمان بن أيب شيبة: قرية من قرى عبد القيس، ولفظ أيب هريرة عند أيب عبد الرمحن النسائي 
َعْت َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمبَكََّة «بسند صحيح:  َعْت، بـَْعَد ُمجَُعٍة مجُِّ َأوَُّل ُمجَُعٍة مجُِّ

َعْت ِجبَُواَثى اِبْلَبْحَرْيِن قـَْريٍَة لَِعْبِد اْلَقْيسِ  أَنـَُّهْم  «عن أيب هريرة: » سنن سعيد بن منصور«ويف ». مجُِّ
ُعوا َحْيُث  ُتمْ َكتَـُبوا ِإَىل ُعَمِر ْبِن اخلَطَّاِب ِمَن الَبْحَرْيِن َيْسأَُلْونَُه َعِن اجلُُمَعِة َفَكَتَب ِإلَْيِهْم َأمجِْ  ».َما ُكنـْ

ُعْوا«وذكره ابن أيب شيبة بسند صحيح بلفظ:   ».مجَِّ

)1/49( 

 

أن َأاَب ُهَريـَْرَة ُهَو السَّاِئُل وحسََّن سنده، وروى الدَّارَُقْطين بسند ضعيف عن أم عبد » املعرفة«ويف 
َها ِإَماٌم, اْجلُُمَعُة َواِجبَ «ْوِسيَّة قالت: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: هللا الدَّ  ٌة َعَلى ُكلِّ قـَْريٍَة ِفيـْ

 ».َثالَثَةً «بو أمحد اجلرجاين حىت ذكر النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: زاد أ» َوِإْن َملْ َيُكونوا ِإالَّ َأْربـََعةً 
ِذِه اْلِمَياِه َكاَن َأْصَحاُب ُحمَمٍَّد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف هَ »: «املصنف«لك فيما ذكره يف وعن ما

 ».بـَْنيَ َمكََّة َواْلَمِديَنِة َجيَْتِمُعونَ 
َا َأْهِل وعن جعفر بن بـُْرقَان قا : َأميُّ قـَْريٍَة لَْيُسوا ل: َكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ِإَىل َعِديِّ ْبِن َعِديٍّ

ْر َعَلْيِهْم َأِمريًا ُجيَمِّ  َتِقُلوَن، فََأمِّ  ».ُع هِبِمْ أبَِْهِل َعُموٍد يـَنـْ
َع اْألََذاَن اِبْجلُُمَعِة أَنَُّه َكاَن ِإَذا مسَِ «عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: » صحيح ابن خزمية«ويف 

 َسأَْلُتُه فـََقاَل: َأْي بـَُينَّ, َكاَن َأوََّل َمْن َمجََّع اِبْلَمِديَنِة ِيف َهْزمِ َصلَّى َعَلى َأِيب ُأَماَمَة َأْسَعَد ْبِن زُرَارََة، فَ 
ُتْم يـَْوَمِئٍذ؟ قَاَل: َأْربـَُعوَن البَـْيِت مْن َحرَِّة َبِين بـََياَضَة يـَُقاُل َلُه نِقيُع اْخلََضَماِت فكتب: وََكْم أَ  نـْ

 ».رَُجًال 
 ». َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ قبل َمْقِدَم النَِّيبِّ «وعند البيهقي: 

ِيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُمْصَعَب ْبَن ُعَمْريٍ ِإَىل َلمَّا بـََعَث النَّ «للبيهقي قال الزهري: » املعرفة«ويف 
َنا َعَشَر رَُجًال َفَكاَن ُمْصَعُب َأوَّلَ اْلَمِديَنِة لِيُـْقرِ  َنِة  ئـَُهم الُقْرآَن َمجََّع هِبِْم َوُهُم اثـْ َمْن َمجََّع اجلُُمَعَة اِبملَِديـْ



 ».ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  اِبملْسِلِمْنيَ قـَْبَل َأْن يـَْقِدَمَها َرُسولُ 
 به إىل املدينة وكانوا له َظْهًرا. قال البيهقي: يريد االثين عشر النقباء الذين خرجوا
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ويف حديث كعب: َمجَّع هبم أسعد وهم أربعون وهو يريد مجيع من صلى معه ممن أسلم من أهل 
ع، ويف مغازي موسى بن عقبة ول الزهري منقطل كعب متصل، وقاملدينة مع النقباء، وأيًضا فقو 

وابن إسحاق: أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حني ركب من بين عمرو بن عوف إىل املدينة مرَّ 
 على بين سامل وهي قرية من قرى قباء واملدينة فأدركته اجلمعة فصلى هبا إىل اجلمعة فكانت

ها حني قدم ها هبم. ِذْكر عدِد من ، ومل أجد فيهاأول مجعة َصالَّ  صالَّ
قال مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق فاجلمعة واجبة على أهلها، وال جتب على أهل العمود 

 وإن كثروا أل�م يف حكم املسافرين.
وعند الشافعي: هلا شروط أن تقام يف أبنية جمتمعة يستوطنها شتاء وصيًفا من تنعقد هبم اجلمعة، 

 أو قصب أو غريها، وسواء فيه البالد الكبار ر أو خشب أو طنين البناء من حجسواء أكا
ذوات األسواق والقرى الصغار، فإن كانت األبنية متفرقة مل تصح عنده بال خالف، أل�ا قرية 

ويرجع يف االجتماع والتفرق إىل العرف، وأما أهل اجلنائز فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاًء أو 
ا دائمني فيها شتاًء وصيًفا وهي جمتمعة بعضها إىل بعض خالف وإن كانو  تصح اجلمعة بالصيًفا مل 

ففيه قوالن أصحهما: ال جتب عليهم اجلمعة وال تصح منهم دية قاله مالك وأبو حنيفة، والثاين: 
جتب عليهم اجلمعة وتصح منهم دية قاله أمحد وداود، ومذهب أيب حنيفة ال تصح اجلمعة إال يف 

جتوز يف القرى، وجتوز مبىن إذا كان األمري أمري احلاج أو كان  مصلى املصر والٍر جامع أو يف ِمصْ 
 اخلليفة مسافًرا، وقال حممد: ال مجعة مبىن وال تصح بعرفات يف قوهلم مجيًعا.

اتفق فقهاء األمصار على أن اجلمعة خمصوصة يف »: األحكام«وقال أبو بكر الرازي يف كتاب 
ن على أ�ا ال جتوز يف البوادي ومناهل األعراب. ا، أل�م جممعو فعلها يف غريه مواضع ال جيوز

 انتهى.
ُعون، وقد أسلفنا قول  ذكر ابن املنذر عن ابن عمر أنه كان يرى على أهل املناهل واملياه أ�م ُجيمِّ

 عمر بن عبد العزيز.
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يوسف هو كل موضع  اْخُتِلَف يف املصر الذي جتوز فيه اجلمعة: فعن أيب»: شرح اهلداية«ويف 
مجيع ما حيتاج الناس إليه يف معايشهم عادة وبه قاٍض يقيم  يكون فيه كل حمرتف، ويوجد فيه

احلدود، وقيل: إذا بلغ سكانه عشرة آالف، وقيل: عشرة آالف مقاتل، وقيل: حبيث أن لو 
 قصدهم عدٌد أمكنهم دفعه، وقيل: كل موضع فيه منرب وقاض يقيم احلدود، وقيل: أن لو

يكون حبال يعيش فيها كل حمرتف حبرفته من اجتمعوا إىل أكرب مساجدهم مل يسعهم، وقيل: أن 
 سنة إىل سنة من غري أن يشتغل حبرفة أخرى.

للزَّاِهدي: جزيرة بينها وبني املوضع الذي تقام فيه اجلمعة مبقدار فرسخني » شرح الُقُدوري«ويف 
م ها أقوام يبلغ سكا�ا ثالث مئة كلهم أحرار وفيهومياه حتتاج إىل سفينة يف مجيع األوقات وفي

إمامهم وهو ممن يفتيهم مبا حيتاجون إليه، ولو اجتمعوا يف أكرب مساجدهم ال يسعهم حلاجتهم إىل 
مسجد آخر، هل جيوز هلم إقامة اجلمعة بوجود هذه الشرائط يف زماننا هذا؟ وهل �مثون إبقامتها 

تعرض هلم. جلمعة ولكن لو َمجَّعوا يف مثل هذا املوضع ال يأم ال؟ فأجاب: املصر شرط إلقامة ا
 انتهى.

وعن حممد: كل موضع َمصََّره اإلمام فهو مصر حىت أنه لو بعث إىل قرية �ئًبا إلقامة احلدود 
والقصاص تصري مصًرا فإذا عزله ودعاه تلحق ابلقرى، يؤيده هذا أن عثمان بن عفان رضي هللا 

الصحابة اجلمعة الرَّبذة فكان أبو ذر يصلي خلفه وكذا غريه من  عنه أرسل عبًدا أسود إىل
وغريها، فإن مجع األمري جنده يف حصن وغلَّق اببه ومل �ذن فيه للعامة جازت فيه اجلمعة، وقال 

اإلذن على سبيل االشتهار حىت لو غلق األمري ابب قصره وصلى فيه جبنده ال »: احمليط«يف 
 ذن للناس حوله جاز.جيوز، وإن فتح ابب قصره وأ
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إن فعلها على وجه الشهرة استدل أبو حنيفة على أ�ا ال جتوز يف القرى بقول »: التحفة«قال يف 
بن أيب شيبة بسند صحيح قال: َحدَّثَنا جرير عن منصور عن طلحة علي بن أيب طالب من عند ا

» َة َوَال َتْشرِْيَق ِإالَّ ِيف ِمْصٍر َجاِمعٍ الَ ُمجُعَ «عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عنه: 
ثـََنا ابن سعيد عن األعمش عن سعيد به، وال التفات إىل قول الن ووي حديُث عليٍّ قال: وحدَّ

ق على ضعفه، وهو موقوف عليه بسند ضعيف منقطع وكأنه رأى كالم الشافعي، ضعيف متف
كر منه شيًئا ضعيًفا، ويشبه أن الشافعي وذكر بعض الناس ال جتوز اجلمعة إال يف مصر جامع، وذ 

يب أراد احلديث املرفوع يف ذلك أو يكون ... على حديث علي من طريق حجاج بن أرطأة عن أ
ومل ير ما أسلفناه ولو رآه ملا ادعى ما ادعاه، وأما حميي الدين فإنه زاد إسحاق عن احلارث عنه، 



 جه لقوله إال ما ذكر�ه وهللا أعلم.ذكر االتفاق وال أدري َمن َسَلُفه يف ذلك، وال و 
وَسلََّم معاذ  أن حممد بن احلسن قال: رواه عن النيب َصلَّى ُهللا عليهِ »: األسرار«وزعم أبو زيد يف 

مالك، وقال ابن أيب شيبة: َحدَّثَنا َعبَّاد بن الَعوَّام عن عمرو بن عامر عن محاد عن  وسراقة بن
َا اْجلَُمُع َعَلى َأْهِل اْألَْمَصاِر، ِمْثِل لَْيَس عَ «إبراهيم عن حذيفة قال:  َلى َأْهِل اْلُقَرى ُمجَُعٌة، ِإمنَّ

مد بن عمرو بن حزم وإبراهيم النخعي ين واحلسن وأبو بكر بن حموبه قال حممد بن سري » اْلَمَداِئنِ 
وجماهد، وعند الرتمذي مضعًفا من حديث رجل من أهل قباء عن أبيه وكانت له صحبة قال: 

 ».َمَرَ� النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن َنْشَهَد َلُه اجلُُمَعَة ِمْن ِقَباءَ أَ «
 أنكره أمحد إنكارًا شديًدا ومل يعده شيًئا.» ُه اللَّْيلُ ُمَعُة َعَلى َمْن آَوااجلُ «وعن أيب هريرة يرفعه: 
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ْنيِ َأْو َعَلى ِميلَ ِخَذ الصُّبََّة مَن اْلَمْغَنِم فـَيَـْنِزَل هِبَا َعَسى َأَحدُُكْم َأْن يـَتَّ «وعند احلاكم عنه مرفوًعا: 
َع، فـَُيْطَبَع َعَلى قـَْلِبهِ  وملا ذكره ابن عدي َضعَّفه معدي بن » َثالَثٍَة ِمَن اْلَمِديَنِة فـََتْأِيتَ اْجلُُمَعُة َفَال ُجيَمِّ

 سليمان.
ُعْوَن َمَع النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليهِ َكاَن أَ «وعند ابن ماجه بسند جيد عن ابن عمر قال:   ْهُل ِقَباَء ُجيَمِّ

 ».وَسلَّمَ 
َتابُوَن اْجلُُمَعَة ِمَن اْلَعَواِيل َوَأقْـَرُب اْلَعَواِيل َثَالثََة َأْمَيالٍ «ويف الصحيح عن عائشة:   ».َكانـُْوا يـَنـْ

َشِهَد اْجلُُمَعَة ِمَن الزَّاِويَِة، َوِهَي  َحدَّثَنا وكيع عن أيب البحرتي قال: رَأَْيُت أََنًسا»:املصنف«ويف 
 اْلَبْصَرِة. فـَْرَسَخاِن ِمنَ 

َلِة، َفَكاَنْت ِإَذا أََتِت اجلُْ  ثـََنا َأْزَهُر، َعِن ابِن َعْوٍن، قَاَل: َكاَن أَبُو اْلَمِليِح َعاِمًال َعَلى اْألَيـْ ُمَعُة، وَحدَّ
َم ِمْن ِذي ْشَهُدوَن اْجلُُمَعَة َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ َمجََّع منها. وعن الزهري: أَنـَُّهْم َكانُوا يَ 

َفِة، وكان ابن عمرو َيْشَهُد اْجلُُمَعَة يف الطَّاِئِف، َوُهَو ِيف قـَْريٍَة يـَُقاُل َهلَا: اْلَوْهُط َعلَى رَْأِس ثَ  َالثَُة اْحلَُليـْ
 أبيه عنه. َأْمَياٍل. رواه عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن
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وجه الداللة من هذه اآلاثر أن اجلمعة لو ُأِقْيَمْت يف القرى ملا احتاجوا أن �توا إليها من مسرية 
إمنا مل يقم يف قرى املدينة لينالوا فضيلة الصالة معه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قيل: أمياٍل، فإن قيل: 

ة ألنه يشق عليهم احلضور ويتعذر عليهم إدراك الفضيلة، كان �مر هبا يف القرى النائية عن املدين



يف مساجد  اجلماعة فلما مل �مر هبا دلَّ على عدم اجلواز إذ لو جاز ألمر هبا كما أمر� إبقامة
املدينة مع فوات فضيلة الصالة معه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وإىل هذا القول ذهب ُسْحُنون، فإن 

 ديث ابن عباس املذكور أوًال أبنه مجَّع يف قرية؟قيل: كيف تعملون يف ح
رى، أيًضا ق قيل: اجلواب عنه أبن ابن التني نقل عن أيب احلسن أ�ا كانت مدينة، واملدينة تسمى

] يعين مكة 31قال هللا تعاىل: {َلْوَال نـُزَِّل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى رَُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيٍم} [الزخرف: 
 هللا تعاىل والطائف. شرفها
َحاحِ «َوِيف  للزخمشري: ُجواَثى حصن ابلبحرين، وقال أبو عبيد » البلدان«للجوهري و » الصِّ

 مثلثة على وزن فـَُعاىل مدينة ابلبحرين لعبد القيس قال امرؤ القيس:ه وبثاء البكري: هو بضم أول
  ِعْدٍل وُحمَْقبِ َورُْحَنا كأ� من ُجواَثى َعِشيًَّة ... نُعايل النِّعاَج َبني

 يريد كأ� من جتار ُجواثى لكثرة ما معهم من الصيد، وأراد كثرة أمتعة جتار جواثى وهللا تعاىل أعلم.
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، أْخبَـَرَ� َساملٌِ  - 893 ، عِن ابِن َحدَّثَنا بْشُر ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّثَنا عبد هللا، أْخبَـَرَ� يُوُنُس، عِن الزُّْهِريِّ
َوزَاَد اللَّْيُث، قَاَل يُوُنُس: َكَتَب » ُكلُُّكْم رَاع« عليِه وَسلََّم كان يـَُقوُل: ن رسول ِهللا َصلَّى هللاُ ُعَمَر أ

َع َورُزَْيقٌ  َعاِمٌل  ُرزَْيُق ْبُن ُحَكْيٍم ِإَىل ابِن ِشَهاٍب، َوَأَ� َمَعُه يـَْوَمِئٍذ ِبَواِدي الُقَرى: َهْل تـََرى َأْن ُأمجَِّ
َلَة، َفَكَتَب ابُن يـَْعَمُلَها، َوِفيهَ  َعَلى َأْرضٍ  ا َمجَاَعٌة ِمَن السُّوَداِن َوَغْريِِهْم؟ َوُرزَْيٌق يـَْوَمِئٍذ َعَلى أَيـْ

َع، ُخيِْربُُه َأنَّ َساِلًما َحدَّثَُه: َأنَّ عبد هللا بن ُعَمَر قال ْعُت َرُسوَل ِشَهاٍب، َوَأَ� َأْمسَُع: �َُْمُرُه َأْن ُجيَمِّ : مسَِ
ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، َواملَْرَأُة رَاِعَيٌة ِيف بـَْيِت «وَسلََّم يـَُقْوُل:   َصلَّى ُهللا عليهِ هللاِ 

أنَُّه قال: وحِسْبُت » ِتهِ َزْوِجَها َوَمْسؤوَلٌة َعْن رَِعيَِّتَها، َواخلَاِدُم رَاٍع ِيف َماِل َسيِِّدِه َوَمْسؤوٌل َعْن رَِعيَّ 
 َوالرَُّجُل رَاٍع ِيف َماِل أَبِيِه َوَمسُؤوٌل َعْن رَِعيَِّتِه،«ليِه وَسلََّم قال: َصلَّى ُهللا ع

ُكلُُّكْم رَاع وَُكلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، األمُري الذي على الناسِ  احلديَث. وخرجه مسلم عن » أال َ
 ]893¦لُُّكْم رَاٍع). [خلليث عن �فع بنحوه (كُ قتيبة وابن رُْمٍح عن ا

وكأنَّ البخاريَّ رأى أن قريًة قرية فبوَّب عليها اجلمعة يف القرى، أو حيتمل أن يكون ُرزَيق إمنا سأل 
َلَة بلدة مشهورة ومثلها ممتنع أال تقام  عن األرض اليت هبا السودان ال أيلة فيصح التبويب ألن أَيـْ

 فيها اجلمعة.
ما بني مصر ومكة هذا قول أيب ُعبَـْيَدَة شاطئ البحر يف منتصف  بو عبيد: هي مدينة علىقال أ

 وقد أنشد قول حسان:
َلَة ِمْن َعْبٍد وُحرْ   َمَلكا ِمْن َجَبِل الثـَّْلج ِإىل ... َجاِنَيبْ أَيـْ
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 قاَل: وجبل الثلج دمشق، وقال حممد بن حبيب: وقد أنشد قول كثري:
َلَة   اَر َجنُْم الَفْرَقِد اْلُمَتَصوِّبِ َمْوِهًنا َوَقْد غَ رَأَْيُت َوَأْصَحاِيب أِبَيـْ

ُبَع قال البكري: الذي ذكره أبو عبيدة صحيح ال شك فيه،  أيلة شعبة من رضوي، وهو جبُل يـَنـْ
 وبتبوك ورد صاحب أيلة على رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأعطاه اجلزية.

عليِه وَسلََّم، وقد رُِوَي أن أيلة هي  براهيم َصلَّى هللاُ وقال األحول: مسيت أبيلة بنت مدين بن إ
القرية اليت كانت حاضرة البحر، وقال اليعقويب: أيلة مدينة جليلة على ساحل البحر املاحل وهبا 

جيتمع حاج الشام ومصر واملغرب، وهبا التجارة الكثرية، ومن القلزم اىل أيلة ست مراحل يف برية 
 املاء هلذه املراحل الست.ن القلزم إىل أيلة وصحراء يتزود الناس م

وجواب الزهري: (ُكلُُّكْم راٍع) مبعىن جيب عليك أن تقيم فيهم األحكام الشرعية، ألنه كان والًيا 
 عليهم فهم رعيته، وإقامة اجلمعة من األحكام الشرعية اليت جيب إقامتها.

عليِه وَسلََّم أتى املدينة  النيب َصلَّى هللاُ وأما قول ابن حزم مستدًال ملذهبه: ومن أعظم الربهان أن 
وإمنا هي قرية صغار متفرقة فبىن مسجده يف بين مالك بين النجار ومجََّع فيه يف قرية ليست 

ابلكبرية وال ِمْصَر هناك فغري جيد يف مواضع: األول: هو قد صحح قول علي بن أيب طالب: 
 ».الَّ يف ِمْصرٍ جامعٍ وَال َتْشرِْيَق إِ َال ُمجَُعَة «الذي هو أعلم الناس ابملدينة: 

 الثاين: اإلماُم أي موضٍع حلَّ َمجََّع.
َر.  الثالث: التمصري هو لإلمام فأي موضع َمصََّرُه ُمصِّ

وأما الشرط الذي شرطه الشافعي وأمحد من أن يكون بتلك القرية أربعة رجال أحرار ابلغني 
حاجٍة فينظر مستندمها فإن قاال:   شتاًء إال َظَعنَ عقالء مقيمني هبا ال يظعنون عنها صيًفا وال

 مستند� حديث أسعد قيل هلما: ال حجة فيه ألمور:
 األول: ليس هو أْمٌر من صاحب الشرع َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

 الثاين: أن هذا كان اتفاقًا ال قصًدا.
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 لشروط.الثالث: إذا ُسلَِّم أنه كان بقصد من أين هلما بقية ا
فذكره » َفَما فـَْوَق َذِلَك ُمجَُعٌة َوَأْضًحى َوِفْطرٌ  َأْربَِعنيَ َمَضِت السُّنَُّة يف ُكلِّ «وأما حديث جابر: 

ُكلُّ قـَْريٍَة ِفيَها َأْربـَُعوَن رَُجًال فـََعَلْيِهُم «الدَّارَُقْطين من طريق ضعيفة، وقول عبيد هللا بن عبد هللا: 



اْلَعزِيِز، َكَتَب  َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبدِ «راهيم بن حممد، وقول سليمان بن موسى: ففي سنده إب» اْجلُُمَعةُ 
ُعوا ِإَذا بـََلْغُتْم َأْربَِعَني رَُجًال  فرواه الشافعي عن الثقة عنده، وقد جاءت » ِإَىل َأْهِل اْلِمَياِه مجَِّ

ري وأ�م تفرقوا َعِن النَِّيبِّ عن جابر قضية الع»: الصحيحني«أحاديث تدلُّ ملن خيالفهما منها ما يف 
ىتَّ َملْ يـَْبَق َمَعُه ِإالَّ اثـَْنا َعَشَر رَُجًال، زاد ابن مسعود َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حَ 

َقى ِمْنُكْم َأَحٌد َلَساَل ِبُكُم اْلَواِدي �«عليِه وَسلََّم:  قال احلميدي: مل أجد » رًاَلْو تـََتابـَْعُتْم َحىتَّ َال يـَبـْ
ني وال فيما أخرجه اإلمساعيلي وال الربقاين وهي فائدة من أيب يف هذه الز�دة فيما عند� من الكتاب

 مسعود. انتهى.
وأما رواية: (َملْ يـَْبَق َمَعُه ِإالَّ رَُجٌل) قال الدَّارَُقْطين: ُخوِلَف علي بن عاصم يف ذلك، والصحيح اثنا 

 عشر.
عة فظنوا أ�م ال قد ذكر عياض أن خطبته اليت انفضوا عنها إمنا كانت بعد صالة اجلمفإن قيل: 

شيء عليهم يف االنفضاض، قيل له: قد قال أبو الفضل بعد أن أنكر بعض العلماء كون النيب 
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خطب قط بعد صالة اجلمعة هلا. انتهى.

 الناس عن اإلمام.وسيأيت ما يرد هذا يف ابب إذا نفر 
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َرْت عن صالة اجلمعة » الشرح«ويف  للزَّاهدي: سئل احلمامي وطاهر بن علي عن اخلطبة إذا ُأخِّ
اْجلُُمَعُة َواِجَبٌة «ال، وقد أسلفنا حديث أم عبد هللا الدَّوسية ترفعه  هل تصح صالة اجلمعة؟ فقال:
 ».َثالَثَةٌ «ويف لفظ: » ِإالَّ َأْربـََعةٌ  َعَلى ُكلِّ قـَْريٍَة َوِإْن َملْ َيُكْن ِفيَها

» يَس ِفْيَما ُدْوَن َذِلكَ ْمِسَني ُمجَُعٌة ولِيف اخلَْ «وعن أيب أمامة: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
 رواه الدَّارَُقْطين من طريق جعفر بن الزبري عن القاسم بن عبد الرمحن وقد ُوثَِّقا.

ِألَِيب نـَُعْيٍم: َحدَّثَنا أبو أمحد الِغْطرِيفي، َحدَّثَنا إبراهيم بن عبد هللا املخرمي، » الصحابة معرفة«ويف 
ُسِئَل «لصباح، َحدَّثَنا عبد العزيز بن سعيد عن أبيه قال: الك، َحدَّثَنا أبو اَحدَّثَنا صاحل بن م

ُهْم يـَْوَم اجلُُمَعِة مثَُّ َصلََّى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن َمخَْسِة نـََفٍر كَ  انُوا ِيف َسَفٍر َفَخَطَب رَُجٌل ِمنـْ
وحكى ابن شداد عن عمر بن عبد العزيز » مْ َم َذِلَك َعَلْيهِ هِبِم فـََلْم يُِعْب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

 انعقادها أبربعني من املوايل.
مخسني، قال وقال غريه يشرتط عنه: مثانني، وعند عياض: » احلاوي«وحكى املاوردي يف 

النعقادها مئتان، وقال مطرف: ثالثون بيًتا عند مالك، وعند ابن حزم عنه خبمسني رجًال، حكى 
 رجًال، وعن عروة بعشرين رجًال، وقال عكرمة: بسبع رجال ال أقل.بيب عن مالك بثالثني ابن ح



وحكاه ابن املنذر عن األوزاعي وعن أيب حنيفة والليث بن سعد وزفر وحممد بثالثة غري اإلمام، 
 وأيب ثور واختاره املزين وهو أحد قويل الثوري.

 يب ثور ورواية عن أمحد.وري وقول أيب يوسف وأوعن احلسن برجلني غري اإلمام وهو أحد قويل الث
وعن النخعي بواحد مع اإلمام وهو قول احلسن بن حي وأهل الظاهر، وحكى القرطيب عنهم تلزم 

 ظهر ذلك اليوم عنده لكل واحد.املنفرد وهي 
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القاشاين ال يـُْعَتدُّ »: شرح املهذب«وحكى الدارمي عن القاشاين أ�ا تنعقد بواحد منفرد، قال يف 
 قلوا اإلمجاع أنه ال بد من عدد.به يف اإلمجاع، وقد ن

 وعن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ابثين عشر رجًال، وقيل: بثالثة عشر رجًال.
ن املنذر: مضت السنَّة أبن الذي يقيم اجلمعة السلطان أو من أمره، فإن مل يكن ذلك قال اب

 َصلَّوا الظهر.
حبيب بن أيب اثبت: ال تكون  َبٌع إىل السلطاِن فذكر منها اجلمعة، وقال ابنقال احلسن: أر 

ن مالك اجلمعة إال أبمري وخطبة وهو قول األوزاعي وحممد بن مسلمة وحيىي بن عمر املالكي، وع
قوًال قدميًا للشافعي: إ�ا ال » البيان«إذا تقدم رجل بغري إذن اإلمام مل ُجيْزِهم، وذكر صاحب 

سف لصاحب الشرطة أن يصلي خلف السلطان أو من أذن له السلطان، وعن أيب يو تصح إال 
 هبم دون القاضي، وقيل: يصلي القاضي.

قت الظهر وبه قال مجهور الصحابة واتفق أصحاب أيب حنيفة والشافعي ومالك أن وقتها و 
هم على أن اجلمعة والتابعني واملرويُّ يف غالب األحاديث، وقال العريب: اتفق العلماء عن بكرة أبي

جتزئه قبل الزوال إال ما رُِوَي عن أمحد أ�ا جتوز قبل الزوال ال جتب حىت تزول الشمس، وال 
بن عباس يف السادسة، قال ابن قدامة: ونقله ابن املنذر عن عطاء وإسحاق واملاوردي عن ا

 واملذهب جوازها يف وقت صالة العيد.
الرعاية ح ما قام عليه وما هو حتت نظره، قال اخلطايب: والراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صال

 حسن التعهد للشيء، ورعاية كل شيء حبسبه.

)1/60( 

 



كما هو، وزعم عبد هللا بن سلمة: صلَّى بنا ويف احلديث دليل على جواز اجلمعة وإنَّ ظلَّ الكعبة  
، حدَّثـََناه غندر عن شعبة عن عمرو بن ُمرََّة اجلمعة ضًحى عبد هللا  وقال: خشيت عليكم احلرَّ

عن سعيد بن ُسَوْيٍد قال: صلى بنا معاوية اجلمعة ضًحى، ويف املصنف عن مصعب بن سعد: كان 
هل بن سعد كنا نتغدَّى ونَِقْيُل بعد اجلمعة، وعن سعد بن أيب وقاص يَِقْيُل بعد اجلمعة، وعن س

ُع مع عثمان مث نرجع فنقيل وكذا قاله أنس وابن عمر، وحكي عن سعيد األنصاري  قال: كنا جنمِّ
 عمر وأيب وائل وسويد عن عقلة وأيب مسلمة وابن أيب اهلذيل

 وقال جماهد: ما كان للناس عيد إال أول النهار.
حكمه امة اجلمعة بغري سلطان وأن الرجلني إذا حكَّما بينهما رجًال نفذ ويف احلديث دليل على إق

إذا أصاب، وزعم املنذري أن بعضهم قال: فيه دليل على سقوط القطع عن املرأة إذا سرقت من 
 مال زوجها، وعن العبد إذا سرق من مال سيده إال فيما حجبه عنهما ومل يكن هلما فيه تصرف.

َيانِ  (اَبُب َهْل َعَلى َمنْ  بـْ َوَغْريِِهْم؟) ذكر فيه أحاديث تقدم  َملْ َيْشَهِد اجلُُمَعَة ُغْسٌل ِمَن النَِّساِء َوالصِّ
 ذكرها منها:

اْئَذنُوا ِللنَِّساِء اِبللَّْيِل ِإَىل «حديُث ابِن عمَر قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  - 899
ْبِح َأنَّ اْمَرَأًة َكاَنت ِلُعَمَر َتْشَهُد َصَالَة الصُّ «بد هللا: وعن ع - 900] 899¦[خ». اْلَمْسِجدِ 

] ومناسبة هذين للباب أ�ن إذا ُكنَّ ال ُميْنَـْعَن من 900¦احلديَث. [خ» َواجلََماَعِة ِيف اْلَمْسِجدِ 
ى الليل فدلَّ على أ�ن ال مينعن ابلنهار، وصالة اجلمعة �ارية. الباب الذي تقدم يف الكالم عل

 األذان.
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] 9جلمعة: (اَبُب ِمْن أَْيَن تـُْؤَتى اجلُُمَعُة، َوَعَلى َمْن جتَُِب) ِلَقْوِل ِهللا تعاىل: {ِإَذا نُوِدَي ِللصََّالِة} [ا
َأْن َتْشَهَدَها  َوقَاَل َعطَاٌء: ِإَذا ُكْنَت ِيف قـَْريٍَة َجاِمَعٍة فـَُنوِدَي اِبلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُمَعِة، َفَحقٌّ َعَلْيكَ 

ُع َوَأْحَياً� الَ  ْعَت النَِّداَء َأْو َملْ َتْسَمْعُه. وََكاَن أََنٌس ِيف َقْصرِِه َأْحَياً� ُجيَمِّ ُع َوُهَو اِبلزَّاِويَِة َعَلى جيَُ  مسَِ مِّ
فـَْرَسَخْنيِ. هذا التعليق رواه ابن أيب شيبة بنحوه كما سبق به يف الباب، قيل: وبه قال النخعي 

وأبو عبد الرمحن السلمي واحلكم وأبو هريرة. وعن أيب يوسف من ثالثة فراسخ، وعنه إذا أمكنه 
اجلُُمَعُة َعَلى َمْن آَواُه «ه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: خ لقولاملبيت يف أهله وهو اختيار كثري من الشيو 

نيفة ال جتب إال على ساكن املصر ضعفه الرتمذي وغريه وقد تقدم، وعن أيب ح» اللَّْيُل ِإَىل َأْهِلهِ 
أو بعيًدا، وعن حممد إذا كان بينه وبني املصر ميل أو ميالن أو ثالثة وهو قول مالك والليث، 

على أهل السواد اجلمعة إذا كانوا على قدر فرسخني هو املختار، وعنه إذا  »: فيتية املمن«ويف 



وقيل: إذا مسع صوت النداء  كان أقل من فرسخني، وعن معاذ جتب من مخسة عشر فرسًخا،
َع «وهو قول الشافعي وأمحد وإسحاق حلديث ابن عمر مرفوًعا:  اجلُُمَعُة َعَلى َمْن مسَِ

ا موقوفًا قال البيهقي: والذي رفعه ثقة وله شواهد، قال ابن املنذر: جتب عند َي أيضً وُروِ ».النَِّداءَ 
هري أيًضا: ستة أميال، وعن مالك والليث ابن املنكدر وربيعة والزهري من أربعة أميال، وقال الز 

 ثالثة، وحكى أبو حامد عن عطاء عشرة أميال.
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َكاَن النَّاُس يـَتَـَناَوبـُْوَن اجلُُمَعَة ِمَن الَعَواِيلْ) «وذكر البخاري بعد هذا حديث عائشة:  - 902
ثـََنا ا احلديَث. وقد بن وهب، قال أبو نعيم تقدم وقال هنا يف أول السند: َحدَّثَنا أمحد، حدَّ

ى احلديث هو واإلمساعيلي من طريق أمحد بن عيسى األصبهاين: هو أمحد بن عبد اللهثم رو 
] وقال احليَّاين: نسبه ابن السكن أمحد بن صاحل املصري، 902¦املصري عن ابن وهب. [خ

وقال هللا: قيل إنه ابن صاحل املصري وقيل: ابن عيسى التُّسرتي، وقال احلاكم أبو عبد 
هو ابن أخي ابن وهب، قال » امعاجل«الكالابذي: قال أبو أمحد احلاكم: أمحد بن وهب يف 

احلاكم أبو عبد هللا: من قال هذا وهم وغلط دليله أن املشايخ الذين ترك البخاري الرواية عنهم 
سائر مصنفاته وليس له عن ابن أخي ابن وهب رواية يف موضع،  قد روى عنهم يف» اجلامع«يف 

نه. قال أبو نصر: قال ابن َمْنَده:  فهذا يدل على أنه مل يكتب عنه أو كتب عنه مث ترك الرواية ع
حدثنا أمحد عن ابن وهب فهو ابن صاحل ومل خيرج عن ابن أخي »: اجلامع«كما قال البخاري يف 

حدث عن أمحد بن عيسى نسبه. و (يـَتَـَناوبُوَن) أي جييئون ، وإذا »الصحيح«ابن وهب يف 
َيْأُتوَن ِيف الُغَباِر) النتياب اجمليء نواًب، وأصله ما كان من قرب كالفرسخ والفرسوا خني. وقوهلا: (فـَ

قال ابن قـُْرُقوٍل: كذا رواه الَفِ◌ربري، وحكاه اَألِصيلي عن النسفي، قال: وهو وهم والصواب: 
والَعباية لغتان َباء ويصيبهم الغبار> وقال: كذا هو عند القابسي. والعباءة <فيأتون يف العَ 

، مشهوراتن، وهللا أعلم. (اَبُب َوْقُت اجلُ  ُمَعِة ِإَذا زَاَلِت الشَّْمُس) وََكَذِلَك يـُْرَوى َعْن ُعَمَر، َوَعِليٍّ
األثر عن أيب بكر وعمرو بن مسعود يف  َوالنـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري، َوَعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث. قال ابن املنذر:

لصحابة ال تثبت، الزوال ال يثبت. وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: اآلاثر عن هؤالء ا جواز صالة اجلمعة قبل
 وقال الشيخ حميي الدين: أما األثر عن أيب بكر وعمر وعثمان فضعيف ابتفاقهم. انتهى كالمه.
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كيع وكأنه غري جيد ملا نـُبَـيُِّنُه، أما التعليق املروي عن عمر فذكره ابن أيب شيبة بسند صحيح عن و 
ن اثبت بن احلجاج الكاليب عن عبد هللا بن َسْيَدان السَُّالمي قال: عن جعفر بن برقان ع

يِق، َفَكاَنْت ُخْطبَـُتُه َوَصَالتُُه قـَْبَل ِنْصِف النـََّهاِر، مثَُّ َشِهْد�َ « دِّ  َمَع َشِهْدُت اْجلُُمَعَة َمَع َأِيب َبْكٍر الصِّ
َتَصَف النـََّهاُر، مثَُّ َشِهْدَ� َمَع ُعْثَماَن، َفَكاَنْت ُخْطبَـُتُه  تُُه ِإَىل َأْن َأُقولَ ُعَمَر، َفَكاَنْت ُخْطبَـُتُه َوَصَال  انـْ

اثبٌت قال ابن سعد:  » َوَصَالتُُه ِإَىل َأْن َأُقوَل زَاَل النـََّهاُر، َفَما رَأَْيُت َأَحًدا َعاَب َذِلَك َوَال أَْنَكَرهُ 
، وابن َسْيَدان »الثقات«كتاب بن حبان وابن خلفون يف  كان ثقة وكذا قاله أبو داود، وذكره ا

، وابن سعد يف مجلة الصحابة وكذا ابن »الثقات«وثـََّقُه العجلي، وذكره ابن حبان يف كتاب 
» موطأ مالك«ويف ».مسنده«شاهني وبعده أبو موسى وغريه، وروى حديثه هذا أيًضا أمحد يف 

 طَاِلٍب تـُْوَضُع ِإَىل ِجَداِر اْلَمْسِجِد اْلَغْرِيبِّ َسًة ِلَعِقيِل ْبِن أِيب ُكْنُت َأَرى ِطْنفِ «عن عمه عن أبيه قال: 
َيِقْيُل قَائِ  ْنِفَسَة ُكلََّها ِظلُّ اجلَِْداِر َخَرَج ُعَمُر مثَُّ يْرِجُع بـَْعَد َصَالِة اْجلُُمَعِة فـَ َلَة فَِإَذا َغِشَي الطِّ

، ألن ظل اجلدار ما اجلمعة كانت قبل الزوالقال ابن حزم: هذا يوجب أن صالة عمر ».الضَُّحى
دام يف املغرب منه شيء فهو قبل الزوال، فإذا زالت الشمس صار الظل يف اجلانب الشرقي وال 
بد. وأما التعليق عن علي فذكره ابن أيب شيبة عن وكيع عن أيب العنبس عمرو بن مروان عن أبيه 

، ِإَذا زَ «قال:  ُع َمَع َعِليٍّ ثـََنا علي بن مسهر، َحدَّثَنا إمساعيل بن ُمسَْيع وَحدَّ ».اَلِت الشَّْمسُ ُكنَّا ُجنَمِّ
ًئا َوَأْحَياً� َال جنَِدُ «عن أيب َرزِين قال:  وهذا الثاين » ُكنَّا ُنَصلِّْي َمَع َعِليٍّ اجلُُمَعَة، فََأْحَياً� جنَُِد فـَيـْ

 إسناده صحيح.
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ِلٍب، ُيَصلِّي اجلُُمَعَة ِإَذا زَاَلِت َشِهْدُت َعِليَّ ْبَن َأِيب طَا«ل: وقال ابن حزم: روينا عن أيب إسحاق قا
أَنَُّه َصلََّى َخْلَف َعِليٍّ اجلُُمَعَة «وقال ابن األثري: وقد روى زهري عن أيب إسحاق: ». الشَّْمسُ 

واه ابن وأما التعليق عن النعمان فر ».َصلِّيْ شَّْمُس َوأَنَُّه رَآُه قَائًِما يُ َفَصالََّها اِبهلَاِجَرِة بـَْعَد َما زَاَلِت ال
َكاَن «أيب شيبة بسند صحيح عن عبيد هللا بن موسى، َحدَّثَنا حسن بن صاحل عن مساك قال: 

أيب شيبة بسند ال  والتعليق عن عمرو رواه ابن».النـُّْعَماُن ُيَصلِّْي بَِنا اجلُُمَعَة بـَْعَدَما تـَُزْوُل الشَّْمسُ 
َزاِر، قال:  بشري الَعْبدي، َحدَّثَنا عبُد هللا أبس به عن حممد بن َما «بُن الوليِد َعِن اْلَولِيِد ْبِن اْلَعيـْ

رَأَْيُت ِإَماًما َكاَن َأْحَسَن َصَالًة لِْلُجُمَعِة ِمْن َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث، َكاَن ُيَصلِّيَها ِإَذا زَاَلِت 
َة َكاَن النَّاُس َمَهنَ «املذكور قبل: وذكر البخاري بعد هذا حديث عائشة  - 903».الشَّْمسُ 

َئِتِهْم فَِقيَل َهلُْم: َلِو اْغَتَسْلُتمْ  ] 903¦[خ». أَنـُْفِسِهْم، َفَكانُوا ِإَذا رَاُحوا ِإَىل اجلُُمَعِة، رَاُحوا ِيف َهيـْ
َكاَن «اإلمساعيلي. وعند البيهقي:  ومناسبته هلذا الباب أن الرواح ال يكون إال بعد الرواح قاله



َكاَن النَّاُس َأْهَل «وعند اإلمساعيلي: ».ُمهَّان أَنـُْفِسِهمْ «د أيب داود: وعن». لنَّاُس ُعمَّاَل أَنـُْفِسِهمْ ا
: بفتح امليم واهلاء قَاَل ابُن التِّْنيِ » َعَمٍل، َوَملْ َيُكْن َهلُْم ُكَفاٌة، َفَكانُوا َيُكوُن َهلُْم نـَْقٌل، وَمَهَنة أَنـُْفِسِهمْ 

 هو اخلادم.مجع َماِهن و 

)1/65( 

 

ثـََنا فـَُلْيُح ْبُن ُسَلْيَماَن، عْن ُعْثَماَن ْبِن عبد الرمحن بْ  – 904 ِن َحدَّثَنا ُسَرْيُج ْبُن النـُّْعَماِن، حدَّ
، عْن أََنِس ْبِن َماِلٍك:  ِحَني َمتِيُل  َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي اْجلُُمَعةَ «ُعْثَماَن التـَّْيِميِّ

 ُكنَّا«َحدَّثَنا َعْبَداُن، أْخبَـَرَ� عبد هللا، أْخبَـَرَ� ُمحَْيٌد، عْن أََنٍس:  – 905] 904¦[خ». الشَّْمسُ 
قاَل الرتمذي: هذا هو الذي أمجع عليه أكثر أهل العلم أن ». ُر اِبْجلُُمَعِة َونَِقيُل بـَْعَد اجلُُمَعةِ نـَُبكِّ 

يستدل ملذهب أمحد مبا أسلفناه وحبديث جابر من ِعْنَد ُمْسِلٍم: وقت اجلمعة كوقت الظهر و 
 -يـَْعِين النـََّواِضحَ - َنْذَهُب ِإَىل ِمجَالَِنا ُمَعَة مثَُّ َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي اجلُْ «

مثَُّ نـَْرِجُع فـَُنرِيُح نـََواِضَحَنا، «ئي: وخيدش يف هذه الرواية ما يف النسا» فـَُنِرُحيَها ِحَني تـَُزوُل الشَّْمسُ 
وأيًضا فإنه أخرب أن  ]905¦[خ ».قَاَل ُحمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ قـُْلُت: أَيََّة َساَعٍة؟ قَاَل: َزَواَل الشَّْمسِ 

الصالة والرواح كا� حني الزوال ال أن الصالة قبله. فإن قيل: قوله: (ِحْنيَ الزَّواِل) ال تسع هذه 
اْجَتَمَع يـَْوُم «يجاب أبن املراد نفس الزوالوما يدانيه. ويستدل أيًضا مبا رواه عطاء قال: اجلملة ف

ُمهَا رَْكَعتَـْنيِ ُبْكَرًة، َملْ يَزِْد َعَلْيِهَما  ِد ابنِ ِفْطٍر َويـَْوُم اجلُُمَعِة َعَلى َعهْ  يًعا َفَصالَّ الزُّبـَْريِ، َفَجَمَعُهَما مجَِ
َفُسِئَل ابُن َعبَّاٍس َعْن َذِلَك فـََقاَل: َأَصاَب «واه أبو داود. ويف رواية: ر » َحىتَّ َصلَّى اْلَعْصرَ 

َما ُكنَّا نَِقيُل َوَال نـَتَـَغدَّى ِإالَّ «الشيخني:  د من عندوُيْسَتَدلُّ أيًضا حبديث سهل بن سع».السُّنَّةَ 
 ».مَ بـَْعَد اجلُُمَعِة َعَلى َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
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ُكنَّا ُنَصلِّْي َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «وُيْسَتَدلُّ أيًضا حبديث سلمة بن األكوع عند الشيخني: 
لكن خيدش يف استدالهلم به ما يف » لََّم اْجلُُمَعَة مثَُّ نـَْنَصِرُف َولَْيَس ِلْلِحيطَاِن ِظلٌّ ُيْسَتَظلُّ ِبهِ وسَ 

فإن األوىل مطلقة وهذه مبيَّنة فيها وقُت فعلها وهو » لَْيَس ِلْلِحيطَاِن ِظلٌّ وَ «الرواية األخرى: 
الزوال، ألنه ليس معناه أنه ليس للحيطان  الزوال، ويقال أيًضا هذا حجة للجماعة يف كو�ا بعد

نفى  شيء من الفيء، وإمنا معناه ليس هلا يفٌء كثري حبيث يستظل به املار، مل يـَْنِف أصل الظل وإمنا 
ففيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل، ومعناه: » يـَتَـتَـبَُّع الَفْيءَ «كثريه، ويوضحه الرواية األخرى: 



سطة من الشمس فال يظهر هناك الفيء حبيث يستظل به إال بعد أن حيطا�م قصري وبالدهم متو 
ِقيُل َوَال نـَتَـَغدَّى ِإالَّ َما ُكنَّا نَ «زمن طويل. وُيْسَتَدلُّ أيًضا حبديث سهل بن سعد من عند الشيخني: 

د البخاري، ورمبا وحبديث أنس املذكور عن» بـَْعَد اجلُُمَعِة َعَلى َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َصلَّى اْجلُُمَعَة «عن عمرو بن حيىي َعِن ابِن َأِيب َسِليٍط: » املوطأ«رواه مالك يف 

ِظلٌّ، قال ابن َسِليط: وَُكنَّا ُنَصلِّي اْجلُُمَعَة َمَعُه ونـَْنَصِرُف َوَما ِلْلُجُدِر ».اِبْلَمِديَنِة َوَصلَّى اْلَعْصَر ِمبََللٍ 
 قَاَل َماِلٌك: َوذِلَك لِلتـَّْهِجِري، َوُسْرَعِة السَّْريِ.
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 جيوز البَـتََّة أن تزول الشمس مث خيطب وقال ابن حزم: بني املدينة وِمَلل اثنان وعشرون ميًال وال
َقِد «ي هذه املسافة إال من ركع ركض الربيد، وبقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ميش ويصلي اجلمعة مث

 َهَذا يـَْوٌم َجَعَلُه ِعْيًدا للُمْسِلِمْنيَ َفَصاَر َكالِفْطرِ «وبقوله أيًضا: » اْجَتَمَع ِيف يـَْوِمُكْم َهَذا ِعْيَدانِ 
ضهم حديث أنس األول على حديثه الثاين ورجح بع» َواَألْضَحى فـََتصحُّ الصََّالُة ِيف َوْقِتِهَما

ألمرين: األول: الرواية األوىل أضافها إليه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. والثانية: مل يذكر فيها سيد� 
نـَُبكُِّر) أي �تيها ُبْكَرًة، أي: لتحصيل  رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وال زمانه. قوله: (ُكنَّا

قيلولة إىل بعد الصالة، أل�م لو قالوا قبلها لفاهتم فضيلة البدنة. وُيْسَتَدلُّ البدنة ونؤخر ال
للجماعة حبديث أنس وعائشة املذكورين قبل وابلروا�ت السابقة وحبديث رواه البيهقي من طريق 

ِه وَسلََّم اجلُُمَعَة مثَُّ ُكنَّا ُنَصلِّْي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا علي«ام قال: مسلم بن ُجْنَدٍب عن الزبري بن العو 
َتِدُر اْلَفْيَء، َفَما َيُكوُن ِإالَّ َمْوِضُع اْلَقَدِم َأِو اْلَقَدَمْنيِ  وَلمَّا خرجه احلاكم قال: صحيح اإلسناد. » نـَبـْ

ُعوَن «وسف بن َماهك قال: وعند ابن أيب شيبة: َحدَّثَنا سفياُن عن عمرو عن ي َقِدَم ُمَعاُذ َوُهْم ُجيَمِّ
ُعوا َحىتَّ َتِفيَء اْلَكْعَبُة ِمْن َوْجِهَهاِيف  ورواه الشافعي عن سفيان وقال: » احلِْْجِر، فـََقاَل: َال ُجتَمِّ

َخَرَج «ووجها الباب يريد معاذ حىت تزول الشمس. وقال ابن حزم: روينا عن ابن عباس قال: 
نَ  َوْقُت «عن مغرية عن إبراهيم قال: » املصنف«ويف ».ا ُعَمُر ِحْنيَ زَاَلِت الشَّْمُس َفَخَطبَ َعَليـْ

 ».اجلُُمَعِة َوْقُت الظُّْهرِ 
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َقاِن بـَْعُضُهْم يـَُقْوُل زَ «وعن بالل الَعْبِسي:   اَلِت الشَّْمسُ َأنَّ َعمَّارًا َصلََّى اِبلنَّاِس اجلُُمَعَة َوالنَّاُس َفرِيـْ
َكانُوا ُيَصلُّوَن اْجلُُمَعَة ِيف َعْهِد ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، «وقال ابن عون: ».يـَُقْوُل: َملْ تـَُزلْ  َوبـَْعُضُهمْ 



َهةٌ  وعند ابن ماجه عن سعد ».َوْقُت اجلُُمَعِة ِعْنَد َزَواِل الشَّْمسِ «وعن احلسن: ».َواْلَفْيُء ُهنَـيـْ
َراكِ َلى َعْهِد رَ َن يـَُؤذُِّن عَ َكا«القرظ قال:  ». ُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َكاَن اْلَفْيُء ِمْثَل الشِّ

 (ابٌب ِإَذا اْشَتدَّ احلَرُّ يـَْوَم اجلُُمَعِة)
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، َحدَّثَنا َحَرِميُّ ْبُن ُعَمارََة، َحدَّثَ  - 906 َخْلَدَة ُهَو َخاِلُد نا أَبُو َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر املَُقدَِّميُّ
ْعُت أََنًسا يـَُقوُل:  َكاَن رسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِإَذا اْشَتدَّ البَـْرُد َبكََّر اِبلصََّالِة، «ْبُن ِديَناٍر، مسَِ

: َأْخبَـَرَ� أَبُو َخْلَدَة، ُن ُبَكْريٍ ] قَاَل يُوُنُس بْ 906¦يـَْعِين اجلُُمَعَة. [خ» َوِإَذا اْشَتدَّ احلَرُّ بـَرََّد اِبلصََّالةِ 
وقَاَل: اِبلصََّالِة َوَملْ َيْذُكِر اجلُُمَعَة. هذا رواه اإلمساعيلي عن أيب احلسن الصويف، أْخبَـَرَ� ابن هشام 

وعند ».رَ : الظُّهْ ِإَذا َكاَن اْحلَرُّ أَبـَْرَد اِبلصََّالِة، َوِإَذا َكاَن اْلبَـْرُد َبكََّر هِبَا يـَْعِينْ «عن يونس بلفظ: 
ثـََنا أبُو ِإْسَحاَق ِإْمسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق،  البيهقي: َأْخبَـَرَ� أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َخْنٍب، حدَّ

ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن يَِعيَش، َحدَّثَنا يونُس، أْخبَـَرَ� خالد بن دينار أبو خلدة:  ْعُت أََنًسا َوُهَو َجا«حدَّ ِلٌس مسَِ
َأنَّ اْحلََكَم ْبَن أَيُّوَب «احلََكِم َأِمْريِ الَبْصَرِة َعَلى السَّرِْيِر يـَُقْوُل: ... ) احلديَث. وعند النسائي:  َمعَ 

ِهللا  ُسولِ َأخََّر َصَالَة اْجلُْمَعَة، فـََتَكلََّم يَزِيٌد الضَِّيبُّ َوَ�َدَى أََنًسا َ� َأاَب َمحَْزَة، َشِهْدَت الصََّالَة َمَع رَ 
احلديَث. وقال بشر بن اثبت، » لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوَشِهْدَت َمَعَنا، َفَكْيَف َكاَن ُيَصلِّي؟ ... صَ 

َفَصلَّى بَِنا َأِمٌري اجلُُمَعَة، مثَُّ قَاَل ِألََنٍس: َكْيَف َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «أخرب� أبو خلدة: 
 ».ْهَر؟ُيَصلِّي الظُّ 
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: َحدَّثَنا علي بن حممد بن حامت، َحدَّثَنا أزهر بن مرزوق، َحدَّثَنا بشر بن اثبت،  قَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ
َرَد هِبَا، َولكن ُيَصلِّي «نا أبو خلدة بلفظ: َحدَّثَ  َتاُء يـَُبكَِّر اِبلظُّْهِر, َوِإَذا َكاَن الصَّْيُف أَبـْ ِإَذا َكاَن الشِّ
ورواه البيهقي عن أيب عبد هللا احلافظ أخربين أبو أمحد بن حممد، ».َر َوالشَّْمُس بـَْيَضاُء نَِقيَّةٌ اْلَعصْ 

، َحدَّثَنا أمحد بن عبد الرمحن الُكْزبـََراين، َحدَّثَنا بشر بن اثبت ضيأخرب� إبراهيم بن حممد الفرائ
َتاُء َأخََّرَها«فذكره:  اٍل: اْسُتِدلَّ هبذا احلديث على أن وقت اجلمعة قَاَل ابُن َبطَّ ».َوِإَذا َكاَن الشِّ

 فرق يف ال وقُت الظهر وأ�ا تصلى بعد الزوال وال يكون اإلبراد إال بعد متكن الوقت ويف املعىن
استحباب إقامتها عقب الزوال من شدة احلر ومن غريه، فإن اجلمعة جيتمع هلا الناس فلو انتظروا 

يب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إذا زالت الشمس يف الشتاء والصيف اإلبراد شق عليهم وكذلك كان الن



َوقـَْوِل ِهللا تعاىل: {فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر  على ميقات واحد وهللا تعاىل أعلم. (اَبُب املَْشِي ِإَىل اجلُُمَعةِ 
اُب، ِلَقْوِلِه تـََعاَىل: {َوَسَعى َهلَا ] َوَمْن قَاَل: السَّْعُي الَعَمُل َوالذَّهَ 9ِهللا َوَذُروا اْلبَـْيَع} [اجلمعة: 

لَّى صَ ]) السعي يف لسان العرب يكون اإلسراَع يف املشي واالشتداَد قَاَل 19َسْعيَـَها} [اإلسراء: 
ُتْم َتْسَعْوَن، َوْأُتوَها َمتُْشوَن َوَعَلْيكُ «ُهللا عليِه وَسلََّم:  » ُم السَِّكيَنةُ ِإَذا ُأِقيَمِت الصََّالُة، َفَال أَتُْتوَها َوأَنـْ

 كذا ذكره اهلروي وغريه.
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السعي َعْدٌو دون الشدِّ َسَعى َيْسَعى َسْعًيا، والسعي الكسب وكل عمل من خري »: اْلُمْحَكمِ «ويف 
ل كالفعل، قَاَل ابُن التِّْنيِ: ذهب مالك إىل أن املشي واملُِضيَّ ُيَسمََّيان سعيًا، أو شر َسْعٌي والفع

عمًال، وكل من عمل بيديه أو غريه فقد سعى، وأما السعي مبعىن اجلَْري فهو  من حيث كا�
م ا مبعىن الَعْدو واجلري فيتعدى إبىل، وإن كان مبعىن العمل تعدى ابلالاإلسراع يقال: سعى إىل كذ

ضي. ] وإمنا يتعدى سعى للجمعة إبىل ألنه مبعىن امل19قال تعاىل: {َوَسَعى َهلَا َسْعيَـَها} [اإلسراء: 
ُتوا الصََّالَة ِإالَّ َوَعَلْيِهم وقال احلسن: (َأَما َوِهللا َما ُهَو اِبلسَّْعِي َعَلى اْألَْقَداِم، َوَقْد نـُُهوا َأْن �َْ 

ِكْن اِبْلُقُلوِب َوالنِّيَّاِت َواْلشَّرِْع) وإىل هذا ذهب مالك وأكثر العلماء وهو السَِّكيَنُة َواْلَوقَاُر، َولَ 
وكان عمر بن اخلطاب وابن مسعود يـَْقَرؤْوَن فَاْمُضوا ِإَىل ِذْكِر ِهللا تـََعاَىل. قال  مذهب البخاري.

: وعمر بن اخلطاب: َلْو قـََرأَتـَُها فَاْسَعْوا َلَسَعْيُت َحىتَّ َيسْ  ابن مسعود ُقَط رَِداِئي، وقال عمر ِألُيبٍَّ
للزجاج: وقرأ ابن » املعاين«ويف  وقرأ {فَاْسَعوا} ال تزال تقرأ املنسوخ، كذا ذكره ابن األثري.

وىل، ولو كانت عند عمر مسعود وُأَيب فَاْمُضوا، وقد ُرِوَيْت عن عمر ولكن اتباع املصحف أ
لى أن معىن السعي التصرف يف كل عمل قول هللا فَاْمُضوا ال غري لغريها يف املصحف، والدليل ع

نَساِن ِإالَّ َما َسَعى} ] اآلية، فال اختالف يف أن معناه وأن ليس 40[النجم:  تعاىل: {َوَأْن لَْيَس ِلْإلِ
َحدَّثَنا أبو النضر عن أيب جعفر الرازي عن  »:تفسري عبد بن محيد«لإلنسان إال ما عمل، ويف 

 عالية عن ُأَيب وابن مسعود: أَنـَُّهَما َكاَ� يـَْقَرأاِن فَاْمُضوا ِإَىل ِذْكِر ِهللا.الربيع بن أنس عن أيب ال
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قيل لعمر: إنَّ » تفسري عبد«ويف قوله أيًضا عن عمر ِألُيبٍَّ (ال تزال تقرأ املنسوخ) نظٌر، والذي يف 
اسعوا إىل ذكر هللا، فقال عمُر: ُأَيبٌّ أعلمنا ابملنسوخ. وكان يقرؤها فامضوا إىل ذكر هللا. أُبـَيًّا يقرأ ف

ولكن يقول امضوا إليها، والذكر  ويف التفسري املنسوب البن عباس: ليس السعي إليها ابلرجلني



»: ابإليضاح«ى صالة اجلمعة. وقوله: ({ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة}) ويف تفسري أيب القاسم اجلوزي املسم
{فَاْسَعوا} أي فاقصدوا إىل صالة اجلمعة، وقوله: ({ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة}) أي يف يوم اجلمعة. وملا 

ءة عبد هللا فامضوا قال: اْلُمِضيُّ والسعُي والذهاب يف معىن قرا» املعاين«ذكر الفراء يف كتاب 
اد، وقد قال بعض األئمة: لو واحد ألنك تقول للرجل وهو يسعى يف األرض وليس هذا ابشتد

قرأهتا فاسعوا الْشَتَدْدَت وألسرعت، والعرب جتعل السعي أسرع من املضي، والقول فيها القول 
َحيُْرُم البَـْيُع ِحيَنِئٍذ، قال ابن حزم: روينا من طريق عكرمة عن ابن عباس األول. َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: 

لصالة فإذا قضيت الصالة فَاْشَرتِ َوِبْع، وقال عطاء: ال يصلح البيع يوم اجلمعة حىت يـَُنادى اب
َناَعاُت ُكلَُّها. هذا التعليق رواه عبد بن محيد الكشي يف  روح عن عن »: تفسريه الكبري«َحتُْرُم الصِّ

ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل من شيء حيرم إذا نودي ابألوىل سوى البيع؟ فقال عطاء: إذا 
، واللهو، والصنعات كلها مبنزلة البيع، والرقاد، وأن �يت الرجل أهله، نودي ابألوىل حرم البيع

لصالة  وأن يكتب كتااًب. وقال الزجاج: البيع من وقت الزوال من يوم اجلمعة إىل انقضاء ا
كاحلرام، وقال الفراء: إذا أذن املؤذن َحُرم البيع والشراء، ألنه إذا ُأِمَر برتك البيع فقد ُأِمَر برتك 

 ء، ألن املشرتي والبائع يقع عليهما البيعان.الشرا
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عن حممد بن عجالن عن أيب الزبري عن جابر: قَاَل » تفسري إمساعيل بن أيب ز�د الشامي«ويف 
َحتُْرُم التَِّجارَُة ِعْنَد اَألَذاِن، َوَحيُْرُم الَكَالُم ِعْنَد اخلُْطَبِة، َوحيَِلُّ «عليِه وَسلََّم: ِهللا َصلَّى ُهللا  َرُسولُ 

احلديَث. وذكر عبد سبب نزول هذه اآلية » الَكَالُم بـَْعَد اخلُْطَبِة، َوحتَِلُّ التَِّجارُة بـَْعَد الصََّالةِ 
 عليِه وَسلََّم كا� خيتلفان يف جتارهتما إىل الشام صحاب النيب َصلَّى هللاُ الكرمية: أن رجلني من أ

عً  ا فرمبا َقِدَما يوم اجلمعة ورسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْطُب فـََيَدَعانِِه َويـَُقْوَماِن َفَما ُمهَا ِإالَّ بـَيـْ
حرََّم عليهما ما كان قبل ] ف9ْيَع} [اجلمعة: حىت تقام الصالة فأنزل هللا تبارك وتعاىل: {َوَذُروا البَـ 

ذلك، رواه عن عبيد هللا بن موسى عن موسى بن ُعبَـْيَدَة عن حممد بن كعب الُقَرِظي فذكره. وعن 
] حرم الشراء والبيع، وقال الضحك إذا 9قتادة: {ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُمَعِة} [اجلمعة: 

وب: ألهل املدينة ساعة يوم اجلمعة ينادون َحُرَم اء احلسن مثله وعن أيزالت الشمس، وعن عط
َتاع أهل  البيع وذلك عند خروج اإلمام، وعند ميمون بن مهران كان ذلك إذا أذن املؤذن، وابـْ

القاسم من عطَّاٍر شيًئا وخرج القاسم إىل اجلمعةفوجد اإلمام قد خرج فلما رجع أمرهم أن 
َتَصَف يـَْوَم اْجلُُمَعِة، «عن مسلم بن يسار: » املصنف«يتناقضوه. ويف  ِإَذا َعِلْمَت َأنَّ النـََّهاَر َقِد انـْ

ًئا َتاَعنَّ َشيـْ وكان عمر بن عبد العزيز مينع الناس البيع يوم اجلمعة إذا نودي ابلصالة، ». َفَال تـَبـْ



ْرٍد قلت للزهري: وعن جماهد من ابع شيًئا بعد زوال الشمس يوم اجلمعة فإن بيعه مردود، وعن بُـ 
حيرم البيع والشراء يوم اجلمعة؟ فقال: كان األذان عند خروج اإلمام فأحدث عثمان التأذينة  مىت

 الثالثة فأذن على الزوراء ليجتمع الناس فأراد أن يرتك البيع والشراء عند التأذينة.
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ُرَم البيع إىل أن حيلَّ. مذهب أيب وعن الشعيب يف الساعة اليت ترجى يف اجلمعة قال: فيما بني أن حيَْ 
اْلُمَؤذُِّن األذاَن األول ترك الناس البيع وتوجهوا إىل اجلمعة، واالعتبار ابألذان قبل  حنيفة إذا أذَّنَ 
املعترب األذان بعد الزوال، ويف رواية ابن القاسم عن مالك: عند النداء » املنافع«الزوال، ويف 

ز وقت هب أبو حنيفة وصاحباه وزفر والشافعي إىل أن البيع جيو الثاين واإلمام على املنرب، وذ
النداء مع الكراهة، وقال: أمحد وداود ومالك يف رواية: ال يصح، وعن الثوري البيع صحيح 

وفاعله عاٍص هلل تعاىل. قَاَل ابُن َبطَّاٍل: النهي مل يقع على البيع وإمنا جرى ذكر البيع، أل�م كانوا 
ا�ا، وقد أمجع عن اجلمعة، والنهي املقصود من ذلك: كل ما مينع من إتييشتغلون ابلتجارة 

العلماء على أن املصلي ال حيل له يف صالته بيع وال شراء، فلو قال رجل آلخر: ِبْعِين سلعتك 
بكذا فأجابه اآلخر وهو يف الصالة بنعم أو بكالم ينعقد به البيع، أن البيع جائز وإن كان 

�د بئس ما قاسم عن مالك أن البيع مفسوخ، وروى ابن وهب وعلي بن ز عاصًيا. وروى ابن ال
صنع ويستغفر هللا تعاىل، قال ابن القاسم: ال يفسخ ما عقد حينئذ من النكاح، وال تفسخ اهلبة 
والصداقة والرهن واحلمالة. وقَاَل ابُن التِّْنيِ: كل من لزمه النزول للجمعة حيرم عليه ما مينعه منه 

: وذكر القاضي أبو حممد: أن نكاح أو عمل. قال: واْخُتِلَف يف النكاح واإلجارة قالمن بيع أو 
ينبغي أن َحيُْرَم البيُع والشراُء قبَل الزوال أيًضا »: شرح اهلداية«اهلبات والصدقات مثل ذلك. ويف 

رم عن أمحد حي»: املغين«إذا كان منزله بعيًدا عن اجلامع حبيث يفوت عليه صالة اجلمعة. ويف 
قال: وال يصح هذا وحترمي البيع ووجوب  البيع بزوال الشمس وإن مل جيلس اإلمام على املنرب

 السعي خمتص ابملخاطبني ابجلمعة فأما غريهم فال يثبت يف حقه.
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قال: وذكر ابن أيب موسى يف غري املخاطبني روايتني، قال ابن حزم: وال حيل البيع من أثر استواء 
الزوال وامليل إىل أن تنقضي صالة اجلمعة ويفسخ البيع أبًدا إن  ول أخذها يفالشمس ومن أ

وقع، قال ابن قدامة: وال حيرم غري البيع من العقود وكاإلجارة والصلح والنكاح، وقيل: حيرم 



: ِإذا أذََّن املُ  ْوَم َؤذُِّن يَـ وابألول قال ابن حزم. قال البخاريُّ: قاَل إبـَْراِهيُم بُن َسْعٍد َعِن الزُّْهِريِّ
اجلُُمَعِة َوْهَو ُمَساِفٌر فـََعَلْيِه أْن َيْشَهَد. يف مراسيل أيب داود عن قتيبة عن أيب صفوان َعِن ابِن َأِيب 
َلُه ِذْئٍب عن َصاِلح ْبن َكِثٍري: َأنَّ ابَن ِشَهاٍب َخَرَج ِلَسَفٍر يـَْوَم اْجلُُمَعِة ِمْن َأوَِّل النـََّهاِر، قَاَل: فـَُقْلُت 

ورواه » ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخَرَج ِلَسَفٍر يـَْوَم اْجلُُمَعِة ِمْن َأوَِّل النـََّهار«فـََقاَل:  ِيف َذِلَك،
ثـََنا ابن أيب ذئب عن ابن شهاب بغري واسطة. وقال ابن املنذر: وقد  ابن أيب شيبة عن الفضيل حدَّ

ول اجلماعة أنه ال مجعة على مسافر. قَاَل ابُن عنه مثل ق اْخُتِلَف فيه على الزهري وقد رُِويَ 
َبطَّاٍل: وأكثر العلماء على أنه ال مجعة على املسافر، حكاه ابن أيب شيبة عن علي بن أيب طالب 
وابن عمر ومكحول وعروة بن املغرية ونفر من أصحاب عبد هللا وأنس بن مالك وعبد الرمحن 

وان وابن مسعود والشعيب وعمر بن عبد العزيز، وملا امللك بن مر بن مسرة وإبراهيم النخعي وعبد 
أما السفر »: شرح املهذب«ذكر ابن التني قول الزهري قال: إن أراد هبا فهو قول شاذ. ويف 

قبل طلوع الفجر فيجوز عند� وعند العلماء كافة إال ما حكاه العبدري  -يعين اجلمعة-ليلتها 
ل العشي من يوم اخلميس حىت يصلي اجلمعة وهذا افر بعد دخو عن إبراهيم النخعي قال: ال يس

 مذهب ابطل ال أصل له. انتهى.

)1/76( 

 

بل له أصل صحيح رواه ابن أيب شيبة عن أيب معاوية عن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: 
َلُة اجلُْ « أما السفر يوم اجلمعة بني الفجر و ».ُمَعِة، َفَال َختُْرْج َحىتَّ ُتَصلِّي اْجلُُمَعةَ ِإَذا َأْدرََكْتَك لَيـْ

ر والزبري بن العوام وأبو عبيدة بن اجلراح وابن عمر واحلسن وحممد بن سريين والزوال َفَجوَّزَُه عم
 األصح حترميه وبه قال ابن عمر وعائشة»: شرح املهذب«وبه قال مالك بن أنس، وقال يف 

ن عطية ومعاذ بن جبل، انتهى. قد والنخعي، ويف كتاب البيهقي وعمر بن عبد العزيز وحسان ب
ة أن ابن عمر قال بعكسه، والسند إليه صحيح رواه عن عباد بن سبق من عند ابن أيب شيب

من حديث ابن » األفراد«العوام عن حيىي بن سعيد عن �فع والذي ذكره هو رواه الدَّارَُقْطين يف 
مل َخيَْف فـَْوَت الرفقة ومل ُيَصلِّ اجلمعة يف عة. قال النووي: وأما السفر يوم اجلمعة بعد الزوال إذا هلي

َحدَّثَنا  - 907ال جيوز عند� وبه قال مالك وأمحد بن حنبل وداود، وجوَّزه أبو حنيفة. طريقه ف
َبايَُة ْبُن رِفَاَعَة، ثَنا يَزِيُد ْبُن َأِيب َمْرَميَ، قَاَل: َحدَّثَنا عَ َعِليُّ ْبُن َعْبِد ِهللا، َحدَّثَنا الَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ 

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه قَاَل: َأْدرََكِين أَبُو َعبْ  ِس بُن َجْربٍ َوَأَ� َأْذَهُب ِإَىل اجلُُمَعِة، فـََقاَل: مسَِ
ْعُت َأاَب َعْبٍس يـَُقوُل:» ِبيِل هللاِ َمِن اْغبَـرَّْت َقَدَماُه ِيف سَ «وَسلََّم يـَُقوُل:  احلديَث.  فَِإّينِ مسَِ

انتهى. روى البخاري عن علي بن » َهِذِه َيفْ َسِبْيِل هللاِ أَْبِشْر فَِإنَّ ُخطَاَك «] ويف لفظ: 907¦[خ



عبد هللا املدين، وعلي بن عبد هللا بن إبراهيم لكنه أكثر عن ابن املديين، وابن إبراهيم إمنا روى 
األوسي وقيل: عبد اللهوقيل: كان امسه  عنه حديثًا واحًدا يف النكاح، وأبو عبس امسه عبد الرمحن

 اجلاهلية، شهد بدرًا، ويزيد هذا ابلزاي شامي والذي قالوا كويف.عبد الُعزَّى يف 
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ُرويناه من حديث الرازي: » َحرََّمُهَما ُهللا َعَلى النَّارِ «ويف حديث ابن عمر عن أيب بكر الصديق: 
َبة الرازي، أخرب� صري، أخرب� أمحد بن بد هللا بن املنهال املأخرب� شعيب بن ع احلسن بن ُعتـْ

س، َحدَّثَنا أبو نصر التَّمَّار، أخرب� كوثر بن حكيم عن �فع  أمحد بن عمرو البصري َحدَّثَنا الفالَّ
ذ بن هاين، َحدَّثَنا َحدَّثَنا أبو يعلى، َحدَّثَنا أبو موسى، َحدَّثَنا معا» معجم ابن اْلُمْقِري«عنه. ويف 

عبيد بن عمري مسعت أاب معاوية َعِن ابِن ُعبَـْيِد بِن السَّبَّاِق، َعْن ُعْثَماَن ْبِن حممد بن عبيد هللا بن 
وعند ابن عساكر من ».َما اْغبَـرَّْت َقَدَما رَُجٍل ِيف َسِبيِل ِهللا ِإالَّ َحرََّم هللاُ َعَلْيِه النَّار«َعفَّاَن يرفعه: 

ْفِسْي بَِيِدِه َما اْغبَـرَّْت َقَدَما رَُجٍل َوالَ َوْجُهُه َوالَِّذْي نَـ «يرفعه: ر عن ابن غنم عن معاذ حديث سه
وعند املخلص بسند ».َيفْ َعَمٍل َأْفَضَل ِعْنَد ِهللا يـَْوَم الِقَياَمِة بـَْعَد املْكتُـْوبَِة ِمْن ِجَهاٍد ِيف َسِبْيِل هللاِ 

ويف ». َجَهنََّم ِيف َجْوِف اْمِرٍئ ُمْسِلمٍ  ِبيِل ِهللا، َوُدَخانُ َتِمُع ُغَباٌر ِيف سَ َال جيَْ «جيد عن عبادة يرفعه: 
بسند جيد عن أيب هريرة » مسند أمحد«من حديث عطية عن أيب سعيد مثله. ويف » احللية«

وعنده عن مالك بن ». َمِن اْغبَـرَّْت َقَدَماُه ِيف َسِبْيِل ِهللا َحرََّمُه ُهللا َعَلى النَّارِ «وعنده عن جابر: 
َال تـَْلِثُموا ِمَن اْلُغَباِر ِيف َسِبيِل ِهللا, فَِإنَُّه «. وعند الطرباين عن أيب الدرداء: عبد هللا اخلثعمي مثله

 ».اْلُغَباُر ِيف َسِبيِل ِهللا ِإْسَفاُر اْلُوُجوِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ «وعنده عن أنس: ».ِمْسِك اْجلَنَّةِ 
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ِمَن  َوْجُهُه ِيف َسِبيِل ِهللا ِإالَّ َأمََّن ُهللا َوْجَههُ  َما ِمْن رَُجٍل يـَْغبَـرُّ : «وعند ابن عساكر عن أيب أمامة
وروينا عن ».ةالنَّاِر َوَما ِمْن رَُجٍل يـَْغبَـرُّ َقْدَماُه ِيف َسِبيِل ِهللا ِإالَّ َأمََّن ُهللا َقَدَمْيِه من النَّاِر يـَْوَم اْلِقَيامَ 

عباس عن األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن اخللعي من حديث إمساعيل بن 
وكان أبو هريرة �يت اجلمعة ماشًيا ».ِيف َسِبيِل ِهللا، فـََلْن يَِلَج النَّاَر أََبًدا َمِن اْغبَـرَّْت َقَدَماهُ «عائشة: 

ة فإذا رجع إن شاء ماشًيا وإن شاء راكًبا، وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إىل اجلمع
 حلميد بن زجنويه: َحدَّثَنا أبو أيوب» الفضائل«والعيدين، ذكره ابن أيب شيبة، ويف كتاب 

، عن  الدمشقي، حدَّثـََنا سويد بن عبد العزيز، َحدَّثَنا أَبُو َنِصْريٍ اْلَواِسِطيُّ، عن أيب رََجاٍء اْلُعطَارِِديِّ



ُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: َ� َرُسْوَل َجاَء َأْعَراِيبٌ ِإَىل رَ «أيب بكر الصديق رضي هللا عنه: 
نَـُهنَّ ِلَمِن اْجتَـَنَب اْلَكَبائَِر؟ قَاَل: نـََعْم َوِزَ�َدٌة، َواْلُغْسُل  ِهللا بـََلَغِين أَنَّكَ  تـَُقوُل: اْجلُُمَعُة َكفَّارَاٌت ِلَما بـَيـْ

َها َكَعَمِل ِعْشرِيَن َسَنًة، فَِإَذا فـَرََغ ِمَن اجلُْ يـَْوَم اْجلُُمَعِة َكفَّارٌَة، َواْلَمْشُي ِإَىل  ُمَعِة اْجلُُمَعِة بُكلِّ َقَدٍم ِمنـْ
قاَل: وَحدَّثـََنا إسحاق، َحدَّثَنا بقية عن أيب رجاء عن عمران بن حصني ».ُأِجيَز ِبَعَمِل ِمئَـَيتْ َسَنةً 

سكينة والوقار، واملستحب األصح أن ميشي على ال»: قنية املنية«وأيب بكر فذكرها مثله ويف 
قط، ويف الرجوع اختالف. احلديثان املشي إليها، ألنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ما ركب يف مجعة 

 اللذان بعده تقدم ذكرمها وكذا الباب.
 (ابٌب َال يُِقيُم الرَُّجُل َأَخاُه يـَْوَم اجلُُمَعِة َويـَْقُعَد َمَكانَه)
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ْعُت َ�ِفًعا، مسَِ  مٌَّد، َأْخبَـَر�َ َحدَّثَنا حمَُ  - 911 ْعُت ابَن ُعَمَر َخمَْلُد ْبُن يَزِيَد، َأْخبَـَرَ� ابُن ُجَرْيٍج، مسَِ
قـُْلُت » نـََهى َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن يُِقيَم الرَُّجُل َأَخاُه ِمْن َمْقَعِدِه، َوَجيِْلَس ِفيهِ «يـَُقوُل: 

َرَها. [خلَِناِفٍع: اجلُ  قال �فع: » مسند أيب قـُرََّة السَّْكَسِكي«] يف 911¦ُمَعَة؟ قَاَل: اجلُُمَعَة َوَغيـْ
فكان ابن عمر يقوم له الرجل من جملسه فال جيلس فيه. قال: وذكر ابن جريج عن سليمان بن 

ِقْم َأَحدُُكْم َأَخاُه ِمْن َجمِْلِسِه َال يُ «موسى أن جابر بن عبد هللا قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
إمنا ُكرَِه ذلك، ألن »: املغين«اْفَسُحوا).ذكر ابن قدامة يف  مثَُّ ُخيَاِلُفُه ِإَىل َمْقَعِدِه َوَلِكْن لِيَـُقْل:

املسجد بيت هللا تعاىل والناس فيه سواء فمن سبق إىل مكان فإن قدَّم صاحًبا فجلس يف موضع 
جلسه مكانه كما كان ابن سريين يفعل يرسل غالمه يوم اجلمعة فيجلس يف حىت إذا جاء قام وأ

م، فإن مل يكن له �ئب وجاء فقام له شخص ليجلسه مكانه جاز، مكان فإذا جاء حممد قام الغال
ألنه قام ابختياره، فإن انتقل القائم إىل مكان أقرب من األول إىل مساع اخلطبة فال أبس، وإن 

َه وحيتمل أنه ال يكره، ألن تقدمي أهل الفضل إىل ما يلي اإلمام مشروع لقوله انتقل إىل دونه ُكرِ 
انتهى. كنت يوًما أصلي العصر يف » ْلَيِلِين ِمْنُكْم ُأوُلو اْألَْحَالِم َوالنـَُّهى«وَسلََّم: َصلَّى ُهللا عليِه 

الشافعية يف وقته مسجد فجاء الشيخ زين الدين عمر بن أيب احلزم املعروف اببن الكتَّاين شيخ 
ى ابإليثار على اإلطالق فتأخرت له عن مكاين فأىب وصلى يف غريه، فلما فرغ قال يل: أ� ال أر 

 يف الُقَرِب.
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قال ابن قدامة: فلو آثر شخًصا مبكانه مل جيز لغريه أن يسبقه إليه، وقال ابن َعِقْيٍل: جيوز ألن 
مكان ففيه وجهان: أحدمها:  ، وإن فرش مصاله يفيام فبقي على األصلالقائم أسقط حقه ابلق

جيوز رفعه واجللوس يف موضعه، ألن السبق ابألجسام ال ابملصلى. والثاين: ال جيوز، وقال القاضي 
أبو الطيب: جيوز إقامة الرجل يف ثالث صور وهو أن يقعد يف موضع اإلمام، أو يف طريق مينع 

. كأنَّ البخاري َحنَا يف تبويبه إىل تقبل القبلة. انتهىأو بني يدي الصف مسالناس من املرور فيه، 
أن الزحام يكون يف اجلمعة كثريًا واالحتياج إىل اجللوس يف مكان الغري موجوًدا، واملقصود من 

 ِة)ذلك التبكري إىل اجلمعة فإنه إذا بكَّر مل حيتج إىل شيء من ذلك. (اَبُب اْألََذاِن يـَْوَم اْجلُُمعَ 
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، َعِن السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد، قَاَل:  - 912 ثـََنا ابن َأِيب ِذْئٍب، َعِن الزُّْهِريِّ  َكانَ «َحدَّثَنا آَدُم، حدَّ
َربِ َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ  لََّم َوَأِيب َبْكٍر النَِّداُء يـَْوَم اجلُُمَعِة َأوَّلُُه ِإَذا َجَلَس اِإلَماُم َعَلى اِملنـْ

بُو َعْبِد ِهللا: الزَّْورَاُء: قَاَل أَ » ُعَمَر، فـََلمَّا َكاَن ُعْثَماُن وََكثـَُر النَّاُس زَاَد النَِّداَء الثَّالِثـََعَلى الزَّْورَاءِ وَ 
ٌن َملْ َيُكْن ِللنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُمَؤذِّ «] ويف لفظ عنه: 912¦َمْوِضٌع اِبلسُّوِق اِبْلَمِديَنِة. [خ

َر َواِحدٍ  ثـََبَت اَألْمُر َعَلى َأَمَر ُعْثَماُن اِبَألَذاِن الثَّاِلِث، فَُأذَِّن ِبِه َعَلى الزَّْورَاِء، فَـ «ويف لفظ: ».َغيـْ
وعند الشافعي َحدَّثَنا بعض أصحابنا عن أيب ».َأَمَر ُعْثَماُن اِبَألَذاِن الثَّاِلثِ «ويف لفظ: ».َذِلكَ 

وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: زاد فيه غري السائب ». ُعْثَماُن اْألََذاَن اْألَوََّل َعَلى الزَّْورَاءِ مثَُّ َأْحَدَث «ذئب وفيه: 
َر ُمَؤذٍِّن َواِحدٍ َملْ َيُكْن « انتهى كالمه. وفيه نظٌر ملا أسلفناه من ». ِللنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َغيـْ

َكاَن ِبَالٌل يـَُؤذُِّن ِإَذا «النسائي عن السائب:  عند البخاري أن السائب قال: ذلك ال غريه. وعند
َربِ يـَْوَم اْجلُُمَعِة فَِإَذا نـََزَل َأقَاَم، مثَُّ َكاَن َكَذِلَك ِيف َجَلَس َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعَلى ا ْلِمنـْ

ْي َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َكاَن يـَُؤذَُّن بـَْنيَ َيدَ «وأليب داود: ».زََمِن َأِيب َبْكٍر، َوُعَمرَ 
َربِ يـَْوَم اْجلُُمَعِة َعَلى اَببِ   ».اْلَمْسِجِد، َوَأِيب َبْكٍر، َوُعَمرَ  َجَلَس َعَلى اْلِمنـْ
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اْجلُُمَعِة َكاَن النَِّداُء الَِّذي ذََكَر ُهللا تعاىل ِيف اْلُقْرآِن يـَْوَم «عن السائب: » صحيح ابن خزمية«ويف 
َماُم, َوِإَذا قَاَمِت الصََّالُة ِيف زََمِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر, إِ  َحىتَّ َكاَن َذا َخَرَج اْإلِ

َذا ْوِلِه: َوإِ قال ابن خزمية: والدليل على أنه أراد ِبقَ ». ُعْثَماُن, َفَكثـَُر النَّاُس, فََأَمَر اِبلنَِّداِء الثَّاِلثِ 
، َعِن ابِن قَاَمِت الصََّالُة: النَِّداَء الثَّاِينَ اْلُمَسمَّى ِإقَاَمًة، َأنَّ َسْلَم ْبَن ُجَناَدَة َحدَّثَنا قال: َحدَّثَنا وَِكيعٌ 



، َعِن السَّاِئِب:  , َوَأِيب عليِه وَسلَّمَ َكاَن اْألََذاُن َعَلى َعْهِد النيبِّ َصلَّى ُهللا «َأِيب ِذْئٍب، َعِن الزُّْهِريِّ
تفسري «ويف ».ءِ َبْكٍر, َوُعَمَر َأَذانـَْنيِ يـَْوَم اْجلُُمَعِة, َحىتَّ َكاَن زََمُن ُعْثَماَن, فََأَمَر اِبْألََذاِن اْألَوَِّل اِبلزَّْورَا

َحدَّثَنا عبد امللك بن عمرو، َحدَّثَنا عبد هللا بن جعفر عن إمساعيل بن حممد عن » عبد بن محيد
َربِ يـَْوَم اْجلُُمَعِة ِيف زََمِن ا«لسائب قال: ا لنَِّداُء الَِّذي ذََكَر ُهللا ِيف اْلُقْرآِن ِإَذا َجَلَس اِإلَماُم َعَلى اْلِمنـْ

وََكثـَُر  النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر, َوَعامَِّة ِخَالَفِة ُعْثَماَن فـََلمَّا تـََباَعَدِت املَناِزلُ 
احلديَث. ويف » اُس َأَمَر اِبلنَِّداِء الثَّاِلِث فـََلْم يُِعْب َذِلَك َعَلْيِه َوِعْيَب َعَلْيِه ِإْمتَاُم الصََّالِة ِمبًِىن النَّ 
عن ابن جريج قال سليمان بن موسى: َأوَُّل َمْن زَاَد اْألََذاَن اِبْلَمِديَنِة » مصنف عبد الرزاق«

َر َأَذاٍن َواِحٍد.اٌء: َكالَّ ُعْثَماُن، قَاَل َعطَ  َا َكاَن َيْدُعو النَّاَس ُدَعاًء، َوَال يـَُؤذُِّن َغيـْ  ِإمنَّ
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َا ُهَو » تفسري عبد«ويف  َحدَّثَنا عبيد هللا بن موسى عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ِإمنَّ
ٍم، َعْن ِهَشاِم وعند احلاكم من حديث ُمْصَعُب ْبُن َسالَّ  يـَْوَم اجلُُمَعِة ِإَذا َخَرَج اِإلَماُم.َأَذاٌن َوِإقَاَمٌة 

َكاَن رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َخَرَج قـََعَد َعَلى «ْبِن اْلَغاِز، َعْن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر: 
َربِ فََأذََّن ِبَالٌل فَِإَذا  وقال: صحيح اإلسناد، وهشام ممن جيمع » فـَرََغ ِمْن ُخْطَبِتِه َأقَاَم الصََّالةَ اْلِمنـْ

َماِم، «عن احلسن: » املصنف«ه. ويف حديث النَِّداُء اْألَوَُّل يـَْوَم اْجلُُمَعِة الَِّذي َيُكوُن ِعْنَد ُخُروِج اْإلِ
َعِة عند اْألََذاُن اْألَوَُّل يـَْوَم اْجلُمُ « وكذا قاله ابن عمر. ويف رواية:» َوالَِّذي قـَْبَل َذِلَك ُحمَْدثٌ 

ويف لفظ: ».َأْحَدَث اْألََذاَن اْألَوََّل ُعْثَماُن، لِيُـْؤَذَن َأْهُل اْألَْسَواقِ  َأوَُّل ِمنْ «وعن الزهري: ».ِبْدَعةٌ 
 ».فََأْحَدَث ُعْثَماُن التَّْأِذيَنَة الثَّالِثََة، َعَلى الزَّْورَاِء لَِيْجَتِمَع النَّاسُ «

)1/84( 

 

كحول عن معاذ: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا ك عن بـُْرِد بِن ِسَناٍن عن مويف تفسري ُجَوْيِرب عن الضحا
لََّم َكاَن �َُْمُر ِبَالًال َأْن يـَُؤذَِّن يـَْوَم اجلُُمَعِة َأَذاً� َواِحًدا، َوفـََعَلُه أَبْو َبْكٍر رضي هللا عنه ِمْن عليِه وسَ 

َكثـَُر اجلُُمَعَة َأَذاً� َواِحًدا، فـََلمَّا َكاَنْت ِخَالَفُة ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاِب وَ  بـَْعِدِه َفَكاَن يـَُؤذُِّن بـَْنيَ َيَدْيِه يـَْومَ 
نـَْني َأْن يـَُؤذَِّ� للنَّاِس اِبجلُُمَعِة َخارًِجا ِمَن املْسِجِد َحىتَّ َيْسَمَع النَّاُس األَ  َذاَن، املْسِلُمْوَن َأَمَر ُمَؤذِّ

وَسلََّم َوبـَْنيَ َيَدْي َأِيبْ َدْيِه َكَما َكاَن يـَْفَعُل املَؤذُِّن بـَْنيَ يََديِّ النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه َوَأَمَر َأْن يـَُؤذََّن بـَْنيَ يَ 
َتَدْعَناُه ِلَكثْـَرِة املْسِلِمْنيَ وأما األذان الثاين فـَهُ  َو السُّنَُّة َبْكٍر مثَُّ قَاَل ُعَمُر: َأمَّا اَألَذاُن اَألوَُّل فـََنْحُن ابـْ

»: اهلداية«اُم) قال صاحب ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َماِضَيًة. قوله: (ِإَذا َجَلَس اِإلمَ 



وإذا صعد اإلمام املنرب جلس وأذن املؤذنون بني يديه بذلك جرى التوارث ومل يكن على عهد 
ن بطال: هذا اجللوس سنة عند النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم سوى هذا األذان وهذا يرد قول اب
: (وَملْ َيُكْن لَُه َغْري ُمَؤذٍِّن واحٍد) يعين العلماء، وقال أبو حنيفة: ال جيلس اإلمام قبل اخلطبة. وقوله

لصالة اجلمعة، وإال فقد سبق يف ابب األذان أنه كان له من املؤذنني غري واحد، وحيتمل قوله هنا 
: أراد به التأذين فجاء بلفظ املؤذن، ألن فيه داللة على أنه أراد بالًال ملواظبته. قَا َل اِإلْمسَاِعْيِليُّ

 على التأذين.
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نُ  بَـَر َوَجَلَس َأذََّن اْلُمَؤذِّ وَن َعَلى وقال ابن حبيب: َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا رَِقَي اِملنـْ
ى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيِْطُب. وزعم نـُْوا َثالَثًَة فَِإَذا فـَرََغ الثَّاِلُث قَاَم َصلَّ املَناِبِر َواِحًدا بـَْعَد َواِحٍد وََكا

أن هشام بن عبد امللك هو الذي أحدث األذان بني يديه، وإمنا كان »: اجملموعة«مالك يف 
ُشبَِّه د إذا جلس اإلمام على املنرب. قال ابن عبد الرب: وقد األذان على املنابر واحًدا بعد واح

ة، وأنكر أن يكون األذان يف اجلمعة بني يدي على قوم من أصحابنا يف موضع األذان يوم اجلمع
اإلمام كان يف زمن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأيب بكر وعمر وزعموا أن ذلك ُأْحِدَث يف زمن 

» املصنف«فقد بينا من  على قلة علم قائله. قاَل: والنداء الثالث هو اإلقامة هشام، وهذا يدلُّ 
ألذان الثاين يف حديث السائب إمنا يعين به اإلقامة لقوله َصلَّى هللاُ وغريه ما هو هذا النداء، وأن ا

ر: واختلف الناس يعين بني كل أذان وإقامة. قال أبو عم» بـَْنيَ ُكلِّ َأَذانـَْنيِ َصَالةٌ «عليِه وَسلََّم: 
مؤذنون؟ فذكر ابن عبد احلكم عن مالك إذا جلس  هل يؤذن بني يدي اإلمام مؤذن واحد أو

على املنرب و�دى املنادي وهذا يدل على أن النداء عنده لواحد بني يدي اإلمام كما يف اإلمام 
َماُم َعَلى اِملنْـ «حديث السائب، وعن ابن القاسم عن مالك:  نـُْونُ ِإَذا َجَلَس اْإلِ » َربِ َوَأذََّن املَؤذِّ

أَنـَُّهْم َكانُوا ِيف زََمِن ُعَمَر ْبِن «ُدُه حديث الزهري عن ثـَْعَلَبَة ْبِن َأِيب َماِلٍك: بلفظ اجلماعة، َشاهِ 
َربِ، َوَأذََّن اْلُمَؤذِّنُون ...   .احلديثَ » اْخلَطَّاِب، ُيَصلُّوَن َحىتَّ َخيُْرَج فَِإَذا َجَلَس َعَلى اْلِمنـْ
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أن  قال أبو عمر: ومعلوم عند العلماء أنه خيرجوكذا حكاه الطحاوي عن أيب حنيفة وأصحابه، 
ة يف كل صالة إذا كان ذلك مرتادفًا ال مينع من إقامة الصالة، يكون املؤذنون واحًدا أو مجاع

نـُْوَن ِيفْ َأْسَفِل املْسِجِد لَْيُسْوا بـَْنيَ َيَدِي اِإلَماِم، فـََلمَّا َكاَن ُعْثَماُن َجعَ «وعن الداودي:  َل َكانـُْوا يـَُؤذِّ



نـُْوَن بـَْنيَ  َمْن يـَُؤذُِّن َعَلى الزَّْورَاِء َوِهَي كالصَّْوَمَعِة فـََلمَّا َكانَ  ِنْنيَ َأْو بـَْعَضُهْم يـَُؤذِّ ِهَشاُم َجَعَل املَؤذِّ
و (الزَّْورَاء) قَاَل ابُن َبطَّاٍل: هو حجر كبري عند ابب املسجد، وقال أبو ».َيَدْيِه َفَصاُرْوا َثالَثَةً 

بقوله: ِإين  دودة ومتصلة ابملدينة، وهبا كاَن ملك ُأَحْيَحَة بن اجلُالِح وهي اليت عىنعبيد: هي مم
ُمِقْيٌم َعَلى الزَّْوراِء َأْعُمُرها ... ِإنَّ الَكرَمي َعَلى اِإلخواِن ُذو املاِلوقال أبو عبد هللا احلموي: هي 

»: فتاوى ابن يعقوب اخلاصي«قرب اجلامع مرتفعة كاملنارة، وفرق بينها وبني أرض أجنحة، ويف 
َربِ)هي املدينة. األبواب األربعة بعد تقدم ذكرها. (ابَ   ُب اخلُْطَبِة َعَلى اِملنـْ

َربِ «َوقَاَل أََنٌس:  هذا ذكره البخاري مسنًدا يف حنني » َخَطَب النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعَلى اِملنـْ
 اجلذع وغريه.

 ]917¦وحديث سهل تقدم. [خ - 917
ثـََنا ُحمَمَُّد بْ  - 918 ُن َجْعَفٍر، أْخبَـَرِين َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، أْخبَـَرِين ابُن َحدَّثَنا َسِعيُد ْبُن َأِيب َمْرَميَ، حدَّ

َع َجاِبَر ْبَن عبد هللا قَاَل:  فـََلمَّا  َكاَن ِجذٌْع يـَُقوُم ِإلَْيِه النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم،«أََنٍس، أنَُّه مسَِ
ْعَنا لِْلِجذِْع ِمْثَل َأْصَواِت ا بَـُر مسَِ لِعَشاِر َحىتَّ نـََزَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََوَضَع ُوِضَع َلُه اِملنـْ

 ]918¦[خ». َيَدُه َعَلْيهِ 
عَ   َجاِبَر ْبَن عبد هللا. قَاَل ُسَلْيَماُن: َعْن َحيَْىي، أْخبَـَرِين َحْفُص بُن ُعبَـْيِد هللا بن أََنٍس: مسَِ
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التعليق عن سليمان هذا رواه البخاري يف عالمات النبوة مسنًدا عن حيىي عن حفص، ذكر أبو 
بن بالل قاال: وقد روى هذا احلديث عن حيىي عن حفص مسعود وخلف أن سليمان هذا هو ا

اع بعضهم من بعض. انتهى  بن عبد هللا سليمان بن كثري العبدي كما قال ابن بالل ومل يذكره مس
 كالمهما.

سعيد بن  وفيه نظر من حيث إن الدَّارَُقْطين ذكر أن سليمان بن كثري رواه عن حيىي بن سعيد عن
مسعود الدمشقي أن البخاري إمنا قال يف حديث حممد بن جعفر املسيب عن جابر، وزعم ابن 

 عن حيىي عن ابن أنس ومل ُيَسمِِّه، ألن ابن جعفر يقول فيه:
عن حيىي عن عبيد هللا بن حفص بن أنس، فقال البخاري: عن ابن أنس ليكون أقرب إىل 

 الصواب. انتهى كالمه.
أيب كثري قال كما قال حممد بن جعفر، وفيه  يث إ�َّ وجد� غري حممد بن جعفر بنوفيه نظر من ح

 داللة أن ذلك ليس منه إمنا هو من حيىي بن سعيد.
: أخرب� املَِنيعي عن هارون بن عبد هللا، َحدَّثَنا يعقوب بن حممد، َحدَّثَنا عبد هللا قَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ 



ثَ  قال يعقوب: إمنا هو حفص  نا حيىي بن عبد هللا بن حفص بن أنس،بن يعقوب بن إسحاق، َحدَّ
َنا ابن أيب بن عبيد هللا بن أنس ولكن هكذا َحدَّثَنا عن جابر قال: َحدَّثـََناه حممد بن اهليثم، حدَّثَـ 

مرمي عن حممد بن جعفر عن حيىي عن حفص بن عبيد هللا عن جابر يف حنني اجلذع، ورواه أيًضا 
بن أنس ذكره الدَّارَُقْطين وقال: هو  زيز عن حيىي بن سعيد عن حفص بن عبيدسويد بن عبد الع

ميدي يف الصواب، فدلَّ ما ذكر� أن اخلالف ليس من ابن جعفر إمنا هو من حيىي، وزعم احل
اتريخ «إال هذا احلديث الواحد. ويف » الصحيح«أنه ليس البن أنس عن جابر يف » مجعه«

ع يف رواية أيب ذر حفص بن هللا بن حفص وال يصح عبيد هللا، ووققال بعضهم: عبيد » البخاري
 عبد هللا والصواب عبيد هللا ابلتصغري.
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، ومجع عشائَر محلها، قال ابن جين: مجع ِعَشاٍر َعَشائِرُ و (الِعَشاُر): الناقة تبلغ عشرة أشهر من 
وقيل: الِعَشار اسم يقع على »: اْلُمْحَكمِ «، ويف »املخصص«َشَراَوات ذكره يف ومجع ُعَشراَء: عُ 

 النـُّْوِق حىت ينتج بعضها وبعضها يُنَتَظر نتاُجها.
 قال الفرزدق:

 َعاَء َقْد َحَلَبْت َعَليَّ ِعَشاِريَكْم َعمٍَّة َلَك َ� َجرِيُر َوَخاَلٍة ... َفدْ 
اها عشارًا أل�ا حديثة العهد ابلنِّتاج وقد وضعت قال بعضهم: ليس للعشار لنب، وإمنا مس

أوالدها، وَعشََّرِت النَّاقُة وَأْعَشرْت صارت ُعَشَراء، وأعشرت أيًضا أتى عليها من نَتاجها عشرة 
 أشهر.

ِعَشاُر لُقَّح اإلبل، وعن األصمعي إذا بلغت يف محلها عشرة قال الفراء: ال» هتذيب األزهري«ويف 
ء مث ال يزايلها ذلك االسم حىت تضع وبعدما تضع ال يزايلها، وقال الليث: أشهر فهي ُعَشرا

َعشََّرت فهي ُعَشَراء ومجعها ُعْشراوات، واجلميع الِعَشار قال: ويقع اسم العشار على النـُّْوِق اليت 
 ها متقارب.نُِتَج بعُضها وبعض

راء، وعن الفراء جتمع قال قطرب: قالوا أيًضا: أول ما َتلقح فهي ُعشَ »: اْلُموِعبِ «ويف 
ُعَشراوات يبلغون األْلف، وعن الداودي فيما ذكره ابن قـُْرُقوٍل هي اليت معها أوالدها، وعند 

َعال غَري نـَُفساء اخلطايب هي اليت قاربت الوالدة. وعند ابن التني: ليس يف الكالم فـَُعالء على فِ 
 وجتمع على نفساوات وُعَشراء على عشراوات.

حنني اجلذع أعظم من اخضراره وإمثاره فإن اإلمثار واالخضرار »: أنوار الفجر« يف قال ابن العريب



يكو�ن فيه بصفة واحلنني واألنني ال يكو�ن يف جنسه حبال، وذكر القزَّاز أن هذا فيه رد على 
 ياَح َضْرٌب من الكالمالقدرية، ألنَّ الصِّ 
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َكاَن النَِّيبُّ «وهم ال جيوزون الكالم إال ممن له فم ولسان، وأما حديث جابر من عند ابن ماجه: 
بَـَر، َسلَّمَ  فمن رواية ابن هليعة وكذا حديث ابن عمر مثله » َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َصِعَد اْلِمنـْ

َكاَن «بسند جيد عن ابن عمر:  عبد هللا األنصاري، وعن أيب داود َضعََّفُه ابن عدي بعيسى بن
بَـَر َحىتَّ يـَْفرََغ اْلُمَؤذُِّن مثَُّ يـَُقوُم، فـََيْخُطُب، مثَُّ جيَْ  ِلُس َفَال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َجيِْلُس ِإَذا َصِعَد اْلِمنـْ

 ».يـََتَكلَُّم، مثَُّ يـَُقوُم فـََيْخُطبُ 
النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َخَطَب  َكانَ «ند فيه ضعف عن سعيد القرظ: وعند ابن ماجه بس

 ».ِيف اْحلَْرِب َخيُْطُب َعَلى قـَْوٍس، َوِيف اْجلُُمَعِة َعَلى َعًصا
تَـوَكًِّئا َعَلى قَاَم النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مُ «وعن اْحلََكِم ْبِن َحْزٍن عند أيب داود بسند ال أبس به: 

 احلديَث.» ْوٍس، َفَحِمَد اهللَّ ... َعًصا، َأْو قَـ 
َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َكاَن َخيُْطُب قَائًِما، مثَُّ «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن جابر بن مسرة: 

َقْد َوِهللا َصلَّْيُت ُطُب َجاِلًسا فـََقْد َكَذَب، فَـ َجيِْلُس، مثَُّ يـَُقوُم فـََيْخُطُب قَائًِما، َفَمْن قاَل إنَُّه َكاَن خيَْ 
وممن كان خيطب قائًما أو أمر به: اخللفاء األربعة رضي هللا عنهم ». َمَعُه َأْكثـََر ِمْن أَْلَفْي َصَالةٍ 

 واملغرية والنعمان بن بشري وأبو هريرة وابن مسعود وابنه أبو عبيدة وابن سريين.
وابن عباس عنه »  عليِه وَسلََّم َخيُْطُب قَائًِماَكاَن النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ «أبيه: ورواه جعفر بن حممد عن 

 أيًضا من رواية احملاريب َحدَّثَنا حجاج عن احلكم عن مقسم عنه.
َنا رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْطُب قَائًِما«(اَبُب اخلُْطَبِة قَائًِما) َوقَاَل أََنٌس:  هذا ذكره ». بـَيـْ

 االستسقاء. يف» صحيحه«مسنًدا يف 
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ثـََنا ُعبَـْيُد هللاِ  - 920 ثـََنا َخاِلُد ْبُن احلَاِرِث، حدَّ ، عْن َحدَّثَنا ُعبَـْيُد هللا بن ُعَمَر الَقَوارِيِريُّ، حدَّ
ائًِما، مثَُّ يـَْقُعُد، مثَُّ يـَُقوُم َكَما َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْطُب قَ «َ�ِفٍع، عِن ابِن ُعَمَر: 

 ]920¦[خ». تـَْفَعُلْوَن اآلنَ 
نَـُهَماَكاَن خيَْ «ويف لفظ:  ، يـَْقُعُد بـَيـْ  ».ُطُب ُخْطبَـتَـْنيِ



ى طهارة، ألن القيام فيها متوارث مث هي شرط لصحة الصالة مذهب أيب حنيفة خيطب قائًما عل
قاعًدا أو على غري طهارة جاز مع الكراهة، اْسُتِدلَّ فيستحب فيها الطهارة كاألذان، فإن خطب 

: َأنَّ َكْعَب ْبَن ُعْجَرَة رضي هللا عنه، َدَخَل »صحيحه«هلم حبديث رواه مسلم بن احلجاج يف 
َخيُْطُب قَاِعًدا، ْمحَِن ابُن ُأمِّ اْحلََكِم َخيُْطُب قَاِعًدا، فـََقاَل: اْنُظُروا ِإَىل َهَذا اْخلَِبيِث اْلَمْسِجَد َوَعْبُد الرَّ 

َما رَأَْيُت  «قال: » ح ابن خزميةصحي«].ويف 11َوقْد قَاَل ُهللا تـََعاَىل: {َوتـَرَُكوَك قَائًِما} [اجلمعة: 
قالوا: فإنكار كعب عليه » ْنيَ َخيْطُب َوُهَو َجاِلٌس، يـَُقْوُل َذِلَك َمرَّتـَْنيِ َكاليَـْوِم َقطُّ ِإَماًما َيؤمُّ املْسِلمِ 

 كه السنة، ولو كان القيام شرطًا ملا صلوا معه مع تركإمنا هو لرت 
َجَلَس َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «الباب بعد هذا: الفرض، وعند البخاري من أيب سعيد يف هذا 

َربِ َوَجَلْسَنا َحْوَلهُ وَسلََّم َذاَت يـَوْ  ْعَواًدا ُمِري ُغَالَمِك يـَْعَمْل ِيل أَ «وتقدم حديث سهل: » ٍم َعَلى اِملنـْ
 ».َأْجِلْس َعَلْيِهنَّ ِإَذا َكلَّْمُت النَّاسَ 

َربِ ُمَعاِويَُة ْبُن َأْيب ُسْفَيانَ «من حديث ليث عن طاوس: » املصنف«ويف   ».َأوَُّل َمْن َجَلَس َعَلى املنـْ
َا َخَطَب ُمَعاِويَُة قَاِعًدا، َحْيُث َكثـُرَ «دَّثـََنا جرير عن مغرية عن الشعيب قال: وحَ  َشْحُم َبْطِنِه  ِإمنَّ

 ».َوَحلُْمهُ 
 .البن حزم: كان عثمان ومعاوية َخيْطَُباِن َجاِلَسْنيِ » احمللى«ويف 
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وأجيب عن األحاديث اليت ورد فيها القيام يف خطبته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وعن قوله تعاىل: 
ليت كان عليها عند انفضاضهم، وأبنه ] أبن ذلك إخبار عن حاله ا11ا} [اجلمعة: {َوتـَرَُكوَك قَائِمً 

لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يواظب على املشي الفاضل مع جواز غريه وحنن نقول به، وقال كان صَ 
الشافعي: يشرتط لصحة اخلطبتني القيام فيهما واجللوس بينهما مع القدرة، فإن خطب قاعًدا أو 

وجًها: أ�ا تصح من قعود مع القدرة عجز جاز بال خالف كالصالة، وحكى الرافعي مضطجًعا لل
 لقيام وردَُّه بعضهم.على ا

وزعم ابن التني أن القيام سنَّة فإن خطب جالًسا فقال القاضي أبو حممد أساء وال تبطل خطبته، 
وال يباح له إن شاء وعن ابن القصار القيام واجٌب وجوَب ُسنٍَّة ال أنه إن تركه فسدت اخلطبة 

 فعله وإن شاء تركه.
محد إىل صحتها قاعًدا مع القدرة على القيام، ذهب مالك وأبو حنيفة وأ»: شرح املهذب«يف و 

قال اهليثم بن خارجة ألمحد: كان عمر بن عبد العزيز خيطب »: املغين«والقيام عندهم سنة، ويف 
ما غري طحاوي أنه مل َيْشَرتِْط أحد اجللوس بينهقاعًدا فأنكره شديًدا، وأما القعود بينهما فذكر ال



لوس بينهما شرط، وقد خطب املغرية بن شعبة حبضرة الشافعي، ذكر عياض عن مالك أن اجل
الصحابة والتابعني ومل جيلس يف خطبته، وقد حصر عثمان عن اخلطبة فتكلم ونزل ومل جيلس ومل 

 ينكره أحد.
 ا َخَطَب)، َواْسِتْقَبال النَّاِس اِإلَماَم ِإذَ (ابٌب َيْستَـْقِبُل اِإلَماُم الَقْومَ 

 أََنٌس اِإلَماَم.َواْستَـْقَبَل ابُن ُعَمَر وَ 
قال البيهقي: قال أخرب� أبو احلسن املرجاين َحدَّثَنا أبو سهل اإلسفراييين، َحدَّثَنا محزة بن حممد 

ثـََنا ابن املبارك قال: قال  ٍك أبو اجلويرية: رَأَْيُت أََنَس ْبَن َمالِ الكاتب، َحدَّثَنا نعيم عن محاد، حدَّ
َماُم يـَْوَم اجلُْ  َماُم ِمْن ُخْطَبِتِه.ِإَذا َأَخَذ اْإلِ  ُمَعِة ِيف اْخلُْطَبِة َيْستَـْقِبُلُه ِبَوْجِهِه َحىتَّ يـَْفرََغ اْإلِ
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 َحدَّثَنا عبد الصمد املسمى ابَن الر�ن قال: رَأَْيُت أََنًسا فذكره.»: املصنف«وقال يف 
لبيهقي: َحدَّثَنا أبو بكر بن احلارث، أخرب� أبو حممد بن حيَّان، ا الوأما التعليق عن ابن عمر فق

َحدَّثَنا إبراهيم بن حممد بن احلسن، َحدَّثَنا أبو عامر، َحدَّثَنا الوليد بن مسلم قال: ذكرُت لليث 
َل ُخُروِج بْ قَـ َكاَن يـَْفرَُغ ِمْن ُسْبَحِتِه يـَْوَم اْجلُُمَعِة «فأخربين عن ابن عجالن عن �فع أن ابن عمر 

َماِم، فَِإَذا َخَرجَ   اْإلِ
َماُم َحىتَّ َيْستَـْقِبَلهُ   ».َملْ يـَْقُعِد اْإلِ

 وعند الرتمذي مضعًفا قال: وال يصح يف هذا الباب عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم شيء.
َربِ اْستَـْقبَـْلَناُه لَ عَ  َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا اْستَـَوى«عن ابن مسعود:  ى املنـْ

 ».ِبُوُجْوِهَنا
اْحُضُروا اْجلُُمَعَة، «وعند أمحد بن حنبل من حديث َمسَُرَة بِن ُجْنَدٍب بسند ال أبس به مرفوًعا: 

َمامِ   ».َواْدنُوا ِمَن اْإلِ
َذا قَاَم َعَلى إِ  َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «وعند ابن ماجه عن عدي بن اثبت عن أبيه: 

َربِ، اْستَـْقبَـَلُه َأْصَحابُُه ِبُوُجوِهِهمْ  زاد ابن األثري: قال ابن ماجه: وأرجو أن يكون متصًال، » اْلِمنـْ
 عن عدي بن اثبت عن أبيه عن جده. انتهى.»: املغين«وذكره يف 

 ريه فينظر.غ الو » األطراف«ليس يف ابن ماجه إال ما قدمناه عنه وال ذكره أيًضا ابن عساكر يف 
كان أبو حنيفة إذا فرغ املؤذن من أذانه أدار وجهه إىل اإلمام وهو قول شريح »: املبسوط«ويف 

وطاوس وجماهد وسامل والقاسم وزاذان وعمر بن عبد العزيز وعطاء، وبه قال مالك واألوزاعي 
اق، قال ابن سحوإوالثوري وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أيب مرمي والشافعي وأمحد 



 املنذر: وهذا كاإلمجاع.
رُِوَي عن احلسن: أنه استقبل القبلة ومل ينحرف إىل اإلمام، وكان سعيد بن املسيب » املغين«ويف 

 ال يستقبل هشاَم بن إمساعيل إذا خطب، يوكل به هشاٌم الشَُّرَط تعطفه إليه.
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َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا «عن جده قال:  عن مطيع أيب حيىي املزين عن أبيه» سنن األثرم«ويف 
َربِ، َأقْـبَـْلَنا ِبُوُجْوِهَنا إلَْيهِ ليِه وَسلََّم إِ ع  ».َذا قَاَم َعَلى اْلِمنـْ

وعند ابن أيب شيبة: أخرب� ُهَشْيٌم أخرب� عبد احلميد بن جعفر األنصاري إبسناد ال أحفظه قال: 
َربِ، مثَُّ يـُْقِبُلوَن َعَلى النَّ َكانُوا جيَِيُئوَن يـَْوَم اْجلُُمعَ « ِيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِة فـََيْجِلُسوَن َحْوَل اْلِمنـْ

 ».ِبُوُجوِهِهمْ 
وكأنَّ البخاري استنبط من حديث الباب وهو: (َجَلَس النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َذاَت يـَْوٍم َعَلى 

َربِ َوَجَلْسَنا َحْوَلُه)   استقبال اإلمام الناس، واستنبط املاوردي وغريه من هذا أن اخلطيب الاِملنـْ
يلتفت مييًنا وال مشاًال حالة اخلطبة، وصالته على سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فإن ذاك 

اتفق العلماء على كراهة ذلك وهو معدود »: شرح املهذب«الفعل ابطل وال أصل له، قال يف 
خالف اخلطيب  ملنكرة خالفًا أليب حنيفة فإنه قال: يلتفت مينًة ويسرة كاألذان فإنيف البدع ا

السنة وخطب مستقبل القبلة ومستدبر الناس صحت خطبته مع الكراهة، وحكى الشاشي وجًها 
شاذًّا أنه ال يصح، قَاَل ابُن التِّْنيِ: فإن خطب جبماعة تنعقد هبم اجلمعة مث أتى من فاته حضور 

 فصالته صحيحة، وعن عطاء ومكحول وجماهد وطاوس فاتته اجلمعة بفواتهاخلطبة 
 خلطبة وفرضه أن يصلي أربًعا.ا

 ]921¦حديث أيب سعيد �يت إن شاء هللا تعاىل يف الزكاة. [خ - 921
 (اَبُب َمْن قَاَل ِيف اخلُْطَبِة بـَْعَد الثـََّناِء: َأمَّا بـَْعُد)

 اٍس) هذا رواه البخاري فيما بعد مسنًدا.(َرَواُه ِعْكرَِمُة َعِن ابِن َعبَّ 
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، َعْن َأْمسَاَء َوقَاَل َحمُْموٌد: َحدَّثَنا أَبُو ُأَساَمَة، َحدَّثَنا ِهَشاُم، َأْخبَـَرْتِين فَاِطَمُة بِْنُت املُْنِذرِ  - 922
اِس؟ فََأَشاَرْت ِبَرْأِسَها، فـَُقْلُت: آيٌَة؟ قَاَلْت: َدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن، قـُْلُت: َما َشْأُن النَّ 

ِين ُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الصالَة ِجدًّا َحىتَّ جتََ فََأَشاَرْت: َأْي نـََعْم، قَاَلْت: فََأطَاَل رَ  الَّ



َها َعَلى رَْأِسي، فَاْنَصَرَف َرُسوُل الَغْشُي، َوِإَىل َجْنِيب ِقْربٌَة ِفيَها َماٌء، فـََفَتْحتُـَها، َفَجَعْلُت َأُصبُّ ِمنْـ 
َد َهللا ِمبَا ُهَو َأْهُلُه، مثَُّ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَقْد َجتَلَِّت الشَّ  َأمَّا «قَاَل:  ْمُس، َفَخَطَب النَّاَس َومحَِ

ِألَُسكِّتَـُهنَّ، فـَُقْلُت ِلَعاِئَشَة: َما قَاَل؟ قَاَلْت: َوَلَغَط ِنْسَوٌة ِمَن األَْنَصاِر، فَاْنَكَفْأُت ِإلَْيِهنَّ » بـَْعدُ 
ُتُه ِيف َمَقاِمي َهَذا، َحىتَّ اجلَنَّ َما ِمْن َشْيٍء َملْ َأُكْن أُ «قَاَلْت: قَاَل  َة َوالنَّاَر، َوِإنَُّه َقْد رِيُتُه ِإالَّ َقْد رَأَيـْ

َنِة املَِسيِح الدَّجَّاِل، يـُْؤَتى َأَحدُُكْم فـَيـَُقاُل  -َقرِيًبا ِمنْ  َأوْ -ُأوِحَي ِإَيلَّ أَنَُّكْم تـُْفتَـُنوَن ِيف الُقُبوِر، ِمْثَل  ِفتـْ
فـَيَـُقوُل: ُهَو َرُسوُل ِهللا، ُهَو  -كَّ ِهَشامٌ َأْو قَاَل: املُوِقُن شَ -هِبََذا الرَُّجِل؟ فََأمَّا املُْؤِمُن  َلُه: َما ِعْلُمكَ 

َنا َواتـَّبَـْعَنا َوَصدَّقْـَنا، فـَيُـَقاُل َلُه: َمنْ َصاِحلًا َقْد ُكنَّا نـَعْ  ُحمَمٌَّد، َجاَءَ� اِبْلبَـيَِّناِت َواهلَُدى، َلُم فَآَمنَّا َوَأَجبـْ
فـَيُـَقاُل َلُه: َما ِعْلُمَك هِبََذا الرَُّجِل؟  -املُْراَتُب، َشكَّ ِهَشامٌ َأْو قَاَل: -إنََّك َلُمْؤِمٌن ِبِه، َوَأمَّا املَُناِفُق 

ًئا فـَُقْلُتهُ فـَيَـُقوُل: الَ َأْدرِ  ْعُت النَّاَس يـَُقوُلوَن َشيـْ  ]922¦[خ». ي، مسَِ
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َر أَنـََّها ذََكَرْت َما يـَُغلُِّظ َعَلْيِه. ُتُه، َغيـْ  قَاَل ِهَشاٌم: فـََلَقْد قَاَلْت فَاِطَمُة فََأْوَعيـْ
طمة عن يف صالة الكسوف عن عبِد ِهللا بِن يوسف، أخرب� مالٌك عن هشام عن امرأته فا وخرجه

النَّاُس ِقَياٌم ُيَصلُّوَن، َوِإَذا ِهَي قَائَِمٌة أَتـَْيُت َعاِئَشَة ِحَني َخَسَفِت الشَّْمُس، فَِإَذا «أمساء قالت: 
 احلديَث.» َو السََّماِء، َوقَاَلْت: ُسْبَحاَن ِهللا، ... ُتَصلِّي، فـَُقْلُت: َما لِلنَّاِس؟ فََأَشاَرْت بَِيِدَها حنَْ 

َيا إبَِِشارَِة الَيِد: َحدَّثَناوقال يف ِكتَ  موسى بن إمساعيل، َحدَّثَنا  اِب الِعْلِم يف اَبب َمْن َأَجاَب الُفتـْ
يل عن ُوَهْيٌب، َحدَّثَنا هشام فذكره، ورواه يف االعتصام عن القعنيب، ويف الطهارة عن إمساع

ثـََنا ابن َوْهٍب، َحدَّثَنا  الثوري، عن هشام، ويف مالك، ويف السهو عن حيىي بن سليمان، حدَّ
ثـََنا الربي ع، َحدَّثَنا زائدُة عن هشام بن مسلم عن اخلسوف قال: وقال أبو أسامة عن هشام وَحدَّ

عروة عن امرأته أيب بكر وأيب كريب عن أيب أسامة عن هشام ... َحدَّثـََنا زائدة عن هشام بن 
عن عائشة وهو خالف ما فاطمة احلديَث، يسوق البخاري حديث الباب يؤذن أن أمساء روته 

قه يف ذينك البابني رفعه عنها والصواب ذكره البخاري يف كتاب العلم وكتاب الطهارة فإنه ملا سا
 ما ذكره هنا.

يء، وقال أبو إسحاق: إذا  وقال أبو جعفر النحاس عن سيبويه: معىن أما بعُد: مهما يكن من ش
وأجاز الَفرَّاُء أما بعًدا ابلنصب والتنوين،  كان رجل يف حديث وأراد أن �يت بغريه قال: أما بعد،

جاز هشام أما بـَْعَد بفتح الدال، مث روى النحاس من حديث بالل بن وأما بعٌد ابلرفع والتنوين وأ
عليِه وَسلََّم أول من قال: أما بعد وهو فصل  أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى أن داود َصلَّى هللاُ 

 ريه عن الشعيب وز�د ابن أبيه.اخلطاب، وكذا ذكره عبد يف تفس
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َأوَُّل «قال النحاس: ويف رواية حممد بن عبد العزيز عن أبيه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال: 
 ».ُد َكْعُب ْبُن ُلَؤي َجدُّ َسيِِّدَ� َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ َمْن قَاَل: َأمَّا بـَعْ 

للدارقطين بسند ضعيف: » غرائب مالك«من قاهلا ُقسُّ بُن َساِعَدة ويف وزعم ابن الكليب أن أول 
ِيف ُمجَْلِة َكَالٍم: َأمَّا بـَْعُد فَِإ�َّ َأْهَل  ُقْوَب َعَلْيِهَما السَّالَُم قَاَل يـَْعُقْوبُ َلمَّا َجاَء َمَلُك املْوِت ِإَىل يـَعْ «

يعين: » اجلامع«معناه: أما بعد دعائي لك، ويف » ْحَكمِ اْلمُ «احلديَث. ويف » بـَْيٍت ُموَْكٌل بَِنا الَبَالءُ 
هذا وضموا على أصل ما ذكر�ه، وذكر بعد الكالم املتقدم أو بعد ما بلغين من اخلرب مث حذفوا 

مد عبد القادر بن عبد هللا الرهاوي أن مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم رووا احلافظ أبو حم
لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم منهم سعُد بُن أيب وقاص وابن مسعود هذه اللفظة عن سيد� رسول هللا صَ 

 بن عمرو وعبد هللا والفضل ابنا العباس بن عبد وأبو سعيد اخلُْدري وعبد هللا بن عمر وعبد هللا
املطلب وجابر بن عبد هللا وأبو هريرة وَمسَُرُة بُن ُجْنَدٍب وعدي بن حامت وأبو ُمحَْيٍد السَّاِعِديُّ 

بن عامر والطَُّفْيُل بن َسْخبَـَرَة وجرير بن عبد هللا الَبَجِلي وأبو سفيان بن حرب وزيد بن  وعقبة
وص واْلِمْسَوُر بُن َخمَْرَمَة وجابر بن َة وأنس بن مالك وزيد بن خالد وقـُرَُّة بُن دعمأرقم وأبو َبْكرَ 

و شريح بن عمرو وعمرو بن مسرة وعمرو بن ثعلب وَرزِْيُن بن أنس السَُّلمي واألسود بن سريع وأب
 حزم وعبد هللا بن ُعَلْيم وعقبة بن مالك وأمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهم أمجعني.

َغُط األصوات املختلفة اليت ال تـُْفَهم، قال الشاعر يصف وهلا: (َوَلَغَط ِنْسَوٌة ِمَن األَْنَصاِر) اللَّ ق
 القطا:

َباطَا فهن يـُْلِغْطَن به ِإْلَغاطَا كالنـََّبِطيِّ   صادَف األنـْ
 قَاَل ابُن التِّْنيِ: ضبطه بعضهم بفتح الغني وهو الصحيح، وبعضهم بكسرها.
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وقوهلا: (اْنَكَفْأُت ِإلَْيِهنَّ) أي: ِمْلُت بوجهي ورجعت إليهن، وأصله من َكَفْأُت اإل�َء إذا َأَمْلَتُه 
الفتنة اليت ذكرت يف احلديث وقد وردت يف َتُه والفتنة أصلها االختبار وال فتنة أعظم من وَكبَـبْـ 

ِإَذا ُوِضَع الَعْبُد ِيف قـَْربِِه َأاَتُه َمَلَكاِن، «فتنة أحاديث منها ما يف الصحيح عن أنس يرفعه: تلك ال
ْؤِمُن فـَيَـُقوُل: َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم؟ فََأمَّا اْلمُ  فـَيَـُقوَالِن لُه: َما ُكْنَت تـَُقوُل ِيف َهَذا الرَُّجِل ِلُمَحمَّدٍ 

 َوَرُسولُُه، فـَيُـَقاُل َلُه: اْنُظْر ِإَىل َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر َقْد أَْبَدَلَك ُهللا ِبِه َمْقَعًدا ِمَن اْجلَنَِّة َأْشَهُد أَنَُّه َعْبُد هللاِ 
يًعا َويـُْفَسُح َلُه ِيف  ُعوَن ِذرَاًعا، َوُميَْألُ َعَليْ فـَيَـَراُمهَا مجَِ َعُثوَن، َوَأمَّ قـَْربِِه َسبـْ ا املَُناِفُق أَو ِه َخِضًرا ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ



 الَكاِفُر فـَيُـَقاُل َلُه: َما ُكْنَت تـَُقوُل ِيف َهَذا الرَُّجِل؟ فـَيَـُقوُل: الَ َأْدِري ُكْنُت َأُقوُل َما يـَُقوُل النَّاُس،
َها َمْن يَِليِه َحِديٍد َضْربًَة، فـََيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمعُ  َوالَ تـََلْيَت، َوُيْضَرُب ِمبَطَاِرَق ِمنْ  فـَيُـَقاُل: الَ َدرَْيتَ 

 ».إال الثـََّقَلْنيِ 
َر َفزٍِع َوَال َمْشُغوٍف ِبِزَ�َدٍة، فـَيَـُقْوَالِن َلُه: َهْل رَأَْيَت «وعند ابن ماجه:  فـََيْجِلُس الرَُّجُل الصَّاِلُح َغيـْ

َبِغي ِألََحدٍ هللاَ  َها َحيِْطُم َأْن يـََراه، فـَيُـْفَرُج َلُه فـُْرَجة قبل ال  تعاىل؟ فـَيَـُقوُل: ال َما يـَنـْ نَّاِر فـَيَـْنُظُر ِإلَيـْ
زَْهَرهِتَا َىل بـَْعُضَها بـَْعًضا، فـَيُـَقاُل َلُه: اْنُظْر ِإَىل َما َوقَاَك ُهللا، مثَُّ يـُْفَرُج َلُه فرجة ِقَبَل اْجلَنَِّة، فـَيَـْنُظُر إِ 

َعُث ِإْن َشاَء ُهللا تـََعاَىل ا َمْقَعُدَك، َوَعَلى اْلَيِقِني ُكْنَت، َوعَ َوَما ِفيَها، فـَيُـَقاُل َلُه: َهذَ  ، َوَعَلْيِه تـُبـْ َلْيِه ُمتَّ
 ».َويـَُقاُل للَكاِفِر َعْكُسهُ 
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وفيه: » ريُ كِ َأاَتُه َمَلَكاِن َأْسَوَداِن َأْزرَقَاِن، يـَُقاُل َألَحِدِمهَا: اْلُمْنَكُر، َوِلآلَخِر: النَّ «وعند الرتمذي: 
ُعوَن ِذرَاًعا ِيف َسْبِعَني، َويـُنَـوَُّر َلُه ِفيِه، ويـَُقاُل َلُه: َمنْ َكنَـْوَمِة الَعُرو « ِس الَِّذي الَ فـَيُـْفَسُح لَُه ِيف قـَْربِِه َسبـْ

 ».يُوِقظُُه ِإالَّ َأَحبُّ َأْهِلِه ِإلَْيهِ 
ِن ُهللا َهَداُه قَاَل: ُكْنُت َأْعُبُد َهللا، فـَيُـَقاُل: َما ُكْنَت إِ َأاَتُه َمَلٌك فـَيَـُقوُل: َما تـَْعُبُد؟ فَ «وعند أيب داود: 

ِضَع ِيف تـَُقوُل ِيف َهَذا الرَُّجِل؟ ُهَو َعْبُد ِهللا َوَرُسولُُه، َفَما ُيْسَأُل َعْن َشْيٍء َغْريَِها، َوِإنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا وُ 
 ».اِرٍق ِمْن َحِديٍد بـَْنيَ ُأُذنـَْيهِ طفـَُيْضَرُب مبَِ «َوِفْيِه: » قـَْربِِه َأاَتُه َمَلكٌ 

َناِدي مناٍد ِمَن السماء: أن َصَدَق َعْبِدي، فََأفِرُشوه مَن اجلنِة، وألِبُسوُه مَن اجلنِة، «ويف لفظ:  فـَيـُ
َناِدي يُـ وافتحوا له اباًب إىل اجلنِة: فيأتيه مْن َرْوِحها وطيبها، ويـُْفَتُح لُه َمدُّ َبَصره، َوقَاَل ِيف الَكاِفِر: فَـ 

مثَُّ يـَُقيَُّض لَُه َأْعَمى أَْبَكُم َمَعُه ِمْرزَبٌَة ِمْن َحِديٍد َلْو ُضِرَب «احلديَث. » ُمَناٍد َأْن َكَذَب َعْبِدْي ... 
لثـََّقَلْنيِ فـََيِصُري ا هِبَا َجَبٌل َلَصاَر تـَُرااًب قَاَل: فـََيْضرِبُُه هِبَا َضْربًَة َيْسَمُعَها َما بـَْنيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ِإالَّ 

 ».تـَُرااًب، قَاَل: مثَُّ تـَُعاُد ِفيِه الرُّوحُ 
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ملا يـَُقْوُل الَعْبُد: ُهَو َرُسوُل ِهللا «ويف حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه بسند صحيح: 
َمْنُت ِبِه َوَصدَّْقُت قَاَل: َوَذِلَك قـَْولُُه ْدرِيَك؟ فـَيَـُقوُل: َجاَءَ� اِبْلبَـيَِّناِت ِمْن رَبَِّنا فَآفـَيَـُقوَالِن َوَما يُ 

] َوُميَثَُّل َلُه َعَمُلُه ِيف هيئِة رَُجٍل 27ُت ُهللا الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت} [إبراهيم: تعاىل: {يـُثـَبِّ 
ُهللا َلَك، أَْبِشْر ِبِرْضَوان من ِهللا  ِب الّرِيِح َحَسِن الثَِّياِب فـَيَـُقوُل: أَْبِشْر ِمبَا َأَعدَّ َحَسِن اْلَوْجِه طَيِّ 



ا نَِعيٌم ُمِقيٌم فـَيَـُقوُل: َبشََّرَك ُهللا ِخبَْريٍ َمْن أَْنَت؟ فـََوْجُهَك الَِّذي َجاَء اِبْخلَْريِ فـَيَـُقوُل: َوَجنَّاٍت هلم ِفيهَ 
ِنُد وقته أبو احلسن علي بن أمحد أخرب� به ُمسْ » لَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد َأَ� َعَمُلَك الصَّاِلحُ َهَذا يـَْوُمَك ا

رم اللَّبَّان وأيب جعفر الصيدالين قاال: أبو علي احلداد، أخرب� أبو نعيم، فيما َأَجازَنِيه عن أيب املكا
حبيب العْجلي، َحدَّثَنا أبو داود  أخرب� أبو عبد هللا بن جعفر بن فارس، أخرب� أبو بشر يونس بن

 ُصنَِّف يف اإلسالم على رأي مجاعة.» مسند«هو أول الذي » مسنده«الطيالسي جبميع 
 عن األعمش عن املنهال بن عمرو ... احلديَث. -يعين الوضاح-أبو عوانة  قال: َحدَّثَنا

 اء فذكره.وَحدَّثـََنا عمرو بن اثبت مسعه من املنهال بن عمرو وعن زاذان عن الرب 
َأْعيُـنُـُهَما ِمْثُل ُقُدوِر «ا ِيف ِصَفِة املََلَكْنيِ: أليب القاسم عن أيب هريرة مرفوعً » األوسط«ويف املعجم 

َيابـُُهَما ِمْثُل َصَياِصي اْلبَـَقرِ النُّ   ».َحاِس، َوأَنـْ

)1/100( 

 

للنسائي هم: منكر ونكري وأنكر، وعند ابن اجلوزي �كور وسيدهم رومان، وزعم » الكىن«ويف 
ر عن سعد بن معمر عن عمرو بن دينافتح الكاف ويف رواية أبو بكر بن العريب أن منكًرا ب

َأْصَواتـُُهَما َكالرَّْعِد اْلَقاِصِف َوْأَبَصاُرُمهَا  «إبراهيم عن عطاء بن يسار: قَاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
َها أَ كاْلبَـْرِق اْخلَاِطِف َجيُرَّاِن ُشُعوَرُمهَا، َمَعُهَما ِمْرزَبٌَة ِمْن َحِدْيٍد َلِو ا  ».يُِقلُّوَهاْهُل اَألْرِض َملْ ْجَتَمَع َعَليـْ

وقال الرتمذي احلكيم: خلقهما ال يشبه خلق اآلدميني وال خلق املالئكة وال خلق الطري وال خلق 
البهائم وال خلق اهلوام، بل مها خلق بديع ليس يف خلقتهما أُْنٌس للناظرين، جعلهما تعاىل تكرمة 

  الربزخ. انتهى.هتًكا لسرت املنافق يفللمؤمن لتثبيته وتبصرة و 
لوح من قوله يف بعض الطرق: إن هذه األمة تبتلى يف قبورها أن غريهم من األمم مل يبتلوا بذلك ُمتَ 

 تعظيًما لشأن نبيهم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وسيأيت له تتمة إن شاء هللا تعاىل آخر اجلنائز.
احلافظ: أيب نعيم » مستخرج« كذا يف الرواية، ويف» مال أو بسيب«ويف حديث عمرو بن ثعلب 

ويف » أنَّ الذي ترك«ويف روايتنا: » أيت مبال من البحرين«وعند اإلمساعيلي: » مال أو شيء«
 نسخة <أنَّ الذين ترك>.

 واجلزع ضد الصرب، واهللع شدة الفزع كذا قاله الشُّرَّاُح.
وِهْلَواع وِهْلَواعة: مثال َكِبٍد وَهُلوع احلرص، ورجل َهِلٌع  اهلََلُع مثاُل َقَدٍم: شدة»: اْلُموِعبِ «ويف 

 جزوٌع حريص، واهلََلع: قلة الصرب، قال عمرو بن معد يكرب:
 كْم ِمن أٍخ يل ماِجٍد ... بـَوَّْأتُُه بَِيديَّ حلََْدا

 ما إْن َجزِْعُت وال هلعُت ... وال يـَُردُّ بكاي زيدا



وَجُزوٌع، وقال يعقوب:  فهو َجزٌِع وَجازِعٌ  َع َجْزًعا وُجُزوًعاقال: واجلزع نقيض الصرب، وقد َجزَ 
 اجلزع الفزع، زاد ابن سيده وَجزٌَع وُجَزاع عن ابن األعرايب وأنشد:
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 وَلْسُت ِمبَْيَسٍم ِيف النَّاِس يـُْلَحى ... على َما فاَتُه َوْجم ُجَزاع وأجزعه األمر.
واهلََلع واهلُالع واهلََلَعاُت اجلنب يَّة، وُشحٌّ هاِلٌع حمزن، هلُُلوع، واهللع احلزن متيمو (اِهلَالُع) واهلََالع كا

قال احلسن بن » هتذيب أيب منصور«اهلِْلواعة الرجل اجلبان، ويف » أمايل ثعلب«عند اللقاء، ويف 
ْفزَُع وَجيْزَُع من أيب احلسن: اهلَُلوع الَشرُِه، وعن الفراء الضجور، قال أبو إسحاق: اهللوع الذي يَـ 

َحاحِ «اجلزع، َوِيف  وقال الَقزَّاُز: اهللع سوءالشر،  هو أفحش اجلزع، ورجٌل ُهَلَعٌة مثال ُمهََزٍة »: الصِّ
 إذا كان يهلع وجيزع ويستجيع سريًعا، وَجزِع من الشيء ابلكسر وأجزعه غريُه.

ا عن من غىن النفس فصربوا وتعففو وقوله: مَن الغناء واخلري أي أتركهم مع ما وهب هللا تعاىل هلم 
 املسألة والشََّره.

 ديث الذي بعده تقدم.احل
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، َأْخبَـَرِين ُعْرَوُة، َعْن َأِيب ُمحَيْ  - 925 ، َحدَّثَنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ ٍد السَّاِعِديِّ
قَاَم َعِشيًَّة بـَْعَد الصََّالِة، فـََتَشهََّد َوأَثـَْىن َعَلى ِهللا ِمبَا أَنَُّه َأْخبَـَرُه: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 

ْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُمحَْيٍد، اَتبـََعُه أَبُو ُمَعاِويََة، َوأَبُو ُأَساَمَة، عَ » َأمَّا بـَْعدُ «، مثَُّ قَاَل: ُهَو َأْهُلهُ 
واَتبـََعُه اهلَُذِيلُّ َعْن ُسْفَياَن هذا من حديث » َأمَّا بـَْعدُ «َم أنَُّه قَاَل: َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

رَُجًال ِمَن اَألْزِد،  اْستَـْعَمَل رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «ه البخاري يف كتاب الزكاة وغريه: ذكر 
ِدَم قَاَل: َهَذا َلُكْم َوَهَذا ُأْهِدَي ِيل، فـََقاَم َرُسوُل ِهللا يـَُقاُل َلُه ابَن اللُّْتِبيَِّة َعَلى الصََّدقَِة، فـََلمَّا قَ 

َربِ فـََقاَل: َأمَّا بـَْعُد، فَِإّينِ َأْستَـْعِمُل الرَُّجلَ  َصلَّى ُهللا عليهِ  املتابعة اليت » ِمْنُكم ...  وَسلََّم َعَلى املنـْ
أيب كريب حممد بن العالء  يف كتاب املغازي عن» صحيحه«ذكر عن أيب معاوية رواها مسلم يف 

ا بعد، وسفيان املذكور هو عن أيب معاوية فذكره، ومتابعة أيب أسامة ذكرها البخاري مسندة فيم
عروة عن أيب محيد الساعدي أَنَُّه  ابن عيينة ذكر متابعته أيًضا البخاري فيما بعد عن الزهري عن

لََّم قَاَم َعِشيًَّة بـَْعَد الصََّالِة فـََتَشهََّد َوأَثـَْىن َعَلى ِهللا ِمبَا ُهَو َأْخبَـَرُه: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وسَ 



َة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُمحَْيٍد، َعِن واَتبـََعُه أَبُو ُمَعاِويََة َوأَبُو ُأَسامَ » َأمَّا بـَْعدُ «ْهُلُه، مثَُّ قَاَل: أَ 
 ]925¦واَتبـََعُه اهلَُذَيلُّ َعْن ُسْفَياَن. [خ» َأمَّا بـَْعدُ «وَسلََّم أنه قَاَل:  النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليهِ 
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وحديث املسور �يت يف الفضائل إن شاء هللا تعاىل، وأن علًيا خطب بنت أيب جهل، وإمنا فاطمة 
ى احلافظ أبو حممد بن ِبيَِّة) بضم الالم وسكون التاء املثناة من فوُق وحكبضعة مين. و (ابُن اللُّتْ 

ك التاء، ويقال: األْبِتيَّة بسكون الباء قال: وُحترَّك، وامسه فيما ذكره املنذري فيما ُرويناه عنه حتري
واللُّْتُب أبو منصور الباوردي يف كتابه: عبد هللا، وقال أبو بكر بن دريد بنو لُْتٍب بطن من األزد، 

 االشتداد وهو اللصوق أيًضا.
ثـََنا ابن الَغسِ َحدَّثَ  - 927 يِل، َحدَّثَنا ِعْكرَِمُة، َعِن ابِن َعبَّاٍس قَاَل: َصِعَد نا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َأاَبَن، حدَّ

بَـَر، وََكاَن آِخَر َجمِْلٍس َجَلَسُه ُمتَـَعطًِّفا ِمْلَحَفًة َعَلى َمْنِكِبِه، َقْد َعَصَب  النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِملنـْ
َأمَّا «فـَثَابُوا ِإلَْيِه، مثَُّ قَاَل: » أَيـَُّها النَّاُس ِإَيلَّ «َلْيِه، مثَُّ قَاَل: ِبُعَصابٍَة َدِمسٍَة، َفَحِمَد َهللا َوأَثـَْىن عَ  رَْأَسهُ 

ًئا ِمْن ُأمَِّة حمَُ بـَْعُد، فَِإنَّ َهَذا احلَيَّ ِمَن األَْنَصاِر، يَِقلُّوَن َوَيْكثُـ  مٍَّد فَاْسَتطَاَع َأْن ُر النَّاُس، َفَمْن َوِيلَ َشيـْ
َفَع ِفيِه َأَحًدا، فـَْليَـْقَبْل ِمْن ُحمِْسِنِهْم َوْليَـَتَجاَوْز َعْن ُمِسيِِّهمْ َيُضرَّ ِفيِه َأَحًدا أَ   ]927¦[خ». ْو يـَنـْ

 ن حنظلة الغسيل.(ابُن الَغِسْيِل) هو أبو سليمان عبد الرمحن بن سليمان ب
حيتا ُعُنِقه، مسي الرداء عطافًا لوقوعه على ِعْطَفي الرجل ومها: �و (التـََّعطُُّف) الرتدي ابلرداء، و 

»: اْلُمْحَكمِ «ومنكب الرجل ِعْطُفه، وكذلك املعطف، وقد اعتطف به وتعطف ذكره اهلروي، ويف 
رمسًا، قال ابن قـُْرُقوٍل: سوداء وكان له واجلمع َعُطف واألْرِدية ال واحد هلا، ويف رواية ُعَصابة 

ُأْمِرَ� َأْن َمنَْسَح َعَلى «ومنه احلديث:   عليِه وَسلََّم ِعَمامة سوداء، والعصابة العمامة،َصلَّى هللاُ 
 ».الَعَصائبِ 
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وقيل: لو�ا لون الدسم كالزيت وشبهه من غري أن خيالطها شيء من الدسم، وقيل: متغرية اللون 
لََّم من املرض. رقه َصلَّى ُهللا عليِه وسَ داودي أ�ا على ظاهرها من عمن الطيب والغالية، وزعم ال

 انتهى.
 وكأنه غري جيد ملا بيناه.

َحىتَّ يكونوا يف النَّاِس ِمبَْنزَِلِة امللِح من «وقوله: (ِإنَّ َهَذا احلَيَّ ِمَن األَْنَصاِر يَِقلُّوَن) ويف رواية: 



يف غاية غيبات، فإن األنصار اليوم يِه وَسلََّم وإخباره عن املهو من معجزاته َصلَّى ُهللا عل» الطعامِ 
 القلة.

ًئا) إىل آخره فيه دليل على أن اخلالفة ليست فيهم، إذ لو كانت فيهم  وقوله: (َمْن َوِيلَ َشيـْ
 ألوصاهم ومل يوص هبم.

 مي.فيه احلدود أو كان حًقا آلدوقوله: (َويـََتَجاَوْز َعْن ُمِسيِِّهْم) قَاَل ابُن التِّْنيِ: يريد فيما مل جتب 
 خلطبة هل هي شرط يف صحة الصالة وركن من أركا�ا أم ال؟.وقد اختلف العلماء يف ا

فعند أيب حنيفة والشافعي وأمحد هي شرط يف اجلمعة ال تصح بدو�ا، قال ابن قدامة يف 
هم خطب اإلمام أو مل وال نعلم فيها خمالًفا إال احلسن البصري فإنه قال: جتزئهم مجعتُ »: املغين«

 ا اخلطبة كصالة الضحى. انتهى.أل�ا صالة عيد فلم يشرتط هلخيطب، 
 حكى ابن املنذر أن ذلك أيًضا هو مذهب داود وعبد امللك من أصحاب

مالٍك، قال القاضي عياض: ورُِوَي ذلك عن مالك أيًضا وحكاه ابن حزم أيًضا عن ابن سريين، 
لَّى ُهللا َأنَّ النَِّيبَّ صَ «ن عمر: بوجوب خطبتني حديث جابر وابوجه من يقول »: املغين«قال يف 

ُتُمْوِين ُأَصلِّيْ «وقد قال: ». عليِه وَسلََّم كان َخيْطُب ُخْطبَـتَـْنيِ  وألن اخلطبتني أقيمتا » َصلُّْوا َكَما رَأَيـْ
 ُمقام ركعتني فاإلخالل إبحدامها كاإلخالل إبحدى الركعتني. انتهى.
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أيب َحِكيم عن ابن الز�ت عن األعمش عن بن َشِبيب، َحدَّثَنا يزيد بن  عند البزار: َحدَّثَنا َسَلَمةُ 
َصَالُة اْألَْضَحى رَْكَعَتاِن، َوَصَالُة اْلِفْطِر رَْكَعَتاِن، َوَصَالُة اْجلُُمَعِة «عمر قال: زيد بن وهب عن 

قال: وهذا احلديث رواه »  عليِه وَسلَّمَ رَْكَعَتاِن، َوِهَي َمتَاٌم لَْيَس تـُْقَصُر َعَلى ِلَساِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ 
امي حدََّث به عن شعبة عن حممد بن طلحة عن زبيد عن ابن أيب ليلى عن عمر، ورواه زُبـَْيٌد الي

عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عمر، وحدََّث به يزيد بن ز�د بن أيب اجلعد عن زبيد عن كعب بن 
ش عن زيد عن عمر إال من حديث من ... قال ُعْجَرَة عن عمر وال نعلمه يروي عن األعم

شرطًا لكلِّ واحدة منهما كالركعتني، وحيتمل أن وأما القراءة فيحتمل أن تكون »: املغين«صاحب 
مثَُّ يـَُقْوُم ِيف الثَّانَِيِة فـََيْخِطُب مثَُّ يـَْنِزُل وََكاَن «يشرتط يف أحدمها كما روى األثرم عن الشعيب مرسًال: 

 ».َوُعَمُر يـَْفَعالَنِهِ  أَبـُْو َبْكرٍ 
قال القاضي: جتب، وعند أيب حنيفة إن قال ابن قدامة: ظاهره أنه مل يذكر يف الثانية إال وعظًا، و 

التسبيحة الواحدة جتزئ يف قول أيب حنيفة »: شرح اهلداية«اقتصر على ذكر هللا تعاىل جاز، ويف 
 لرتك السنة.اآلخر وأيب يوسف أيًضا إال أنه يكون مسيًئا لغري عذر 
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وروى احلسن عن أيب حنيفة أنه خيطب خطبة خفيفة، وروى ُمَطرٌِّف إْن َسبََّح وَهلََّل وصلَّى على 
ليِه وَسلََّم فال إعادة عليه ُيْسَتَدلُّ أليب حنيفة بقوله: {فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ِهللا} النيب َصلَّى ُهللا ع

ا من غري قيٍد جيزئ فيه ما يقع عليه اسم ِذْكر، ومبا ذكره يف ] فذِكُره تعاىل مطلقً 9[اجلمعة: 
فـََقاَل: َعلِّْمِين َعَمًال َأْدُخُل ِبِه اْجلَنََّة، ِه وَسلََّم َأنَّ رَُجًال َجاَء إَىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا علي»: «املغين«

ومبا ذكره املؤرخون وإن أنكره ابن »  اْلَمْسأََلةِ فـََقاَل: لَِئْن كنَت َأْقَصْرَت ِيف اْخلُْطَبِة َلَقْد َأْعَرْضَت ِيف 
القوم   فاعتذر إىلالعريب فغري جيد من أن عثمان رضي هللا عنه ُأْرِتج عليه بعد قوله: احلمد هلل

وقال: إن أاب بكر وعمر كا� يعدَّان هلذا املقام مقاًال، وإنكم إىل إمام فـَعَّاٍل أحوُج منكم إىل إمام 
 فصلى حبضرة الصحابة رضي هللا عنهم.قـَوَّاٍل مث نزل 

َها النَّاس َقْد َهاَلِين َكثْـَرُة َل: َ� أَيـُّ َأنَّ احلَجَّاَج أُرِْتَج َعَلْيِه بـَْعَد قـَْوِلِه: اْحلَْمُد هلِلِ فـََقا»: املبسوط«ويف 
، إنَّ ِيل نـََعًما ِيف َبِين ُفَالَن  ُرؤوِسُكْم َوإْحَداُقُكْم إَيلَّ أبَِْعُيِنُكْم َوِإّينِ َال َأْمجَُع َعَلْيُكْم بـَْنيَ  الشُّحِّ َواْلَعيِّ

َتِهُبوَها مثَُّ نـََزَل َفَصلَّ  ُتم الصََّالَة فَانـْ  َى،فَِإَذا َقَضيـْ
 س بن مالك وغريه من الصحابة.ومعه أن

وعند أيب يوسف وحممد ال جتزئ أقل من مقدار التشهد إىل عبده ورسوله، ويف رواية يثين على هللا 
 على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ويدعو للمسلمني. ويصلي

 ابب القعدة تقدم وكذا ابب االستماع.
 ُهَو َخيُْطُب، َأَمَرُه َأْن ُيَصلَِّي رَْكَعتَـْنيِ)ًال َجاَء وَ (ابٌب ِإَذا رََأى اِإلَماُم رَجُ 
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َعْبِد ِهللا،  زَْيٍد، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبِر ْبنِ  َحدَّثَنا أَبُو النـُّْعَماِن، َحدَّثَنا َمحَّاُد ْبنُ  - 930
قَاَل: » َأَصلَّْيَت َ� ُفَالُن؟«قَاَل: َجاَء رَُجٌل َوالنَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْطُب يـَْوَم اجلُُمَعِة، فـََقاَل: 

عند الستة مث قال: ابب من جاء واإلمام خيطب صلى  وهو ُخمَرَّجٌ ». ُقْم فَارَْكْع رَْكَعتَـْنيِ «َال، قَاَل: 
َ� ُسَلْيُك ُقْم « خفيفتني فذكر احلديَث كما تقدم وليس فيه خفيفتني وكأنه أراد يف مسلم: ركعتني

 ]930¦[خ». فَارَْكْع رَْكَعتَـْنيِ، َوَجتَوَّْز ِفيِهَما
َربِ، َوالنيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم قَاِعٌد َعَلى  َجاَء ُسَلْيٌك اْلَغَطَفاِينُّ يـَْوَم اْجلُُمَعِة،«ويف لفظ:  اْلِمنـْ

، قَاَل: فـََقَعَد ُسَلْيٌك قـَْبَل َأْن ُيَصلَِّي، فـََقاَل َلُه النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: رَكْعَت رَْكَعتَـْنيِ؟ قَاَل: َال 
 ».ُقْم فَارَْكعْ 



َماُم َخيُْطُب، فـَْليَـرَْكْع رَْكَعتَـ ِإَذا َجاَء َأَحدُُكم اجلُْ «ويف رواية:  ، َوْليَـَتَجوَّْز ِفيِهَماُمَعَة، َواْإلِ  ».ْنيِ
َماُم، فـَْلُيَصلِّ رَْكَعتَـْنيِ «ويف لفظ:   ».ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم يـَْوَم اْجلُُمَعِة، َوَقْد َخَرَج اْإلِ

 ».تَـْنيِ مثَُّ َجيِْلسْ فـَْلُيَصلِّ رَْكَعتَـْنيِ َخِفيفَ «وعند الدَّارَُقْطين بسند صحيح: 
رَْكَعتَـْنيِ َخِفيَفتَـْنيِ «سفيان عن جابر عن سليك يرفعه بلفظ: ومن حديث األعمش أيًضا عن أيب 

 احلديَث.» َأَصلَّْيَت رَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل َأْن جتَِيَء؟ قَاَل: َال «وعند ابن ماجه: ». يـََتَجوَُّز ِفيِهَما
ا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة ورواه عن داود بن ُرَشْيٍد، َحدَّثَن

 ه صحيح، وعن أيب سفيان عن جابر قاال احلديَث.وسند
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َدَخَل رَُجٌل «وعند الدَّارَُقْطين عبيد بن حممد العبدي، َحدَّثَنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس: 
فَارَْكْع رَْكَعتَـْنيِ َوَأْمَسَك َعِن  ليِه وَسلََّم َخيُْطُب, فـََقاَل: ُقمْ ْسِجَد َوَرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عِمْن قـَْيٍس امل

وقال: أسنده عبيد بن حممد عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن ». اْخلُْطَبِة َحىتَّ فـَرََغ ِمْن َصَالتِهِ 
ُهللا عليِه وَسلََّم  َجاَء رَُجٌل َوالنَِّيبُّ َصلَّى«سل: أنس َوَوِهَم فيه، والصواب عن معتمر عن أبيه مر 

َتَظَرُه َحىتَّ َصلَّىَخيُْطُب قَاَل  , مثَُّ انـْ وكذا رواه أمحد بن » َ� ُفَالُن َأَصلَّْيَت؟ قَاَل: َال, قَاَل: َفَصلِّ
 حنبل وغريه عن معتمر.

نا الَفْضُل بُن َسْهٍل، َحدَّثَنا وروى بسند صحيح عن أمحد بن حممد بن إمساعيل اآلدمي، َحدَّثَ 
سحاق عن أابن بن صاحل عن جماهد عن جابر قال: وب بن إبراهيم، َحدَّثَنا أيب عن ابن إيعق
ِلِمْثِل َجاَء ُسَلْيٌك يـَْوَم اْجلُُمَعِة, فـََقاَل َلُه َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ارَْكْع رَْكَعتَـْنيِ َوَال تـَُعْد «

 .»ا, قَاَل: فـَرََكَعُهَما مثَُّ َجَلسَ َهذَ 
، َحدَّثَنا احلسن بن عرفة، َحدَّثَنا ُهَشْيٌم، عن أيب َمْعَشٍر عن حممد وَحدَّثـََنا أمحد بن عبد هللا الوكيل

 َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َحْيُث َأَمَرهُ «بن قيس: 
، َأْمَسَك َعنِ  وقال: هذا ». َعتَـْيِه، مثَُّ َعاَد ِإَىل ُخْطَبِتهِ اْخلُْطَبِة َحىتَّ فـَرََغ ِمْن رَكْ  َأْن ُيَصلَِّي رَْكَعتَـْنيِ

 مرسل وأبو معشر حيتج ضعيف.
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َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْمَسَك َعِن اخلُْطَبِة «أليب زيد روينا عن ابن عمر: » األسرار«ويف 
ُن  َسِعيٍد اخلُْدِريَّ، َدَخَل يـَْوَم اجلُُمَعِة َوَمْرَواَأنَّ َأابَ «وعند الرتمذي مصحًحا: » َحىتَّ َصلََّى ُسَلْيكٌ 



َناُه، فـَُقْلَنا: َرِمحََك  َخيُْطُب، فـََقاَم ُيَصلِّي، َفَجاَء احلََرُس لُِيْجِلُسوُه، فََأَىب َحىتَّ َصلَّى، فـََلمَّا اْنَصَرَف أَتـَيـْ
ُتُه ِمْن َرُسوِل ِهللا صَ ، ِإْن َكاُدوا لَيَـَقُعوا ِبَك، فـََقاَل: َما ُكْنُت ألَتْـ هللاُ  لَّى هللاُ عليِه رَُكُهَما بـَْعَد َشْيٍء رَأَيـْ

َئٍة َبذٍَّة، َوالنَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خيَْ  ُطُب يـَْوَم وَسلََّم، مثَُّ ذََكَر َأنَّ رَُجًال َجاَء يـَْوَم اجلُُمَعِة ِيف َهيـْ
مثَُّ «اد ابن حبان والبيهقي: ز ». ، َوالنَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْطبُ اجلُُمَعِة، فََأَمَرُه َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ 

َها ثـَْوبـَْنيِ، َحثَّ النَّاَس َعَلى الصََّدَقِة، فَأَْلَقْوا ثَِيااًب فََأْعَطى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الرَّجُ  َل ِمنـْ
لََّم َخيُْطُب، فـََقاَل َلُه: َأَصلَّْيَت؟ ْخَرى َجاَء الرَُّجُل َوالنَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وسَ فـََلمَّا َكاَنِت اْجلُُمَعُة اْألُ 

َفَصاَح بِه النيبُّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: َال قَاَل: َصلِّ رَْكَعتَـْنيِ، وَحثَّ َعَلى الصََّدَقِة َفَطَرَح الرَُّجُل َأَحَد ثـَْوبـَْيهِ 
َئٍة بَذٍَّة فَأََمْرُت اَل: ُخْذُه، فََأَخَذُه مثَُّ قَاَل: اْنُظُروا ِإَىل َهذَ عليِه وَسلََّم مثَّ قَ  ا َجاَء يف تِْلَك اْجلُُمَعَة يف َهيـْ

َها ثـَْوبـَْنيِ، فـَلَ  ُتُه ِمنـْ مَّا جاءت اْجلُُمَعُة َأَمْرُت النَّاَس اِبلصََّدقَِة النَّاَس اِبلصََّدَقِة َفَطَرُحوا ثَِيااًب فََأْعطَيـْ
 ، وقال: احلاكم صحيح على شرطهما.»صحيحه«وخرََّجُه ابن خزمية يف ». أَْلَقى َأَحَد ثـَْوبـَْيهفَ 
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َو َعَلى أَنَُّه َدَعاُه فََأَمَرُه بصالِة رَْكَعتَـْنيِ، مثَُّ َدَخَل اْجلُُمَعَة الثَّانَِيَة َوهُ »: «صحيح ابن حبان«ويف 
َربِ، َفَدَعاُه َوَأَمَرُه أَ  ُمَعَة الثَّالِثََة، َوَرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ْن ُيَصلَِّي رَْكَعتَـْنيِ، مثَُّ َدَخَل اجلُْ اْلِمنـْ

َربِ، َفَدَعاُه فََأَمَرُه َأْن ُيَصلَِّي رَْكَعتَـْنيِ   ».َعَلى اْلِمنـْ
ْيُت احلََسَن بن يوسف، َحدَّثَنا سفيان عن الربيع قال: رَأَ  أخرب� حممد»: صحيح الدارمي«ويف 

ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم «ُم َخيُْطُب َوقَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ُيَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ َواِإلَما
َماُم َخيُْطُب، فـَْلُيَصلِّ رَْكَعتَـْنيِ َخِفيَفتَـْنيِ يـََتَجوَّزُ   ».ِفيِهَما َواْإلِ

» الَ ُتَصلَُّوا َواِإلَماُم َخيُْطبُ «َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  وأما حديث علي بن أيب طالب: قَالَ 
فغري صحيح، بل يف غاية الضعف، ذكره أبو سعيد املاليين من طريق حممد بن أيب مطيع عن أبيه 

إسحاق عن احلارث عنه، وقد أسلفنا َأنَّ  ومها جمهوالن عن حممد بن جابر وهو ضعيف عن أيب
ومل » اْجِلْس فـََقْد آَذْيتَ «ِل الِذْي يـََتَخطََّى رِقَاَب النَّاِس:  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل للرَّجُ النَِّيبَّ 

�مره ابلصالة، وطريقه صحيحة وإىل هذا ذهب أبو حنيفة، قال ابن املنذر: وهو قول شريح 
شعيب والثوري وسعيد بن عبد ح وعروة وابن سريين والنخعي وقتادة والليث والوعطاء بن أيب راب

 العزيز ومالك بن أنس
قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وهو قول اجلمهور من أهل العلم وذكره ابن أيب شيبة عن عمر وعثمان وعلي 

 وابن عباس.
 وقال ابن شهاب: فخروج اإلمام يقطع الصالة وكالمه يقطع الكالم
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خطبة أنصتنا، وقال عياض: كان أبو بكر وعمر وقال ثعلبة بن أيب مالك: كان عمر إذا خرج لل
وترك اخلطباء الركوع إذا »: الطراز«خلطبة، وذكر َسَنٌد يف كتابه عثمان مينعون من الصالة عند او 

خرجوا حلاجة اخلطبة ومل ينقل عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه ركع قبل اخلطبة يف املسجد 
 فكذا احلاجة لالستماع واإلنصات.

 وقال ابن العريب: الصالة حني ذاك حرام من ثالثة أوجه:
] فكيف يرتك الفرض 204: {َوِإَذا قُِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه} [األعراف: األول: قوله تعاىل

 الذي شرع اإلمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغري فرض.
فإذا  » ِإَذا قـُْلَت ِلَصاِحِبَك: أَْنِصْت فـََقْد َلَغْوتَ : «الثاين: صحَّ عنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال

ابملعروف والنهي عن املنكر األصالن املفروضان الركنان يف املسألة َحيُْرمان يف حال كان األمر 
 اخلطبة فالفضل أوىل أن حيرم.

م والعمل ما الثالث: لو دخل واإلمام يف الصالة مل يركع واخلطبة صالة إذ َحيُْرُم فيها من الكال
 حيرم يف الصالة.

 ل من أربعة أوجه:وأما حديث ُسَلْيك فال يعرتض على هذه األصو 
 األول: هو خرب واحد.

الثاين: حيتمل أنه كان يف وقت كان الكالم مباًحا يف الصالة أل�َّ ال نعلم اترخيه فكان مباًحا يف 
كر الذي هو آكد فرضية من اخلطبة فلما حرم يف اخلطبة األمر ابملعروف والنهي عن املن

 االستماع فأوىل أن حيرم ما ليس بفرض.
) فلما كلمه وأمره سقط  الثالث: أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكلََّم ُسَلْيًكا وقال له: (قُْم َفَصلِّ

 عنه فرض االستماع إذ مل يكن هناك قول ذلك الوقت إال خماطبته له وسؤاله وأمره.
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أن ُسَلْيًكا كان ذا َبَذاذة فأراد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أن ُيشهَره لُريَي حاله، وقال بع: الرا
أنه ملا أمره النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قطع خطبته مث استأنف، وجيوز أن يكون  الطحاوي: جيوز

خلطبة حديث سعيد وما بىن عليها، قال: ومن الدليل على أن ذاك الوقت كان إابحة الكالم يف ا
 .فيه من الكالم قال: وال نعلم خالفًا أن مثل هذا الكالم حمظور يف اخلطبة ألمره فيها ابإلنصات

وعند ابِن بَزِيـَْزَة كان ُسَلْيك عر�ً� فأراد النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أن يراه الناس، قال: وقد قيل: 



مستفيض من زمن اخللفاء وعوَّلوا أيًضا على حديث أيب إن ترك الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل 
استدلوا إبنكار عمر على عثمان يف ترك و » الَ ُتَصلَُّوا َواِإلَماُم َخيُْطبُ «سعيد اخلدري يرفعه: 

 الغسل ومل ينقل أنه أمره ابلركعتني، وال نُِقَل أنه صالمها وعلى تقدير التسليم ملا يقول الشافعي
 دليل له إذ مذهبه أن الركعتني تسقطان ابجللوس خالفًا أليب حنيفة.فحديث سليك ليس فيه 

الد احلذاء: َأنَّ َأاَب ِقالَبََة َجاَء يـَْوَم اجلُُمَعِة روى علي بن عاصم عن خ»: اللباب«وروينا يف كتاب 
.  َواِإلَماُم َخيُْطُب َفَجَلَس َوَملْ ُيَصلِّ

 نرب معصية.وعن عقبة بن عامر قال: الصالة واإلمام على امل
لنا ما روى الشعيب عن ابن عمر عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال: » األسرار«ويف كتاب 

بَـَر َفالَ َصَالَة وَال َكَالَم َحىتَّ يـَْفرُغَ إِ « ِإَذا َجاَء َأَحدُُكُم «والصحيح من الرواية: ». َذا َصِعَد اِإلَماُم اِملنـْ
َربِ،  ».َفَال َصالََة وَال َكَالمَ  واِإلَماُم َعلى اِملنـْ
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رَْكَعٍة  َمْن َدَخَل املْسِجَد يـَْوَم اجلُُمَعِة َفَصلََّى َأْرَبَع رََكَعاٍت يـَْقَرأُ ِيف ُكلِّ «وأما حديث ابن عمر يرفعه: 
نَِّة َأْو يـَُرى الَفاِحتََة َوَمخِْسْنيَ َمَرًة ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد َفَذِلَك َمئَـَتا َمَرةٍّ َملْ َميُْت َحىتَّ يـََرَى َمَقْعَدُه ِمَن اجلَ 

وَسلََّم  َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليهِ «ما حديث أنس: وَضعََّفُه، وأ» الغرائب«فذكره الدَّارَُقْطين يف » َلهُ 
َربِ فـَيَـْعِرُض لَُه الرَُّجُل فـَُيَكلُِّمُه، فـَيَـُقوُم َمَعُه َحىتَّ يـَْقِضَي َحاَجَتُه، مثَُّ يـَتَـَقدَّ  ُه يـَْنِزُل َعِن اْلِمنـْ ُم ِإَىل ُمَصالَّ

فاستغربه الرتمذي وقال عن البخاري: َوِهَم جرير بن حازم فيه، وقال أبو داود: » فـَُيَصلِّي
عروف، وأما احلاكم فقال: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، كأنه مل يعترب واحلديث ليس م

 ما قيل يف وهم جرير وهللا تعاىل أعلم.
 ابب رفع اليدين يف اخلطبة �يت إن شاء هللا يف االستسقاء.

 ْت فـََقْد َلَغا)(اَبُب اِإلْنَصاِت يـَْوَم اجلُُمَعِة َواِإلَماُم َخيُْطُب، َوِإَذا قَاَل ِلَصاِحِبِه: أَْنصِ 
هذا احلديث تقدم يف ». يـُْنِصُت ِإَذا َتَكلََّم اِإلَمامُ «َوقَاَل َسْلَماُن: َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

نَـْنيِ يـَْوَم اجلُُمَعِة.  َال يـَُفرُِّق بـَْنيَ اثـْ
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، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن ابِن ِشَهاٍب، َأْخبَـَرِين َسِعيُد ْبُن َحدَّثَنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، َحدَّثَنا اللَّْيثُ  - 934
َرَة َأْخبَـَرُه: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل:  ِإَذا قـُْلَت ِلَصاِحِبَك يـَْوَم «املَُسيِِّب، َأنَّ َأاَب ُهَريـْ



. هذا احلديث أخرجه الستة يف كتبهم، وزعم »جلُُمَعِة: أَْنِصْت، َواِإلَماُم َخيُْطُب فـََقْد َلَغْوتَ ا
أنه رُِوَي عن ُعَقْيل أيًضا وابن جريج عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز »: علله«الدَّارَُقْطين يف 

َي عن صابح بن أيب األخضر عن إبراهيم بن قارظ وسعيد أ�ما َحدَّاثه عن أيب هريرة قال: وُروِ 
ة، ورواه إسحاق بن راشد وعمرو بن قيس عن الزهري عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هرير 

عن سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة، قال أبو احلسن: واحملفوظ ما رواه البخاري. انتهى. 
عبد  من طريق ُعَقْيل عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن» صحيح مسلم«] يف 934¦[خ

جريج عن الزهري عن عمر بن عبد  هللا بن إبراهيم بن قارظ وابن املسيب عن أيب هريرة وابن
َمْن َدَ� ِمَن اِإلَماِم فـََلَغا َوَملْ َيْسَتِمْع َوَملْ يـُْنِصْت  «العزيز عن إبراهيم بن قارظ. وعند أيب داود: 

ن أيب ورواية ابن عيينة ع» َغا، َوَمْن َلَغا َفالَ ُمجَُعَة َلهُ َكانَعليِه ِكْفٌل ِمَن الِوْزر َوَمْن قَاَل َصٍه فـََقْد لَ 
قال ابن عيينة: لغيت لغة أيب هريرة، وقد تقدم: » فـََقْد لََغْيتَ «الز�د عن األعرج عن أيب هريرة: 

عن وعند أمحد ».َويـُْنِصُت َحىتَّ يـَْقِضَي َصالََتهُ «وحديث سلمان: ».َوَمْن َمسَّ اَحلَصى فـََقْد َلَغا«
َماُم َخيُْطُب، فـَُهَو َكَمَثِل احلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفارًا، َوالَِّذي َمْن َتَكلََّم يـَْوَم اْجلُُمَعِة وَ «ابن عباس مرفوًعا:  اْإلِ

 ».يـَُقوُل َلُه: أَْنِصْت لَْيَس َلُه ُمجَُعةٌ 
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ُهللا عليِه َصلَّى  وعند ابن ماجه: َلمَّا قَاَل ُأَيبٌّ ِألَِيب الدَّرداء َوَسأََلُه َمَىت أُْنزَِلْت َهِذِه السُّورَُة؟ َوالنَِّيبُّ 
َربِ فـََلمَّا اْنَصَرَف فـََقاَل ِيلْ ُأَيبٌّ: لَْيَس َلَك ِمْن َصَالِتَك اْليَـْوَم ِإالَّ   َما وَسلََّم يـَْقَرُأ تـََباَرَك َعَلى املنـْ

يبة أن يراه عند أيب ش» مسند أمحد«ويف ».َصَدَق ُأَيبٌّ «َلَغْوَت، فـََقاَل النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
َع رَُجًال عم ر بن اخلطاب هو املقول فيه صدق عمر، ويف طريق أخرى عن سعد بن أيب وقاص: ِمسِ

» َصَدَق َسْعدٌ «يـََتَكلَُّم فـََقاَل َلُه: َال مجعَة َلَك، فََأْخبَـَر النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِبَذِلَك فـََقاَل: 
ند صحيح: َأنَّ َأاَب َذٍر ُهَو السَّاِئُل ِألُيبَِّ ْبِن لبيهقي بساألول عنده مرسل، والثاين ضعيف. وعند ا

َكْعٍب قَاَل: َوِقْيَل ِإنَّ َجاِبًرا ُهَو السَّاِئُل البِن َمْسُعْوٍد، قال: وهذا االختالف إمنا هو يف اسم 
َال «ظ: صاحب القصة واتفقت الروا�ت على تصديق النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قائله. ويف لف

َحيُْضُر اْجلُُمَعَة َثَالثَُة نـََفٍر، رَُجٌل َحَضَرَها «وعند أيب داود عن عبد هللا بن عمرو يرفعه: ».َعَة َلكَ مجُُ 
َها، َورَُجٌل َحَضَرَها ِبُدَعاٍء ِإْن َشاَء ُهللا َأْعطَاُه َوِإْن َشاَء َمنَـَعُه، َورَُجٌل َحَضرَ  َها يـَْلُغو َوُهَو َحظُُّه ِمنـْ

َدِة ُسُكوٍت، َوَملْ يـََتَخطَّ رَقـََبَة ُمْسِلٍم، َوَملْ يـُْؤِذ َأَحًدا َفِهَي َكفَّارٌَة ِإَىل اْجلُُمَعِة الَِّيت َتِليَها َوزِ�َ َصاٍت وَ إبِِنْ 
ٍم، َوَذِلَك أبَِنَّ َهللا َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل: {َمْن َجاَء اِبحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر َأْمثَاهلَِ  نعام: ا} [األَثَالثَِة َأ�َّ

160.«[ 
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اللَّْغو واللََّغا السََّقط وما ال يـُْعَتدُّ به من كالم وغريه وال حيصل منه على فائدة وال نفع، واللغو يف 
ال وهللا، وبلى وهللا، وقيل معناه: اإلمث، ولغا يف القول يـَْلُغو ويـَْلَغى َلْغًوا، وَلَغى َلًغا وَمْلغَاًة: األميان 

»: اجلامع«عن اللَّغا ورََفِث التكلُّمولغا يلغو لغًوا تكلم، ذكره ابن سيده، ويف  أخطأ، قال رؤبة:
َلَغا الطائُر يلغو لغًوا إذا صوََّت، ويف اللغو الباطل يقول: لغيت أْلَغى َلْغًيا وَلًغى مبعًىن، وَ 

ْلَغى. لغوُت ألغو وأْلَغى وَلَغى ثالث لغات، واللغو كل ما ال جيوز وينبغي أن يُـ »: التهذيب«
َنَصَت يـَْنِصُت إذا سكت، وأنصت لغتان أي: استمع، »: املنتهى«واإلنصات قال أبو املعايل يف 

»: اْلُمْحَكمِ «اَلْت ِحَذاُم فَأَْنِصُتوَهاويروى فصدقوها، ويف يقال: أْنَصَتُه وأنصَت له وينشد: ِإَذا قَ 
َتِصٌت ويف  والرجل»: اجلامع«أنصت أعلى، والنُّْصتة االسم من اإلنصاتويف  » اجململ«�صٌت وُمنـْ

السمع للعني »:اجملالسات«اإلنصات السكون لالستماع، وأنشد الراغب يف »: املغرب«و 
كرهوا للرجل أن يتكلم واإلمام خيطب، وقالوا: إن تكلم غريه فال   واإلنصات لألذنقال الرتمذي:

فرخص بعض أهل العلم من  ينكر عليه إال ابإلشارة. واختلفوا يف رد السالم وتشميت العاطس:
التابعني وغريهم وهو قول الشافعي، قال ابن املنذر: وممن رأى أن يشري وال يتكلم عبد الرمحن 

ان واألوزاعي والثوري، وكره اإلشارة طاوس، وزعم ابن العريب أن بن أيب ليلى وزيد بن ُصْوحَ 
فقهاء األمصار وهو احلق، الشافعي وأمحد قاال: يشمِّت العاطس ويرد السالم وخالفهما سائر 

فإن العاطس ينبغي له أن خيفض صوته يف التحميد، والداخل ال يسلم، فإن فعال فالفرض الذي 
 ئ.هم بصدده أوىل من الفرض الطار 
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فرق بعضهم بينهما فقالوا: يـَُردُّ السالَم وال ُيَشمُِّت، وقال ابن وهب: »: قواعد ابن رشد«ويف 
وعن الشعيب: الكالم يف حال اخلطبة جائز إال يف حال قراءة القرآن وقاله بع، ومن لغا فصالته أر 

أيًضا إبراهيم وسعيد بن جبري، وحكى ابن أيب شيبة عن احلسن: أنه كان يسلم ويردون عليه وعن 
إبراهيم مثله، فروى ويشمتون العاطس، وعن احلكم ومحاد وعن سامل وعامر: ال يرد السالم 

مد وسعيد بن املسيب مثله، وعن الباقر والقاسم: يرد يف نفسه، وُرِوَي وحم وليستمع، وعن طاوس
عن إبراهيم بسند صحيح أنه رُِئَي يكلم رجًال واإلمام خيطب يوم اجلمعة وكان عروة ال يرى بذلك 

أبًسا إذا مل يستمع اخلطبة، وقال إمساعيل بن إبراهيم عن أبيه: رأيت إبراهيم وسعيد بن جبري 
ج خيطب. وعند أيب حنيفة ينصت وال يقرأ وال يصلي نفًال وال يشتغل ابلذكر حلجا يتكلمان وا



وغريه ويكره رد السالم وتشميت العاطس واألكل والشرب، وعن أيب يوسف يرد السالم 
ويشمت العاطس، وعن أيب حنيفة يردُّ بقلبه كاملتغوط إذا مسع األذان جييب بقلبه فإذا فرغ أجاب 

الم يف حال اخلطبة هل يرد بعد الفراغ من اخلطبة؟ فعند حممود: يرد، الس بلسانه، فإْن مل يرد
وقال أبو يوسف: ال يرد، وعن مالك ُيَسكُِّت الناَس ابلتسبيح واإلشارة وال حيصبهم لقوله َصلَّى 

َتُه يـََتكَ «وعن ابن مسعود: ».َوَمْن َمسَّ اَحلَصى فـََقْد َلَغا«ُهللا عليِه وَسلََّم:  فَاقْـرَع رَْأَسُه  لَّمُ ِإَذا رَأَيـْ
وعن بعضهم السكوت كان الزًما يف حق الصحابة، ألن سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه ».اِبلَعَصا

وَسلََّم كان يسمعهم ما ينزل عليه من القرآن العظيم، وأما فالسكوت غري الزم، ألنه قد يكون يف 
شرح «ة من هو دونه، ذكره يف خطب القوم من هو أعلم من اإلمام وأورع فال يلزمه استماع

، وقال أبو بكر: ورخص جماهد وطاوس يف شرب املاء ومثله عن الشافعي، وقال أمحد: »اهلداية
 إن مل يسمع اخلطبة شرب. (اَبُب السَّاَعِة الَِّيت ِيف يـَْوِم اجلُُمَعِة)
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َرَة: َأنَّ َعْن َأِيب الزَِّ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب هُ َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك،  - 935 َريـْ
ِفيِه َساَعٌة َال يـَُواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُهَو «َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ذََكَر يـَْوَم اجلُُمَعِة، فـََقاَل: 

ًئا ِإالَّ  هُ  قَائٌِم ُيَصلِّي َيْسَأُل َهللا تـََعاَىل َشيـْ صحيح «] يف 935¦. [خَوَأَشاَر بَِيِدِه يـَُقلُِّلَها» َأْعطَاُه ِإ�َّ
ُدَها»: «أيب احلجاج َفةٌ «ويف لفظ: ». يـَُزهِّ الَ يـَُواِفُقُها َعْبٌد «وعند النسائي: ».َوِهَي َساَعٌة َخِفيـْ

ًرا َها َخيـْ زائدة والَبكَّائي عن منصور وزعم الدَّارَُقْطين أن حديث الباب رواه » ُمْسِلٌم َيْسَأُل َهللا ِفيـْ
يب هريرة موقوفًا، ورواه األعمش عن جماهد اجتمع ابن عباس وأبو عن جماهد عن ابن عباس عن أ

َوِهَي «هريرة وعبد هللا بن عمرو فذكره عنهم كلهم موقوفًا. ويف حديث عطاء عنه موقوفًا ورفعه: 
السَّاَعَة الِيتْ ِإنَّ «مرفوًعا: »: التمهيد«ويف ».ملْغِرِب َوالَعْصرِ السَّاَعُة الِيتْ ُتْذَكُر ِيف اجلُُمَعِة َما بـَْنيَ ا

َها الدَُّعاُء يـَْوَم اجلُُمَعِة ِهَي آِخُر َساَعٍة ِمْن يـَْوِم اجلُُمَعةِ  رواه العالء بن عبد الرمحن عن ». يـَُتَحرَّى ِفيـْ
وعند أمحد ».الَعْصرِ هي بـَْعَد «أبيه عنه صححه أبو عمر عنه مرفوًعا. ويف حديث عطاء عنه: 

َها اْسُتِجْيَب َلهُ َوِيف آِخِر َثَالِث سَ «مرفوًعا:  َها َساَعٌة َمْن َدَعا َهللا ِفيـْ مصنف عبد «ويف ».اَعاٍت ِمنـْ
َتِظُر الصََّالَة «بسند ضعيف يرفعه: » الرزاق يف يـَْوِم اجلُُمَعِة َساَعٌة َال يـَُواِفُقَها َعْبٌد َوُهَو ُيَصلِّْي َأْو يـَنـْ

َها ِبَشيٍء ِإالَّ اْسَتَجاَب ِلهُ يَ   .»ْدُعو َهللا ِفيـْ
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َع النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقْوُل ِيف َساَعِة اجلُُمَعةِ  ِهَي : «وِعْنَد ُمْسِلٍم من حديث أيب موسى: مسَِ
َربِ -َماَ بـَْنيَ َأْن َجيِْلَس اِإلَمامُ  قال الدَّارَُقْطين: رواه أبو » تـُْقَضى الصََّالةُ ِإَىل َأْن  -يـَْعِين َعَلى املنـْ

واترة » السَّاَعُة الِيتْ تـُْرَجى يـَْوَم اجلُُمَعِة ِعْنَد نـُُزْوِل اِإلَمامِ «إسحاق اترة عن أيب بردة فرفعه بلفظ: 
َربِِه ِإَىل ُدُخْوِلِه ِيف السَّاَعُة الِيتْ ِيف اجلُُمَعِة َما بـَْنيَ نـُُزْوِل اِإلَماِم ِإَىل ِمنْـ «بلفظ:  رواه عنه فوقفه

ِم يـَْوُم اجلُُمَعِة، «وعند ابن ماجه بسند ال أبس به من حديث أيب لَُبابََة يرفعه: ».الصََّالةِ  َسيُِّد اَأل�َّ
ُه َماَملْ َيْسَأْل َحَراًما َوِفْيِه َساَعٌة َال َيْسَأُل الَعْبدُ  ًئا ِإالَّ َأاَتُه ِإ�َّ َها َشيـْ حمسًنا من  وعند الرتمذي».ِفيـْ

ُه، «حديث عمرو بن عوف رفعه:  ًئا ِإالَّ آاَتُه ُهللا ِإ�َّ َها َشيـْ ِيف اجلُُمَعِة َساَعٌة َال َيْسَأُل َهللا الْعَبُد ِفيـْ
َهاقَاُلْوا: َ� َرُسْوَل ِهللا َأيُّ َساَعٍة هِ  ْطين وعند الدَّارَقُ ».َي؟ قَاَل: ِحْنيَ تـَُقاُم الصََّالُة ِإَىل االْنِصَراِف ِمنـْ

من رواية عطاء ابن السائب واألغر بن الصباح عن أيب األحوص عن ابن مسعود مثل حديث 
 قـُْلُت َ� َرُسْوَل ِهللا ِإ�َّ «أيب هريرة، وعند ابن ماجه بسند جيد من حديث عبد هللا بن َسَالم: 

ًئا ِإالَّ لََنِجُد ِيف ِكَتاِب ِهللا ِيف يـَْوِم اْجلُُمَعِة َساَعًة َال يـَُواِفُقَها عَ  ْبٌد ُيَصلِّي َيْسَأُل َهللا عزَّ وَجلَّ ِفيَها َشيـْ
%َأْو بـَْعُض 454ص  1َقَضى َلُه َحاَجَتُه، قَاَل: فََأَشاَر ِإَيلَّ َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم%ج 

 اَعٍة، فـَُقْلُت: َصَدْقَت، َأْو بـَْعُض َساَعٍة.سَ 
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ٍة، ِهَي؟ قَاَل: آِخُر َساَعٍة ِمْن َساَعاِت النـََّهاِر، قـُْلُت: ِإنـََّها لَْيَسْت َساَعَة َصَال  قـُْلُت: َأيُّ َساَعةٍ 
وعند ».قَاَل: بـََلى، ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َصلَّى مثَُّ َجَلَس، َال ُجيِْلُسُه ِإالَّ الصََّالُة فـَُهَو ِيف الصََّالةِ 

ِإنَّ ِيف اْجلُُمَعِة َساَعًة َال يـَُواِفُقَها َعْبٌد «وأيب هريرة مرفوًعا:  أمحد بن حنبل من حديث أيب سعيد
ُه، َوِهَي بـَْعَد اْلَعْصرِ ُمْسِلٌم َيْسأَ  ًرا ِإالَّ َأْعطَاُه ِإ�َّ وعند احلاكم عن أيب ».ُل َهللا َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها َخيـْ

َها سلمة: قـُْلُت: َ� َأاَب َسِعيٍد، ِإنَّ َأاَب ُهَريـَْرَة  َحدَّثَنا َعِن السَّاَعِة الَِّيت ِيف يـَْوِم اْجلُُمَعِة َهْل ِعْنَدَك ِمنـْ
َها، فـََقاَل: ِعْلٌم؟ فـَقَ  ِإّينِ ُكْنُت ُأْعَلْمتُـَها، مثَُّ أُْنِسيتُـَها َكَما «اَل: َسأَْلَنا النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعنـْ

َلَة اْلَقْدرِ  ويف كتاب أيب ».صحيحه«: صحيح، وخرجه ابن خزمية أيًضا يف وقال فيه» أُْنِسيُت لَيـْ
َشاُء يـَْوِم اجلُُمَعِة آِخَر َساَعٍة ِمْن يـَْوِم اجلُُمَعِة قـَْبَل ُغُروِب ِهَي عِ «القاسم اجلوزي بسند جيد يرفعه: 

َرُسوِل  وعند احلاكم مصحًحا من حديث أيب سلمة عن جابر عن».الشَّْمِس َأْغَفُل َما َيُكْوُن النَّاسُ 
َتا َعْشرَ «ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أَنَُّه قَاَل:  َة َساَعًة، َال يُوَجُد َعْبٌد ُمْسِلٌم َيْسَأُل َهللا يـَْوُم اْجلُُمَعِة ثِنـْ

ُه فَاْلَتِمُسوَها آِخَر َساَعٍة بـَْعَد اْلَعْصرِ  ًئا ِإالَّ آاَتُه ِإ�َّ ه: (فَاْلَتِمُسوَها) إىل قَاَل ابُن َعْبِد البَـرِّ: قول».َشيـْ
 آخره هو من قول أيب سلمة.
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ى ِيف يـَْوِم الَتِمُسوا السَّاَعَة الَِّيت تـُْرجَ «وعن أنس بن مالك َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 
ُبوبَِة الشَّْمسِ  ا حديث غريب من هذا الوجه، وحممد قال الرتمذي: هذ» اجلُُمَعِة بـَْعَد الَعْصِر ِإَىل َغيـْ

بن أيب محيد يعين رواية عن موسى بن وردان عن أنس منكر احلديث. وعن أيب سلمة بن عبد 
 َكُرْوا السَّاَعَة الِيتْ ِيفْ يـَْوِم اجلُُمَعِة فـَتَـَفرَّقـُْوا َوَملْ َخيَْتِلُفْواَأنَّ َ�ًسا ِمَن الصََّحابَِة اْجَتَمُعْوا فـََتَذا «الرمحن: 

ويف كتاب ابن زجنويه بسند ».سننه«ذكره سعيد بن منصور يف » أَنـََّها آِخُر َساَعٍة ِمْن يـَْوِم اجلُُمَعةِ 
ِيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل ال أبس به عن حممد بن كعب القرظي: َأنَّ َكْلًبا َمرَّ ِيفْ َمْسِجِد النَّ 

َلَقْد َواَفَق السَّاَعَة الِيتْ «ْلُه َفَماَت، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: رَُجٌل ِمَن الصََّحابَِة: اللُهمَّ اقْـتُـ 
َها اْسُتِجْيبَ  عن ابن عباس: ومن حديث أابن بن أيب عياش عن سعيد بن جبري ».ِإَذا ُدِعَي ِفيـْ

ِهَي ِفْيَما بـَْنيَ اَألَذاِن ِإَىل «نه: ويف رواية عمر بن راشد عن حيىي ع».ِهَي َما بـَْنيَ الَعْصِر َواملَْغِربِ «
} اْنِصَراِف اِإلَماِم يـَُقْوُل ُهللا تـََعاَىل: {ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر هللاِ 

َتِشُروا ِيف اْألَْرِض} [اجلمع9ُمَعة: [اجلُْ  ويف ]».10ة: ] ويقول: {فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـْ
وعن أيب بردة وأعجب ابن ».ِمْن ُخُرْوِج اِإلَماِم ِإَىل َأْن تـُْقَضى الصََّالةُ «عن عوف هي: » املصنف«

َها الصََّالةَ «عمر:   ».ِهَي السَّاَعُة الِيت اْخَتاَر ُهللا ِفيـْ
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مد بن عوف بن عن علي بن الفضل، َحدَّثَنا جعفر وحم»: غرائب مالك«وعند الدَّارَُقْطين يف 
َأال َوِإنَّ ِيف اجلُُمَعِة « بن فريوز، َحدَّثَنا مالك عن �فع عنه يرفعه: ز�د، َحدَّثَنا حممد بن صاحل

َها الذُّنـُْوُب َوُختْرُِج%ج  %اِإلْنَساَن ِمَن الذُّنـُْوِب َكيَـْوَم َوَلَدْتُه ُأمُُّه َوِهَي 455ص  1َلَساَعًة تـُْغَفُر ِفيـْ
رُ بـَْعَد الَعْصِر  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بَِيِدِه َمَع ُغُرْوِب  َوِهَي َمَع ُغُرْوِب الشَّْمِس َوُيِشيـْ

وعن أيب بردة أيًضا عند خروج اإلمام، وقال أبو أمامة: إين ألرجو أن يكون يف إحدى ».الشَّْمسِ 
: عند زوال هذه الساعات إذا كان املؤذن أو اإلمام على املنرب أو عند اإلقامة، وعن احلسني

: ما بني أن حيرم البيع إىل أن حيل، وقال جماهد وطاوس: الشمس يف وقت الصالة، وعن الشعيب
ِإَذا َأذََّن «ويف لفظ: ». ِحْنيَ يـَُناِدي املَناِدْي اِبلصََّالةِ «بعد العصر، وعن عائشة رضي هللا عنها 

قال آخرون: وقتها من حني اإلحرام » تمهيدال«ذكرها ابن أيب شيبة. ويف » املَؤذُِّن ِلَصَالِة الَغَداةِ 
ها إىل السالم منها وهو موافق لقوله: (قَاَم ُيَصلِّي).وعن أيب السَّوَّاِر الَعَدوي أ�م كانوا يرو�ا ما في

بني الزوال إىل أن يدخل الرجل يف الصالة، وعن أيب َذرٍّ هو ما بني أن تزيغ الشمس شربًا إىل 
 ذراع.
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البن قدامة » املغين«حممد املنذري أنه قيل: هي من عند الزوال إىل نصف الذراع، ويف  وزعم أبو
ل: وقيل هي الساعة الثالثة من النهار، قال: وقد تكون خمتلفة فتكون هي: خمفية كليلة القدر قا

ال خيلو هذه »: الناسخ واملنسوخ الكبري«يف حق كل قوم يف وقت صالة، وقال األثرم يف 
من وجهني: إما أن يكون بعضها أصحَّ من بعض، وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل األحاديث 

عن الزهري إذا َقسََّم اإلنسان »: األثري«ليايل العشر، وذكر يف  يف األوقات كانتقال ليلة القدر يف
ساعات �ار يوم اجلمعة على أ�م اجلمع صادف الساعة املخصوصة ال بعينها، وعن كعب لو 

ن ُمجَُعُه يف ُمجٍَع أتى على تلك الساعة، وقيل: هي منتقلة يف اليوم، وزعم ابن اجلوزي قسم اإلنسا
َها أن يف حديث فاطمة بنت  سيد املرسلني َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َأْمجَِعْني أَنـََّها َسأََلْت َأاَبَها َعنـْ

قال: فإن قيل: كيف يسأل وهو يصلي فاجلواب » ْوبِ ِإَذا َتَدىلََّ ِنْصُف َعْنيِ الشَّْمِس لْلُغرُ «فـََقاَل: 
وجه: أحدها: أن تكون يف من وجهني أحدمها: أن يكون السؤال يف الصالة وذلك على ثالثة أ

] فقد سأل. الثاين: يسأل عند القراءة كما 286التالوة فإنه إذا قرأ: {رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذَ�} [البقرة: 
احلديَث » أَنَُّه َكاَن ِإَذا َمرَّ آِبيَِة َرْمحٍَة َسَأَل ... «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  يف حديث حذيفة َعِن النَِّيبِّ 

تمل أن يكون يف الفرض أو النفل. الثالث: أن يسأل عن انقضاء التشهد. والوجه الثاين: وهذا حي
ا. انتهى كالمه. وفيه أن ُيَسلَِّم ويسأَل والساعة مل تنقض فيكون معىن سؤاله يف الصالة عند فراغه

%منها خبامتة سورة البقرة. 456ص  1نظر يف موضعني: األول: مل يرد يف حديث أنه يقرأ%ج 
ثاين: حديث حذيفة مصرح: أِبَنَُّه َكاَن يف الليل نفًال وهللا أعلم، ولقائل أن يقول: قيامه إىل ال

 اْلَمْرُء يـَْوًما ... الصالة أو يف الصالة سؤال كما قال أمية: ِإَذا أَثـَْىن َعَلْيكَ 
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َكَفاُه ِمْن تـََعرُِّضِه السؤالُفهذا الكالم مع مربوب فكيف برب األرابب جل وعال. وأما قول: من 
غري جيد، ألن أاب عمر ذكر من حديث جريج عن داود بن أيب عاصم عن عبد قال: إ�ا رُِفَعْت ف

زعموا أن الساعة اليت يف يوم اجلمعة قد رُِفَعْت هللا بن قيس موىل معاوية قال: قلت: أليب هريرة 
فقال: كذب من قال ذلك، قلت: فهي يف كل مجعة أستقبلها، قال: نعم، قال أبو عمر: على 

انتهى. فتلخص من هذه األقوال السالفة أنه اْخُتِلَف فيها على تسعة عشر هذا تواترت األخبار. 
 ونعم الوكيل. (ابٌب ِإَذا نـََفَر النَّاُس َعِن اِإلَماِم ِيف قوًال أتينا هبا كلها، وهللا املوفق وهو حسيب

 َصَالِة اجلُُمَعِة، َفَصَالُة اِإلَماِم َوَمْن بَِقَي َجائَِزٌة)
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ثـََنا زَاِئَدُة، َعْن ُحَصْنيٍ، َعْن َساملِِ ْبِن َأِيب اجلَْعِد،  - 936 َحدَّثَنا قَاَل: َحدَّثَنا ُمَعاِويَُة ْبُن َعْمٍرو، حدَّ
َنَما َحنُْن ُنَصلِّي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِإْذ َأقْـبَـَلْت ِعٌري َحتِْمُل «َجاِبُر ْبُن َعْبِد ِهللا، قَاَل:  بـَيـْ

َها َحىتَّ َما بَِقَي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإالَّ  َنا َطَعاًما، فَاْلتَـَفُتوا ِإلَيـْ َعَشَر رَُجًال، فـَنَـَزَلْت َهِذِه اثـْ
َها َوتـَرَُكوَك قَائًِما} [اجلمعة:  َأَ� «ويف رواية: ]». 11اآليَُة: {َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة َأْو َهلًْوا انـَْفضُّوا ِإلَيـْ

عن إبراهيم بن حممد حدثين جعفر بن حممد عن أبيه: » سنن الشافعي«] يف 936¦[خ». ِفْيِهم
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْطُب يـَْوَم اْجلُُمَعِة، وََكاَنْت َلُه ُسوٌق، يـَُقاُل َهلَا: اْلَبْطَحاُء، َكاَنْت  لنَِّيبُّ َكاَن ا«

َها اْخلَْيَل َواِإلِبَل َوالسَّْمَن، فـََقِدُموا َفَخَرَج ِإلَْيِهُم النَّاُس َوتـَرَُكوا َرسُ  لَّى ِهللا صَ وَل بـَُنو ُسَلْيٍم َجيِْلُبوَن ِإلَيـْ
{َوِإَذا رََأْوا  ُهللا عليِه وَسلََّم وََكاَن َهلُْم َهلٌْو يَضربـُْونَُه يـَُقاُل َلُه: اْلَكَرب فـََعيـََّرُهُم ُهللا تـََعاَىل ِبَذِلَك فـََقاَل:

].قال السَُّهيلي: ذكر أهل احلديث أن ِدْحَية بن خليفة الكليب قدم 11ِجتَارًَة َأْو َهلًْوا} [اجلمعة: 
ِبعٍري له حتمل طعاًما وبـَزًّا، وكان الناس إذ ذاك حمتاجني انفضوا إليها وتركوا النيب َصلَّى  ن الشامم

ُهللا عليِه وَسلََّم، وزعم ابن اجلوزي أن ذلك كان قبل إسالم دحية، وقد تقدم قول الدَّارَُقْطين يف 
 ».ِهملَْيَس َمَعُه ِإالَّ َأْربَعْوَن رَُجًال َأَ� ِفيْ «قول جابر: 
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َحدَّثَنا حممود بن خالد، َحدَّثَنا الوليد، أخربين ُبَكْري بن معروف املذكور يف » مراسيل أيب داود«ويف 
ُفون والقائلون: أبو داود ليس به أبس أنه مسع مقاتل بن حيان يعين املوثق واملخرج ثقات ابن َخلْ 

%َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 457ص  1َكاَن َرُسوُل ِهللا%ج «قال: » صحيح مسلم«حديثه يف 
لنَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْطُب ُيَصلِّي اْجلُُمَعَة قـَْبَل اْخلُْطَبِة ِمْثَل اْلِعيَدْيِن َحىتَّ َكاَن يـَْوُم ُمجَُعٍة َوا
وََكاَن ِدْحَيُة ِإَذا َقِدَم تـََلقَّاُه َأْهُلُه  َوَقْد َصلَّى اْجلُُمَعَة، َفَدَخَل رَُجٌل فـََقاَل: ِإنَّ ِدْحَيَة َقِدَم بَِتَجارَتِِه،

ِيف تـََرِك اْخلُْطَبِة َشْيٌء فَأَنـَْزَل ُهللا َعزَّ َوَجلَّ {َوِإَذا  اِبلدُُّفوِف، َفَخَرَج النَّاُس فـََلْم يَظُنُّوا ِإالَّ أَنَُّه لَْيسَ 
 عليِه وَسلََّم اْخلُْطَبَة يـَْوَم اْجلُُمَعِة َوَأخََّر الصََّالَة، ]، فـََقدََّم النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ 11رََأْوا ِجتَارًَة} [اجلمعة: 

بـَْعَد النـَّْهِي َحىتَّ َيْسَتْأِذَن النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ُيِشُري َفَكاَن َال َخيُْرُج َأَحٌد ِلُرَعاٍف َأْو َحَدٍث 
بـَْهاَم فَـ  قاَل السَُّهيلي: ».َيْأَذُن َلُه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مثَُّ ُيِشُري ِإلَْيِه بَِيِدهِ ِإلَْيِه أبُِْصُبِعِه الَِّيت َتِلي اْإلِ

َقل من وجه اث بت فالظَّنُّ اجلميُل ابلصحابة يُوِجُب أن يكون صحيًحا وقد تقدم  هذا وإن مل يـُنـْ
بة إذا للزاهدي: ُسِئَل احلمامي وطاهر بن علي عن اخلط» شرح القدوري«كالم عياض، ويف 

َرت عن صالة اجلمعة فقال: ال. قال اَألِصيلي: وصف هللا تعاىل الصحابة رضي هللا عنهم  ُأخِّ



] إال أن يكون 37تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر ِهللا} [النور:  خبالف هذا فقال: {رَِجاٌل الَ 
 احلديث قبل نزول هذه اآلية الكرمية.
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يلي: وقد جاء ذكر أمساء الذين بقوا مع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف حديث مرسل قاَل السُّهَ 
رو الدبوسي وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد بن أيب رواه أسد بن عم

وقاص وعبد الرمحن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وبالل وابن مسعود يف رواية، ويف رواية 
رُّ يف ق عمار وله: بن يسار ويف رواية: (َملْ يـَْبَق َمَعُه ِإالَّ اثـَْنا عشَر رَُجًال وامرأًة) فإن قيل: ما السِّ

أن التجارة كانت أهم إليهم فرد »: املعاين«إليها ومل يقل إليهما؟ فيجاب أبن الفراء ذكر يف 
ا إليها، ذكر أنَّ النيب َصلَّى ُهللا الضمري إليها، ويف قراءة عبد هللا: وإذا رأوا هلوا أو جتارة انفضو 

فيها كل ما حيتاج إليه فضرب عليِه وَسلََّم كان خيطب يوم اجلمعة فقدم دحية بتجارة له من الشام 
ابلطبل ليؤذن الناس بقدومه فخرج إليه إال مثانية نفر فنزلت: {َوِإَذا رََأوا ِجتَارًَة} أو يقال: كما قال 

ضوا إليها أو هلًوا انفضوا إليه، فحذف خرب أحدمها، ألن اخلرب الثاين الزجاج: إذا رأوا جتارة انف
م وإذا رأوا جتارة أو هلًوا انفضوا إليه وانفضوا إليها يدل على احملذوف، قال: وجيوز يف الكال

َجاَءْت ِإِبُل ِدْحَيَة َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِيف ُخْطَبِة اجلُُمَعِة فَ «وانفضوا إليهما، ُرِوَي: 
َها زَْيٌت فَانـَْفضُّْوا  احلديَث. واللهو هنا قيل: الطبل. انتهى.» َوَعَليـْ
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أو يقال: أبن العطف إذا كان أبو إذا كان ضمريًا فقياسه عوده إىل أحدمها ال إليهما أو يقال: إن 
ثري: تقديره انفضوا إىل %دون اللفظ، قال ابن األ458ص  1عىن%ج الضمري ِعْيَد إىل امل

َحدَّثَنا يعلى عن » تفسري عبد بن محيد«الرؤية اليت رأوها أي: مالوا إىل طلب ما رأوه، ويف 
َعَة نـََفرٍ «الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس:  » َقِدَم ِدْحَيُة بِِتَجارٍَة َفَخَرُجْوا يـَْنُظُرْوَن ِإالَّ َسبـْ

فـََلْم يـَْبَق َمَعُه َصلَّى ُهللا عليِه «عن احلسن قال: وأخربين عمرو بن عون عن هشيم عن يونس 
ُهْم: أَبـُْو َبْكٍر َوُعَمُر فـَنَـَزَلْت َهِذِه اآليَُة: {َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة} [اجلمعة:  ]، فـََقاَل 11وَسلََّم ِإالَّ رَْهٌط ِمنـْ

َقى معَي َأَحٌد منكم َلَساَل ِبُكُم لَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو تـََتابَـ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َوا ْعُتْم َحىتَّ َال يـَبـْ
ذََكَر لََنا َأنَّ َنِيبَّ َهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «أخرب� يونس عن شيبان عن قتادة قال: ».اْلَواِدي َ�رًا

ٌر َفَجَعُلْوا يـَُقْوُمْونَ قَاَم يـَْوَم ُمجَُعٍة َفَخطَبَـُهْم فـََقاَل: َجا ُهْم فـََقاَل: َكْم  َءْت ِعيـْ َحىتَّ بَِقْيَت ِعَصابٌَة ِمنـْ



ُتْم؟ فـََعدُّْوا أَنـُْفَسُهْم فَِإَذا اثـَْنا َعَشَر رَُجًال َواْمَرَأًة مثَُّ قَاَم اجلُُمَعَة الثَّانَِيَة َفَخطَبَـُهْم  َوَوَعَظُهْم َفِقْيَل: أَنـْ
ٌر َفَجَعلُ  ُتْم؟ فـََعدُّْوا أَنـُْفَسُهْم فَِإَذا ْوا يـَُقْوُمْوَن َحىتَّ بَِقَيْت مِ َجاَءْت ِعيـْ ُهْم ِعَصابٌَة َفِقْيَل هلم: َكْم أَنـْ نـْ

َنا َعَشَر رَُجًال َواْمَرَأًة فـََقاَل: َوالَِّذْي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َلِو اتـََّبَع آِخرُُكْم َأوََّلُكْم الْلتَـَهبَ   الَواِدي اثـْ
َها َما َيْسَمُعْوَن {َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة} [اجلمعة: ُكْم َ�رًا فَأَنـَْزَل ُهللا تـََعاَىل َعَليْ   ».]، اآلية11 ِفيـْ
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، ]11َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة َأْو َهلًْوا} [اجلمعة: «{َحدَّثـََنا شيبان عن َوْرقَاء َعِن َأِيب جنَِيٍح عن جماهد: 
تَـُغوَن التَِّجارََة واللَّْهوِ  فـََقاَل: َكاَن رَِجاٌل يـَُقْوُمْوَن ِإَىل نـََواِضِحِهمْ  ويف تفسري ».َوِإَىل السََّفِر يْقدُموَن يـَبـْ

بينما «ابن عباس مجع إمساعيل بن أيب ز�د الشامي عن جويرب عن الضحاك عنه أابن عن أنس: 
َم خيطب يوم مجعة إذ مسع أهل املسجد صوت الطبول حنن مع رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

، وكان أهل املدينة إذا قدمت عليهم العري من الشام ابلرب والزبيب استقبلوها فرحا واملزامري
ٌر لدحية والنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خيطب فرتكوا النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  ابملعازف فقدمت ِعيـْ

وعثمان وعلي وابن مسعود  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: من هاهنا، فقال أبو بكر وعمر وخرجوا، فقال
وسامل موىل أيب حذيفة فإذا اثنا عشر رجًال وامرأاتن، فقال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: لو تبع آخركم 

بة بكم عمن خرج أولكم الضطَّرم الوادي عليكم �رًا ولكن هللا َتَطوََّل على أميت بكم فرفع العقو 
َنِة ُجْوٌع َوَغَالُء ِسْعٍر «فسرون: وروينا عن الواحدي قال: قال امل».فنزلت اآلية َأَصاَب َأْهَل املَِديـْ

 احلديَث.» فـََقِدَم ِدْحَيُة بِِتَجارٍَة ِمَن الشَّاِم َفُضِرَب َهلَا طَْبٌل يـُْؤِذُن النَّاَس بُِقُدْوِمِه ... 
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 يتفرقون، فقال الثوري: قَاَل ابُن َبطَّاٍل: اختلف العلماء يف اإلمام يفتتح صالة اجلمعة ابجلماعة مث
جلني صلى ركعتني، وإن بقي واحٌد صلى أربًعا، وقال أبو ثور: يصليها مجعة، وقال إذا ذهبوا إال ر 

%مث تفرقوا كلهم صالها 459ص  1أبو يوسف وحممد: إذا افتتح اجلمعة وكرب لإلحرام%ج 
هر، وإذا تفرقوا بعد مجعة وحده، وقال أبو حنيفة: إذا تفرقوا قبل أن يسجد سجدة استقبل الظ

عة، وحكى ابن القصار كمثله عن ملك وهو قول املزين، وقال زفر: إذا سجوده سجدة صالها مج
نفروا عنه قبل أن جيلس للتشهد بطلت صالته، وعن الشافعي إن بقي اثنان حىت تكون صالته 

معه واحد أمت  إن بقي»: املهذب«صالة مجاعة أجزأهم وقيل: ال جيزئهم حىت يكونوا أربعني. ويف 
، وخرََّج املزين قولني األول: إن بقي وحده جاز أن تتم اجلمعة. والثاين: اجلمعة، ألن االثنني مجاعة



إن صلى ركعة مث انفضوا أمتَّ اجلمعة وإن انفضوا قبل الركعة مل يتم اجلمعة، وقال إسحاق: إن بقي 
ب إذا مل يبق معه إال عبيد ونساء معه اثنا عشر رجًال صالها مجعة أخًذا هبذا احلديث، وعن أشه

ُر) مؤنثة القافلة وقيل: العري اإلبل حتمل املرية ال واحد هلا من لفظها،  صلى هبم اجلمعة. (الِعيـْ
العري إبل حتمل املرية والتجارة وال »: اجلامع«واجلمع ِعريات ابإلسكان ذكره ابن سيده، ويف 

َلهَ  تكون عريًا إال كذلك وهللا تعاىل أعلم. (اَببُ   ا)الصََّالِة بـَْعَد اجلُُمَعِة َوقـَبـْ
َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى «َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر:  - 937

 بـَْيِتِه، ، َوبـَْعَد املَْغِرِب رَْكَعتَـْنيِ ِيف ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي قـَْبَل الظُّْهِر رَْكَعتَـْنيِ، َوبـَْعَدَها رَْكَعتَـْنيِ 
 ]937¦[خ». َوبـَْعَد الِعَشاِء رَْكَعتَـْنيِ، وََكاَن َال ُيَصلِّي بـَْعَد اجلُُمَعِة َحىتَّ يـَْنَصِرَف، فـَُيَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ 

 ».َحىتََّ يـَْنَصِرَف فـَُيَصلِّْي ِيفْ بـَْيِتهِ «ويف رواية معن عن مالك: 
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وََكاَن َال ُيَصلِّي بـَْعَد اجلُُمَعِة ِيف املْسِجِد َحىتَّ يـَْنَصِرَف فـََيْسُجَد «ويف رواية حيىي بن مالك: 
 ».تـَْنيِ َسْجدَ 

َحىتَّ يـَْنَصِرَف «وكذلك قال أبو علي احلنفي وبشر بن عمر: »: املوطآت«قال الدَّارَُقْطين يف 
َوبـَْعَد َصَالِة »: الغرائب«فيها البيت يف املغرب، ويف  ورواية سامل عن أبيه مل يذكر» فـَُيَصلِّي فقط

ِيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َال ُيَصلِّي بـَْعَد اْجلُُمَعِة َكاَن النَّ «الِعَشاِء رَْكَعَتِني ِيف بـَْيِتِه وفيها أيًضا: 
ًئا  ».َشيـْ

 وينظر يف قول البخاري وقبلها وأنه ليس على شرطه ومل يذكر.
ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكُم «ْسِلٍم عن أيب هريرة رضي هللا عنه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: وِعْنَد مُ 

 ».ُمَعَة فـَْلُيَصلِّ بـَْعَدَها َأْرَبَع رََكَعاتٍ اجلُْ 
 ».َمْن َكاَن ُمَصلًِّيا بـَْعَد اْجلُُمَعِة فـَْلُيَصلِّ َأْربـًَعا«ويف لفظ: 
ُتُم اْجلُُمَعَة َفَصلُّوا بـَْعَدَها َأْربـًَعا ِإَذا«ويف لفظ:   ».َصلَّيـْ

 ».ُيَصلِّ بـَْعَدَها َأْرَبَع رََكَعاتٍ فـَلْ «زعم أبو بكر اخلطيب أن هذه اللفظة مدرجة وأن املرفوع: 
 »رََجْعتَ  فَِإْن َعِجَل ِبَك َشْيٌء، َفَصلِّ رَْكَعتَـْنيِ ِيف اْلَمْسِجِد، َورَْكَعتَـْنيِ ِإَذا» «علل اخلالل«ويف 

 %460ص  1%ج 
عليِه  َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ «وقال األثرم: قلت ألمحد عبيد هللا عن �فع عن ابن عمر عن حفصة 

ليس هذا بشيء من قال  -كاملنكر-فقال: عن حفصة؟! » وَسلََّم ُيَصلِّي بـَْعَد اْجلُُمَعِة رَْكَعتَـْنيِ 
 هذا؟ قلت: محاد بن سلمة مث سكت.



إسحاق إبراهيم بن حزب العسكري السمسار يف مسند أيب هريرة أتليفه َحدَّثَنا عبد هللا  وعند أيب
َصلُّْوا بـَْعَد « بن حممد عن سهل عن أبيه عن أيب هريرة يرفعه: بن عبد الوهاب، َحدَّثَنا عبد هللا

 ».اْجلُُمَعِة َأْربـًَعا
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َعَة َر ِإَذا َكاَن ِمبَكََّة َشرَّفـََها ُهللا تـََعاَىل َفَصلَّى اجلُمُ رََأَى ابَن ُعمَ «وعند أيب داود السجزي عن عطاء: 
َر َكِثٍري فـَيَـرَْكُع رَْكَعتَـْنيِ، مثَُّ َميِْشي أَ  ُه الَِّذي َصلَّى ِفيِه اْجلُُمَعَة قَِليًال َغيـْ نـَْفَس ِمْن فـَيَـْنَحاُز َعْن ُمَصالَّ

ا، َوِإَذا َكاَن َعطَاٍء: َكْم رَأَْيَت ابَن ُعَمَر َيْصَنُع َذِلَك؟ قَاَل: ِمَرارً َذِلَك، فـَيَـرَْكُع َأْرَبَع رََكَعاٍت ِقْيَل لِ 
 َصلَّى ُهللا اِبْلَمِديَنِة، َصلَّى اْجلُُمَعَة، مثَُّ رََجَع ِإَىل بـَْيِتِه َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ، فَِقيَل لَُه فـََقاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِ 

 ».عليِه وَسلََّم يـَْفَعُلهُ 
ُن َمْسُعْوٍد َأْن ُنَصلَِّي َعلََّمَنا اب«عن أيب عبد الرمحن السلمي قال: » سنن سعيد بن منصور« ويف

َنا َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلٍب، َعلََّمَنا َأْن ُنَصلَِّي ِستًّا  ».بـَْعَد اْجلُُمَعِة َأْربـًَعا، فـََلمَّا َقِدَم َعَليـْ
أنَّه كاَن «عن ابن عمر: » صحيح ابن حبان«يف  وأما الصالة قبل اجلمعة ففيه أحاديث منها ما

َل اْجلُُمَعِة، َوُيَصلِّي بـَْعَدَها رَْكَعتَـْنيِ، َوُحيَدُِّث َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  يُِطيُل الصََّالَة قـَبْ 
ا متيم بن سعيد، َحدَّثَنا قال: وأخرب� ابن قتيبة، َحدَّثَنا حممد بن عمرو، َحدَّثَن» َكاَن يـَْفَعُل َذِلك

ن عامر عن عبد هللا بن الزبري قَاَل َرُسوُل ِهللا حممد بن مهاجر عن اثبت بن عجالن عن سليم ب
وعند أيب داود قال: هو » َما ِمْن َصَالٍة َمْفُرْوَضٍة ِإالَّ َوبـَْنيَ َيَديـَْها رَْكَعَتانِ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ِنْصَف النـََّهاِر ِإالَّ يـَْوَم َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكرَِه الصََّالَة «مرسل عن أيب قتادة: 

 ».اْجلُُمَعِة، َوقَاَل: ِإنَّ َجَهنََّم ُتَسجَُّر ِإالَّ يـَْوَم اْجلُُمَعةِ 
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حديث أيب  للطرباين من» األوسط«وعن أيب هريرة مثله رواه الشافعي عن إبراهيم شيخه ويف 
 ».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ُيَصلِّْي قـَْبَل اجلُُمَعِة َأْربـًَعا َوبـَْعَدَها َأْربـًَعا َأنَّ النَِّيبَّ «عبيدة عن أبيه: 

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَرَْكُع ِمْن «وعند ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس قال: 
 ».ُهنَّ َأْربـًَعا َال يـَْفِصُل ِيف َشْيٍء ِمنْـ  قـَْبِل اجلُُمَعةِ 

 ])10(اَبُب قـَْوِل ِهللا عزِّ وجلَّ: {فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة} [اجلمعة: 
قَاَل ابُن التِّْنيِ: مجاعة أهل العلم على أن هذا إابحة بعد احلظر، وقيل: هو أمر على اببه، وعن 



يق  يطيق التكسب، وفرض على من ال شيء له ويطالداودي: هو إابحة ملن كان له كفاف، أو ال
 التكسب، وقال غريه: من تعطف عليه بسؤال أو غريه ليس طلب التكسب عليه بفريضة.

 َحدَّثَنا َسِعيُد ْبُن َأِيب َمْرَميَ، َحدَّثَنا أَبُو َغسَّاَن، َحدََّثِين أَبُو َحازٍِم، - 938
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ى َأْرِبَعاَء ِيف َمْزرََعٍة َهلَا ِسْلًقا، َفَكاَنْت ِإَذا َكاَن َكاَنْت ِفيَنا اْمَرَأٌة َجتَْعُل َعلَ : «َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، قَالَ 
ْلِق، فـََتْجَعُلُه ِيف ِقْدٍر، مثَُّ َجتَْعُلُه يف قـَْبَضٍة ِمْن َشِعٍري فَتْطَحنُـَها ، فَيُكوُن يـَْوُم اجلُُمَعِة تـَْنزُِع ُأُصوَل السِّ

َها، فـَتُـَقرُِّب َذِلَك الطََّعاَم ْلِق َعْرَقُه، وَُكنَّا نـَْنَصِرُف ِمْن ُأُصوُل السِّ  َصَالِة يوِم اجلُُمَعِة، فـَُنَسلُِّم َعَليـْ
َنا، فـَنَـْلَعُقُه وَُكنَّا نـََتَمىنَّ يـَْوَم اجلُُمَعِة ِلَطَعاِمَها َذِلكَ   ]938¦[خ» ِإلَيـْ

ثـََنا ابن َأِيب حَ  ثـََنا ابن َمْسَلَمَة، حدَّ َما ُكنَّا نَِقيُل «ٍد هِبََذا، َوقَاَل: ازٍِم، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهِل بِن سعحدَّ
 ».َوَال نـَتَـَغدَّى ِإالَّ بـَْعَد اجلُُمَعةِ 
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وذكر أيًضا يف ابب الغرس من كتاب املزارعة ليستدل به على أعمال الصحابة رجاهلم ونسائهم 
وال نقيصة على أهل البصرية، واعرتض عليه  ن غري عارٍ أبنفسهم وذلك شعار الصاحلني م

اإلمساعيلي بقوله: املعروف يف السلق أنه يـُْزرَُع وال يـُْغَرُس، ولو استدل حبديث حممد بن جعفر بن 
ْلقَ «الزبري عن أيب حازم كان واضًحا إذ فيه:   ».َكاَنْت لََنا َعُجْوٌز تـَْزرَُع السِّ

َتْأُخُذ ِمْن  -قَاَل ابُن َمْسَلَمَة: َخنٍْل اِبْلَمِديَنةِ -ُل ِإَىل ُبَضاَعة ٌز، تـُْرسِ َكاَنْت لََنا َعُجو «ويف لفظ:  فـَ
ْلِق فـََتْطَرُحُه ِيف الِقْدر، َوُتَكرِْكُر عليِه َحبَّاٍت ِمْن َشِعريٍ  وقد تقدم يف ابب وقت اجلمعة » ُأُصوِل السِّ

 طرف منه.
 صغرية جتري إىل النخل حجازيَّة، ذكره ابن سيده.لساقية ال(اَألْرِبَعاء) والرُّبـَْعاِن مجع ربيع وهي ا

 وقوله: (فـَنَـْلَعُقُه) هذا اختيار ثعلب يف الفصيح كسر العني من املاضي وفتحها من املستقبل.
 (ابُب َصَالِة اْخلَْوِف)

ُتْم ِيف اَألْرِض} ِإَىل قـَْوِلِه: {َعَذااًب مُ  : {َوِإَذا َضَربـْ  ]102[النساء: ِهيًنا} َوقـَْوِل ِهللا جلَّ وعزَّ
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َهين قال:  ي، عن أيب الفضل اْلِميـْ أخرب� املسند املعمَّر أبو النون اجلَْوَدِريُّ، عن أيب احلسن اْلُمقريَّ
قال: أخرب� األستاذ أبو عثمان الزَّعفراين  -فيما أجاز�ه  -إلمام أبو احلسن الواحدي أخرب� ا



مد بن علي بن ز�د، أخرب� أبو سعيد املفضل بن حممد املقرئ، أخرب� أبو حممد عبد هللا بن حم
بن ز�د  اجلندي، َحدَّثَنا علي بن ز�د َحدَّثَنا أبو سعيد املفضل بن حممد اجلندي، َحدَّثَنا علي

َحدَّثَنا أبو قـُرََّة موسى بن طارق قال: ذكر سفيان عن منصور َعْن ُجمَاِهٍد، حدثنا أَبُو َعيَّاٍش الزُّرَِقيِّ 
َنا َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الظُّْهَر فـََقاَل املْشرُِكْوَن: َكانـُْوا َعَلى َحاٍل َلْو ُكنَّا «ل: قا َصلَّيـْ

نَ  ُهْم ِغرًَّة فـََقاُلْوا: �َِْيتْ َعَلْيِهْم َصالٌَة ِهَي َأَحبُّ ِإلَْيِهْم ِمْن آاَبئِِهْم قَاُلْوا: وِهَي الَعصْ َأَصبـْ ُر فـَنَـَزَل ا ِمنـْ
 ِجْربِْيُل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هِبَُؤَالِء اآلَ�ِت: {َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت َهلُُم الصََّالَة} [النساء:

َلِة، َفذََكرَ 102 نَـَنا َوبـَْنيَ اْلِقبـْ َصَالَة  ] َوُهْم بُِعْسَفاَن، َوَعَلى اْلُمْشرِِكَني َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد، َوُهْم بـَيـْ
 ».اخلَْوفِ 

وأخرب� الشيخ اإلمام يوسف بن عمر احلنفي قراءة عليه، أخرب� احلافظ أبو حممد عبد العظيم، 
مر، أخرب� اإلمامان أبو البدر إبراهيم بن حممد بن منصور وأبو أخرب� أبو حفص بن حممد بن مع

َ� أبو عمر اهلامشي، أخربَ� أبو الفتح الدُّومي، أخربَ� احلافظ أبو بكر بن اثبت البغدادي، أخرب 
ِجْستاين  علي اللُّؤلُِئي، أخربَ� أبو داود السِّ

 %462ص  1%ج 

)1/136( 

 

َفَصفَّ َخْلَف َرُسوِل «قال أخرب� سعيد بن منصور عن جرير عن منصور عن جماهد عنه بلفظ: 
، وَصفَّ بـَْعَد َذِلَك الصَّ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ  فِّ َصفٌّ آَخُر، َورََكَع النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه لََّم َصفٌّ

يًعا، مثَُّ َسَجَد َوَسَجَد الصَّفُّ الَِّذي يَليه، َوقَاَم اْآلَخُروَن َحيُْرُسونـَُهْم، فـََلمَّا َصلَّ  ى وَسلََّم َورََكُعوا مجَِ
ْلَفُهْم، مثَُّ أَتخَّر الصَّفُّ الَِّذي يَِليِه ِإَىل َمَقاِم ا َسَجَد اْآلَخُروَن الَِّذيَن َكانُوا خَ َهُؤَالِء السَّْجَدتـَْنيِ َوقَاُمو 

لََّم اْآلَخرِيَن، َوتـََقدََّم الصَّفُّ اآلَخُر ِإَىل َمَقاِم الصَّفِّ اَألوَِّل، مثَُّ رََكَع َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
يًعا،  ِليِه، َوقَاَم اْآلَخُروَن َحيُْرُسونـَُهْم، فـََلمَّا َجَلَس َرُسوُل مثَُّ َسَجَد َوَسَجَد الصَّفُّ الَِّذي يَ َورََكُعوا مجَِ

يًعا، َفَسلََّم َعَلْيِهمْ   ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوالصَّفُّ الَِّذي يَِليِه، َسَجَد اْآلَخُروَن مثَُّ َجَلُسوا مجَِ
هَ  يًعا، َفَصالَّ َها يـَْوَم َبِين ُسلَ مجَِ  ».ْيما بُعْسفان، َوَصالَّ

» نـََزَلْت َصالَُة اخلَْوِف بـَْنيَ َصَالِة الظُّْهِر َوالَعْصِر وََكاَنْت ِلُكلِّ طَائَِفٍة رَْكَعَتاِن َمَع ِإَماِمِهمْ «ويف لفظ: 
ذا وملا خرجه اإلمام قال: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وملا خرجه البيهقي قال: ه

 مساع جماهد من أيب عياش، وقد وجد� حديثًا إسناد صحيح إال أن بعض أهل العلم يشك يف
 جيًدا َصرَّح جماهد فيه بسماعه من أيب عياش. انتهى.



ومساعه منه متوجه، ألنَّ مولَد جماهد تقريًبا سنة عشرين، وأبو عياش بقي إىل بعد األربعني وقيل: 
 بعد اخلمسني.
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َيْت بذلك لرتقيع الصالة فيها، وكانت وزعم الداودي أن صالة اخلوف كانت بذات الرقاع َفسُ  مِّ
ٍر َخَلْون منه، وقيل: يف سنة مخس، وقيل: يف مجادى األوىل سنة أربع، يف احملرَّم يوم السبت لعش

وذكرها البخاري بعد غزوة خيرب، وسيأيت ذلك إن شاء هللا تعاىل، ويقال: كانت قبل بدر املوعد، 
عدة فابن حزم يقول: بني أربعة عشر وجًها كلها صحَّ وقد ُرِوَي يف كيفية صالة اخلوف روا�ت 

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وقال أبو عمر: املرويُّ َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف  عن َرُسوِل هللاِ 
 ذلك ستة أوجه.

َصلََّى ِبُعْسَفاَن َصالََة َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «بسند جيد عن جماهد: » املصنف«ويف 
 ».ْوِف قـَْبَل يـَْوِمِه َوالَ بـَْعَدهُ اخلَْوِف َوَملْ ُيَصلِّ َصَالَة اخلَْ 

َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى َصَالَة اْخلَْوِف «ال يتم َعْن زَيِد بِن اَثِبٍت »: احمللى«ويف 
َلَها مَّاين وهو ، قال أبو حممد: هو خرب ساقط مل يروه إال حيىي احلِ »َوَال بـَْعَدَها َمرًَّة، وَملْ ُيَصلِّ ما قـَبـْ

ضعيف عن شريك وهو مدلِّس، وذكر ابن القصَّار َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصالََّها ِيف 
 َعَشَرِة َمَواِطَن، َوَصحََّحَها بـَْعُضُهْم ِيف َثالَثَِة َمَواِطَن فـََقط.

َزَة: نـََزَلْت ِبُعْسَفاَن ِيف َصَالِة الَعْصِر، و وع َنةَ «يف حديث جابر: ند ابِن بَزِيـْ ، »َصالََّها ِيف َغْزَوِة ُجَهيـْ
 وقيل: يف بطن
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خنل، وقيل: يف ذات الرقاع، وقيل: يف غطفان، وتواتر أنه صالها على هيئات صحح العدول 
ت عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف صالة اخلوف روا�ت كثرية : رويمنها سبًعا، وقال ابن العريب

أصحها ستَّ عشرة رواية خمتلفة، قال: وصالها رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أربًعا وعشرين 
ا وهي ا اثبتً مرة، وقال أمحد بن حنبل: ال أعلم ُرِوَي فيها عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إال حديثً 

 كلها صحاح اثبتة إال حديث صلى به املصلي أجزأه.
مسعت أاب أمحد يقول: كل حديث روي يف صالة اخلوف فهو صحيح » سؤاالت حرب«ويف 



قال علي بن سعيد: سئل أبو أمحد عن » علل اخلالل«اإلسناد وكلما فعلت منها فهو جائز، ويف 
اس يقول: ركعًة ركعًة إال أنه كان للنيب َصلَّى ابن عبصالة اخلوف فقال: قد ُرِوَي ركعة وركعتني، 

ُهللا عليِه وَسلََّم ركعتان، وما يـُْرَوي عن النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم كلها صحاح، ويف رواية صاحل 
 قال: إين أجيز كل ما جاء.

إال الباب ويف كتاب الرتمذي عنه: ُرِوَيْت صالة اخلوف مرفوعة على أوجه، وما أعلم يف هذا 
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم ورأى » اإلحكام«حديثًا صحيًحا زاد أبو علي الطُّوسي يف كتابه 

أن كلَّ ما ُرِوَي يف ذلك عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم جائٌز العمل به، وهذا على قدر اخلوف 
 واملختار حديث سهل بن أيب حثمة على غريه.
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، وَسأَْلُتُه َهْل َصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه حدَّثـَنَ  - 942 ا أبو الَيَماِن، أْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، عِن الزُّْهِريِّ
فـََقاَل: َأْخبَـَرِين َساِملٌ، أنَّ عبد هللا قَاَل: َغَزْوُت َمَع النيبِّ َصلَّى ُهللا  -يـَْعِين َصَالَة اخلَْوفِ -وَسلََّم؟ 
َنا اْلَعُدوَّ َفَصافـَْفَناُهْم، فـََقاَم َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي لََنا، لََّم ِقَبَل عليِه وسَ  َجنٍْد، فـََوافـَيـْ

َمَعُه  فـََقاَمْت طَائَِفٌة َمَعُه، َوَأقْـبَـَلْت طَائَِفٌة َعَلى اْلَعُدوِّ، فـَرََكَع َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِمبَنْ 
، َفَجاُؤْوا فـَرََكَع َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َوَسجَ  عليِه َد َسْجَدتـَْنيِ، مثَُّ اْنَصَرُفوا َمَكاَن الطَّائَِفِة الَِّيت َملْ ُتَصلِّ

ُهْم فـَرََكَع لِنَـْفِسِه مثَُّ َسجَ  ويف » َد َسْجَدتـَْنيِ وَسلََّم رَْكَعًة َوَسَجَد َسْجَدتـَْنيِ مثَّ سلََّم، فَقاَم ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ
] ورواه 942¦[خ». ِإَذا اْختَـَلُطْوا ِقَياًما َوِإْن َكانـُْوا َأْكثـََر ِمْن َذِلَك فـَْلُيَصلُّْوا ِقَياًما َورُْكَبا�ً «لفظ: 

وقال: قال �فع: ال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه » املوطأ«مالك يف 
ال أرى عبد هللا َحدَّثه إال عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.  عنه:» ن احلسنموطأ اب«وَسلََّم. ويف 

قال الدَّارَُقْطين: ورواه عن مالك إسحاق بن عيسى الطباع فأسنده بغري شك، ويف رواية حيىي بن 
َلِة وغَري ُمْستَـْقِبلِ  فَِإَذا َكاَن َخْوٌف َأَشدَّ ِمْن هذا َصلُّوا ِقَياًما َورُْكَبا�ً «أيب زائدة عن مالك:  ي الِقبـْ

 مث قال: وقال �فع: وال أراه أخذه إال عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.» ُمْستَـْقِبِليها
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َوِإْن َكانُوا َأْكثـََر «%ويف لفظ: وزاد ابن عمر عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 464ص  1%ج 
وقال ابن عبد الرب: رواه مجاعة عن �فع ومل يشكوا يف رفعه » َورُْكَبا�ً ُيَصلُّوا ِقَياًما ِمْن َذِلَك فـَلْ 

منهم: ابن أيب ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى وكذا رواه الزهري عن سامل عن ابن عمر 



ا من غري مرفوعً » صحيحه«عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وخالد بن معدان، وملا رواه مسلم يف 
 َ  أن هذه الز�دة وهي: (فإْن كاَن خوٌف) إىل آخره من كالم ابن عمر أدرجها على املنت. تردد بـَنيَّ

اِن فـََقاَمْت طَائَِفٌة َمَعُه، َوطَائَِفٌة إبِِزَاِء اْلَعُدوِّ، َفَصلَّى اِبلَِّذيَن َمَعُه رَْكَعًة، مثَُّ َقَضِت الطَّائَِفتَ «ويف لفظ: 
وعند ».فَِإَذا َكاَن َخْوٌف َأْكثـََر ِمْن َذِلَك َفَصلِّ رَاِكًبا وقَائًِما ُتوِمُئ ِإميَاءً «َر: قَاَل ابُن ُعمَ » ةً رَْكَعًة رَْكعَ 

فَِإْن َكاَن َخْوفًا َأَشدَّ ِمْن «ابن ماجه: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَصَف َصَالَة اخلَْوِف َوقَاَل: 
َا ُهَو الذِّْكُر َوِإَشارٌَة »: «مسند اهليثم بن خلف«يف و ».َأْو رُْكَبا�ً  َذِلَك َفرَِجاًال  ِإَذا اْختَـَلُطوا فَِإمنَّ

 ».ِقَياًما َعَلى َأْقَداِمِهمْ «وعند اإلمساعيلي: ».اِبلرَّْأسِ 
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َلِة َأْو مثَُّ َيْستَـْقِبُلَها»: «املوطأ«ويف   وهذا احلديث فيه إشكال من حيث إن ابن» ُمْستَـْقِبَل الِقبـْ
َز يف اخلندق وغزوة جند املذكورة هنا هي ذات الرقاع وهي  عمر صلَّى وهو رضي هللا عنه إمنا ُأِجيـْ

قبل اخلندق إمجاًعا إال ما شذَّ به البخاري من أ�ا بعد خيرب اللَّهمَّ إال أن يكون حضرها من غري 
وأبو داود من طريق صحيحة » مسنده«إجازة فيحتاج إىل نقل، ولكن السَّْكَسِكي ذكر يف 

ِإنَّ ِيف اخلَْنَدِق َلمَّا ُحِبُسْوا «عن أيب سعيد اخلدري: » مسنديهما«الطيالسي وأبو حممد الدارمي يف 
ارك َعِن الصََّالِة َصلََّى هِبُِم النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َما فَاتـَُهْم قَاَل: َوَذِلَك قـَْبَل َأْن يـُنَـزَِّل ُهللا تب

فعلى هذا فاجته ما قاله ابن عمر وإن كان أهل ]» 239ْكَباً�} [البقرة:  َأْو ُر وتعاىل: {َفرَِجاًال 
َري على خالف ذلك فينظر.  السِّ

)1/142( 

 

وأما األحاديث الواردة يف الباب فحديث سهل بن أيب حثمة عند الستة وسيأيت إن شاء هللا تعاىل 
صحيح أيب «اس وحديث حذيفة يف بر بن عبد هللا وحديث ابن عبيف املغازي، وكذا حديث جا

َصفَّ النَّاَس َصفَّْنيِ َصفًّا َخْلَفُه َوَصفًّا ُمَواِزي »: «صحيح أيب بكر بن خزمية«و » حامت ابن حبان
ْم رَْكَعًة َجاَء ُأولَِئَك َفَصلَّى هبِِ اْلَعُدوِّ، َفَصلَّى اِبلَِّذيَن َخْلَفُه رَْكَعًة، مثَُّ اْنَصَرَف َهُؤَالِء َمَكاَن َهُؤَالِء، وَ 

وذكر أن حديث زيد بن اثبت مثله مرفوًعا، وقال احلاكم: حديث حذيفة صحيح » َوَملْ يـَْقُضوا
فإن قيل: قد رُِوَي من طريق حذيفة أنه أمر بقضاء ركعة، قلنا: هذا انفرد »: احمللى«اإلسناد، ويف 

�م مل يقضوا بل كان يكون ملا نفع من رواية الثقات أ به احلجاج بن أرطأة وهو ساقط، مث لو صحَّ 
%صالة اخلوف وأربع 465ص  1ذلك جائًزا، قال بعضهم: وقد ُرِوي عن حذيفة%ج 



سجدات، قلنا: هذا من رواية حيىي احلماين وهو ضعيف عن شريك وهو مدلس عن جريج وهو 
 القول يف رواية ُسَلْيم وهو جمهول، مث لو صح لكان ذلك مقصوًدا به صالة إمامهم هبم، وكذلك

 جمهول على حذيفة.
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َوَأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا «وحديث أيب هريرة من عند احلاكم على شرط الشيخني: وذكر َغْزَوِة َجنٍْد: 
َجَدِت َم قَاَم ِإَىل َصَالِة اْلَعْصِر فـَرََكَع رَْكَعًة َواِحَدة َورََكَعِت الطَّائَِفُة الَِّيت معه، مثَُّ َسَجَد َفسَ عليِه وَسلَّ 

 ُبوا ِإَىل الطَّائَِفُة اليت َتِليِه، َواآلخُروَن ِقَياٌم ُمَقابلو اْلَعُدوِّ، مثَُّ قَاَم َوقَاَمِت الطَّائَِفُة الَِّيت َمَعُه، َفَذهَ 
َرُسوُل ِهللا َصلَّى اْلَعُدوِّ فـََقاتُلوُهْم، َوَأقْـبَـَلِت الطَّائَِفُة الَِّيت َكاَنْت ُمَقاِبلي اْلَعُدوِّ، فـَرََكُعوا َوَسَجُدوا وَ 

َرى َورََكُعوا ُهللا عليِه وَسلََّم قَائٌِم َكَما ُهَو، مثَُّ قَاُموا فـَرََكَع َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رَْكَعًة ُأخْ 
فـَرََكُعوا َوَسَجُدوا، َوَرُسوُل  َمَعُه َوسجَد َفَسَجُدوا َمَعُه، مثَُّ َأقْـبَـَلِت الطَّائَِفُة الَِّيت َكاَنْت ممَّا يَِلي اْلَعُدوَّ 

يًعا ، َفَكاَن ِللنَِّيبِّ َصلَّى ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاِعٌد َوَمْن معُه، مثَُّ َكاَن السالُم َفَسلََّم َوَسلَُّموا مجَِ
فـََلمَّا قَاُمْوا َمَشُوا «ويف لفظ: ».ةٌ ُهللا عليِه وَسلََّم رَْكَعَتاِن َوِلُكلِّ رَُجٍل ِمَن الطَّائَِفتَـْنيِ رَْكَعٌة رَْكعَ 

ى ِبطَائَِفٍة َقَسَم َأْصَحابَُه ِنْصَفْنيِ َفَصلَّ «وعند الرتمذي مصحًحا: ».اْلَقْهَقَرى ِإَىل َمَصافِّ َأْصَحاهِبِمْ 
ُهم َوطَائَِفة ُمْقِبُلْوَن َعَلى َعُدوِِّهم َقْد َأَخُذْوا ِحْذرَُهْم َوَأسِلَحتَـُهْم هِبِْم َر  ْكَعًة مثَُّ أتََخََّر َهُؤَالِء َوتـََقدََّم ِمنـْ

ْكَعًة رَْكَعًة، وِللنَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه ُأْولَِئَك َفَصلَّى هِبِْم رَْكَعًة تكوُن َهلُْم َمَع النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َر 
 هريرة، ألن صحبته متأخرة انتهى. هذا احلديث يقتضي أن يكون من مراسيل أيب». وَسلََّم رَْكَعَتانِ 

 عن هذه الغزوة بزمان.
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ْت َكبـََّر النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وََكبـََّرِت الطَّائَِفة الِيتْ َصفَّ «وحديث عائشة رضي هللا عنها: 
ُعوا، مثَُّ َمَكَث َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه َمَعُه مثَُّ رََكَع فـَرََكُعوا، مثَُّ َسَجَد َفَسَجُدوا، مثَُّ رََفَع رَْأَسُه فـََرفَـ 

ُشوَن اْلَقْهَقَرى وَسلََّم َجاِلًسا مثَُّ َسَجُدوا ُهْم ِألَنـُْفِسِهُم الثَّانَِيَة، مثَُّ قَاُموا فـََنَكُصوا َعَلى َأْعَقاهِبِْم ميَْ 
فـََقاُمْوا َفَكبـَُّروا، مثَُّ رََكُعوا ِألَنـُْفِسِهْم، مثَُّ َسَجَد َحىتَّ قَاُموا ِمْن َورَائِِهْم، َوَجاَءِت الطَّائَِفُة اْألُْخَرى، 

ثَّانَِيَة، مثَُّ قَاَمِت َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفَسَجُدوا َمَعُه، مثَُّ قَاَم َوَسَجُدوا ِألَنـُْفِسِهُم ال
يًعا، َفَصلَّوا َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـَرََكَع فـَرََكُعوا، مثَُّ َسَجَد َفَسَجُدوا  الطَّائَِفَتاِن مجَِ

ْسَراِع َجاِهدً  يًعا، مثَُّ َعاَد َفَسَجَد الثَّانَِيَة، َوَسَجُدوا معُه َسرِيًعا َكَأْسرَِع اْإلِ ا، َال �َُْلوَن ِسَراًعا، مثَُّ مجَِ



وعند أيب ».عليِه وَسلََّم، َوَقْد َشارََكُه النَّاُس ِيف الصََّالِة ُكلَِّها َسلََّم َوَسلَُّموا، فـََقاَم َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ 
َصلَّى فـََقاُموا: َصفٌّ َخْلَف َرُسوِل ِهللا «داود من حديث عبيدة َعْن أبيه عبد هللا بن مسعود قال: 
%اْآلَخُروَن 466ص  1مثَُّ َجاَء%ج  ُهللا عليِه وَسلََّم، َوَصفٌّ ُمْستَـْقِبَل اْلَعُدوِّ، َفَصلَّى هِبِْم رَْكَعًة،

، َفَصلَّى هِبُِم رَْكَعًة مثَُّ َسلََّم، مثَُّ قَاَم َهُؤَالِء َفصَ  نـُْفِسِهْم لَّْوا ِألَ فـََقاُموا َمَقاَمُهْم، َواْستَـْقَبَل َهُؤَالِء اْلَعُدوَّ
تَـْقِبِلي اْلَعُدوِّ، َورََجَع ُأولَِئَك ِإَىل َمَقاِمِهْم َفَصلَّْوا رَْكَعًة، مثَُّ َسلَُّموا، مثَُّ َذَهُبوا فـََقاُموا َمَقاَم ُأولَِئَك ُمسْ 

 ».ِألَنـُْفِسِهْم رَْكَعًة مثَُّ َسلَُّموا
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ًعا«ويف رواية:  يـْ جه أيًضا وعنده أيًضا وخرَّ » َفَكبـََّر َنِيبُّ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفَكبـََّر الصَّْفاِن ِمجِ
َصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َخْوٍف «لفظ أليب داود عن أيب َبْكَرة قاَل: ابن حبان وال

ْوا الَِّذيَن َصلَّ  الظُّْهَر، َفَصفَّ بـَْعُضُهْم َخْلَفُه، َوبـَْعُضُهْم إبِِزَاِء اْلَعُدوِّ، َفَصلَّىِ  رَْكَعتَـْنيِ، مثَُّ َسلََّم فَاْنَطَلقَ 
َمْوِقَف َأْصَحاهِبِْم، مثَُّ َجاَء ُأولَِئَك َفَصلَّْوا َخْلَفُه، َفَصلَّى هِبِْم رَْكَعتَـْنيِ، مثَُّ َسلََّم، َفَكاَنْت َمَعُه فـََوقـَُفوا 

ْحلََسُن، قَاَل أَبُو َوِبَذِلَك َكاَن يـُْفِيت ا» لُه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْربـًَعا، َوِألَْصَحاِبِه رَْكَعتَـْنيِ رَْكَعتَـْنيِ 
َماِم ِستُّ رََكَعاٍت، َوِلْلَقْوِم َثَالٌث. وُرِوَي أيًضا عن أيب سلمة  َداُوَد: وََكَذِلَك ِيف اْلَمْغِرِب َيُكوُن ِلْإلِ

»: صحيح ابن خزمية«وسليمان اليشكري عن جابر عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ولفظه يف 
اِبْلَقْوِم َصَالَة اْلَمْغِرِب َثَالَث رََكَعاٍت، مثَُّ اْنَصَرُفوا َوَجاَء اْآلَخُروَن ُهللا عليِه وَسلََّم  َصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى«

، »َفَصلَّى َثَالَث رََكَعاٍت، َفَكاَنْت لِلنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِستُّ رََكَعاٍت، َوِلْلَقْوِم َثَالٌث َثَالثٌ 
حديث أشعب احلمراين يعين عن احلسن أيب بكرة ه: هذا احلديث غريب من وقال احلاكم ملا خرج

مل يكتبه إال هبذا اإلسناد مسعت أاب علي احلافظ يقوله، وقال احلاكم: وهو صحيح على شرط 
الشيخني، وقال ابن حزم َلمَّا خرَّجه ُمْسَتِدالًّ به: هذا آخر فعل فعله سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا 

معه ومل يسلم إال يوم الطائف ومل يشهد النيب َصلَّى ُهللا عليِه  َم ألن أاب بكرة شهدهعليِه وَسلَّ 
وَسلََّم بعد الطائف إال تبوك فقط، فهذه أفضل صفات صالة اخلوف ملا ذكر�ه وقال هبا الشافعي 

 وأمحد.
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وقال أبو عمر: ال َوْجَد ملن قال إن حديث أيب بكرة وجابر كان يف احلضر، ألن فيه سالمه يف  
َأنَّ النَِّيبَّ «ن اثبتان من جهة النقل عند أهل العلم، وعن حمفوظ: ركعتني منهما ومها حديثا كل



وعند البيهقي من حديث العمري عن أخيه » َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلََّى َصَالَة اخلَْوِف ِيف اَحلَضرِ 
عليِه وَسلََّم اْخلَْوِف،  ى النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َصلَّ «عن القاسم َعْن َصاِلِح ْبِن َخوَّاٍت َعْن أَبِيِه قَاَل: 

متَُّوا ِألَنـُْفِسِهْم، َفَصفَّْت طَائَِفٌة َمَعُه, َوطَائَِفٌة تِْلَقاَء اْلَعُدوِّ، َفَصلَّى اِبلَِّذيَن َمَعُه رَْكَعًة، مثَُّ قَاَم َوقَاُموا، وأَ 
» ِيت بَِقَيْت، مثَُّ َأمتَُّوا ِألَنـُْفِسِهْم، مث ذهُبواَن، َفَصلَّى هِبُِم الَّ مثَُّ َذَهُبوا َمَكاَن َأْصَحاهِبِْم َوَجاَء اْآلَخُرو 

ًئا ِيف َصَالِة اْخلَْوِف َأَحبَّ ِإَيلَّ ِمْن َهَذا. وعند ابن أيب  ْعُت َشيـْ قَاَل ُعبَـْيُد ِهللا: قَاَل اْلَقاِسُم: َما مسَِ
َع النَِّيبِّ َصلَّى ْيُت َصَالَة اْخلَْوِف مَ َصلَّ «شيبة من حديث أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال: 

َها َثَالاثً   ».ُهللا عليِه وَسلََّم رَْكَعتَـْنيِ رَْكَعتَـْنيِ، ِإالَّ اْلَمْغِرَب فَِإنَُّه َصالَّ
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ِهْم %َأْصبَـَهاَن ُسنََّة نَِبيِّ 467ص  1َأنَّ َأاَب ُموَسى َأرَاَد َأْن يـَُعلَِّم%ج «وعنده أيًضا بسند صحيح: 
َالُح ُمْقِبَلٌة َعَلى َعُدوَِّها، َوطَائَِفٌة َورَاَءهَ َصلَّ  ا، ى ُهللا عليِه وَسلََّم َفَجَعَلُهْم َصفَّْنيِ، طَائَِفٌة َمَعَها السِّ

َحىتَّ قَاُموا ُلونـَُهْم َفَصلَّى اِبلَِّذيَن َمَعُه رَْكَعًة مثَُّ َنَكُصوا َعَلى َأْداَبرِِهْم َحىتَّ قَاُموا َمَقاَم اْآلَخرِيَن يـََتَخلَّ 
َعًة، َفَسلََّم َورَاَءُه، َفَصلَّى هِبِْم رَْكَعًة ُأْخَرى مثَُّ َسلََّم، فـََقاَم ابلَِّذيَن يـَُلونَُه َواْآلَخُروَن َفَصلَّْوا رَْكَعًة رَكْ 

ٌة َمَعُه، ورَْكَعٌة رَْكَعٌة ٌة رَْكعَ بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض فـََتمَّْت ِلْإلَِماِم رَْكَعَتاِن ِيف َمجَاَعٍة َوِللنَّاِس رَْكعَ 
فـََرَض ُهللا تعاىل الصََّالَة َعَلى ِلَساِن نَِبيُِّكْم ِيف «وِعْنَد ُمْسِلٍم من حديث ابن عباس قال: ».ُدْونَهُ 

 ى النيبُّ َصلَّ «وعند احلاكم على شرطهما: ». احلََْضِر َأْربـًَعا، َوِيف السََّفِر رَْكَعتَـْنيِ، َوِيف اْخلَْوِف رَْكَعةً 
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِبِذي قـََرٍد، َفَصفَّ النَّاَس َخْلَفُه َصفَّْنيِ: َصفٌّ َخْلَفُه، َوَصفٌّ ُمَوازي اْلَعُدوِّ، 

ًة َوَملْ ْم رَْكعَ َفَصلَّى اِبلَِّذيَن َخْلَفُه رَْكَعًة، مثَُّ اْنَصَرَف َهُؤَالِء ِإَىل َمَكاَن َهُؤَالِء، َوَجاَء ُأولَِئَك َفَصلَّى هبِِ 
 ».يـَْقُضوا
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َهُؤَالِء، ِإالَّ َما َكاَنْت َصَالُة اْخلَْوِف ِإالَّ َكَصَالِة َأْحَراِسُكْم َهُؤَالِء اْليَـْوَم َخْلَف أَئِمَِّتُكْم «ويف لفظ: 
يًعا َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوَسَجَدْت َمَعُه  أَنـََّها َكاَنْت ُعْقًبا، قَاَمْت طَائَِفٌة َوُهْم مجَِ

يًعا، مثَُّ َسَجَد َفَسَجدَ  يًعا، مثَُّ رََكَع َورََكُعوا َمَعُه مجَِ الَِّذيَن َكانُوا ِقَياًما َأوََّل  طَائَِفٌة، مثَُّ قَاَم َوقَاُموا َمَعُه مجَِ
َوالَِّذيَن َسَجُدوا َمَعُه ِيف آِخِر َصالهِتِْم، َسَجَد  َمرٍَّة، فـََلمَّا َجَلَس َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم،

وأصله يف »  عليِه وَسلَّمَ الَِّذيَن َكانُوا ِقَياًما ِألَنـُْفِسِهْم مثَُّ َجَلُسوا، َفَجَمَعُهْم َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ 
اُس َمَعُه، َفَكبـََّر وََكبـَُّروا َمَعُه، َورََكَع قَاَم النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوقَاَم النَّ »: «صحيح البخاري«



ُدوا َوَحَرُسوا ِإْخَوانـَُهْم َورََكَع َ�ٌس َمَعُه، مثَُّ َسَجَد َوَسَجُدوا َمَعُه، مثَُّ قَاَم الثَّانَِيِة، فـََقاَم الَِّذيَن َسجَ 
ُكلُُّهْم ِيف َصَالٍة، َوَلِكْن َحيُْرُس بـَْعُضُهْم   َوأََتِت الطَّائَِفُة اُألْخَرى، فـَرََكُعوا َوَسَجُدوا َمَعُه، َوالنَّاسُ 

 ».بـَْعًضا
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قَاَل ابُن َبطَّاٍل: والذي ذهب ابن أيب ليلى وقال الطحاوي: وإليه ذهب ابن أيب ليلى وأبو 
بلة وإن كانوا يف غري القبلة فكما روى ابن عمر، وأما أبو حنيفة يوسف: إذا كان العدو يف الق

»: صحيح ابن حبان«كا العمل به ملخالفته الكتاب، وحديث عبد هللا بن أُنـَْيس من ومالك فرت 
ُتُه َوَحَضَرْت َصَالُة َلمَّا بـََعَثُه النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَىل َخاِلِد ْبِن ُسْفَياَن لِيَـْقتُـَلُه قَاَل: فـََرأَ « يـْ

ر الصََّالَة، فَاْنَطَلْقُت َأْمِشي َوَأَ� ُأَصلِّي اْلَعْصِر، فـَُقْلُت: ِإّينِ َأَخاُف َأْن َيكُ  َنُه َما ِإْن ُأَؤخِّ وَن بـَْيِين َوبـَيـْ
املاشي  قال أمحد: ال أعلم أحًدا قال: يف» العلل للخالل«احلديَث. ويف » ُأوِمُئ ِإميَاًء، َحنَْوُه، ... 

يبة عن جماهد الصالة يصلي إال عطاء، وما يعجبين أن يصلي املاشي. انتهى. حكى ابن أيب ش
وهو ميشي وحكاه عطاء عن أصحاب رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وقال مكحول: ال أبس به 

ن %الصحايب. وعند أيب قـُرَّة ذكر املثىن ب468ص  1وفعله سعيد بن جبري وأبو برزة%ج 
ْيُت مَع رسوِل هللا َصلَّ «الصباح: َحدَّثَنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال: 

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صالَة اخلوِف يوَم اْلُمَرْيِسْيِع وحنُن ُمَصافُّون بين ِحلْيان فـَُقْمَنا َصفَّْنيِ فـَرََكْعَنا 
آلخروَن يف وجِه العدو، مث قاَم األولوَن مثَّ سجَد مجيًعا، مث سجَد معه الصفُّ األوُل وقاَم ا

عن »: املصنف«ويف ».قدموا واستأخر األولون مث فعلوا كما فعلوا أول مرةاآلخرون، مث قاموا فت
ِإَذا اْلتَـَقى الزَّْحَفاِن، َوَضَرَب النَّاُس «عطاء وسعيد بن جبري وأيب البحرتي وأصحاهبم قالوا: 

، َوَال بـَْعُضُهْم بـَْعًضا، َوحَ   ِإَلَه ِإالَّ ُهللا، َوُهللا َأْكبَـُر، َضَرِت الصََّالُة، َفقاَل: ُسْبَحاَن ِهللا، َواْحلَْمُد هلِلَِّ
 ».فَِتْلَك َصَالُتَك، مثَُّ َال تُِعيدُ 
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ْكِبريًا، ِإَذا َكاَن ِعْنَد الطَِّراِد وَسلِّ السُُّيوِف، َأْجَزَأ الرَُّجَل َأْن َتُكوَن َصَالتُُه تَ «وعن جماهد واحلكم: 
َنَما َكاَن َوْجُههُ فَِإْن َملْ َيُكْن ِإالَّ َتْكِبريَة َواِحدَ  ِإَذا َحَضَرِت الصََّالُة ِيف «وعن إبراهيم: ».ة َأْجَزأَْتُه أَيـْ

وقال َهرُِم ْبُن ِحبَّاَن ألصحابه وكانوا يف جيش: لَِيْسُجد ُكلُّ ».اْلُمطَاَرَدِة فََأْوِمْئ َحْيُث َكاَن َوْجُهكَ 
الصالة إذ ذاك قال: ُيَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ وسجدتِني  ٍل ِمْنُكْم َسْجَدًة َحتَْت ُجنَِّتِه، وسئل احلسن عنرَجُ 



ْمط عن اثبت عن  َر تِْلَقاء َوْجهه، وقال محاد: ركعة حيث كان وجهه، و�ى اثبت بن السِّ َغيـْ
د البزار بسند فيه ضعف النزول للصالة حالتئذ، وقال جابر بن عبد هللا: صالة اخلوف ركعة. وعن

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلََّى َصالَة اْلُمَسايـََفِة رَْكَعًة َعَلى َأيِّ َوْجٍه َكاَن  َأنَّ َرُسوَل هللاِ «عن ابن عمر: 
وزعم ابن حزم أنه إن كان وحده فهو خمري ».الرجل جيزئ َعْنُه، فَِإَذا فـََعَل َذِلَك فيما أْحُسُب َملْ يُِعدْ 

أَنَُّه َصلَّى ِبُكلِّ طَائَِفٍة «ة مثله: ركعتني يف السفر أو ركعة واحدة وجيزئه، وقد روي عن حذيفبني 
وعن زيد بن اثبت مثله، قال أبو حممد: وصحَّ هذا أيًضا مسنًدا عن جابر، » رَْكَعًة َوَملْ يـَْقُضْوا

ن طريق الزهري عن عبيد وأخرب جابٌر أن الَقْصَر املذكور يف اآلية عند اخلوف هو هذا، وصحَّ م
ى ُهللا عليِه وَسلََّم، ورواه أيًضا عن ابن عمر فهذه آاثر متظاهرة هللا عن ابن عباس عن النيب َصلَّ 

متواترة وقال هبا مجهور السلف كما روينا عن حذيفة أ�م عثمان ومن معه من الصحابة ال يـُْنِكر 
ْكَعًة ِإالَّ أَنَُّه َى ِمبَْن َمَعُه َصَالَة اخلَْوِف ِبُكلِّ طَائَِفٍة َر أَنَُّه َصلَّ «ذلك أحد منهم. وروينا عن أيب هريرة: 

 ».َملْ يـَْقِض َوَال َأَمَر اِبلَقَضاءِ 
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وعن ابن عباس: أومئ بركعة عند القتال، وعن مكحول: إذا مل يقدروا أن يصلوا على األرض 
فإن مل يقدروا فركعة وسجداتن، فإن مل يقدروا أخَّروا حىت صلَّوا على ظهور الدواب ركعتني، 

مد: أمَّا التأخر فال حيل البَـتََّة، وابألول يقول سفيان بن سعيد، قال أبو حممد: �منوا. قال أبو حم
ص  1ِمْلَنا إىل هذا لسهولته ولكثرة من رواه عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ولكثرة من قال%ج 

ملوافقته القرآن صحابِة والتابعني ولتواتر اخلرب به عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم و %به ال469
العظيم، وملا ذكر املنذري القائلني أبن صالة اخلوف ركعة وعطاء وطاوس واحلسن وجماهد واحلكم 

ند ومحاد وقتادة يصلي يف شدة اخلوف ركعة واحدة يومئ إمياء، وكان ابن راهويه يقول: أما ع
إن مل تقدر فتكبرية، املسابقة فتجزئك ركعة واحدة يومئ هبا إمياء، فإن مل تقدر فسجدة واحدة، ف

أل�ا ذكٌر هلل تعاىل، وأما سائر أهل العلم: فإن صالة شدة اخلوف عندهم ال تنقص من العدد 
بن شيًئا ولكن يصلي حبسب اإلمكان ركعتني أي وجه يوجهون إليه يومئون إمياء، ومحل قول ا

الصحيحة. انتهى. عباس يف اخلوف ركعة يعين مع اإلمام فال يكون خمالًفا لغريه من األحاديث 
وفيه نظٌر ملا أسلفناه. أخذ أبو حنيفة رمحه هللا تعاىل حبديث ابن عمر وابن مسعود فيما ذكره 

وضع اإلمام الثعليب، زاد شيخنا القشريي إال أنه قال بعد سالم اإلمام أتيت الطائفة األوىل إىل م
أنكرت عليه هذه الز�دة،  فتقضي مث تذهب، مث أتيت الطائفة الثانية فتقضي مث تذهب قال: وقد

 وقيل: إ�ا مل تذكر يف حديث.
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وقال أبو حممد عبد العزيز وابُن بَزِيَزَة: قال مكحول وأبو يوسف واحلسن اللؤلؤي وحممد بن 
أن صالة اخلوف خمصوصة ابلنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اعتماًدا  احلسن وبعض علماء الشاميني:

] وعند�: أن هذا 102عاىل: {َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت َهلُُم الصََّالَة} [النساء: منهم على قوله ت
 خطاب مواجهة، ألنه املبلغ عن هللا تعاىل ال خطاب ختصيص ابحلكم، ملا صح أن النيب َصلَّى هللاُ 

ى وغريهم. عليِه وَسلََّم الصحابة رضي هللا عنهم فصلوها بعده منهم علي وأبو هريرة وأبو موس
قال طائفة من أهل العلم: منهم ابن علية وأبو يوسف ال ُتَصلَّى اخلوف بعد النيب »: التمهيد«ويف 

كل واحد منهم بطائفة ركعتني َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إبمام واحد، وإمنا ُتَصلَّى بعده إبمامني، يصلي  
] ألنه َصلَّى ُهللا عليِه 102ُم الصََّالَة} [النساء: واحتجوا بقوله: {َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت هلَُ 

وَسلََّم ليس كغريه، ومل يكن من أصحابه من يؤثر منه بنصيبه غريه، وكلهم كان حيب أن �مت به، 
منهم أو يتقارب فليس ابلناس اليوم حاجة إىل إمام  والناس بعده يستوي أحوال أهل الفضل
احلجة لسائر العلماء إمجاعهم على أن قول هللا تعاىل: واحد عند احلرب. قال أبو عمر: ومن 

] ينوب فيها منابه ويقوم مقامه اخللفاء واألمراء بعده 103{ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة} [التوبة: 
أليب » حلية العلماء«] إىل غريه من اآلِي. ويف 102ِفيِهْم} [النساء:  وكذا قوله: {َوِإَذا ُكْنتَ 

محد الشاشي: قال املزين: صالة اخلوف منسوخة، وكذا حكاه بن القصار عن أيب بكر حممد بن أ
يوسف أيًضا قاال: وال جيوز أن ُتَصلَّى بعده َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ألن فيها تغيري هيئات ال 

 % إال خلفه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.470 ص 1جتوز%ج 
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اخلوف اثبتة يف الشريعة مث ُنِسَخْت بداللة أتخريه َصلَّى ُهللا عليِه قال ابن القصار: وكانت صالة 
وم اخلندق مث قضاها دفعة، فلو كانت صالة اخلوف اثبتة مل يؤخروا الصالة عن وَسلََّم الصالة ي

ذهبت طائفة من فقهاء الشام إىل أن صالة »: القواعد«وقتها. وقال أبو الوليد بن رشد يف 
وقت اخلوف إىل وقت األمن كما فعل يوم اخلندق، قال: واجلمهور على أن  اخلوف تـَُؤخَُّر عن

هذا قول شاذ، »: شرح املهذب«ق كان قبل نزول صالة اخلوف، قال يف ذلك الفعل يوم اخلند
وما ذكر من النَّْسخ قول من ال يعرف السنن، ألن األمر بصالة اخلوف كان بعد اخلندق يف غزوة 

ة سبع واخلندق سنة مخس فكيف ينسخ اآلخر ابألول؟ انتهى. قد ذات الرقاع وذلك كانت سن
خاري، واملؤرخون على خالفه فال يقدح يف قول عامل إال أبمر جامع بينا أن هذا القول تفرد به الب



وغريه أنَّ أاب يوسف رجع عن قوله » شرح القدوري«عليه أو دليل واضح، وقد حكى األقطع يف 
ا يف حديث أيب بكرة صالته مع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اخلوف، إىل قول اجلماعة. وتقدم أيضً 

وهللا املوفق. وأما أبو عبد هللا الشافعي فأخذ حبديث صاحل بن َخوَّات اآليت وذلك بعد الطائف 
حديثًا من جهة بقية عن عبد احلميد بن السَِّري، َحدَّثَنا عبيد » سننه«بعد، وذكر الدَّارَُقْطين يف 

ِيف َصالَِة اخلَْوِف  لَْيسَ « بن عمر عن �فع عن ابن عمر قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: هللا
ردَّه بَِبِقيََّة وشيخه، وقال السَُّهيلي: سنده اثبت. قال ابن » كامله«وملا ذكره أبو أمحد يف ».َسْهوٌ 

عيينة وإسحاق أن تكبريتني فقط جتز�ن حزم: وروينا عن الضحاك بن ُمَزاحم وجماهد واحلكم بن 
ق أن تكبرية واحدة جتزئ يف صالة يف صالة اخلوف، وروينا أيًضا عن احلكم وجماهد وإسحا

اخلوف. قال أبو حممد: وليس هلذا أصل من كتاب وال سنة وهللا تعاىل أعلم. األبواب الثالثة 
 تقدم ذكرها.
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ُشَرْحِبيَل ْبِن  ُلوِب رَاِكًبا َوِإميَاًء) َوقَاَل الَولِيُد: ذََكْرُت ِلْألَْوزَاِعيِّ َصالَةَ (اَبُب َصَالِة الطَّاِلِب َواملَطْ 
، فـََقاَل: َكَذا اَألْمُر ِعْنَدَ� ِإَذا ُختُوَِّف الَفْوُت، َواْحَتجَّ الَولِ  ْمِط َوَأْصَحاِبِه َعَلى َظْهِر الدَّوابِّ يُد السِّ

هذا التعليق رواُه ابن ».ةَ َال ُيَصلَِّنيَّ َأَحٌد الَعْصَر ِإالَّ ِيف َبِين قـَُرْيظَ « عليِه وَسلََّم: ِبَقْوِل النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ 
َوَة الِكْندي قال:  ثـََنا ابن عون عن رجاء ابن َحيـْ ْمِط، «أيب شيبة عن وكيع، حدَّ َكاَن اَثِبُت ْبُن السِّ

ْمُط ْبُن اَثِبٍت ِيف َمِسٍري ِيف َخوْ  : ٍف، َفَحَضَرِت الصََّالُة، َفَصلَّْوا رُْكَباً�، فـَنَـَزَل اْألَْشتَـُر، فـََقالَ َأِو السِّ
انتهى. ذكر ابن حبان أن اثبت بن » َما َلُه؟ قَاُلوا: نـََزَل ُيَصلِّي، قَاَل: َما َلُه َخاَلَف ُخوِلَف ِبهِ 

يش فـَُنِسَب السمط أخو شرحبيل بن السمط فإذا كان كذلك فَيشبه أن يكو� كا� يف ذلك اجل
عنهم، واثبًتا يف التابعني إىل كل منهما رئيَسْيه، وقد ذكر شرحبيَل مجاعٌة يف الصحابة رضي هللا 

%شرحبيل بن السمط بتمامها ألتبني إن كانوا 471ص  1وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: طلبت قصة%ج 
السمط بن اثبت عن ابن عون عن رجاء عن اثبت بن » السنن«طالبني أم ال، فذكر الَفَزازي يف 

زل للصالة فقال: خالَف قال: كانوا يف سفر يف خوف فصلَّوا ركباً�، فالتفت فرأى األشرت قد ن
 ُخوِلَف بِه، فخرج األشرت يف الفتنة.
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قال: فبان هبذا اخلرب أ�م كانوا حني صلوا ركباً�، ألن اإلمجاع حاصل على أن املطلوب ال يصلي 
وا يف الطالب، وقَاَل ابُن التِّْنيِ: صالة ابن السمط ظاهرها أ�ا كانت يف تلفإال راكًبا وإمنا اخ

] قال: وقَاَل الدَّاوِديُّ: احتجاج 239الوقت وهو من قوله تعاىل: {َفرَِجاًال َأْو رُْكَباً�} [البقرة: 
 ىالوليد حبديث بين قريظة ليس فيه حجة، ألنه قبل نزول صالة اخلوف، قال: وقيل: إمنا صلَّ 

شرحبيل على ظهر الدابة، ألنه طمع يف فتح احلصن فصلَّى إمياًء مث فتحه، وجوََّز ذلك بعض 
أصحاب مالك وهو ابن حبيب وغري الداودي قال: ال حجة يف حديث بين قريظة، ألن النيب 

بو ل أَصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إمنا أراد سرعة سريهم ومل جيعل هلم بنو قريظة موضًعا للصالة. وقا
حنيفة: إذا كان الرجل مطلواًب فال أبس بصالته سائًرا، وإن كان طالًبا فال، وقال مالك ومجاعة 
من أصحابه: مها سواء كل واحد منهما يصلي على دابته، وقال األوزاعي والشافعي يف آخرين  

كقول أيب حنيفة وهو قول عطاء واحلسن والثوري وأمحد وأيب ثور وابن عبد احلكم، وعن 
زاعي: إن كان الطالب قـُْرَب املطلوب صلَّى إمياًء وإال مل جيز له اإلمياء، وعن الشافعي: إن ألو ا

َحدَّثَنا عبد  - 946خاف الطالب انقطاعه عن أصحابه وكثرة الطالبني له صلَّى إمياًء وإال فال.
ثـََنا ُجَوْيرِيَُة، عْن َ�ِفٍع، عِن ا ُعَمَر قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لََنا  بنِ هللا بن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمسَاَء، حدَّ

فََأْدَرَك بـَْعَضُهُم الَعْصُر ِيف » َال ُيَصلَِّنيَّ َأَحٌد الَعْصَر ِإالَّ ِيف َبِين قـَُرْيَظةَ «َلمَّا رََجَع ِمَن اَألْحَزاِب: 
اَل بـَْعُضُهْم: َبْل ُنَصلِّي، َملْ يـَُرْد ِمنَّا َذِلَك، َفذُِكَر َوقَ الطَّرِيِق، وقَاَل بـَْعُضُهْم: َال ُنَصلِّي َحىتَّ َ�ْتِيَـَها، 

ُهْم.  ِللنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََلْم يـَُعنِّْف َواِحًدا ِمنـْ
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الظُّْهَر «عن عبد هللا بن حممد بن أمساء، َحدَّثَنا جويرية فقال: » صحيح مسلم«] يف 946¦[خ
َحدَّثَنا أبو إسحاق، َحدَّثَنا أبو يعلى، حدثنا عبد هللا بن » خرج أيب نعيممست«ويف ».ْصرِ َبَدَل العَ 

وقَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ: َحدَّثَنا أبو يعلى، َحدَّثَنا عبد هللا: ». َال ُيَصلِّْنيَ َأَحٌد الظُّْهرَ «حممد بن أمساء: 
إمساعيل عن عبد هللا، وقال ابن غسان مالك بن  َكَذا وََكَذا رواه أيًضا عن أيب» فـََقاَل: الَعْصرُ «

ورواه » الظهرَ «َحدَّثَنا عمر بن حممد، َحدَّثَنا مالك بن إمساعيل فذكر: »: صحيحه«حبان يف 
سعد عن مالك كذلك أيًضا. قال ابن سعد: كان مسريه إليهم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يوم األربعاء 

َلمَّا رََجَع ِمَن اخلَْنَدِق َأاَتُه ِجْربِْيُل «إسحاق: ندق. وعند ابن لسبع بقني من ذي قعدة َعِقَب اخل
َالَح ِفإنَّ املَالِئَكَة َما َوَضَعْتُه اْعِمْد ِإلَْيِهمْ  » َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الظُّْهَر فـََقاَل: َقْد َوَضْعَت السِّ

ص  1ول%ج مر كان بعد دخوزعم بعض العلماء أن اجلمع بني قوله الظهر والعصر أبن هذا األ
%وقت الظهر، وقد صلى الظهر ابملدينة بعضهم دون بعٍض، فقيل: للذين مل يصلوا الظهر 472



إال يف بين قريظة، وللذين صلوها ابملدينة ال تصلوا العصر إال يف بين قريظة، قال: وحيتمل أنه 
ذين ذهبوا تمل أنه قيل للقيل للجميع: ال تصلوا العصر وال الظهر إال يف بين قريظة، قال: وحي

 أوًال ال تصلوا الظهر إال يف بين قريظة وللذين ذهبوا بعدهم ال تصلوا العصر إال هبا.
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قاَل السَُّهيلي: يف هذا دليل على أن كل خمتلفني يف الفروع من اجملتهدين مصيٌب إذ ال يستحيل 
ون من اجتهد يف مسألة فأدَّاه اجتهاده حقِّ إنساٍن خطًأ يف غريه فيك أن يكون الشيء صوااًب يف

إىل التحليل مصيًبا يف استحالهلا، وآخر اجتهد فأدَّاه اجتهاده إىل حترميها، وإمنا احملال أن حيكم يف 
النازلة حبكمني متضادين يف حقِّ شخٍص واحٍد، وإمنا َعُسَر فهُم هذا األصل على طائفتني 

علَّقوا األحكام ابلنصوص فاستحال عندهم أن يكون  املعتزلة، أما الظاهرية فأل�مالظاهرية و 
النص �يت حبظر أو إابحة مًعا إال على وجه النسخ، وأما املعتزلة فإ�م علَّقوا األحكام بتقبيح 

العقل وحتسينه فصار حسن الفعل عندهم أو قبحه صفة عني فاستحال عندهم أن يتصف فعل 
يستحيل ذلك يف األلوان واألكوان وغريها من  زيد والُقْبُح يف حق عمرو كما ابحلسن يف حق

الصفات القائمة ابلذوات، وأما ما عدا هاتني الطائفتني فليس احلظر عندهم واإلابحة بصفات 
أعيان، وإمنا هي صفات أحكام. وزعم اخلطايب أن قول القائل يف هذا: كلُّ جمتهٍد مصيب ليس  

ال غريه: إمنا تعارضت أدلة الشرع عند خطاب ُخصَّ بنوع من الدليل، وقكذلك، وإمنا ظاهر 
هؤالء الصحابة. وفيه دليل ملن يقول ابملفهوم والقياس ومراعاة املعىن وملن يقول ابلظاهر أيًضا. 

قَاَل ابُن َبطَّال: استدالل الوليد بقصة بين قريظة على صالة الطالب فجيٌد لو كان فيهم أ�م 
ملا أمرهم بتأخري العصر وقد علم ابلوحي أ�م ال  ، فلم يوجد ذلك احتمل أن يكونصلوا ركبا�ً 

�تو�ا إال مغيب الشمس ووقت العصر فرض فاستدل أ�م كما ساغ للذين صلوا ببين قريظة ترك 
الوقت وهو فرٌض ومل يعنفهم كذلك يسوغ للطالب أن يصلي يف الوقت راكًبا ابإلمياء يكون تركه 

 ببين قريظة فريضة الوقت.سجود املفرتض كرتك الذين صلوا للركوع وال
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وقال ابن املنري: ألَبـَْنيُ عندي غري ما ذكره ابن بطال، وهو أن البخاري استدل ابلطائفة اليت 
تنزل، ألن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إمنا أمرهم ابالستعجال إىل بين قريظة صلَّْت فظهر له أ�ا مل 

وصول، فمنهم من بىن على أن النزول للصالة معصية لألمر والنزول ينايف مقصود اجلد يف ال



اخلاص ابِجلدِّ فرتكها إىل أن فات وقتها لوجود املعارضني، ومنهم من مجع بني دليلي وجوب 
وب اإلسراع يف هذا السري فصلَّى راكًبا، ولو فرضناها صلت �زلة لكان ذلك الصالة ووج

ِه وَسلََّم وهذا ال يظن أبحد من الصحابة على قوة مضادة ملا أمر به الرسول َصلَّى ُهللا علي
أفهامهم رضي هللا عنهم أمجعينوقد تقدم حديث ابن أنيس. اَبُب التَّْكِبِري َوالَغَلِس تقدم يف ابب ما 

 ذكر يف الفجِر. (ابُب الِعيَدْيِن َوالتََّجمُُّل ِفيِه)ي
 حديث عمر تقدم يف اجلمعة.
َأنَّ النَِّيبَّ «ن ُحمَمٍَّد، َأْخبَـَرَ� َجْعَفُر ْبُن ُحمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه: وروى الشافعي عن ِإبـَْراِهيم بْ 

 ».ِحبَـَرَة ِيف ُكلِّ ِعيدٍ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـَْلَبُس بـُْرَد 
 ».َم يـَْعَتمُّ ِيف ُكلِّ ِعْيدٍ َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ «وعن إبراهيم، َحدَّثَنا جعفر بن حممد قال: 

َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  «وعند ابن خزمية من حديث احلجاج عن أيب جعفر عن جابر: 
 وقال حجاج: أظنه حجاج بن أيب عثمان.» بـُْرَدُه اْألَْمحََر ِيف اْلِعيَدْيِن َواْجلُُمَعةِ كان يـَْلَبُس 

َشِهْدُت َعِليَّ ْبَن َأِيب طَاِلٍب يـَْوَم ِعيٍد ُمْعَتمًّا, «ين عن علي بن ربيعة قال: وعند البيهقي عن أيب رز 
 ».ِلكَ َقْد َأْرَخى ِعَماَمَتُه ِمْن َخْلِفِه, َوالنَّاُس ِمْثُل ذَ 

 ».َأنَّ ابَن ُعَمَر َكاَن يـَْلَبُس ِيف اْلِعيَدْيِن َأْحَسَن ثَِياِبهِ «وعن �فع: 
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ده: العيد كل يوم فيه َمجٌْع، واشتقاقه من عاد يعود كأ�م عادوا إليه وقيل: اشتقاقه وقال ابن سي
دوه، واجلمع أعياد لزم البدل، ولو مل يلزم لقيل: أعواد كريح وأرواح، ويف من العادة أل�م اعتا

عيًدا يوم العيد معناه اليوم الذي يعود فيه الفرح والسرور، ويف كتاب ابن التني: مسي »: اجلامع«
 لكثرة عوائد هللا تعاىل فيه على عباده.

ه رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عيد  الفطر يف السنة الثانية من اهلجرة. وأول عيد صالَّ
وعند أيب داود عن أنس قال: َقِدَم َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلَمِديَنَة َوَهلُْم يـَْوَماِن يـَْلَعُبوَن 

َقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا قَاُلوا: ُكنَّا نـَْلَعُب ِفيِهَما ِيف اْجلَاِهِليَِّة، فَـ » َما َهَذاِن اْليَـْوَماِن؟«يِهَما فـََقاَل: فِ 
ُهَما: يـَْوَم اْألَْضَحى، َويـَْوَم اْلِفْطرِ «عليِه وَسلََّم:  ًرا ِمنـْ  حيح.إسناده ص» ِإنَّ َهللا َقْد أَْبَدَلُكْم هِبَِما َخيـْ

 (اَبُب اِحلَراِب َوالدََّرِق يـَْوَم الِعيِد)
ثـََنا ابن َوْهٍب، َأخْ  - 949 بَـَرَ� َعْمٌرو، َأنَّ ُحمَمََّد ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن اَألَسِديَّ، َحدَّثَُه َحدَّثَنا َأْمحَُد، حدَّ

عليِه وَسلََّم َوِعْنِدي َجارِيـََتاِن تـَُغنَِّياِن  َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النيبُّ َصلَّى هللاُ 
تَـَهَرِين َوقَاَل: ِمْزَمارَُة ِبِغَناِء بـَُعاَث، فَاْضَطَجَع َعَلى الِفَراِش،  َوَحوََّل َوْجَهُه، َوَدَخَل أَبُو َبْكٍر، فَانـْ



ِه النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََقاَل: الشَّْيطَاِن ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فََأقْـَبَل َعَليْ 
 ]949¦ا. [خفـََلمَّا َغَفَل َغَمْزتـُُهَما َفَخَرَجتَ » َدْعُهَما«
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 عليِه وََكاَن يـَْوَم ِعيٍد، يـَْلَعُب السُّوَداُن اِبلدََّرِق َواِحلَراِب، فَِإمَّا َسأَْلُت رسوَل هللا َصلَّى هللاُ  - 950
فـَُقْلُت: نـََعْم، فََأقَاَمِين َورَاَءُه، َخدِّي َعَلى َخدِِّه، َوُهَو يـَُقوُل: » َتْشَتِهَني تـَْنظُرِيَن؟«ِإمَّا قَاَل: وَسلََّم، وَ 

». فَاْذَهِيب «قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: » َحْسُبِك؟«َحىتَّ ِإَذا َمِلْلُت، قَاَل: » ُدوَنُكْم َ� َبِين َأْرِفَدة«
 ]950¦[خ

تـََعازََفِت «ويف رواية: <َمبا تـََقاَذَفْت> وُرِوَي: ».تـَُغنَِّياِن ِمبَا تـََقاَوَلتْ «الِعيَدْيِن:  ويف اَبب ُسنَّةِ 
 األَْنَصارُ 
 %474ص  1%ج 

َ� َأاَب َبْكٍر، « وفيه: فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ » يـَْوَم بـَُعاَث، قَاَلْت: َولَْيَسَتا ِمبَُغنِّيَـتَـْنيِ 
 ».ُكلِّ قـَْوٍم ِعيٌد، َوَهَذا ِعيُد�َ لِ 

ُم ِمًىن «ويف اَبب: ِإَذا فَاتَُه الِعيُد ُيَصلِّي رَْكَعتَـْني قالت عائشة:  ُم َأ�َّ َوَأَ� أَْنُظُر «وفيه: » َوتِْلَك اَأل�َّ
 ».ا َبِين َأْرِفَدَة، يـَْعِين ِمَن اَألْمنِ عليِه وَسلََّم: َأْمنً  ِإَىل احلََبَشِة فـََزَجَرُهْم ُعَمُر، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ 

 ».فـََزَجَرُهْم يـَْعِين َأاَب َبْكرٍ «للمهلب: قال الليث: » خمتصر البخاري«ويف 
َنةِ «وعند النسائي:   ».َتْضِراَبِن اِبلدُّفِّ اِبملَِديـْ

 ».عليِه وَسلَّمَ  لنَِّيبِّ َصلَّى هللاُ واحلََبَشُة يـَْلَعُبوَن ِيف َمْسِجِد اَ«وِعْنَد ُمْسِلٍم: 
قال اجلياين: أمحد هذا نسبه ابن السكن يف النسخة اليت رويناها من طريق أيب حممد عنه أمحد بن 

صاحل، وقيل: إن عيسى التُّْسُرتي وال خيلو أن يكون واحًدا منهما وقول من قال: أنه ابن أخي 
 ابن وهب غلط.

)1/161( 

 

أمحد عن ابن وهب فهو ابن صاحل، وإذا » جامع البخاري« وقال أبو عبد هللا بُن َمْنَده: كل ما يف
قال أبو حممد بن حزم: َحدَّثَنا عبد الرمحن بن عبد هللا، َحدَّثَنا إبراهيم حدث عن التسرتي نسبه، و 

ثـََنا ابن وهب فذكره. ثـََنا الَفَرْبِريُّ، َحدَّثَنا البخاري، َحدَّثَنا أمحد بن صاحل، حدَّ  بن أمحد حدَّ
  أعلم.اعيلي وأبو نعيم فرو�ه عن احلسن بن سفيان قال: َحدَّثَنا أمحد بن عيسى وهللاوأما اإلمس



ْعُر اْلُمغََّىن به يف وصف الشجاعة واحلرب ومثله إذا ُصِرَف إىل جهاد الكفار، كان ُمعيًنا  وكان الشِّ
 يف أمر الدين.

س ابلغناء الذي يَهيج النفوس إىل أمور ال ويف قوهلا: (َولَْيَسَتا ِمبَُغنِّيَـتَـْنيِ) إرشاد إىل أن ذلك لي
خالف يف حترميه، ألنه من اللهو واللعب املذموم ابالتفاق، فأما  تليق، قال القرطيب: أما الغناء فال

ما َيْسَلُم من احملرمات فيجوز القليل منه يف األعراس واألعياد وشبههما، ومذهب أيب حنيفة حترميه 
شافعي كراهته وهو املشهور من مذهب مالك، وقد صنف وبه يقول أهل العراق، ومذهب ال

انيف عديدة حاصلها يرجع إىل ما ذكر�ه وسيأيت يف احلج تكملة هلذا الناس يف حترميه وإابحته تص
 إن شاء هللا تعاىل.

و (اْلمْزُمْوُر) بضم امليم األول وفتحها واألول أشهر ذكره عياض وغريه، قال ابن سيده: يقال: 
ًرا وزََمَراً� غىنَّ يف القصب، وامرأة زامرة وال يقالزََمَر يـَْزمُ  : رجل زاِمٌر، إمنا هو زَمَّار، ُر ويـَْزِمُر زَِميـْ

نـََهى «ويف احلديث: »: اجلامع«وقد حكى بعضهم رجل زَاِمٌر، واْلِمْزَمار والزَّمَّارة ما يـُْزَمُر فيه، ويف 
َحاحِ «مار مزامري، َوِيف يريد الفاجرة، ومجع املز » عْن َكْسِب الّزِمَّارَةِ  وال يقال: للمرأة زَمَّارة، »: الصِّ

 لتني: الزَِّمْري الصوت احلسن، ويطلق على الغناء أيًضا.ويف كتاب ابن ا
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قال القرطيب: إنكار أيب بكر مستصحًبا ملا كان تقرر عنده من حترمي اللهو والغناء مجلًة، حىت ظن 
بادر إىل ذلك من طريق األدب واإلجالل ملكان سيد� رسول هللا َكُر فأن هذا من قبيل ما يـُنْ 
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

 وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: محل السالح واحلراب
 %475ص  1%ج 

يوم العيد ال مدخل له عند العلماء يف سنة العيد وال يف هيئة اخلروج إليه كما بوَّب البخاري، 
هللاُ عليِه وَسلََّم كان حماراًب لبعض األعداء فرأى االستعداد والتََّأهَُّب َصلَّى وميكن أن يكون النيب 

ابلسالح فإن كان كذلك فهو جائز، مث إن لعب احلبشة ال يعطي أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
لََّم يِه وسَ خرج هبم يف العيد وال أمر أصحابه ابلتأهب هبا، ومل تكن احلبشة للنيب َصلَّى ُهللا عل

 حشًدا وال أنصارًا، انتهى.
عن أيب » مراسيل أيب داود«الذي يظهر أنَّ البخاريَّ بوََّب هذا بياً� للجواز وخمالفًة ملا وقع يف 

نـََهى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن ُخيَْرَج يـَْوَم «عيسى اخلراساين عن الضَّحَّاِك ْبِن ُمَزاِحٍم: 
َالحِ ِد اِبلاْلِعي َالَح ِيف يـَْوٍم » سِّ وِلَما ذكره هو بعد قول ابن عمر للحجاج وجاءه يعوده: َمحَْلَت السِّ



 َملْ َيُكْن ُحيَْمُل ِفيِه.
و (َأْرِفَدَة) ذكر ابن التني أنه لقب للحبشة، وقيل: اسم جنس منهم، وقيل: أراد بين اإلماء وهو 

 سرها والكسر أشهر.لفاء وكبفتح اهلمزة وإسكان الراء، وقيل: بفتح ا
وقوله: (ُدْوَنُكْم) منصوب على الظرف مبعىن اإلغراء، واْلُمْغَرى به حمذوف وهو لعبهم، والعرب 
تـُْغِري ِبَعَلْيَك وعندك وأخواهتا وشأ�ما أن تتقدم االسم كما يف هذا احلديث وقد جاء أتخريها 

 شاًذا.
 كقوله:

 رأيُت النَّاس َحيْمُدوَنكا! ... إينَ� أَيُّها املائُح َدلِوي ُدوَنكا! 
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ولعبهم يف املسجد قَاَل ابُن التِّْنيِ: كان هذا يف أول اإلسالم لِتَـَعلُِّم القتال، وقال أبو احلسن يف 
َا يـَْعُمُر َمَساِجَد ِهللا} [التوبة: ه»: التبصرة« ] اآلية، 18و منسوخ ابلقرآن العظيم قال تعاىل: {ِإمنَّ

َياَنُكمْ « عليِه وَسلََّم: وبقوله َصلَّى هللاُ   احلديَث.» َجنُِّبوا َمَساِجدَُكْم َجمَانِيَنُكْم َوِصبـْ
ا كانت صغرية قبل بلوغها على وأما نظر عائشة إىل لعبهم فال يلزم منه نظرها إىل أبدا�م، أو أل�

على أبدا�م رأي من يرى أن املرأى هو ال مينع من النظر، أو أل�ا حتمل على أن بصرها إذا وقع 
من غري قصد صرفته حلسن معرفتها وفقهها، فإن النظر إىل وجه األجنيب إذا أمن الفتنة للشافعية 

: {َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أصحهما حترميه لقوله»: شرح املهذب«فيه وجهان، قال يف 
ألم املؤمنني وأم حبيبة فيما رواه الرتمذي ] ولقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 31أَْبَصارِِهنَّ} [النور: 

ُتَما أَلَْيَس فـََقالََتا: ِإنَُّه َأْعَمَى قَاَل: َأفـََعْمَياَواِن أَنْـ  -يعين ابُن أمِّ َمْكُتوم-اْحَتِجَبا ِمْنُه «حمسًنا: 
 ».تـُْبِصَرانِهِ 

قام الصفة كقوله: رجٌل َصْوٌم أي وقوله: (َأْمًنا) يعين ْأَمُنوا َأْمًنا وال ختافوا وحيتمل أنه أقام املصدر م
 صائم واملعىن: آمنني.

وقوله: (َحْسُبِك) هو استفهام وحذفت مهزة االستفهام بدليل قوهلا: (قـُْلُت: نـََعْم) تقديره 
يكفيك هذا القدر؟ وعند ابن ماجه بسند صحيح عن ِعَياٍض اْألَْشَعِريِّ وَشِهَد أحسبك؟ أهل 

َباِر فقال:   ا ِيل َال َأرَاُكْم تـَُقلُِّسوَن َكَما َكانَ مَ «ِعيًدا اِبْألَنـْ
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 ».يـَُقلَُّس ِعْنَد َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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تُ  ، هُ وعن قـَْيِس ْبِن َسِعْيٍد قَاَل: َما َكاَن َشْيٌء َعَلى َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإالَّ َوَقْد رَأَيـْ
والتقليس: » َكاَن يـَُقلَُّس َلُه يـَْوَم اْلِفْطرِ «ِإالَّ َشْيٌء َواِحٌد، فَِإنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 

 عب رواه أيًضا بسند صحيح.الل
 (اَبُب ُسنَِّة الِعيَدْيِن ِألَْهِل اِإلْسَالِم)

ْعُت النَِّيبَّ َحدَّثَنا َحجَّاٌج، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َأْخبَـرَ  - 951 ْعُت الشَّْعِيبَّ، َعِن البَـَراِء، قَاَل: مسَِ ِين زُبـَْيٌد، مسَِ
نَّ َأوََّل َما نـَْبَدأُ ِمْن يـَْوِمَنا َهَذا َأْن ُنَصلَِّي، مثَُّ نـَْرِجَع فـَنَـْنَحَر إِ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْطُب فـََقاَل: 

َا ُهَو َحلٌْم َقدََّمُه ِألَْهِلِه، لَْيَس ِمَن النُُّسِك َفَمْن فـََعَل فـََقْد َأَصاَب ُسنـَّتَـنَ  ا، َوَمْن َحنََر قـَْبَل الصََّالِة فَِإمنَّ
 ]951¦[خ». ِيف َشْيءٍ 
َرانِهِ «ظ: ويف لف  ».وذكَر َهَنًة مْن ِجيـْ

َمْن َصلَّى «َالِة، فـََقاَل: ويف موضع آخر: َخطَبَـَنا النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْوَم اَألْضَحى بـَْعَد الصَّ 
فـََقاَل أَبُو ». َك َلهُ َصالَتـََنا، َوَنَسَك ُنُسَكَنا، فـََقْد َأَصاَب النُُّسَك، َوَمْن َنَسَك قـَْبَل الصََّالِة َفَال ُنسُ 

َعَرْفُت َأنَّ اليَـْوَم يـَْوُم بـُْرَدَة ْبُن نَِياٍر َخاُل البَـَراِء: َ� َرُسوَل ِهللا، فَِإّينِ َنَسْكُت َشاِيت قـَْبَل الصََّالِة، وَ 
اِيت َوتـََغدَّْيُت قـَْبَل َأْن آِيتَ َأْكٍل َوُشْرٍب، َوَأْحبَـْبُت َأْن َتُكوَن َشاِيت َأوََّل شاٍة ُتْذَبُح ِيف بـَْيِيت، َفَذَحبُْت شَ 

ا لََنا َجَذَعًة ِهَي َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن قَاَل: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإنَّ ِعْنِدي َعَناقً » َشاُتَك َشاُة َحلْمٍ «الصََّالَة فـََقاَل: 
؟ قَاَل:  ، َأفَتْجِزئ َعينِّ  ».نـََعْم َوَلْن َجتِْزَي َعْن َأَحٍد بـَْعَدكَ «َشاتـَْنيِ
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ْن َذَبَح مَ : «مثَُّ قَالَ » اْذَحبَْها، َوال َتْصُلُح ِلَغْريِكَ «ويف لفظ: ِإنَّ ِعْنِدي َداِجًنا َجَذَعًة ِمَن املَْعِز، قَاَل: 
َا َذَبَح لِنَـْفِسِه، َوَمْن َذَبَح بـَْعَد الصََّالِة فـََقْد َمتَّ ُنُسُكُه َوَأَصاَب ُسنََّة املُسْ   ».ِلِمنيَ قـَْبَل الصََّالِة فَِإمنَّ

َلتَـَنا َفالَ َيْذَبْح َحىتَّ يـَْنَصِرفَ «ويف لفظ:  َعٌة ِهَي ي َجذَ وفيه: ِعْندِ » َمْن َصلَّى َصَالتـََنا َواْستَـْقَبَل ِقبـْ
ُر َنِسيَكتَـْيِه. ٌر ِمْن ُمِسنـَّتَـْنيِ، قَاَل َعاِمٌر: ِهَي َخيـْ  َخيـْ

ُر َنِسيَكتيك«وِعْنَد ُمْسِلٍم: َ� َرُسوَل ِهللا، َنَسْكُت َعِن اْبٍن ِيل وفيه: فـََقاَل:  » َضحِّ هِبَا، فَِإنـََّها َخيـْ
جَّْلُت َنِسيَكِيت ِألُْطِعَم َأْهِلي َوِجريَاِين َوَأْهَل َداِري، فـََقاَل  عَ وفيه: َهَذا يـَْوٌم اللَّْحُم ِفيِه َمْقروٌم، َوِإّينِ 

ٌر ِمْن َشاَيتْ َحلٍْم، فـََقاَل: » َأِعْد ُنُسًكا«النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  فـََقاَل: ِعْنِدي َعَناُق َلَنبٍ ِهَي َخيـْ
ُر َنِسيَكتَـْيَك، َوَال َجتِْزي َجَذعَ «  ».ْن َأَحٍد بـَْعَدكَ ٌة عَ ِهَي َخيـْ

 اختلف الناس يف صالة العيد:
فالصحيح من مذهب أيب حنيفة أ�ا واجبة، وقيل: سنة مؤكدة كمذهب مالك، وقيل: عن أيب 



حنيفة أ�ا فرض كفاية وقال به بعض املالكية وأبو سعيد اإلصَطْخري الشافعي وأمحد بن حنبل، 
 ومذهب الشافعي سنة مؤكدة.

 ألصمعي: هو فرض.قال ا وعن القرطيب:
وقوله: (مثَُّ نـَْرِجَع فـَنَـْنَحَر) يستدل من يرى أن النحر كصالة العيد، فإن كان واجًبا فالنحر 

 معطوف عليه وكذا إن كان سنة.
 وفيه أن اخلطبة
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 بعد صالة العيد.
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ْلُيِعدْ «وقوله:  جوب األضحية، ووقت الذبح عند يستدل به من يرى و » َمْن َذَبَح قـَْبَل الصََّالِة فـَ
مام وذحبه إال أن يوجد أتخري يتعدَّى فيه فيسقط االقتداء به، وعند أيب حنيفة مالك بعد صالة اإل

الفراغ من الصالة، وعند الشافعي دخوهلا وقت دخول الصالة ومقدار ما يوقع فيه فاعترب الوقت 
 احلديث وأنه ال جيزئ اجلَذَُع من املعز.دون الصالة، وقال عياض: أمجع العلماء على األخذ هبذا 
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عن أيب عبيد: َعَناق واجلمع ُعُنوق وَأْعُنٌق، وعن ابن دريد: » املخصص«وقال ابن ِسْيَده يف 
»: اْلُمْحَكمِ «مث يكون التيس َجَذًعا يف السنة الثانية واألنثى َجَذَعٌة، ويف َوَعَنَق، قال أبو عبيد: 

يل: اجلذع من الغنم تيًسا كان أو كبًشا الداخل يف السنة الثانية، وقيل: اجلذع اجلَذَُع الصغري، وق
لدواب من الغنم لسنة، واجلمع ُجْذعان وِجْذعان وِجَذاٌع، واالسم اجلُذوعة، وقيل: اجلُُذوعة يف ا

البن » اْلُموِعبِ «واألنعام قبل أن يُثين بسنة، وهو زمن ليس بسنٍّ تسقط وتعاقبها أخرى، ويف 
أليب » التهذيب«لتياين الكثري العنق مثال طنب، واجلََذعة السمينة من الضأن واجلمع ُجذُع، ويف ا

صب، ومسعت املنذري، منصور: الَعَناُق ُجتْذُِع لسنة ورمبا أجذعت الَعَناُق قبل متام السنة للخ
ّبني أجذع مسعت إبراهيم احلريب، مسعت ابن األعرايب يف اجلذع من الضأن قال: إذا كان ابن شا

لستة أشهر إىل سبعة أشهر، وإذا كان ابن َهرِمني أجذع لثمانية أشهر إىل عشرة أشهر، قال 
أسرع إجذاًعا، وهذا األزهري: فابن األعرايب فرق بني املعزى والضأن يف اإلجذاع، فجعل الضأن 

ضاحي، ألنه إمنا يكون مع خصب السنة، وقال حيىي بن آدم: إمنا ُجيِْزئ اجلذع من الضأن يف األ



ينزو فـَُيلِقح، وإذا كان من املعزى مل يُلِقح حىت يُثين، وعن األصمعي اجلذع من املعز لسنة، ومن 
َحاحِ «الضأن لثمانية أشهر أو تسعة، َوِيف  »: اجلامع«عٌة واجلمع َجَذعات، ويف األنثى َجذَ »: الصِّ

َقة فيزيد اهلاء، ألنه الَعَناُق جتمع يف القليل على َأْعُنق وتصغر ُعنَـيٌِّق، ومن حذ ف األلف قال: ُعنَـيـْ
يصري مؤنثًا على ثالثة أحرف، وعن عياض: اجلَذَُع ما قوي من الغنم قبل أن حيول عليه احلول، 

 فإذا متَّ له حول صار ثَِنيًّا.
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هري، و (اهلََنُة) احلاجة والفقر، وحكى اهلروي عن بعضهم شد النون يف َهنَّ وَهنَّه، وأنكره األز 
ب من يسكنه جيريه جمرى من، ومنهم من ينونه يف الوصل، قال ابن قـُْرُقوٍل: وقال اخلليل: من العر 

وهو أحسن من اإلسكان وقال ابن اجلوزي: ملا ذبح األوىل ظنًّا منه أ�ا تكفيه أُثِْيَب بِِنيَِّته 
 تعاىل. بيحة املتقرب هبا إىل هللافكذلك مساها النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َنِسيَكًة وهي الذ

 وفيه جواز األكل قبل الصالة لقوله: (تـََغدَّْيتُ 
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قـَْبَل َأْن آِيتَ الصََّالَة) وإن كان األفضُل غريَه. وقوله: (َجتِْزي) هي بفتح التاء، قال أبو عبيد: املعىن 
عْن  له: (َجتْزِيك ولن َجتِْزيال تقضي عن أحد بعدك، قال ابن العريب: ظن بعض الغافلني أن قو 

أحٍد) يريد الشاة اليت ذحبها أوًال قبل الصالة، ألنه ذبح بتأويل يـُْعَذُر به، قال: وهذا ابطل إمنا 
 اإلجزاء عن الشاة الثانية.

َربٍ، تقدم يف ابب ترك احلائض الصوم يف كتاب الطهارة.  اخلروُج إىل الصالِة ِبَغْريِ ِمنـْ
 وِج)َم الِفْطِر قـَْبَل اخلُرُ (اَبُب اَألْكِل يـَوْ 
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بَـَرَ� ُعبَـْيُد ِهللا َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم، َحدَّثَنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َأْخبَـَرَ� ُهَشْيٌم، َأخْ  - 953
 عليِه وَسلََّم الَ يـَْغُدو يـَْوَم الِفْطِر َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ «ْبُن َأِيب َبْكِر َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: 

] قال ابن مسعود الدمشقي: هذا من قدمي حديث هشيم وعنده 953¦[خ». َحىتَّ �َُْكَل َمتََراتٍ 
اْلُمَخرَّج عند الرتمذي عن قتيبة عنه عن حممد بن إسحاق عن حفص بن فيه طريق أخرى يعين 

ِيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن يـُْفِطُر َعَلى َمتََراٍت يـَْوَم َأنَّ النَّ «عبيد هللا بن أنس عن جده أنس: 
الدَّارَُقْطين: عن  وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقال» الِفْطِر قـَْبَل َأْن َخيُْرَج ِإَىل اْلُمَصلَّى



علي بن عاصم عن عبيد هللا واتبعه أبو الربيع فرواه عن ُهَشْيم عن ابن إسحاق عن حفص بن 
بيد هللا، وقد أنكر أمحد بن حنبل حديث أيب الربيع عن هشيم يعين اْلُمَخرَّج يف صحيحي أيب ع

ديث عن حفص بن نعيم واإلمساعيلي وقال: هشيم مدلس، وقد روى عنه ابن أيب شيبة هذا احل
وأخرب�ه ».ى َمتََراٍت مثَُّ يـَْغُدوْ َكاَن النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـُْفِطُر يـَْوَم الِفْطِر َعلَ «عبيد هللا بلفظ: 

حممد بن ز�د، َحدَّثَنا أمحد بن منيع َحدَّثَنا هشيم مثله. وقال البخاري: قال: ُمَرجَّأُ ْبُن رََجاٍء، 
هذا ».ُكُلُهنَّ ِوتْـًراَو�َْ «بَـْيُد ِهللا ْبِن َأِيبْ َبْكٍر، َحدََّثِين أََنٌس، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َحدََّثِين عُ 

عن حرمي بن عمارة عنه، وأبو نعيم احلافظ عن أيب » مسنده«التعليق رواه أمحد بن حنبل يف 
 ور، َحدَّثَنا هاشم بن القاسم، َحدَّثَنا ُمَرجَّأ.أمحد عن احلسن بن سفيان، َحدَّثَنا إسحاق بن منص
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: أخرب� املنيعي، حَ  دَّثَنا علي بن شعيب البزار، َحدَّثَنا هاشم بن القاسم، وأخربين وقَاَل اِإلْمسَاِعْيِليُّ
، َحدَّثَنا إسحاق بن منصور، حدَّثنا أبو النضر، َحدَّثَنا ُمَرجَّأٌ، وَحدَّثـََنا عمران بن موسى بن احلسن

هللا بن عثمان، َحدَّثَنا مالك بن إمساعيل، َحدَّثَنا زهري، َحدَّثَنا عتبة بن محيد الضيب، حدثين عبيد 
 عليِه وَسلََّم يـَْوَم ِفْطٍر َحىتَّ �َُْكَل َمتََراٍت َما َخَرَج َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ «أيب بكر مسعت أنًسا يقول: 

ًعا َأْو َأقََّل ِمْن َذِلَك َأْو َأْكثـََر ِوتْـًرا قرأت على املسند املعمر أيب العباس ».َثَالاًث ًأْو َمخًْسا ًأْو َسبـْ
رَّاين، عن يوسف هللا الصَّْرييف، عن الرُّْحَلة أيب الفرج عبد اللطيف بن عبد املنعم احلأمحد بن عبد 

بن املبارك بن كامل اخلفاف، أخربَ� سعد اخلري بن حممد األنصاري، أخرب� اإلمام أبو سعيد عبد 
الرمحن بن عبد العزيز األمريي، أخرب� أبو بكر حممد بن أمحد بن احلاجب، وأبو حفص بن 

أبو علي احلسن  %بن علقمة، أخرب� العالمة479ص  1جاابره، َحدَّثَنا أبو سعيد القاسم%ج 
أتليفه قال: أخرب� ز�د بن أيوب، » إحكام األحكام«بن علي بن نصر بن منصور الطُّوسي جبميع 

عبيد  َحدَّثَنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل احلداد، قال: َحدَّثَنا ثواب بن عتبة، عن عبيد عن
ليِه وَسلََّم َال َخيُْرُج يـَْوَم اْلِفْطِر َحىتَّ َيْطَعَم، َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا ع«هللا بن بريدة عن أبيه قال: 

قال أبو علي: حديث بريدة حديث غريب، وعند البيهقي ».َويـَْوَم النَّْحِر َال �َُْكُل َحىتَّ يـَْرجعَ 
 ».َكِبِد ُأْضِحَيِتهِ   َحىتَّ يـَْرِجَع فـََيْأُكَل ِمنْ «
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قال الطُّوسي: وَحدَّثـََنا ز�د بن أيوب، َحدَّثَنا أبو غسان، َحدَّثَنا َمْندل العنزي عن عمر بن ُصْهَبان 
َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َال يـَْغُدو يـَْوَم اْلِفْطِر َحىتَّ «ن ابن عمر قال: عن �فع ع

قال أبو علي: وهذا حديث غريب. وعند الرتمذي من حديث » َأْصَحابَُه ِمْن َصَدقَِة اْلِفْطرِ يـَُغدَِّي 
َم الرَُّجُل يـَْوَم اْلِفْطِر قـَْبَل َأْن َخيُْرَج ِإَىل ِمَن السُّنَِّة َأْن َيْطعَ «احلارث عن علي بن أيب طالب قال: 

َأنَّ النَّاَس َكانـُْوا يـُْؤَمُرْوَن «املسيب: عن سعيد بن » املوطأ«وقال: حديث حسن. ويف » اْلُمَصلَّى
فوان َحدَّثَنا إبراهيم بن حممد، أخربين ص»: مسند الشافعي«ويف ».اِبَألْكِل قـَْبَل الُغُدوِّ يـَْوَم الِفْطرِ 

بَّاِن يـَْوَم اْلِفْطِر َو�َُْمُر َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َكاَن َيْطَعُم قـَْبَل َأْن َخيُْرَج ِإَىل اجلَْ «بن ُسَلْيم: 
من حديث ابن » املصنف«قال ابن األثري: هذا مرسل، وقد روي مرفوًعا عن علي. ويف » ِبهِ 

َكان النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم �َُْكَل «سعيد اخلدري قال: عقيل عن عطاء بن يسار وقال أبو 
فَِإَذا َخَرَج َصلَّى رَْكَعتَـْنيِ لِلنَّاِس، »: «مسنده«زاد البزار يف ».اْلُمَصلَّىيـَْوَم اْلِفْطِر قـَْبَل َأْن َخيُْرَج ِإَىل 

ًئا يـَْعِين يـَْوَم الِعْيدِ فَِإَذا رََجَع َصلَّى ِيف بـَْيِتِه رَْكَعتَـْنيِ، وََكاَن َال يُ  ويف ».َصلِّي قـَْبَل الصََّالِة َشيـْ
ِإنَّ ِمَن السُّنَِّة َأْن ُختْرَِج َصَدقََة « من حديث احلجاج عن عطاء عن ابن عباس قال:» املصنف«

َأْن تطعَم يوَم الفطِر  ِإنَّ ِمَن السُّنَّةِ «وعن الشعيب قال: ».اْلِفْطِر قـَْبَل الصََّالِة، َوَال َختُْرَج َحىتَّ َتْطَعمَ 
َر الطعاَم يوَم النَّْحِر حىت ترجعَ  َمَضِت السُّنَُّة : «وعن السائب بن يزيد قال». قبَل أْن تـَْغُدَو وتـَُؤخِّ

 ».َأْن أَتُْكَل قـَْبَل َأْن تـَْغُدَو يـَْوَم الِفْطرِ 
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 املَصلََّى، وعن أيب إسحاَق َعْن رَُجٍل ِمَن الصََّحابَِة أَنَُّه َكاَن �َُْمُر اِبَألْكِل يـَْوَم الِفْطِر قـَْبَل َأْن �َِْيتَ 
روة وصفوان بن حمرز وابن سريين وعبد هللا وحكاه عن معاوية بن سويد بن مقرن وابن مغفل وع

بن شداد واألسود بن يزيد وأم الدرداء وعمر بن عبد العزيز وجماهد ومتيم بن سلمة وأيب جملز. 
َكاَن َخيُْرُج يـَْوَم الِعْيِد ِإَىل   أَنَّهُ «وعن عبد هللا بن منري، َحدَّثَنا عبيد هللا عن �فع عن ابن عمر: 

ًئااُلمَصلَّى َوَال َيطْ  ِإْن َطِعَم َفَحَسٌن َوِإْن «وَحدَّثـََناه هشيم، أخرب� مغرية عن إبراهيم قال: ».َعُم َشيـْ
ب وحكاه الدَّارَُقْطين عن ابن مسعود، وكأنَّ البخاري ملح هذا فـََعدَّه خالفًا فبو » َملْ َيْطَعْم َفَال أبَْسَ 

األكثرون استحباب %وقال ابن املنذر: الذي عليه 480ص  1على عكسه وهللا أعلم.%ج 
َياَم الزٌم إىل  األكل إمنا كان األكل قبل الغدو إىل املصلى ليخالف العادة ولئال يظنَّ ظانٌّ أنَّ الصِّ

وم الفطر الرجوع من الصالة، والدليل على ذلك أنه مل �كل قبل النحر، ويف السُّنَِّة يستحب ي
والتختم، والتبكري وهو سرعة االنتباه  الغسُل، والسواُك، ولبس أحسن الثياب املباحة، والطيب،

واالبتكار وهو املسارعة إىل املصلى، واإلفطار على حلو قبل الصالة، وأداء صدقة الفطر قبلها، 



أخرى، والنحر   وصالة الغداة يف مسجد حيِِّه، واخلروج إىل املصلى ماشًيا، والرجوع يف طريق
طر إمنا استحب على التمر، ألن النخلة كذلك إال يف الفطر والصدقة، وزعم الداودي أن الف

 ممثلة ابملسلم، وألنه قيل: من الشجرة الطيبة.
 (اَبُب املَْشِي َوالرُُّكوِب ِإَىل الِعيِد، َوالصََّالِة قـَْبَل اخلُْطَبِة ِبَغْريِ َأَذاٍن َوَال ِإقَاَمٍة)
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َعِن ابِن َنُس ْبُن ِعَياٍض، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، َعْن َ�ِفٍع، َحدَّثَنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن املُْنِذِر، َحدَّثَنا أَ  - 957
َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي ِيف الِفْطِر َواَألْضَحى، مثَُّ َخيُْطُب بـَْعَد «ُعَمَر: 
 ]957¦[خ». الصََّالةِ 

فيه االبتداء ابلصالة قبل اخلطبة وهو مروي  ليس يف هذا احلديث مطابقة ملا بوََّب له فينظر، إمنا
لصحابة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم منهم الرباء بن عازب وُجْنَدب بن عبد هللا عن مجاعة من ا

، وكذا فعله علي وعثمان وقاله أنس وإبراهيم وأبو البحرتي »املصنف«وسندمها صحيح يف 
 وسعيد بن جبري.

ِيَع َلُه أَنَُّه َملْ َيُكْن يـَُؤذَُّن للصََّالِة يـَْوَم نَُّه َأْرَسَل ِإَىل ابِن الزُّبـَْريِ َأوََّل َما بـُوْ أَ «وذكر حديث ابن عباس: 
َا اخلُْطَبُة بـَْعَد الصَّالَةِ   ».الِفْطِر َوِإمنَّ
َال َأَذاٍن، َوَال َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى اْلِعيَد بِ «وعند أيب داود بسند صحيح: 

 َشكَّ َحيَْىي بن سعيد راويه.» ْو ُعْثَمانَ ِإقَاَمٍة، َوَأاَب َبْكٍر َوُعَمَر أَ 
عن حيىي عن ابن جريح عن عطاء: َأنَّ ابَن الزُّبـَْريِ َسَأَل ابَن َعبَّاٍس وََكاَن الَِّذي » املصنف«ويف 

نَـُهَما َحَسٌن، فـََقاَل: َال يـَُؤذُِّن َوَال يُِقيمُ  نَـُهَما، َأذََّن َوَأقَامَ بـَيـْ  ».، فـََلمَّا َساَء الَِّذي بـَيـْ
َر َمرٍَّة َوَال «وِعْنَد ُمْسِلٍم عن جابر بن مسرة قال:  َصلَّْيُت َمَع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلِعيَد َغيـْ

، ِبَغْريِ َأَذاٍن َوَال ِإقَاَمةٍ  ثـََنا ا» َمرَّتـَْنيِ بن مهدي عن مساك قال: رَأَْيُت اْلُمِغريََة وقال ابن أيب شيبة: حدَّ
 ، َوالضَّحَّاَك، َوِزَ�ًدا ُيَصلُّوَن يـَْوَم اْلِفْطِر َواْألَْضَحى، ِبَال َأَذاٍن َوَال ِإقَاَمٍة.ْبَن ُشْعَبةَ 
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اٌن وال إقامٌة، وكذا وَحدَّثـََنا عبد األعلى عن بـُْرٍد عن مكحول أَنَُّه َكاَن يـَُقْوُل: ليَس يف الِعْيَدْيِن أذ
له عكرمة وإبراهيم وأبو وائل، وقال الشعيب واحلكم: هو بدعة، وقال حممد: ُحمدٌث، وبسند قا

 صحيح عن ابن املسيب: أول من أحدثه معاوية.



ثـََنا ابن إدريس عن ُحَصْنيٍ: َأوَُّل َمْن َأذََّن ِيف الِعْيِد ِزَ�ٌد.  وحدَّ
 عن الرباء: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه  زكر� عن رجل عن الشعيبوأخرب� عبيد هللا بن موسى، أخرب�

 وَسلََّم َصلَّى يـَْوَم الِعْيِد ِبَغْريِ َأَذاٍن َوَال ِإقَاَمةٍ 
 %481ص  1%ج 

وكذا فعله ... ، ذكره عن معتمر عن زيد بن أيب ز�د عن جدته عنه، وأما قول أيب بكر بن 
يف العيد معاوية، فغري جيد ملا ذكر�ه عمن أن أول من أحدث األذان  العريب: روى من ال يوثق به

 البن حبيب أول من فعله هشام، وقَاَل الدَّاوِديُّ: مروان.» الواضحة«يوثق به، ويف 
وعند الشافعي وغريه: ينادى هلما (الصالَة جامعًة) بنصبهما األول على اإلغراء، والثاين: على 

 احلال.
ه وال ما يدل عليه وفيه أحاديث منها: ما تقدم من يد الذي بوب له فلم يذكر وأما املشي إىل الع

 ».ِمَن السُّنَِّة َأْن َخيُْرَج ِإَىل اْلِعيِد َماِشًيا«عند الرتمذي عن علي: 
 ».ًياَأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن َخيُْرُج ِإَىل الِعْيِد َماشِ «وعند ابن ماجه عن سعد القرظ: 

َكاَن َرُسوُل ِهللا «اية عبد الرمحن بن عبد هللا بن عمر العمري وهو ُمتـََّهٌم وعن ابن عمر من رو 
 ».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْرُج ِإَىل الِعْيِد َماِشًيا َويـَْرِجُع َماِشًيا

 عليِه وَسلََّم كان َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ «وعن أيب رافع من رواية مندل بن علي وهو ضعيف: 
 ».�يت العيد ماشًيا

َنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز: َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن  وعند ابن أيب شيبة عن جعفر بن برقان: َكَتَب ِإلَيـْ
 �َِْيتَ اْلِعيَد َماِشًيا فـَْليَـْفَعْل.
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َراِهيُم ْوِم ِفْطٍر َأْو َحنٍْر ِيف ثـَْوِب ُقْطٍن ُمتَـَلبًِّبا ِبِه ميَْ وقال ِزرٌّ: َخَرَج ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب ِيف يَـ  ِشي، وََكاَن ِإبـْ
 َيْكَرُه الرُُّكوَب ِإلَْيِهَما.

 وَحدَّثـََنا وكيع عن حممد بن أيب حفصة قال: رأيت احلسن �يت إىل العيد راكًبا.
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 به وسلموصلى هللا على سيد� حممد وآله وصح
 (اَبُب اْخلُْطَبِة بـَْعَد اْلِعيِد)
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 َحدَّثَنا أَبُو َعاِصٍم حدَّثـََنا ابن ُجَرْيٍج: َأْخبَـَرِين اَحلَسُن ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن طَاُووٍس َعِن ابنِ  - 962
َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َفُكلُُّهْم   َشِهْدُت الِعيَد َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَأِيب «َعبَّاٍس قَاَل: 

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى «وعن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، عنه:  - 964] 962¦[خ». َكانُوا ُيَصلُّوَن قـَْبَل اخلُْطَبةِ 
َلَها َوَال بـَْعَدَها، مثَُّ أَ ُهللا عليِه وسَ  ، َملْ ُيَصلِّ قـَبـْ َتى النَِّساَء َوَمَعُه ِبَالٌل، لََّم َصلَّى يـَْوَم الِفْطِر رَْكَعتَـْنيِ

] ويف لفٍظ: 964¦[خ». فََأَمَرُهنَّ اِبلصََّدَقِة، َفَجَعْلَن يـُْلِقَني، تـُْلِقى املَْرَأُة ُخْرَصَها َوِسَخابـََها
لُّونـََها قـَْبَل َمَع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن، وََكانُوا ُيصَ َشِهْدُت اْلِفْطَر 

ُجيَلُِّس اْخلُْطَبِة مثَُّ َخيُْطُب بـَْعُد، فـَنَـَزَل َنِيبُّ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: وَكَأّينِ أَْنُظُر ِإلَْيِه ِحَني 
ا النَِّيبُّ ِإَذا َجاَءَك ِدِه، مثَُّ َأقْـَبَل َيُشقُُّهْم َحىتَّ جاء النَِّساَء َمَعه ِبَالٍل فـََقاَل: {َ� أَيـُّهَ الّرَِجاَل بِيَ 

فـََقاَلِت اْمَرَأٌة » أَنـُْنتَّ َعَلى َذِلَك؟«].مثَُّ قَاَل ِحَني فـَرََغ: 12اْلُمْؤِمَناُت يـَُباِيْعَنَك} اآلية [املمتحنة: 
ُرَها: نـََعْم َ� َرُسوَل ِهللا، َال يَْدِري احلََْسُن ْبُن ُمْسِلٍم َمْن ِهيَ َواِحَدٌة َملْ  ، قَاَل فـََتَصدَّْقَن، جيُِْبُه َغيـْ

اَمتَ َوَبَسَط ِبَالٌل ثـَْوبَُه َفَجَعْلَن يـُْلِقَني اْلَفَتَخ َواْخلََواتِيَم الِعظَاَم ِيف ثـَْوِب ِبَالٍل. ويف لفظ: الُقرَط واخلَ 
فـََقَسَمُه «ال عبد الرزاق: الفتخ اخلواتيم العظام كانت يف اجلاهلية. وعند أيب داود: والشيَء. وق

 انتهى.». َقراِء املسلمنيَ َعَلى فُـ 
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تة، وقال الداودي: كان علي رضي هللا عنه أيًضا يفعل كفعل أصحابه إال  هذا احلديث خرجَّه السِّ
ه البصرة. وقال أشهب رمحه هللا تعاىل: أن ابن عبَّاس مل يشهد م عه العيد ابلكوفة، ألنه كان والَّ

» املصنف«صالة، وإن مل يفعل أجزأه، وقد أساء. ويف من بدأ ابخلطبة قبل الصالة أعادها بعد ال
كاَن الناُس يبدؤوَن ابلصالِة مث يـُثـَنُّوَن ابخلطبِة َحىتَّ ِإَذا كاَن «عن يوسف بن عبد هللا بن سالم: 

رواه عن عبدة بن سليمان عن حيىي بن سعيد، يف املستدرك عن » عمُر وَكثـَُر الناُس بدَأ ابخلطبةِ 
، قال: شهدُت مَع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم العيَد، فـََلمَّا قضى الصالَة عبد هللا بن السائب

» ْس، ومن أحبَّ أْن يذهَب فـَْلَيْذَهبْ ِإ�َّ َخنُْطُب َفَمْن أحبَّ أْن جيلَس للُخْطَبِة فـَْلَيْجلِ «قال: 
%عن 1ص  2وقال: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وقال عبد احلق: هذا يُروى%ج 

عطاء عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مرسًال. وقال ابن اجلوزي: احلكمة يف تقدمي الصالة على 
كفاية، أو ألن للناس ... ابلفطر أو اخلطبة، ليتبني ما هو فرض عني كاجلمعة، وما هو فرض  

م ما ُخيرجون من ابلنحر، فُقدمِت الصالة لئال يشتغلوا عنها، أو ألن اخلطيب من شأنه أن يُبني هل
الفطرة أو ما ينحرون، وذلك يفتقر إىل احلفظ فأخر لئال يتفكر احلافظ له قبل الصالة يف اخلطبة، 

بو حنيفة والثوري ورواية عن مالك إىل أنه جيوز خبالف اجلمعة فإن خطبتها موعظة فقط. وذهب أ



قبلها وبعدها. وروى ابن وهب التنفل بعد صالة العيد وال يتنفَّل قبلها، وقال الشافعيُّ: يتنفل 
جيوز يف بيته، وعن ابن حبيب » املدونة«وأشهب عن مالك: ال يتنفل قبلها ويـَُباُح بعدها، ويف 

 صر عليها إىل الزوال، قال: وهو أحب إيلَّ.قال قوم: هي ُسْبَحُة ذلك اليوم يقت

)1/178( 

 

ن يف األصل، وإن شاء تطوع ليس قبل العيدين صالة، كذا ذكر حممد بن احلس»: الذخرية«ويف 
قبلها صالة مسنونة، ال أ�ا تكره إال أنَّ الَكْرِخيَّ نصَّ على  قبل الفراغ من اخلطبة، يعين ليس

شرح «الكراهة قبل العيد، حيث قال: ُيْكَرُه ملن حضر املصلى التنفُُّل قبل صالة العيد. ويف 
الة الضحى قبل اخلروج إىل املصلى، كان حممد بن مقاتل املروزي يقول: ال أبس بص»: اهلداية

ة، وعامة املشايخ على الكراهة مطلًقا، وعن علي وابن مسعود وجابر وابن أيب وإمنا يكره يف اجلبَّان
أوىف أ�م كانوا ال يَرْوَ�ا قبُل وال بعُد، وهو قول ابن عمر ومسروق والشعيب والضحاك وسامل 

ال أنس واحلسن وسعيد بن أيب احلسن وابن زيد والقاسم والزهري ومعمر وابن جريج وأمحد. وق
ي: يصلي قبلها وبعدها، زاد ابن أيب شيبة: أاب الشَّْعثَاء وأاب برزة األسلمي وعروة والشافع

وقول الشافعي يف »: الشرح«ومكحول واألسود ورجاًال من الصحابة وصفوان بن حمرز. قال يف 
عن » املصنف«بلها، ويصلى بعدها. انتهى. يف غري اإلمام، وقال أبو مسعود البدري: ال ُيصلى ق

كاَن ِإَذا  «ة عن إمساعيل بن ُمسَْيع عن علي بن أيب كثري أن أاب مسعود البدري: مروان بن معاوي
َحىتَّ «، ويف لفظ: »كاَن يوُم َأْضَحى أو فطٍر طاَف يف الصُُّفوِف، فقاَل: ال صالَة إال مَع اإلمامِ 

ع عن سفيان عن أشعث بن أيب الشعثاء عن األسود بن هالل عن ، ورواه عن وكي»خيرَج اإلمامُ 
، قال وهو قول علقمة واألسود وجماهد »الشرح«%عنه رجع إىل 2ص  2ثعلبة بن زَْهَدم %ج 

والثوري والنخعي واألوزاعي وابن أيب ليلى. انتهى. عند ابن أيب شيبة: كان سعيد بن جبري 
أيب ليلى وابن مسعود وعلي بن أيب طالب وأصحاب وإبراهيم وعلقمة وجماهد وعبد الرمحن بن 

لون بعد العيد أربًعا، وكان بريدة يصلي قبلها أربًعا وبعدها أربًعا، وكان احلسن وحممد عبد هللا يص
 يصليان بعد العيد ويطيالن القيام. انتهى.
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بعدها، ويرخص يف غريه، ، وفيه قوٌل رابع: يكره يف املصلى قبلها و »الشرح«فُينظر يف املذكور يف 
: ال يتنفل قبلها وال بعدها يف هذا اليوم، وزعم ابن بزيزة أن اإلمجاع وقول خامس ذكره ابن شاس



انعقد على أن صالة العيدين ركعتان إال ما ُرِوي عن علي ابن أيب طالب أ�ا تصلى يف اجلامع 
يًضا أ�ا تصلى يف املسجد ركعتني  أربًعا، ويف املصلى ركعتان. انتهى. ذكر ابن أيب شيبة عن علي أ

. و (اخلُْرُص) واِخلْرُص الُقْرُط حببة واحدة، وقيل: هي للَحْلقة من الذهب أو كقول اجلماعة
اخلُْرص ابلضم والكسر واجلمع »: الصحاح«الفضة واجلمع ِخَرَصٌة، واخلُْرصة لغة فيها، ويف 

جممع «يف َباَلٍة مدبدبُة اِخلْرصاِن اَبٍد ُحنُورَُهاو اِخلْرصاُن، قال الشاعر: عليِهنَّ لُْعٌس من ظباِء تَـ 
خاُب شيء »: املنتهى«اخلرص حلقة صغرية تـَُعلَّق يف األذن. وقال أبو املعاين يف »: الغرائب السِّ

يـُتََّخُذ من طيب وغريه ليس فيها جوهر، ورمبا ُعِمل من خرزات أو نوى الزيتون، واجلمع ُسُخٌب 
» اجلامع«وَحمَْلب. ويف ِسْيَده: هي قالدة تتخذ من قـََرنـُْفٍل وُسك  مثل كتاب وكتب، وقال ابنُ 

َخاِب ِمن أعاِجيِب  للَقزَّاز: ويكون من الطِّْيب واجلوهر واخلرز، وقول امرأة من العرب: ويوم السِّ
ْت به ربِّنا على أنَّه من بلدة السُّوء َجنَّانيهي امرأة دخلت العراق فاهتمها قوٌم بعقد ذهب هلم وُأِخذَ 

، وقيل: هو خيط فيه خرز، »الوشاح«بق ذكره يف فألقاه طائر، فالسخاب هنا العقد، وقد س
ومسي سخااًب لصوت خرزه عند حركته من السََّخِب ابلسني والصاد، وهو اختالط األصوات، ويف 

 قال أبو املكارم هو من املََعاذات.»: الغريبني«
الَ  َالَح يـَْوَم ِعيٍد ِح ِيف الِعيِد َواحلََرِم: َوقَاَل اَحلَسنُ (اَبُب َما ُيْكَرُه ِمْن َمحِْل السِّ : نـُُهوا َأْن َحيِْمُلوا السِّ

.(  ِإالَّ َأْن َخيَافوا الَعُدوًّ
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ُء ْبُن َحيَْىي: َحدَّثَنا اْلُمَحاِرِيبُّ: َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن ُسوَقَة، َعْن َسعِ  - 966 ُجبَـْريٍ  يِد ْبنِ َحدَّثَنا زََكِر�َّ
ُكْنُت َمَع ابِن ُعَمَر ِحَني َأَصابَُه ِسَناُن الرُّْمِح ِيف َأْمخَِص َقَدِمِه، فـََلزَِقْت َقَدُمُه اِبلرَِّكاِب، «قَاَل: 

َصاَبَك، َمْن أَ  فـَنَـَزْلُت فـَنَـَزْعتُـَها َوَذِلَك ِمبًِىن، فـَبَـَلَغ احلَجَّاَج َفَجاَء يـَُعوُدُه، فـََقاَل احلَجَّاُج: َلْو نـَْعَلمُ 
َالَح ِيف يـَْوٍم َملْ َيُكْن ُحيَْمُل ِفيِه،  َتِين، قَاَل: وََكْيَف؟ قَاَل: َمحَْلَت السِّ فـََقاَل ابُن ُعَمَر: أَْنَت َأَصبـْ

َالُح يُْدَخُل احلََرمَ  قَاَل «ويف لفٍظ:  - 967] 966¦[خ». َوَأْدَخْلَته يف احلََرَم َوَملْ َيُكِن السِّ
َالِح ِيف يـَْوٍم َكْيَف هُ احلَجَّاُج:   َو؟ قَاُلوا: َصاِلٌح، فـََقاَل َمْن َأَصاَبَك؟ قَاَل: َأَصاَبِين َمْن َأَمَر ِحبَْمِل السِّ

وذلك أنَّ »: صحيح اإلمساعيلي«] ويف 967¦انتهى. [خ».َال حيَِلُّ ِفيِه َمحُْلُه، يـَْعِين: احلَجَّاجَ 
جاج عارضٌّ حربته، فضرب ظهر قدم ابن عمر، صحاب احلالناَس نـََفُروا َعِشيََّة نـََفر، ورجٌل من أ
للزبري ملا أرسل عبد امللك �مر احلجاج أال » نسب قريش«فأصبح َوِهًنا منها َحىتَّ مات. ويف 

خيالف ابن عمر ثـَُقَل عليه أمره، فأمر رجًال معه حربة يقال إ�ا كانت مسمومة، فلما دفع الناس 
ربَة على قدمه، وهي يف غرز رحله فمرض منها أ�ًما مث َمرَّ احلمن عرفة لصق ذلك الرجل به، فَأَ 



مات. ويف كتاب الصريفيين: ملا أنكر عبد هللا على احلجاج نصب املنجنيق وقْتَل ابن الزبري أمر 
احلجاج بقتله، فضربه رجل من أهل الشام ضربة، فلما أاته احلجاج يعوده قال له عبد هللا: تقتلين 

 ا بيين وبينك.هلل حكمً مث تعودين! كفى اب

)1/181( 

 

وتبويب البخاري يف محل السالح يف العيد خيرج من تعليق احلسن، وحديث ابن عمر للمعىن 
هبا من العيد على أ�م العيد، وْمحُل السالح يف املساجد اليت ال اآلخر، أو يكون محل أ�م مًىن لقر 

عند التزاحم، فإن خافوا عدًوا  حتتاج إىل احلمل فيها مكروه، ملا ُخيشى فيها من األذى والعقر
ويف القدم األمخص، وهو َخْصُر ابطنها »: خلق اإلنسان«فمباح محلها. وقال اثبت يف كتاب 

هو ابطن القدم وما رقَّ »: احملكم«يصيبها إذا مشى اإلنسان، ويف الذي يتجاىف عن األرض ال 
 ْبُن ُبْسٍر: ِإْن ُكنَّا فـََرْغَنا ِيف َهِذِه السَّاَعِة، َوَذِلَك من أسفلها. (اَبُب التـَّْبِكِري للِعيِد) (َوقَاَل َعْبُد هللاِ 

فِظ: قال يزيد بن %رواه أبو داود بسند صحيح بل4ص  2ِحَني التَّْسِبيِح).هذا التعليق%ج 
ُمحَْيٍد: إن عبد هللا خرج مع الناس يف يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء اإلمام، فقال: إ� كنا فَرغنا 

إ�َّ ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا «ذه، قال يزيُد: وذلك حني التسبيح. وخرَّجه احلاكم بلفظ: ساعتنا ه
شرط البخاري ومل خيرجاه، وقت صالة العيد إذا احلديث. وقال: صحيح على » عليِه وَسلَّمَ 

قيد ارتفعت الشمس وابيضت إىل وقت الزوال، وعن الشافعي: أول وقتها طلوع الشمس مرتفعة 
رمح أو رحمني. قال ابن األثري: والسُّنَُّة يف يوم الفطر التأخري لُِيْخرَِج الناس صدقة الفطر قبل 

اس من أضاحيهم. قال الشافعي: َأْخبَـَرَ� إبراهيم قال: الصالة، وأن تعجيل يوم النحر ليأكل الن
إىل عمرو بن حزم وهو بنجران:  َحدََّثِين أبو احلويرث أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كتب

ِر الِفْطرَ « ِل اَألْضَحى وَأخِّ إنَّ «قال الشافعي: وَأْخبَـَرَ� الفقيه الثقة أن احلسن كان يقول: ».أن عجِّ
 ».يبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كاَن يـَْغُدو ِإَىل اَألْضَحى والِفْطِر حَني تطلُع الشمُس فـَيَـتَـَتامُّ طلوُعَهاالن
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كاَن يـَْغُدو ِإَىل اْلُمَصلَّى «قال: وَأْخبَـَرَ� إبراهيم: َحدََّثِين عبيد هللا بن عمر عن �فع أن ابن عمر: 
، وأمجع الفقهاء أ�ا ال ُتصلَّى قبل طلوع الشمس، وال عند »الفطِر إذا طلعِت الشمسُ يوَم 

ة العيد سبحة ذلك اليوم، فال تؤخر طلوعها. قَاَل ابُن َبطَّاٍل: دلَّ حديث ابن ُبْسٍر على أن صال
ِدْيٍج عن وقتها، وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثياهبم يوم العيد، وكان رافُع بُن خَ 



جيلس يف املسجد مع بنيه فإذا طلع الفجر صلى ركعتني مث ذهب إىل املصلى، وكان عروة ال �يت 
حديث الرباء تقدم. (ابُب َفْضِل الَعَمِل ِيف  العيد حىت تستقلَّ الشمس، وهو قول عطاء والشعيب،

ِم التَّْشرِيِق) (َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: َواذُْكُروا َهللا ِيف أَ  ُم املَْعُدوَداُت: َأ�َّ م الَعْشِر، َواَأل�َّ ٍم َمْعُلوَماٍت: َأ�َّ َّ�
ُم التَّْشرِيِق).كذا يف نسخ الصحيح، والتالوة: {َواذُْكُروا َهللا ِيف  ٍم َمْعُدوَداٍت} [البقرة: َأ�َّ  َأ�َّ

 َحدَّثَنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن»: تفسريه«].قال عبد بن محيد يف 203
دينار مسعت ابن عباس يقول: اذكروا هللا يف أ�م معدودات هللا أكرب، اذكروا هللا يف أ�م معلومات 

واأل�م املعلومات العشر. (وََكاَن ابُن ُعَمَر%ج  هللا أكرب، قال: األ�م املعدودات أ�م التشريق،
ِم 5ص  2 ُ النَّاُس بَِتْكِبِريِمهَا).قال %َوأَبُو ُهَريـَْرَة َخيُْرَجاِن ِإَىل السُّوِق ِيف اَأل�َّ وِن َوُيَكربِّ اْلَعْشِر يَُكربِّ

نَُّه َكاَن يـَْغُدو ِإَىل أَ «الشافعي: َحدَّثَنا إبراهيم بن حممد، أخربين عبيد هللا عن �فع عن ابن عمر: 
ُ َحىتَّ �َِْيتَ اْلُمصَ  ُ اِبْلُمصَّلى اْلُمَصلَّى يـَْوَم اْلِفْطِر ِإَذا َطَلَعِت الشَّْمُس فـَُيَكربِّ لَّى يـَْوَم اْلِفْطِر مثَُّ ُيَكربِّ

َماُم تـََرَك التَّْكِبريَ   ». يبلَغ اإلمامَ ويرفُع صوَته َحىتَّ »: «املصنف«زاد يف ». َحىتَّ ِإَذا َجَلَس اْإلِ

)1/183( 

 

قال البيهقي: ورواه عبد هللا بن عمر عن �فع عن ابن عمر مرفوًعا إىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
ابلتهليل والتكبري حىت �يت املصلى، ورُِوي يف ذلك عن علي وغريه من أصحاب  يف رفع الصوت

ُحمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ َخْلَف النَّاِفَلِة) حممد هذا أبو جعفر حممد بن  النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. (وََكبـَّرَ 
، وعن بعض الشافعية علي بن حسني الباقر، وقال السََّفاُقسيُّ: مل يتابع حممًدا على هذا أحد

يكرب عقيب النوافل واجلنائز على األصح، وعن مالك قوالن واملشهور أنه خمتص ابلفرائض. قَاَل 
اٍل: وهو قول الشافعي، وسائر الفقهاء ال يرون التكبري إال خلف الفريضة. ويف ابُن َبطَّ 

املشهور عن أمحد، التكبري يف اجلماعة مذهب ابن مسعود وبه قال أبو حنيفة، وهو » األشراف«
وقال أبو يوسف وحممد ومالك والشافعي: يكرب املنفرد والصحيح من مذهب أيب حنيفة أن 

ُسنَّة. اختلف السلف يف األ�م املعدودات واملعلومات: » ضي خانقا«التكبري واجب، ويف 
وهو قول فاأل�م املعلومات العشر، واملعدودات أ�م التشريق، وهي ثالثة أ�م بعد يوم النحر، 

، وهو قول احلسن وقتادة. وُرِوَي عن علي وابن »املختصر«أيب حنيفة، رواه عنه الكرخي يف 
أ�م النحر واملعدودات أ�م التشريق، وهو قول أيب يوسف وحممد،  عمر أن املعلومات هي ثالثة

مسيت معدودات لقلتهن، ومعلومات حلرص الناس على علمها، ألجل فعل املناسك يف احلج، 
قال الشافعي: من األ�م املعلومات النحر، وُرِوَي عن علي وعمر: يوُم النحر ويومان بعده، وبه و 

 -يف أ�م معلومات -أذهب، لقوله تعاىل: {لَِيْذُكُروا اْسَم ِهللا  قال مالك، قال الطحاوي وإليه



َيْت معدودات لقوله تعال: ]. وهي أ�م النح34َعَلى َما َرزَقـَُهْم ِمْن هَبِيَمِة اْألَنـَْعاِم} [احلج:  ر، ومسُِّ
ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفَال   ].203ِإْمثَ َعَلْيِه} [البقرة:  {َواذُْكُروا َهللا ِيف َأ�َّ
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ومسيت أ�م التشريق معدودات، ألنه إذا زيد عليها يف البقاء كان حصًرا لقوهلَصلَّى ُهللا عليِه 
َقَنيَّ «وَسلََّم:   ». ُمَهاجِريٌّ مبكَة بعَد قضاِء ُنُسِكِه فوَق ثالثٍ ال يـَبـْ
دَّثَنا ُشْعَبُة َعْن ُسَلْيَماَن َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطِني َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْرَعَرَة: حَ  - 969

َها ِيف َهِذهِ « َعِن ابِن َعبَّاٍس َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: ٍم َأْفَضَل ِمنـْ » َما اْلَعَمُل ِيف َأ�َّ
». َهاُد ِإالَّ رَُجٌل َخَرَج ُخيَاِطُر بِنَـْفِسِه َوَماِلِه فـََلْم يـَْرِجْع ِبَشْيءٍ َوَال اجلِْ «قَاُلوا: َوَال اجلَِْهاُد؟ قَاَل: 

 ]969¦[خ
عشر، بيانه أن الرتمذي رواه من كأن املراد هبذه أ�م التشريق، وليس يقتضي احلديث إال أ�م ال

صَّاِلُح فيهنَّ َما ِمْن أ�ٍم العمُل ال«حديث األعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس بلفظ: 
 قالوا: � رسوَل ِهللا وال اجلهاُد. احلديث.» َأَحبُّ إىل ِهللا مْن هذِه األ�ِم العشرِ 

ملطابق التعليق، وهو غري جيد، ألن وزعم بعضهم أن حديث الباب ليس مطابًقا للرتمجة، وإمنا ا
هذِه األ�ِم) يقتضي التكبري وغريه من  قوله: (َما ِمْن أ�ٍم العمُل الصَّاِلُح فيهنَّ َأَحبُّ إىل ِهللا منْ 

 سائر األعمال، وهللا أعلم.
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َيٍة ِمبًِىن  ُ ِيف ِفتـْ َم ِمًىن َوِإَذا َغَدا ِإَىل َعَرَفَة) (وََكاَن ُعَمُر ُيَكربِّ فـََيْسَمُعُه َأْهُل املَْسِجِد، (اَبُب التَّْكِبِري َأ�َّ
ُ َأْهُل األَ  ُوَن َوُيَكربِّ ْسَواِق، َحىتَّ تـَْرَتجَّ ِمًىن َتْكِبريًا).هذا التعليق رواه البيهقي عن أيب عبد هللا فـَُيَكربِّ

احلافظ عن أيب بكر بن إسحاق، قال: قال أبو عبيد: فَحدََّثِين حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن 
ديث. وفيه: ِد بِن ُعَمْريٍ أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كان يكرب يف فتية ... احلعطاء عن ُعبَـيْ 

خرَج عمُر الغد مْن يوِم النَّْحِر حَني ارتفَع »: «املوطأ«ويف ».ليسمعه أهل السوق فيكربون«
َكبـََّر وكبـََّر الناُس بتكبريِه، النهاُر شيًئا، َفَكبـََّر وَكربَّ الناُس معُه، مث خرَج الثانيَة بعَد ارتفاِع النهاِر، فَ 

وذلك فعل عمر، ألنه » وكبـََّر الناُس معُه حىت بلَغ البيتَ  مثَّ خرَج حَني زاغِت الشمُس َفَكبـَّرَ 
خاف الغفلة على الناس عن ذكر هللا تعاىل. وقال ابن حبيب: ينبغي ألهل مًىن أن يكربوا أول 

َحدَّثَنا أَبُو  - 970مث ابلعشي، وكذلك فعل عمر.النهار، وإذا ارتفع النهار مث إذا زالت الشمس 



ِلُك ْبُن أََنٍس: َحدََّثِين ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر الثـََّقِفيُّ قَاَل: َسأَْلُت أََنًسا َوَحنُْن َغاِدَ�ِن ِمْن نـَُعْيٍم: َحدَّثَنا َما
ُتْم َتْصنَـُعو   َكاَن يـَُليبِّ «َن َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم؟ قَاَل: ِمًىن ِإَىل َعَرفَاٍت َعِن التـَّْلِبَيِة: َكْيَف ُكنـْ

ُ َفَال يـُْنَكُر َعَلْيهِ  ُ اْلُمَكربِّ وكذا رواه ابن عمر عند أيب داود بسنٍد » اْلُمَليبِّ َال يـُْنَكُر َعَلْيِه، َوُيَكربِّ
 ]970¦صحيح. [خ
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%َحدَّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص: َحدَّثَنا َأِيب َعْن َعاِصٍم َعْن َحْفَصَة 7ص  2َحدَّثَنا ُحمَمٌَّد%ج  - 971
] وقد تقدم يف احليض، وقال 971¦احلديث. [خ» ُكنَّا نـُْؤَمُر َأْن َخنُْرَج يـَْوَم اْلِعيد«ُأمِّ َعِطيََّة: ْن عَ 

أبو علي: كذا رواه أبو ذر، وكذلك خرََّجُه أبو مسعود الدمشقي يف كتابه: حممد عن عمر. قال 
ثَنا عمر بن حفص مل دَّ أبو علي: ويف روايتنا عن أيب علي بن السكن وأيب أمحد وأيب زيد: حَ 

يذكروا حممًدا قبل عمر، ويشبه أن يكون هو حممد بن حيىي الذهلي، وإليه أشار احلاكم يف هذا 
املوضع، وأمَّا خلف والطرقي فذكرا أنَّ البخاريَّ رواه عن عمر بن حفص، مل يذكرا حممًدا قبل 

ألبواُب املذكوراُت بعُد تـََقدََّم . اعمر، وكذا ذكر أبو نـَُعْيٍم أنَّ البخاريَّ رواه عن عمر بن حفص
 ِذكُرها. (اَبُب َمْن َخاَلَف الطَّرِيَق ِإَذا رََجَع يـَْوَم الِعيِد)
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َلَة، َحدَّثَنا فـَُلْيِح َعْن َسِعيِد ْبِن اْحلَاِرِث َعْن َجابِ  - 986 َكاَن «ِر: َحدَّثَنا ُحمَمٌَّد، َحدَّثَنا أَبُو ُمتَيـْ
اَتبـََعُه يُوُنُس ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن فـَُلْيٍح، » لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا َكاَن يـَْوُم ِعيٍد َخاَلَف الطَّرِيقَ َرُسوُل ِهللا صَ 

] كذا يف روايتنا، وذكر اجلياين أن يف روايته هكذا عن أيب 986¦َوَحِديُث َجاِبٍر َأَصحُّ. [خ
عبد هللا بِن السََّكِن اتبعه يونس بن حممد َعْن فـَُلْيٍح : وعن أيب َذرٍّ اهلََرويِّ و احلسن واَألِصيلي قال

عن سعيد عن أيب هريرة، وحديُث جابر أصحُّ. قال: ويف النسخة عن النسفي عن البخاري اتبعه 
ساق  يونس بن حممد َعْن فـَُلْيٍح مل يزد شيًئا، قال: وقال أبو مسعود يف روايته عن البخاري بعد أن

َلَة:  اتبعه يونس بن حممد عن فليح، قال: وقال حممد بُن الصَّْلِت َعْن فـَُلْيٍح عن حديث َأِيب ُمتَيـْ
سعيد عن أيب هريرة قال أبو عبد هللا: وحديث جابر أصح. قال أبو مسعود: وإمنا رواه يونس بن 

هليثم بن مجيل َعْن حممد َعْن فـَُلْيٍح عن سعيد عن أيب هريرة ال عن جابر، قال: وكذلك روى ا
عن سعيد عن أيب هريرة، كما رواه ابن الصلت. قال: اجلياين: وهذا تصريح من أيب مسعود فـَُلْيٍح 

َلَة صحيحة. وذكر أبو  يف الردِّ على البخاري، وقول البخاري صحيح، ومتابعة يونس َألِيب ُمتَيـْ



 مد بن الصلت َعْن فـَُلْيٍح عنمسعود يف سند أيب هريرة قال: قال البخاري يف العيدين: وقال حم
مث قال أبو مسعود مْن ِقَبِل نفسِه:  -يعين بنحو جابر املذكور-سعيد عن أيب هريرة بنحوه 

 2وكذلك قال يونس بن حممد واهليثم. قَاَل اجلَيَّاِينُّ: ورواية يونس بن حممد هلذا احلديث من%ج 
» اجلامع«ومل يقع لنا يف %طريق جابر حمفوظة صحيحة من رواية الثقات عن يونس 8ص 

ابِن الصَّْلِت إال من طريق أيب مسعود، وال ِغىن ابلباب عنه، لقول البخاري: وحديث  حديث
 جابر أصح.
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ن عن سعيد بن احلكم وعن عمر بن أمحد اجلوهري:  مث ذكر من طريق سعيد بن السكن عن َعالَّ
ح عن سعيد بن احلرث عن كالمها عن حممد ْبِن الصَّْلِت: َحدَّثَنا فليَحدَّثَنا حممد بن معاذ الرازي  

أيب هريرة. احلديث. وذكره أبو عيسى عن عبد األعلى وأيب زُْرَعَة قاال: َحدَّثَنا حممد بن الصلت 
.. احلديث. وقال: حديث غريب. انتهى. هذا خرجه احلاكم، وقال: صحيح على شرط 

ا َعْن فـَُلْيٍح عن ب، ورواه أبو متيلة وحممد بن الصلت ويونس مجيعً الشيخني، وقال الطُّوسي: غري
سعيد عن جابر، وابِن الصَّْلِت يقول: عن أيب هريرة، مث قال أبو عيسى: وروى أبو متيلة ويونس 
هذا احلديث َعْن فـَُلْيٍح عن سعيد عن جابر. ورواه ابن أيب شيبة عن يونس َعْن فـَُلْيٍح عن سعيد 

عن حممد ْبِن الصَّْلِت َعْن فـَُلْيٍح عن  ه أبو جعفر الُعَقْيليُّ عن علي بن عبد العزيزعن جابر، وخرج
سعيد عن أيب هريرة، وخرجه أيًضا من طريق يونس عن فـَُلْيٍح. قَاَل اجلَيَّاِينُّ: ما ذكر�ه من رواية 

قول أيب فنرى أن ذلك من إصالحه، وهللا أعلم. ومما يرجح » اجلامع«أيب علي بن السكن يف 
َلَة َعْن فـَُلْيٍح عن سعيد عن أيب هريرة رواه عنه أبو مسعود قول البيهقي، وروى أيًضا عن َأِيب   ُمتَيـْ

أمحد احلرشي، وذكر أيًضا عن حممد بن عبيد هللا بن أيب داود وأيب األزهر قاال: َحدَّثَنا يونس بن 
قال أبو »: األطراف«هللا يف كتاب حممد، َحدَّثَنا فليح عن سعيد عن أيب هريرة، وقال خلف رمحه 

َلَة َعْن فـَُلْيٍح عن سعيد عن أيب هريرة كذا رواه الناس مسعود: وقد ر  واه حممد بن محيد عن َأِيب ُمتَيـْ
عنه. وحديث يونس بن حممد إمنا رواه َعْن فـَُلْيٍح عن سعيد عن أيب هريرة ال عن جابر، وكذلك 

ِت َعْن فـَُلْيٍح َعْن عيد عن أيب هريرة، كما رواه حممد ْبُن الصَّلْ رواه اهليثم بن مجيل َعْن فـَُلْيٍح عن س
َسِعْيٍد عن أيب هريرة، فصار يرجع احلديث إىل أيب هريرة، فهذا كما ترى غُري الذي نقله اجلياين 

 عن أيب مسعود.
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وقال القاضي ابن العريب: وعجبُت من البخاريِّ كيف خرجه مع االضطراب الذي فيه، وعند 
لعمري عن ابن عمر أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه احلاكم شاهًدا من طريق عبد هللا بن عمر ا

رٍ ». أخَذ يوَم العيِد يف طريٍق مث رجَع مْن طريٍق آخرَ «وَسلََّم:  قال:  ومن حديث بكِر بِن ُمَبشِّ
%عليه وسلم ِإَىل اْلُمَصلَّى يوَم 9ص  2كنُت َأْغدو مَع أصحاِب رسوِل هللا صلَّى ِهللا%ج «

ْسُلُك بطَن بُْطَحاَن حىت �َيت إىل اْلُمَصلَّى فـَُنَصلَِّي مَع رسوِل هللا َصلَّى ُهللا الِفْطِر واألْضَحى، فـَنَ 
وملا ذكر ابن القطان هذا احلديث قال: عندي » وتَِناعليِه وَسلََّم، مث نرجع مْن بطِن بُْطَحَان إىل بي

بن سامل ال يـُْعَرُف  أنه ال يصح، فإن بكًرا ال تـُْعَرُف صحبته من غري هذا احلديث. قال: وإسحاق
بشيء من العلم إال حبديث الغدو يوم العيد، وال روى عنه غُري أُنـَْيس بن أيب حيىي، وملا خرجه أبو 

يث عن أيب هريرة وغريه. وقال أبو علي بن السََّكِن يف كتاب داود قال: ُروي هذا احلد
ٍر رُوي عنه حديث واحد إبسناد صاحل، مث »: احلروف« أورد له هذا احلديث من بكر بن ُمَبشِّ

رواية إسحاق، مث قال: ليس لبكر رواية صحيحة إال من هذا الوجه. وعند ابن ماجْه بسند فيه 
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِإَذا َخَرَج ِإَىل  أنَّ النيبَّ «ضعف عن سعد القرظ: 

ِد ْبِن اْلَعاِص، مثَُّ َعَلى َأْصَحاِب اْلَفَساِطيِط، مثَُّ اْنَصَرَف ِيف الطَّرِيِق اْلِعيَدْيِن َسَلَك َعَلى َداِر َسِعي
وعن أيب ».َعَلى َداِر َعمَّاِر ْبِن َ�ِسٍر َوَداِر َأِيب ُهَريـَْرَة ِإَىل اْلَبَالطِ اْألُْخَرى، َطرِيِق َبِين ُزرَْيٍق، مثَُّ َخيُْرُج 

رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان �َِْيت العيَد ماِشًيا، ويرجُع  أنَّ «رافع من طريق ِمْنَدِل بن علي: 
 ».يف غِري الطريِق الذي ابتدَأ فيه
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وزعم ابن حزم أنه ُيستحبُّ املسري إىل العيد على طريق والرجوُع على آخر، فإن مل يكن ذلك فال 
َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم وليست الرواية فيها من فعل سيد� رسول هللا  حرج، ألنه قد ُرِوَي ذلك

ابلقوية. انتهى كالمه. وهو غري جيد ملا أسلفناه، وقد اْخُتِلَف يف حممد شيخ البخاري، فذكر يف 
أطراف خلف أنه وجد حاشية هو حممد بن مقاتل، وزعم اجلياين أن أاب علي وأاب نصر نسباه حممد 

اهر، وعند ابن التني أن فعله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ذلك وكذا ذكره أبو الفضل بن طبن سالم، 
لتعم الناس الذين مل يـََروه برَكُته يف الطريقني، وقيل: فعله خشية الزحام، وقيل: لتعم الناس صدقته 

، وقيل: لَيْكثُروا يف إذ قد يكون من الفقراء من ال ميكنه احلركة. وقيل: لُيكثِّر ُخطاُه لتكثري الثواب
ني اليهود. وقال املنذري: ليشهد له الطريقان، وقيل: كان حيب أن يساوي بني أهل الطريقني أع

ص  2فَيتربَّكون به، وُيَسرُّون مبشاهدته وينتفعون مبسألته، وقيل كان يقصد بذلك حذاَر%ج 
لف يف فعل ذلك بعد رسول %املنافقني، وقال الشافعي: وُأِحبُّ ذلك لإلمام واملأموم. واختُ 10



 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فقيل: إذا عقلنا ما فعله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وكان املعىن ابقًيا أو مل هللا
يعقل معناه فإ� نقتدي به فيه، فأما إذا عقلنا معناه ومل يكن ابقًيا مل نفعله، وقيل: نقتدي به فيه 

رَْكَعتَـْنيِ وََكَذِلَك النَِّساُء، َوَمْن َكاَن ِيف البُـُيوِت َوالُقَرى)  فَاتَُه الِعيُد ُيَصلِّيوإن زال معناه. (ابٌب ِإَذا 
أما قول النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ».َهَذا ِعيُدَ� َأْهَل اِإلْسَالمِ «ِلَقْوِل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َ� َأاَب َبْكٍر، إنَّ ِلُكلِّ قـَْوٍم ِعيًدا َوَهَذا «م يف ابب سنَّة العيدين: (َهَذا ِعيُدَ�) فهو حديث تقد
 وأما قوله: (َأْهَل اِإلْسالَِم) فيشبه أن يكون تفسريًا من البخاري، فُينظر.».ِعيُد�َ 
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َبَة اِبلزَّاِويَِة َفَجَمَع َأْهَلُه َوبَِنيِه َوصَ  ى َكَصَالِة َأْهِل اْلِمْصِر لَّ (َوَأَمَر أََنُس ْبُن َماِلٍك َمْوَالُهُم ابَن َأِيب ُعتـْ
ثـََنا ابن ُعَليََّة، عْن يُوُنَس، قَاَل: َحدََّثِين  َوَتْكِبريِِهْم) هذا التعليق ذكره ابن أيب شيبة، فقال: حدَّ

َا َمجََع َأْهَلُه َوَحَشَمُه يـَْوَم اْلِعيِد، َفَصلَّى هبِِ «بـَْعُض آِل أََنِس بِن مالٍك:  َعبَـْيُد هللا  مْ َأنَّ أََنًسا َكاَن ُرمبَّ
َبَة رَْكَعتَـْنيِ  ثـََنا أبو اَحلَسِن اْلَفِقيُه، َوأبو احلََسِن ْبُن َأِيب »: السنن«وقال البيهقي يف ».بن َأِيب ُعتـْ حدَّ

ْسَفَرايِيِينُّ، َحدَّثَنا أَبُو َسْهٍل ِبْشُر ْبُن َأْمحََد، َحدَّثَنا َمحَْزُة ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَكاِتبُ  دَّثَنا نـَُعْيُم ْبُن ، حَ َسْعٍد اْإلِ
ثـََنا ُهَشْيٌم، عْن عبد هللا بن َأِيب َبْكِر ْبِن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل:  َكاَن أََنٌس ِإَذا فَاتـَْتُه َصَالُة «َمحَّاٍد، حدَّ

َماِم ِيف اْلِعيدِ  َماِم َمجََع َأْهَلُه ُيَصلِّي هِبِْم ِمْثَل َصَالِة اْإلِ أَنَُّه  «ْذَكُر َعْن أََنٍس: َويُ  قال:».اْلِعيِد َمَع اْإلِ
ُمُر َمْوَالُه عبد هللا َكاَن ِإَذا َكاَن ِمبَْنزِِلِه اِبلزَّاِويَِة، فـََلْم َيْشَهِد اْلِعيَد اِبْلَبْصَرِة، َمجََع َمَوالَِيُه َوَوَلَدُه، مثَُّ �َْ 

َبَة فـَُيَصلِّي هِبِْم َكَصَالِة َأْهِل اْلِمْصِر رَْكَعتَـ  ُ هِبِْم َكَتْكِبريِِهمْ ْنيِ بن َأِيب ُعتـْ وبه قال فيما ذكره ».، َوُيَكربِّ
ابن أيب شيبة جماهد وابن احلنفية وإبراهيم وابن سريين ومحاد وأبو إسحاق السبيعي. وروينا يف 

موىل أنس بن مالك فذكر حديثًا،  -أو عبيد هللا-عن شعبة عن قتادة عن عبد هللا » اجلعد�ت«
 جود الرجل اجملهول فيه.مع و فُينظر يف جزم البخاري 
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 %َيْصَنعُ 11ص  2(َوقَاَل ِعْكرَِمُة: َأْهُل السََّواِد َجيَْتِمُعوَن ِيف اْلِعيِد ُيَصلُّوَن رَْكَعتَـْنيِ َكَما%ج 
َماُم) هذا ذكره ابن أيب شيبة، فقال: َحدَّثَنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال يف  اْإلِ

يف السَّواِد يف السفِر يف يوم عيد فطر أو أضحى، قال: جيتمعون فيصلون ويؤمهم  القوم يكونون
يُد َصلَّى رَْكَعتَـْنيِ. قال ابن أحدهم. وذكره أيًضا عن �فع وعطاء وعمر، َوقَاَل َعطَاٌء: ِإَذا فَاَتُه اْلعِ 

ن جريج عن عطاء أيب شيبة يف فصل من فاتته صالة العيد كم يصلي: َحدَّثَنا حيىي بن سعيد عن اب



قال: يصلي ركعتني ويكرب. وقال ابن املنري: موضع االستدالل من حديث عائشة، يعين املتقدم 
عيٍد) فأضاف نسبة العيد إىل اإلمام مطلًقا،  يف ابب: احلراب والدرق واإلشارة، لقوله: (إ�ا أ�مُ 

علم. وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: اختلف فيستوي يف إضافتها الفذُّ واجلماعة والنساء والرجال، وهللا تعاىل أ
العلماء فيمن فاتته صالة العيد، فقالت طائفة: يصلي ركعتني، وهو قول مالك والشافعي وأيب 

من غري إجياب، وقال األوزاعي يصلي ركعتني وال جيهر  ثور، إال أن مالًكا َيستحب له ذلك
ليها إن شاء، أل�ا إمنا ُتصلى ركعتني ابلقراءة وال يكرب تكبري اإلمام وليس بالزم. وقالت طائفة يص

إذا صليت مع اإلمام ابلربوز هلا كاجلمعة مع اإلمام أربًعا، ُرِوي ذلك عن علي وابن مسعود، وبه 
، فإن شاء صلَّى أربًعا، وإن  قال الثوري وأمحد، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى وإن شاء مل يصلِّ

ال صلَّى كصالة اإلمام، فإن مل يصلِّ فيها صلى شاء ركعتني. وقال إسحاق: إن صلَّى يف اجلب
 أربًعا.
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قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وأوىل األقوال ابلصواب أن يصليها كما سنـََّها رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، 
عيٍد)، وذلك إشارة أشار إليه البخاري، بقوله: (َهَذا ِعيُدَ� َأْهَل اِإلْسَالِم) و (ِإنـََّها أ�ُم  وهو الذي

إىل الصالة وقد أابن ذلك بقوله: (أوُل ُنُسِكنا ِيف يـَْوِمَنا َهَذا َأْن ُنَصلَِّي مثَُّ نـَْنَحَر، َفَمْن فـََعَل َذِلَك 
ة اإلمام فقد أصاب السنة. قال: واتفق مالك والكوفيون فـََقْد َأَصاَب ُسنـَّتَـَنا) ومن صلى كصال

ُة العيد يف غري يوم العيد. وقال الشافعي يف قوٍل: إ�ا تقضى من واملزين على أنه ال ُيصلَّى صال
الغد، واحتج عليه املزين، فقال: ملا كان بعد الزوال أقرب إىل وقتها من اليوم الثاين، وأمجعوا أ�ا 

البن رشد قال » القواعد«زوال فأحرى أن ال تصلى من الغد وهو أبعد. ويف ال تصلى إال قبل ال
%أصًال وهو قول مالك وأصحابه، وحكى ابن املنذر عن 12ص  2ليه%ج قوم: ال قضاء ع

من فاتته صالة العيد مع اإلمام مل يقضها، يعين »: شرح اهلداية«مالك مثل قول الشافعي. ويف 
بعضهم حىت خرج وقتها، فإنه ال يصليها وحده وال جبماعة  أنه صالها اإلمام جبماعة وفاتت
مام فإنه يصليها مع اجلماعة يف اليوم الثاين إذا كان الفوات وسقطت عنه، وأما إذا فاتت اإل

بعذر، وقال ابن مسعود يصلي أربًعا، وبه قال أمحد لكن إن شاء بتسليمة واحدة، وإن شاء 
: الَفذُّ يصلي العيد، وقال ُسْحُنون: ال يصليها، أل�ا بتسليمتني واستحسنه الثوري. وقال مالك

ها من الغد وبعد جتري َجمرى اجلمعة وسد الذري عة املبتدعة، وإن كان عذر مينع من الصالة صالَّ
 الغد وال يصليها بعد ذلك، والتارك بغري عذر مسيء.
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وقال ابن حزم: ومن مل خيرج يوم الفطر وال يوم األضحى لصالة العيد خرج يف اليوم الثاين، فإن مل 
أيب حنيفة والشافعي، فلو مل خيرج يف الثاين من  تـَُزِل الشمُس، وهو قول خيرج ُغْدوًة خرج ما مل

األضحى وخرج يف الثالث فقد قال به أبو حنيفة والشافعي، واستدلَّ للقول األول حبديث أيب 
داود عن أيب ُعَمْري بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركًبا جاؤوا إىل النيب صلى هللا علي 

مرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يـَْغُدون إىل مصالهم، م رأوا اهلالل ابألمس، فأوسلم يشهدون أ�
وقال: هذا مسند صحيح. وقال اخلطَّايبُّ: حديث أيب عمري صحيح واملصري إليه واجب، وقال 

البيهقي ملا خرجه: هذا إسناد صحيح، وقال ابن املنذر: حديث اثبت جيب العمل به، وقال ابن 
يقبل إال أن تثبت عدالة أيب عمري، فإنه ال يعلم له   يث ينبغي أن ينظر فيه، والالَقطَّاِن: هو حد

كثري شيء، إمنا هي حديثان أو ثالثة مل يروها عنه غري أيب بشر، وال أعرف أحًدا عرف من حاله 
ما يوجب قَبول روايته، وال هو ممن يعلم أن أكثر من واحد روى عنه فيصَري من مجلة املساتري 

ر من إسالمهم برواية أهل العلم عنهم، وقد رأيت من قال: يف ابتغاء مزيد على ما تقر املختلف 
امسه عبد هللا وهو الَباَوْرِديُّ، فإنه ذكر حديثه هذا يف كتابه يف الصحابة له فأمساه يف نفس اإلسناد 

%من معرفة حاله شيًئا، وفيه أيًضا مع 13ص  2عبد هللا، وذلك ال يفيد يف املقصود%ج 
مته مل ُيسمَّوا، فاحلديث جرى أبن ال يقال فيه: صحيح. انتهى  هل حبال أيب عمري كون عمو اجل

كالمه. وفيه نظٌر من حيث إن أاب حامت الرازي قال: روى عنه عبد هللا بن املثىن ويزيد الرشك، 
ة ، وقال حممد بن سعد: أمه الَفارَِعُة بنت املثىن بن حارث»الثقات«وذكره ابن حبان يف كتاب 

احلديث، انتهى. فأي تعريف أكثر من هذا، وهللا أعلم. الباب الذي  الشيباين، وكان ثقة قليل
 بعده تقدم. (اَبُب َما َجاَء ِيف اْلوِْتِر)
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ِن ُعَمَر َأنَّ َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف: َأْخبَـَرَ� َماِلٌك َعْن َ�ِفٍع َوَعْبُد ِهللا ْبُن ِديَناٍر َعِن اب - 990
َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َعْن َصَالِة اللَّْيِل فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  رَُجًال َسَألَ 

». َما َقْد َصلَّى َصَالُة اللَّْيِل َمثْـَىن َمثْـَىن، فَِإَذا َخِشَي َأَحدُُكم الصُّْبَح َصلَّى رَْكَعًة َواِحَدًة ُتوتُِر َلهُ «
 ]990¦[خ

َصَالُة اللَّْيِل َمثْـَىن َمثْـَىن، فَِإَذا َأرَْدَت «ويف حديث عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عنه:  - 993
َنا ُأَ�ًسا ُمْنُذ َأْدرَْكَنا يُوتِ ». َأْن تـَْنَصِرَف، فَارَْكْع رَْكَعًة ُتوتُِر َلَك َما َصلَّْيتَ  ُروَن قَاَل الَقاِسُم: َورَأَيـْ

 ]993¦ َلَواِسٌع َأْرُجو َأْن ال َيُكوَن ِبَشْيٍء ِمْنُه أبٌَْس. [خبَِثَالٍث، َوِإنَّ ُكالًّ 



َنُه َوبـَْنيَ السَّاِئِل، فـََقاَل: َ�  وعند مسلم: َأنَّ رَُجًال َسَأَل رسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوَأَ� بـَيـْ
فَِإَذا َخِشيَت الصُّْبَح َفَصلِّ رَْكَعًة، َواْجَعْل آِخَر َمثْـَىن َمثْـَىن، «ِل؟ قَاَل: َرسول ِهللا َكْيَف َصَالُة اللَّيْ 

مثَُّ َسأََلُه رَُجٌل َعَلى رَْأِس اْحلَْوِل، َوَأَ� ِبَذِلَك اْلَمَكاِن ِمْن َرسول ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه ». َصَالِتَك ِوتْـًرا
 َقاَل َلُه ِمْثَل َذِلَك.لرَُّجُل، أْو رَُجٌل آَخُر، فَـ وَسلََّم، َفَال َأْدِري ُهَو َذِلَك ا

 ».ابدروا الصبَح ابلوترِ «ويف لفظ: 
 ».مْن َصلَّى ِمَن اللَّْيِل فـَْلَيْجَعْل آِخَر َصَالتِِه ِوتْـًرا قبَل الصبحِ «ويف لفظ: 
 ».اْلوِتْـُر رَْكَعٌة ِمْن آِخِر اللَّْيلِ «ويف لفظ: 
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َالَة ى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوُهَو ِيف اْلَمْسِجِد، َكْيَف ُأوتُِر صَ ويف لفظ: َأنَّ رَُجًال َ�َدى َرسول ِهللا َصلَّ 
َمْن َصلَّى، فـَْلُيَصلِّ َمثْـَىن َمثْـَىن، فَِإْن َأَحسَّ َأْن ُيْصِبَح َسَجَد «اللَّْيِل؟ فـََقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 ».َسْجَدًة، فََأْوتـََرْت َلُه َما َصلَّى
 احلديث.» فليصلِّ ركعًة واحدةً «»: موطأ معن«ويف 

 َن ُعمر: أطيل يفوعند أيب عيسى سأل أنُس بُن سريين اب
 %14ص  2%ج 

 ».كاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي من الليِل َمثْـَىن َمثْـَىن ويوتُر بركعةٍ «ركعيت الفجر؟ فقال: 
صالُة الليِل «ثوابن عن ابن عمر مرفوًعا:  وعند الدَّارَُقْطين يف رواية حممد بن عبد الرمحن بن

، قال أبو احلسن: وهو غري حمفوظ، وإمنا تعرف صالة النهار عن يعلى بن »والنهاِر َمثْـَىن َمثْـَىن 
أنَّ صالة الليِل «عطاء عن علي البارقي عن ابن عمر، وقد خالفه �فع وهو أحفظ منه فذكر: 

كاَن يصلِّي ابلليِل «اية حيىي عن عبيد هللا عن �فع أن ابن عمر: ، ويف رو »َمثْـَىن َمثْـَىن والنهاِر أربًعا
رواه وهب بن وهب القاضي وهو مرتوك عن عبيد هللا عن �فع عن ابن » َىن وابلنهاِر أربًعاَمثْـ 

، ووهم فيه واحملفوظ عن عبيد هللا ما ذكر�ه، »صالُة الليِل والنـََّهاِر َمثْـَىن َمثْـَىن «عمر مرفوًعا: 
ُة الليِل والنهار صال«راهيم احلُنَـْيِينُّ عن مالك والعمري عن �فع عن ابن عمر يرفعه: وروى إب

قال: وكذلك روى عن عبد هللا عن �فع عن مالك وال يثبت عنه، وإمنا تعرف هذه » َمثْـَىن َمثْـَىن 
 اللفظة من رواية احلنيين.

ٌد، وعند الرتمذي وخرَّج حديث وقال ابن عبد الرب: ورواية احلنيين خطأ مل يتابعه عن مالك أح
يف حديث ابن عمر فرفعه بعضهم، ووقفه  يعلى عن علي البارقي: اختلف أصحاب شعبة



 بعضهم، وكذا قاله أبو علي الطُّوسي، وقال النسائي: هذا احلديث عندي خطأ.
 وقال ابن اجلوزي: هذه ز�دة من ثقة فهي مقبولة.
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 البخاري عن حديث البارقي هذا أصحيح هو؟ قال: نعم، قال: وعند البيهقي: سئل أبو عبد هللا
 مر ال يصلي أربًعا ال يفصل بينهن إال املكتوبة.وقال سعيد بن جبري: كان ابن ع

سألت حيىي بن معن عن صالة الليل والنهار، فقال: صالة »: سؤاالت مضر بن حممد«ويف 
فقلت: إن أاب عبد هللا أمحد بن حنبل يقول: النهار أربع ال يُفَصل بينهن، وصالة الليل ركعتان، 

؟ قلت: حبديث شعبة عن يعلى عن علي عن صالة الليل والنهار مثىن مثىن، قال: أبي حديث
ابن عمر، فقال: ومن علي األزدي حىت أقبل منه هذا، أدُع حيىي بن سعيد األنصاري عن �فع 

حبديث علي األزدي، لو كان  عن ابن عمر أنه كان يتطوع ابلنهار وال يفصل بينهن، وآخذ
 ي هذا احلديث، ورمبا مل يرفعه.حديث علي صحيًحا مل خيالفه ابن عمر، قال حيىي: وكان شعبة يتق

قال: َحدَّثَنا أمحد، َحدَّثَنا غري واحد وجوَّده ُغْنَدٌر، َحدَّثَنا شعبة عن يعلى » سؤاالت حرب«ويف 
 بن عطاء
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 عن علي األزدي، احلديث.

: ال امليموين: مسعت أاب عبد هللا يقول: كان شعبة يفرقه، يعين هذا احلديث، قال أبو عبد هللاوق
 وال أدري ملَ فرقه، واإلسناد عندي جيد.

ل«ويف  قال: إمساعيل بن سعيد: قلت ألمحد: فُمتـَّقِّيه أنت؟ قال: ال، إسناده جيد، » علل اخلالَّ
 وحنن ال نتَّقيه. انتهى.

د: قيل ألمحد رواه أحد عن ابن عمر غري علي؟ قال: نعم، إال أنه أوقفه، وقال الفضل بن ز�
ن حممد عن ليث بن سعد عن عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد هللا عن عبد هللا َحدَّثَنا يونس ب

 انتهى.». صالُة الليِل والنـََّهاِر َمثْـَىن َمثْـَىن «بن أيب سلمة عن حممد بن عبد الرمحن عن ابن عمر: 
 سلفنا عن الدَّارَُقْطين رفع هذه اللفظة من رواية حممد بن عبد الرمحن.قد أ
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قال اخلالَُّل: وَأْخبَـَرَ� أبو داود مسع أمحد يقول: أما صالة الليل مثىن مثىن فليس فيه اختالف، 
د: يعين يتهيبه قال أبو داو » صالُة الليِل والنـََّهاِر َمثْـَىن َمثْـَىن «يث ابن عمر: وكان شعبة يتهيب حد

للز�دة اليت فيه: (والنهار)، وروى �فع عن ابن عمر أنه كان يصلي ابلنهار أربًعا، وبعضهم قال: 
عن �فع عن ابن عمر أنه كان يصلي ابلنهار أربًعا، فخاف لو كان حفظ ابن عمر عن النيب 

 ار أربًعا.ى ُهللا عليِه وَسلََّم صالة النهار مثىن مل يكن يرى أن يصلي ابلنهَصلَّ 
قال أبو داود: يف هذا توهٌني حلديث يعلى، يعين حديث علي األزدي، وقد ُروي عن ابن عمر 

ومل يذكر النهار أكثر من مخسة عشر رجًال من أصحابه، وقد » َصَالُة الليِل َمثْـَىن َمثْـَىن «مرفوًعا: 
ذا، وقال غُري أيب داود نيََّ أيوب األشياء اليت مسعها حممد بن سريين من ابن عمر ليس فيها هبَـ 

 عن أمحد أنه قال: ال ينبغي أن يكون هذا مما مسع حممد من ابن عمر.
وقال أبو جعفر املعروف ابإلمام: رأيت أاب عبد هللا وإسحاق بن إسرائيل يف املسجد اجلامع قبل 

أربًعا عبد هللا عشر ركعات، ركعتني ركعتني، وصلى إسحاق مثاين ركعات أربًعا  الصالة، فصلى أبو
أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «مل يفصل بينهن بسالم، فقلت إلسحاق، فقال حديث أيب أيوب: 

د هلل فسألته، فقال ، فجئُت إىل أيب عب»كاَن ُيَصلِّي قـَْبَل الظُّْهِر َأْربـًَعا َال يـَْفِصُل بينهنَّ بسالمِ 
أيوب يف األربع، قال: هذا رواه  حديث شعبة عن يعلى، احلديث، قال: فقلت: فحديث أيب

 قـَْرَثع وقزعة وَمن قرثع وقزعة؟ انتهى.
 يف صحيح ابن خزمية:
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وأما اخلرب الذي احتجَّ بعض الناس يف األربع قبل الظهر بتسليمة حديث أيب أيوب فإنه ُروي 
ا به األعمش عن املسيب بن رافع عن له معرفة برواية اآلاثر، وروى شبيهً  بسنٍد ال َحيَْتجُّ مبثله من

نَـُهنَّ «علي ْبِن الصَّْلِت عن أيب أيوب مرفوًعا إال أنه ليس فيه  ولست أعرف عليًّا » ال ُيَسلُِّم بـَيـْ
ه هذا، وال أدري من أي بالد هللا تعاىل هو، وال أفهم أََلِقي أاب أيوب أم ال، وال حيتج مبثل هذ

 ى.األسانيد إال معانٌد أو جاهل. انته
أليب نعيم احلافظ: روى حديث أيب أيوب عنه أبو أمامة من رواية ابن » قرابن املتقني«يف كتاِب 

زحر عن علي بن القاسم والشعيب من حديث السري بن إمساعيل وحممد بن أيب أيوب من حديث 
ِه وَسلََّم  واه ثوابن عن النيب َصلَّى ُهللا عليالسكن بن أيب كرمية عن أيب الز�د عن األعرج عنه، ور 

كرواية أيب أيوب من حديث صاحل بن جبري: َحدَّثَنا أبو أمساء الرجيب عنه، وعمر بن اخلطاب من 



رواية عبد هللا بن حممد بن �جية: َحدَّثَنا هارون َحدَّثَنا علي بن عاصم عن حيىي الَبكَّاء عن ابن 
 كرمي عن جماهد عنه.ائب من رواية ابن ايب ليلى عن عبد العمر عنه، وعبد هللا بن الس

وقول من قال: إن أصحاب شعبة اختلفوا يف رفعه، فيه نظٌر من حيث إ� رأينا كبار أصحابه 
واملختصني بصحبته َرَووه عنه مرفوًعا، من ذلك: أن أاب علي الطُّوسي رواه مرفوًعا عن احلسن بن 

 بن مرزوق عن شعبة. حممد الزعفراين، َحدَّثَنا عمرو
ثـََنا ابن مهدي، َحدَّثَنا شعبة. والرتمذي عن حممد  بن بشار، حدَّ

 عن أيب بكر بن أيب شيبة، َحدَّثَنا وكيع وغندر، َحدَّثَنا شعبة.» مسنده«وأبو حممد الدارمي يف 
وعند البيهقي من حديث أيب داود الطيالسي عن شعبة، وقال: كذا رواه أيًضا معاذ بن معاذ 

 عنربي.ال
 د بن جعفر وابن مهدي عنه.عن حمم» صحيحه«وابن خزمية يف 

والعباس بن عبد املطلب من رواية موسى بن ُعبَـْيَدَة عْن سعيِد بن أيب سعيد موىل أيب بكر بن 
 حممد بن عمرو بن حزم عن أيب رافع عنه.

)1/200( 

 

 والفضل بن عباس من رواية عبد الرمحن بن ُمحَْيٍد الطائي عن أيب أمية عن أيب رافع عنه.
 عن ابن جبري عنها، ويشده أيًضا ما سلف من متابعيه.واية عمر بن قيس وأم سلمة من ر 

صالُة الليِل والنهاِر َمثْـَىن َمثْـَىن «بلغين أن عبد هللا بن عمر كان يقول: »: املوطأ«ويقول مالك يف 
 ».ُيَسلُِّم ِمْن كلِّ ركعتنيِ 

ُة َمثْـَىن َمثْـَىن َتَشهٌُّد الصال«وَسلََّم: ومبا رواه الرتمذي عن ابن عباس قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه 
 ».وختّضٌع وتضرٌُّع وَمتَْسُكٌن يف كلِّ ركعتنيِ 

ل«ومبا يف   َأْخبَـَرَ� زكر� بن حيىي: َحدَّثَنا أبو طالب»: علل اخلالَّ
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ن أنه قرأ على أيب عبد هللا عن ابن جعفر عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أيب أنس ع
فع بن العمياء عن عبد هللا بن احلارث عن املطلب عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عبد هللا بن �

 احلديث.». الصالُة َمثْـَىن َمثْـَىن وَتَشهٌُّد يف كلِّ ركعتنيِ «أنه قال: 
قال أبو عبد هللا: أخطأ شعبة يف هذا احلديث يف موضعني: قال: عن أنس بن أيب أنس، وقال 

أيب أنس، وعمران رجل معروف ابملدينة، وأنس ال أعرفه، وقال:  بن سعد: عمران بنليث 
 اْلُمطَِّلب، وليس هو املُطَِّلَب، وغريه ال يقول املطلب.



 قلت: فمن املطلب؟.
 قال: ال أعرفه.

قال: ووافق شعبَة على بعض هذا اإلسناد رجٌل ضعيف من أهل املدينة امسه يزيد بن ُجْعدبة، وملا 
الصالُة «له قال: إن ثبت هذا اخلرب هبذه اللفظة: » صحيحه«شعبة يف  ج ابن خزمية حديثخرَّ 

 مثل خرب ابن عمر ففي هذا ز�دة، وهي رفع اليدين لتقول: اللهم.» َمثْـَىن َمثْـَىن 
، ورفع اليدين يف  ويف خرب الليث قال: ترفعهما إىل ربك تستقبل هبما وجهك وتقول: ربِّ � ربِّ

ة الصالة، وهذا دالٌّ على أنه إمنا أمره برفع اليدين والدعاء السالم ليس من سنالتشهد قبل 
 واملسألة بعد السالم من املَْثىن.
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ِحلَُمْيِد بن َزْجنََوْيه: َحدَّثَنا احلكم بن �فع، َحدَّثَنا أبو بكر بن أيب مرمي عن » الفضائل«ويف كتاب 
 ».صالُة الليِل َمثْـَىن َمثْـَىن «بن َعْبَسة يرفعه: عبيد وعطية بن قيس عن عمرو حبيب بن 

وإن كان ال يقوم بسنده حجة، فالنظر يعضده » الصالة َمثْـَىن َمثْـَىن «وقال ابن عبد الرب: حديث 
واألصول توافقه، ومن الدليل أن صالة النهار مثىن كصالة الليل سوى أن رسول هللا َصلَّى ُهللا 

الظهر ركعتني وبعدها ركعتني، وبعد اجلمعة ركعتني، وبعد الفجر يِه وَسلََّم كان يصلي قبل عل
ركعتني، وكان إذا قدم من سفر صلى يف املسجد ركعتني، وصالَة الفطر واألضحى واالستسقاء 

 ركعتني.
ا ري، ودليل آخر أن العلماء ملومثل هذا كث» إَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد، فـَْليَـرَْكْع رَْكَعتَـْنيِ «وقال: 

اختلفوا يف صالة النافلة ابلنهار وقام الدليل على حكم صالة النافلة ابلليل وجب رد ما اختلفوا 
 فيه على ما أمجعوا عليه قياًسا.

وقال: مالك والليث والشافعي وأمحد وابن أيب ليلى وأبو يوسف وحممد بن احلسن وأبو ثور: 
 مثىن، مستدلني مبا تقدم.صالة الليل والنهار مثىن 

ال أبو حنيفة والثوري: صلِّ ما شئت بعد أن تقعد يف كل ركعتني، صلِّ ابلنهار إن شئت ركعتني وق
 وإن شئت أربًعا أو سًتا أو مثانًيا، وقال الثوري: صلِّ ما شئت بعد أن تقعد يف كلِّ ركعتني
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 وهو قول احلسن بن حي.
 ، وهو قول النخعي.ل مثىن وصالة النهار أربًعاوقال األوزاعي: صالة اللي

و (َمثْـَىن َمثْـَىن) يريد: ركعتني ركعتني وهو معدول عن اثنني اثنني ال ينصرف للعدل املكرر، كأ�ا 



ُعِدَلْت مرتني مرة عن صيغة اثنني ومرة عن تكرُّرها، وهي نكرة تعرف بالم التعريف، ألنك تقول: 
والوصف، تقول: مررت بقوم مثىن، أي وقيل: إمنا مل ينصرف للعدل املَْثىن، وكذلك ثالث ورابع، 

مررت بقوم اثنني اثنني، وموضعها رفع، أل�ا خرب املبتدأ الذي هو قوله: (صالُة الليِل)، وقد سئل 
 ابن عمر: ما َمثْـَىن َمثْـَىن؟ قال: ُتَسلُِّم يف كل ركعتني.
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جر مستدلني مبا رواه مجهور العلماء على أن وقت الوتر خيرج بطلوع الف»: شرح املهذب«ويف 
عند مسلم، وَلمَّا خرجه احلاكم » َأْوتُِروا قـَْبَل الصبحِ « عليِه وَسلََّم: أبو سعيد: قال النيب َصلَّى هللاُ 

صحيح «وهو خمرج يف » اَبِدُروا الصبَح ابلوترِ «قال: وله شاهد صحيح وهو قوله عليه السالم: 
 ».ابن خزمية

وقال: صحيح على شرط » رََكُه الصبُح وَملْ يـُْوتِْر َفَال ِوتْـَر لَهُ َمْن َأدْ «وروى أبو سعيد مرفوًعا: 
إذا «مسلم، وخرجه أيًضا ابن خزمية، وعند الرتمذي عن ابن عمر قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

وقال: تفرد به ».طلَع الفجُر فقْد َذَهَبْت كلُّ صالٍة ابلليِل والوتُر فأوتروا قبَل طلوِع الفجرِ 
فإن النيب »: صحيح ابن خزمية«يف  مان بن موسى، وخرجه أيًضا احلاكم يف مستدركه، ولفظهسلي

 ».فقْد ذهَب صالُة الليِل والوتر«، ويف لفٍظ »الوتُر قـَْبَل الفجرِ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
 ».الشمُس فال وترَ  إذا َطَلَعتِ «ويف لفٍظ ». ال ِوتْـَر بعَد الَغَداةِ «عن احلسن قال: » املصنف«ويف 

 يوتر فال وتر عليه، وكذا قاله مكحول وسعيد بن جبري، وقيل: وقال: الشعيب من صلى الغداة ومل
 إنه ميتد بعد الفجر حىت يصلي الفجر.

قال ابُن بَزِيَزَة: ومشهور مذهب مالك أنه يصليه بعد طلوع الفجر مامل يصلِّ الصبح، والشاذ من 
ي، ومن وع الفجر، قال وابملشهور من مذهبه قال أمحد والشافعمذهبه أنه ال يصلي بعد طل

 السلف ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبو الدرداء وعائشة.
 وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صالة الصبح.

 وقال: أبو ثور واألوزاعي واحلسن والليث
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َراِهيَم ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن  يصلي الوتر بعد صالة الصبح، كأ�م حملوا ما يف النسائي بسنٍد جيٍد َعْن ِإبـْ
َتشِ  َتِظُرونَُه، اْلُمنـْ ِر َعْن أَبِيِه، أنَُّه َكاَن ِيف َمْسِجِد َعْمِرو ْبِن ُشَرْحِبيَل فَأُِقيَمِت الصََّالُة، َفَجَعُلوا يـَنـْ

قَاَمِة،  َفَجاَء فـََقاَل: ِإّينِ ُكْنُت َأْوتُِر، َوقَاَل: ُسِئلَ  عبد هللا: َهْل بـَْعَد اْألََذاِن وتٌر؟ قَاَل: نـََعْم، َوبـَْعَد اْإلِ
 ».أَنَُّه َ�َم َعِن الصََّالِة َحىتَّ َطَلَعِت الشَّْمُس، مثَُّ َصلَّى«َحدََّث َعِن النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وَ 

قَاَمِة. يف لفظ: َجاَء رَُجٌل ِإَىل عبد هللا فـََقاَل: ُأوتِرُ   بـَْعَد النَِّداِء؟ فـََقاَل: نـََعْم َوبـَْعَد اْإلِ
ْرَداِء: قَاَل أب» املصنف«ويف  َماَم َلَصافٌّ ِيف َصَالِة الصُّْبحِ «و الدَّ َا َأْوتـَْرُت َوِإنَّ اْإلِ َكاَن «و ». ُرمبَّ

قَاَمةِ  قَاَمِة قَاَل: ، وُسِئَل أبو ُعبَـْيَدَة: الرَُّجُل »ابُن َعبَّاٍس يُوتُِر ِعْنَد اْإلِ  ».يُوتِرُ «َيْستَـْيِقُظ ِعْنَد اْإلِ
َا رأيُت النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يوتُر وعند احلاكم مصحح اإلسناد عن أ يب الدرداء قال: ُرمبَّ

وقْد قاَم النَّاُس لصالِة الصبِح، وقال أبو ثور واألوزاعي واحلسن والليث: يصلي ولو طلعت 
 الشمس.

بن جبري: يوتر من القابلة، وقال ابن العريب أقل النفل عند الشافعي ركعة وحقيقة وقال سعيد 
ه تكبرية، فإنه عنده لو كرب لصالة مث بدا له يف تركها فخرج عنها كتب له ثواب التكبرية مذهب

وليس له أصل، وأما ركعة واحدة فلم تشرع إال يف الوتر كما تقدم عن ابن عمر، وفعله أبو بكر 
ُرِوَي عن عثمان وسعد بن أيب وقاص وابن عباس ومعاوية وأيب موسى وابن الزبري وعائشة وعمر، و 

وعطاء ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور إال أن مالًكا قال: وال بدَّ أن يكون قبلها شفع 
يف لُِيَسلَِّم بينهن يف احلضر والسفر، وعنه ال أبس أن يوتر املسافر بواحدة، وكذا فعله سحنون 

 مرضه.
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وقال األوزاعي: إن شاء َفَصَل بينهما وإن شاء مل يفصل، وممن قال يوتر بثالث ال يفصل بينهن 
ة وُأَيبُّ بن كعب وابُن عباس وأنس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز عمر وعلي وابن مسعود وحذيف
 والفقهاء السبعة وأهل الكوفة.

كتاب «ة وغريهم إليه، ويشبه أن يكونوا مستدلني مبا يف قال الرتمذي: ذهب مجاعة من الصحاب
ُم يف الرَّْكَعتَـْنيِ اُألولَيَـْنيِ كاَن رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ال ُيَسلِّ «عن عائشة قالت: » احلاكم

كان رسول «وقال: صحيح على شرط الشيخني وله شواهد، فذكر منها عنها قالت: » مَن الوترِ 
 ى هللاُ هللا َصلَّ 
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قال احلاكم: وهذا وتر أمري املؤمنني عمر بن » َعَلْيِه َوَسلََّم يوتُر بثالٍث ال يـَْقُعُد ِإالَّ يف آخرِهنَّ 



 اب رضي هلل عنه، وعنه أخذ أهل املدينة عطاء وغريه.اخلط
 ».كاَن ال ُيَسلُِّم يف رْكَعَيت الوترِ «وعند ابن أيب شيبة بسند صحيح: 

 ».ال ُيَسلُِّم يف الرَّْكَعتَـْنيِ األوليِني مَن الوترِ «بيهقي: وعند ال
 بن سعيد أنه من حديث عثمان بن احلكم عن حيىي» العلل«وملا ذكره ابن أيب حامت يف كتاب 

بـََلَغُه عن عائشة، قال عن أبيه وأيب زرعة: هذا أشبه، وقد أفسد على حيىي بن أيوب، حيث رواه 
كاَن رسوُل «عنها، وعند النسائي بسند صحيح عن ُأيبَِّ بِن َكْعٍب:  عن حيىي بن سعيد عن عمرة

و {ُقْل َ� أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن} و {ُقْل ُهَو ُهللا  ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يوتُر بـ {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك}
 ».َأَحٌد} وال ُيَسلُِّم إال يف آِخرِِهنَّ 

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يوتر بـ {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى} و  أن رسول هللا«وعن ابن عباس: 
 وسنده أيًضا صحيح.» َأَحٌد}{ُقْل َ� أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن} و {ُقْل ُهَو ُهللا 

». كاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يوتُر بثالثٍ «وعند الرتمذي من حديث احلارث عن علي: 
 ث.احلدي
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وعند الطحاوي عن أيب خالد: سألُت أاب العالية عن الوتر فقال: علمنا أصحاب حممد الوتر مثل 
  الثالثة: هذا وتر الليل، وهذا وتر النهار.صالة املغرب غري أ� نقرأ يف

وعن الربيع املؤذن عن ابن وهب عن ابن أيب الز�د عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز: أمر� 
 اء ابلوتر ثالاًث ال نسلم إال يف آخرهن.الفقه

ِل ثالٌث كوتِر وتُر اللي«وعند الدَّارَُقْطين عن ابن مسعود قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ويف سنده حيىي بن زكر� املعروف اببن أيب احلواجب، وفيه ضعف ومل يرفعه » النهاِر صالَة املغرب

 موقوف بسند صحيح. غريه، وهو عند ابن أيب شيبة
وعن ابن عباس بسند صحيح: الوتر بسبع أو خبمس، وال أقل من ثالث، وعن جابر بن زيد: 

ن عمرو عن احلسن قال: أمجع املسلمون على أن الوتر ثالث ال الوتر ثالث، وَحدَّثـََنا حفص ع
 تسليم إال يف آخرهن.

لعالية وخالس وأصحاب علي وكان سعيد بن جبري ومكحول وسعيد بن املسيب والنخعي وأبو ا
وأصحاب عبد هللا يوترون بثالث وال يسلمون يف الركعتني، وكذا فعله أبو أمامة وعمر، ويف 

 بن دينار أن ابن عمر كان يقول: صالة املغرب وتُر صالِة النهار وهو عند عن عبد هللا» املوطأ«
 ».أوتروا صالَة الليلِ صالُة املغرِب وتُر صالِة النهاِر ف«النسائي بسند صحيح مرفوع: 



 قال أبو عبد هللا: وقد صحَّ عن النيب صلى هللا عليه
 %21ص  2%ج 
 ».أنَُّه أوتَر بثالثٍ «وسلم: 

من حديث عبيد بن عبيد هللا عن السَِّريِّ بن إمساعيل عن الشعيب عن عبد الرمحن  وعند أيب نعيم
َثَالَث َعْشَرَة رَْكَعًة، «عن صالة الليل فقال:  بن أيب سارة قال: سألُت النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

 احلديث.» َمثَاِن رََكَعاٍت، والوتَر وركعتِني عنَد الفجرِ 
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وقال: أراه عبد الرمحن بن أيب سربة، وقد عارض هذا حديٌث رواه أبو هريرة مرفوًعا من عند 
ال تـُْوتُِروا «: إسناده كلهم ثقات لشيخني، وقال الدَّارَُقْطيناحلاكم، وقال: صحيح على شرط ا

بَِثَالٍث وال تَشبُِّهوا صالَة املغرِب، َأْوتِروا خبمٍس أو بسبِع أو بتسٍع أو إبِِْحَدى َعْشَرَة ركعًة أو 
 ».أبكثَر مْن ذلكَ 

يه عن عائشة أ�ا قالت: ال َحدَّثَنا َعبَّاُد بُن العوَّاِم عن العالء بن املسيب عن أب»: املصنف«ويف 
 وتْر بثالٍث بـُْرتٍ، صلِّ قبلها ركعتني أو أربًعا.ت

وَحدَّثـََنا هشيم عن العوام: َحدَّثَنا أبو كذا عن إبراهيم التيمي أنه قال: كانوا يكرهون أن يشبهوا 
اد من الوتر ابملغرب، قال البيهقي: وهذا خيالف قول من جيعلها ثالاًث كاملغرب يف الظاهر، واملر 

 فيها وترك االقتصار فيها على الثالث كما اختاره الشافعي. خرب أيب هريرة الز�دة
 وقول البخاري: (َوَعْن َ�ِفٍع َأنَّ عبد هللا بن ُعَمَر: َكاَن ُيَسلُِّم مَن الرَّْكَعِة َوالرَّْكَعتَـْنيِ ِيف الوِْتِر َحىتَّ 

روى هذا خاصة قال: رواه ألول، بيانه أن البيهقي ملا �َُْمَر بِبَـْعِض َحاَجِتِه). أحاله على السند ا
البخاري يف الصحيح عن ابن يوسف عن مالك، ورواه أيًضا من طريق الشافعي عن مالك من 

 الوتر. انتهى.
 وكأنَّ البخاري يف فصله بينهما حيتمل أمرين:

َعُهما متفّرَِقِني املرفوَع عن األثِر فأدَّامها كما مس  عهما.األول أن يكون مسَِ
 احلديث واألثر كعادته وعادة غريه.أو أراد التفرقة بني 

واْخُتِلَف يف الوتر فزعم القاضي أبو الطيب أن العلماء كافًَّة قالت: إنه سنة، حىت أبو يوسف 
الوتر »: تعليقته«وحممد، وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب، وليس بفرض، وقال أبو حامد يف 

أاب حنيفة وتبعهما على قوهلما غري  جب، وبه قالت األمة كلها إالسنة مؤكدة ليس بفرض وال وا
واحد، وهو غري جيد لعدم تفرد أيب حنيفة بذلك، هذا القاضي أبو بكر بن العريب ذكر عن 



 سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه.
 %22ص  2%ج 

)1/207( 

 

وحكى ابن حزم أن مالًكا قال: من تركه ُأدِّب، وكانت ُجرحة يف شهادته، وحكاه ابن قدامة يف 
 عن مذهب أمحد.» املغين«

عن جماهد بسند صحيح هو واجب ومل يكتب، وعن ابن عمر بسند صحيح: ما » املصنف« ويف
 ُأِحبُّ أين تركت الوتر وأنَّ يل ُمحَْر النـََّعم.

وحكى ابن بطال وجوبه عن يوسف بن خالد السَّْمِيت شيِخ الشافعي ووجوبه على أهل القرآن 
يبة أيًضا عن ابن املسيب وأيب عبيدة عي، وحكاه ابن أيب شعن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخ

اْلوِتْـُر «عن عبد هللا بن مسعود والضحاك، وكأن األصل يف ذلك قول النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
رواه األوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال: َحدَّثَنا أبو أيوب عند احلاكم، وقال: » َحقٌّ 

اتبعه الزبيدي حممد بن الوليد وسفيان بن عيينة ى شرط الشيخني، وقد صحيح اإلسناد عل
 وسفيان بن حسني وحممد بن إسحاق ومعمر بن راشد وبكر بن وائل على رفعه.

قال احلاكم: ولسُت أشكُّ أنَّ الشيخني تركا هذا احلديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إ�ه، 
ه قوَل َمن رَفعه، ألنه حفظ ما مل غي أن يكون القول فيوهذا مما ال يُِعلُّه، وقال ابن القطان: ينب

، وقال: قوله: »حقُّ واجبٌ «حيفظ واقُفُه، فأِرَي احلديث صحيًحا، وهو عند الدَّارَُقْطين بلفظ 
(واجٌب) ليس مبحفوظ وال أعلم أحًدا اتبع حممد بن حسان األزرق عليه، قال ابن القطان: هو 

 تفرد ثقة صدوق، يعين األزرق.
اْلوِتْـُر َحقٌّ َفَمْن َملْ يُوتِْر «َصْيِب قال: قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ن بـَُرْيَدَة بِن احلُ وع

اْلوِتْـُر َحقٌّ َفَمْن َملْ يُوتِْر «قال: أبو عبد هللا هذا حديث صحيح، ولفظه عند أيب داود » فـََلْيَس ِمنَّا
 ».فـََلْيَس ِمنَّا. قَاَهلَا َثَالاثً 
 انتهى.». اْلوِتْـُر َحقٌّ َواِجبٌ «احلنفي  وعند أيب بكر الرازي
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كأنه يشري إىل أنَّ خارجة تفرد عنه ابن أيب ُمرََّة، وليس كذلك، ملا ذكره أبو عبيد هللا حممد بن 
أتليفه، روى عنه أيًضا عبد الرمحن بن جبري قال: ومل يرو عنه » الصحابة«اب الربيع اجليزي يف كت



 أهل مصر، وعن يزيد بن أيب حبيب عن عبد هللا بن راشد الزَّْوِيفِّ عن عبد هللا بن أيب ُمرََّة َعْن غري
َنا َرسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  ِإنَّ َهللا تعاىل َأَمدَُّكْم «فقاَل:  َخارَِجَة ْبِن ُحَذاَفَة قال: َخَرَج َعَليـْ

ٌر َلُكْم ِمنْ  ُمحِْر النـََّعِم َوِهَي اْلوِتْـُر َفَجَعَلَها َلُكْم ِفيَما بـَْنيَ صالِة اْلِعَشاِء ِإَىل صالِة  ِبَصَالٍة َوِهَي َخيـْ
 ».اْلَفْجرِ 

 قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ورواته
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 ريون ومل يرتكاه إال ملا قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحايب. انتهى.مدنيون ومص
يشري إىل أن خارجة تفرد عنه ابن أيب مرة، وليس كذلك ملا ذكره أبو عبيد هللا حممد بن  كأنه

أتليفه روى عنه أيًضا عبد الرمحن بن جبري قال: ومل يرو عنه » الصحابة«الربيع اجليزي يف كتاب 
وقال اليزيدي: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث يزيد، وقد َوِهَم بعض غري أهل مصر 

 دثني يف هذا احلديث فقال: عبد هللا بن راشد الزرقي، وهو وهم.احمل
»: الصحابة«وهو حديث مشهور، وقال ابن حبان يف كتاب »: األسرار«وقال أبو زيد يف كتاب 

عرف مساع بعضهم من بعض، وملا ذكر عبد هللا بن روى خارجة حديثًا يف الوتر إسناده مظلم ال ي
عبد هللا بن ُمرََّة إن كان مسع منه، ومن اعتمده فقد اعتمد قال: روى عن » الثقات«راشد يف 

 إسناًدا ُمَشوًَّشا.
إنَّ َهللا زَادَُكْم «ألمحد بن حنبل قال أمحد: حديث » مسائل أيب عمر خطاب بن بشر الوراق«ويف 

 ذا اخلرب.مل يثبت ه» صالةً 
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� أهَل « عليِه وَسلََّم أوتر مث قال: عن عليٍّ أن رسول هللا َصلَّى هللاُ » صحيح ابن خزمية«ويف 
وملا خرَّجه احلاكم قال: هلذا احلديث شواهد، ولفظه عنده: » فإنَّ َهللا وتٌر حيبُّ الوترَ القرآِن َأْوتُِروا 

» إنَّ الوتَر ليَس ِحبتٍم َكَصَالِتُكُم املكتوبة، ولكنَّ النيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم أوتَر مث قال:«
 يث.احلد

 ».واجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ  الوترُ «وعند البزار من طريق أيب َمْعَشر وجابر اجلُْعِفي: 
احلديث، » � َأْهَل الُقْرآِن َأْوتُِروا ... «وعند الرتمذي حمسًنا قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َنُه أيًضا الطُّوسي وغريه، وملا ذكره أبو حممد األشبيلي صححه ورجحه شيخنا القشريي، وحسَّ 
الل: قلت أليب: األحاديث اليت ُتروى أن الوتر على من يقرأ وقال صاحل بن أمحد فيما ذكره اخل

القرآن، أفيكون من ال يقرأ القرآن يف الوتر كمن يقرؤه؟ فقال: إمنا يـُْرَوى هذا مرسًال ليس إبسناٍد 



 هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم. جيد، يروى عن علي قال: هو ُسنٌَّة َسنَّها رسول
ه، وابن ماجْه من حديث أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه وعند أيب داود مسكواًت عن

، فقال »إنَّ َهللا ِوتْـٌر حيبُّ الوتَر، فََأْوتُِروا � أهَل القرآنِ «عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال: 
 هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم؟ فقال: ليس لك وال ألصحابك.أعرايب: ما يقول رسول 

 وعند
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 ».الوتُر واجٌب على كلِّ ُمْسلمٍ «البزَّار من طريق أيب معشر وجابر اجلعفي: 
إنَّ َهللا تعاىل «وعند الطحاوي بسند صحيح عن أيب َبْصَرة أن النيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم قال: 

وقد مسع هذا احلديث من » الِة الفجرِ ُكْم َصالًة وهي الوتُر، َفَصلُّوَها فيما بَني العشاِء إىل صَأَمدَّ 
 أيب بصرة عمُرو بن العاصي وأبو َذرٍّ الغفاري.
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وعند أمحد من رواية املثىن بن الصباح وفيه ضعف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
َها وهي الوتر«َم قال: وَسلَّ  رسول هللا َصلَّى ُهللا عليهِ  » إنَّ َهللا تعاىل زَادَُكْم صالًة َفَحاِفُظوا َعَليـْ

ألمحد َحدَّثَنا هاشم، » األثر«فكان عمرو بن شعيب يرى أن يعاد الوتر ولو بعد شهر، ويف كتاب 
 ».ترِ الو  إنَّ َهللا زَاَدِين َصَالةَ «َحدَّثَنا فرح، َحدَّثَنا إبراهيم عن عبد هللا بن عمر يرفعه: 

 ».أنَّ رسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أمَر ابحملافظِة َعَلى الوترِ «وعند أيب قـُرََّة: 
عن عكرمة عن ابن عباس:  -وهو ضعيف-وعند الدَّارَُقْطين من حديث النضر بن عبد الرمحن 

إنَّ َهللا تعاىل «يف وجهه، فقال:  سرورُ أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خرَج عليهم يُرى الِبْشُر وال
ورواه الدَّارَُقْطين من حديث َحجَّاِج بِن َأْرطَأََة والَعْرزَِمي عن عمرو، » قْد َأَمدَُّكْم بَصَالٍة وهي الوتْـرُ 

وعنده من حديث بقية َحدَّثَنا عبد هللا بن حمرز عن قتادة عن أنس قال رسول َصلَّى ُهللا عليِه 
 ».لوتِر واَألْضَحى وَملْ يـُْعَزْم َعَليَّ رُت ابُأم«وَسلََّم: 

َمْن مل يـُْوتِْر فليَس «وعند أمحد بسند جيد عن أيب هريرة قال رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: 
وزعم يف سؤاالت ُمَهنًّا أن معاوية بن قرة راويه عن أيب هريرة مل يسمع منه، وعن معاذ: » ِمنَّا

زادين ريب صالًة وهي الوتْـُر، ووقتها فيما بَني العشاِء «عليِه وَسلََّم يقول:  هللاُ مسعت النيب َصلَّى 
 ».إىل طلوِع الفجرِ 

الوتُر حقٌّ «عن أيب برزة األسلمي أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: » االستذكار«ويف 
 ».َفَمْن َملْ يوتْر فليَس ِمنَّا



أليب القاسم البلخي: روى جرير بن عبد احلميد عن منصور  »خبارمعرفة الرجال واأل«ويف كتاب 
عن حبيب عن طاوس قال: قال رجل البن عمر إن أاب هريرة يقول: إن الوتر ليس حبتم، فقال 

 َوَهل أبو هريرة.
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ْوتُِروا � أَ «أليب زيد الدبوسي روت عائشة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال: » األسرار«ويف 
 ِن، َفَمْن َملْ يُوتِرْ أهَل القرآ
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 ».فليس ِمنَّا

 وعن أيب قتادة وأيب حممد األنصاري رضي هللا عنهما: الوتر حقٌّ واجٌب.
بسند جيد عن أيب إدريس اخلوالين قال: كنت يف جملس من الصحابة » مسند أيب داود«ويف 

ه أبو عمر، ويف ضهم: سنة. احلديث، وصححفذكروا الوتر، فقال بعضهم: واجب، وقال بع
أنه بلغه أن ابن عمر سئل عن الوتر: أواجب هو؟ فقال عبد هللا: قد أوتر النيب » موطأ مالك«

 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأوتر املسلمون. انتهى.
من قال احلنفيون: يف هذا داللة ظاهرة على وجوبه، إذ كالمه يدل أنه صار سبيًال للمسلمني، ف

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني} [النساء: بدله دخل يف قوله: { ]، وعن عثمان بن سعيد 115َويـَتَِّبْع َغيـْ
الدارمي َحدَّثَنا عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار، أْخبَـَرَ� أبو غسان حممد بن ُمَطرٍِّف عن زيد بن 

َمْن َ�َم « ُهللا عليِه وَسلََّم: أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال رسول هللا َصلَّى
قال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني ومل » َعْن وتٍر أو َنِسَيُه فـَْلُيَصلِِّه ِإَذا َأْصَبَح َأو ذََكَرهُ 

خيرجاه، ونقل تصحيحه ابن احلصَّار عن شيخه أيب حممد، ورواه الرتمذي عن حممود بن غيالن: 
ثـََنا قتيبة، ن بن زيد بن أسلم عن أبَحدَّثَنا وكيع، َحدَّثَنا عبد الرمح يه عن عطاء به، قال: وَحدَّ

َحدَّثَنا عبد هللا بن زيد بن أسلم عن أبيه عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم به، قال أبو عيسى: وهذا 
 أصح من احلديث األول.

ْجزي يقول: سألت أمحد بن حنبل عن عبد الرمحن بن زيد فق ال: أخوه عبد ومسعت أاب داود السِّ
 س به، وحكى ابن ماجْه أن حممد بن حيىي وهَّى حديث عبد الرمحن يف هذا. انتهى.هللا ال أب
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يقول احلنفي: املعتمد على ما رواه احلاكم لسالمته من هاتني العلتني، وإذا كان كذلك فاألمر إذا 
 القضاء فـَْرُع وجوب األداء. جتدد كان للوجوب ووجوب

 ».ِإَذا َأْصَبَح َأَحدُُكْم وَملْ يـُْوتِْر فـَْليُـْوتِرْ «كم على شرط الشيخني مرفوًعا: وعند احلا 
وروى مالك عن عبد الكرمي َعْن سعيِد بن جبري أن ابن عباس رقد مث استيقظ فقال خلادمه: انظر 

من الصبح، فقام عبد هللا فأوتر مث صلى ما صنع الناس، فذهب مث رجع فقال: قد انصرف الناس 
 الصبح.

قال الشعيب: ال تدْع ِوتْـَرَك ولو َنِصَف النهاُر، وكذا قاله طاوس وعطاء وجماهد، » املصنف«ويف 
وقال ابن جبري: يُوَتر من القابلة وتران، وقال عليُّ بن أيب طالب: إذا استيقظت وذكرت الوتر 

 َفَصلِّه، وعن معاوية بن قرة
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 ».فََأْوتِرْ «وَسلََّم: إين أصبحت ومل أوتر، قال:  قال رجل للنيب َصلَّى ُهللا عليهِ 
مْن فَاَتُه الوتُر مَن الليِل «وعند الدَّارَُقْطين من حديث نـَْهَشٍل عن الضحاك عن ابن عمر يرفعه: 

 ».فـَْليَـْقِضِه مَن الغدِ 
 ون على أن الوتر حق واجب.قال أبو زيد: وعن احلسن بن أيب احلسن أمجع املسلم

اويُّ فيه إمجاع السلف رضي هللا عنهم، قال: وما روي خبالف هذا فمحمول على وحكى الطَّحَ 
أنه ليس كاخلمس علًما واعتقاًدا، وما روينا حيتمل على التشبه عمًال لتكون حكاية احلسن 

، تقول مدَّ هللا يف والطحاوي اإلمامني صادقة والز�دة واإلمداد يكو�ن من جنس الالحق به
 طان اجليش يعين بز�دة تلحقهم.عمرك، وأمدَّ السل

ونسب النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ز�دة الوتر إىل هللا تعاىل أبمره وإجيابه، ولو مل يكن واجًبا كان 
 مبنزلة الرتاويح والسنن اليت واظب عليها ومل جيعلها ز�دة يف الفرائض كالوتر.

ى ُهللا عليِه وَسلََّم حني سأله عن الصلوات: هل د قال األعرايب لسيد� رسول هللا َصلَّ فإن قيل: فق
 ».َال، ِإالَّ أْن َتَطوَّعَ «علي غريها؟ قال: 
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 ».َأْخِربهم َأنَّ َهللا تـََعاَىل افْـتَـَرَض َعَلْيِهْم َمخَْس َصَلواتٍ «وقال ملعاذ إذ أرسله إىل اليمن: 
�ا متأخرة عن وجوب اخلمس، وأيًضا فلم يقل إشارة إىل أ» زَادَُكمْ «أن يقول يف قوِله:  قيل: لقائل

ه َصلَّى ُهللا عليِه  أحد بفرضيته والوجوب غري الفرض، وأما قول من قال: لو كان واجًبا ملا صالَّ
 وَسلََّم على الراحلة إذ الفرائض ال تؤدَّى على الراحلة إال بشروط.



َم على ما هو الصحيح عندكم، على أ�َّ ولون بفرضيته عليه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ قيل هلم: أنتم تق
نطعن يف صحة احلديث الذي استندمت إليه، ألنه عند احلاكم وغريه من رواية أيب حباب حيىي بن 

َر من االغرتار به.  أيب حية وهو ضعيف مدلِّس، وحىت قال النووي: ذكرته ألمر ضعفه وألحذِّ
 البزار بسند ضعيف عن ابن عباس بنحوه.ورواه 
بن اجلوزي: ال نعلم يف ختصيص النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابلوتر حديثًا صحيًحا، وإن كان وقال ا

 ابن عقيل قال: صح أنه كان واجًبا عليه.
الراحلة  الوتر يف السفر ليس واجًبا عليه، وصالته إ�ه على »: الذخرية«فإن قلتم: قال القرايف يف 

 كانت يف السفر.
ه قول بغري استناد إىل سنة صحيحة وال ضعيفة، هذا ابن عمر روى عنه قيل: يكفي يف هذا أن

 الطحاوي أنه كان يصلي على راحلته ويوتر ابألرض ويزعم
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 أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يفعل ذلك.
دَّثَنا الليث عن ابن اهلاد هللا بن سليمان، َحدَّثَنا عيسى بن محاد، حَ  وقال الدَّارَُقْطين: َحدَّثَنا عبد

أنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم كاَن ال يوتُر َعَلى «عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر 
 وسنده صحيح على شرط مسلم.» رَاِحَلِتهِ 

ا ابن علية، عن أيوب عْن سعيِد بن جبري وروي ... َحدَّثَنا احلسن بن حممد بن الصباح، حدَّثـَنَ 
مرفوًعا، ورواه ابن أيب شيبة عن معتمر عن محيد عن بكر عنه، وَحدَّثـََنا معتمر عن ابن عون  عنه

 عن القاسم كان عمر بن اخلطاب يوتر ابألرض.
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وقال إبراهيم: كانوا ُيَصلُّوَن على رواحلهم إال املكتوبة والوتر كانوا يصلو�ما على األرض، وكان 
 وكذلك الضحاك واحلسن وحممد بن سريين. عروة إذا أراد الوتر نزل،

 ».ْرضِ كاَن النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي َعَلى رَاِحَلِتِه ويـُْوتُِر على األَ »: «األسرار«ويف 
 ولئن سلَّمنا لكم قولكم، من أين لكم أنه أوتر على الراحلة مرارًا الحتمال أن يكون فعله لعذر.

 بفرضيته حىت تلزمو� جبواز صالة الفرض على الراحلة، وحنن وأنتم نقول به.الثاين: حنن ال نقول 
ن، فلذلك يفعل على وأما قول ابن العريب: عن أيب حنيفة الوتر واجب وال يلحق ابلواجب ابلقرآ

 الراحلة فهو شيء ال يعرفه احلنفيون.
 إ�ه به. الثالث: حيتمل أن تكون صالته إ�ه على الراحلة قبل إمداد هللا تعاىل



لو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدهبم اإلمام وحبسهم فإن امتنعوا »: شرح اهلداية«ويف 
 قاتلهم.

أيب يوسف ال قضاء عليه، وعند حممد أحب إيلَّ أن إذا فات يقضى، وعن » ظاهر الرواية«ويف 
 يقضيه.

 وعن الشافعي ال جيب عليه القضاء.
 ي ال يقضى بعد الفجر.وعن أمحد وأيب مصعب واللخمي املالك

وال جيوز أن يوتر قاعًدا مع القدرة على القيام وال على الراحلة من غري عذر، وقال أبو يوسف 
 وإبنكاره يكفر جاحده لالختالف الواقع فيه.وحممد: يوتر عليها من غري عذر، 

 حديث ابن عباس تقدم يف ابب قراءة القرآن بعد احلدث.
 ليل.وحديث عائشة �يت يف صالة ال
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َرَة: َأْوَصاِين النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم اِبلوِْتِر% ص  2ج (اَبُب َساَعاِت الوِْتِر) (قَاَل أَبُو ُهَريـْ
%قـَْبَل النـَّْوِم).هكذا ذكره البخاري مسنًدا يف صالة الضحى، وسيأيت إن شاء هللا تعاىل وهو 28

بصياِم ثالثِة  -قلُت: لْن َأَدَعُهنَّ ما ِعْشتُ -َأْوَصاِين َحِبْيِيب : «شبيه مبا رواه مسلم عن أيب الدرداء
ومثله رواه أبو ذر عند النسائي ». ىت أوترَ أ�ٍم مْن كلِّ َشْهٍر، وصالِة الضَُّحى، وأبْن ال أ�م ح

َنُس ْبُن ِسريِيَن، قـُْلُت ِالبِن َحدَّثَنا أَبُو النـُّْعَماِن، َحدَّثَنا َمحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َحدَّثَنا أَ  - 995مسند جيد.
َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه «َل: ُعَمَر: َأرَأَْيَت رَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل َصالَِة الَغَداِة ُأِطيُل ِفيِهَما الِقَراَءَة، فـََقا

تَـْنيِ قـَْبَل َصالَِة الَغَداِة، وََكَأنَّ اَألَذاَن وَسلََّم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل َمثْـَىن َمثْـَىن، َويُوتُِر ِبرَْكَعٍة، َوُيَصلِّي رَْكعَ 
حديث عائشة املخرج عند وذكر بعَده  - 996] 995¦قَاَل َمحَّاٌد: َأْي ِبُسْرَعٍة. [خ». أبُُِذنـَْيهِ 

تَـَهى ِوتْـُرُه ِإَىل السََّحرِ » ... «ِمْن ُكّل اللَّْيِل قْد َأْوتـَرَ «الستة:  ] وهذه األحاديث 996¦[خ». َوانـْ
تقتضي أول وقت الوتر وهو حديث أيب هريرة، وأوسطه وهو حديث ابن عمر، وآخره وهو 

وقد تقدم ذكر وقت الوتر يف عدة  حديث عائشة، وهو مبقتضى أحوال الناس يف النوم واليقظة.
 َكاَن ابُن ُعَمَر يُوتُِر ِبرَْكَعٍة، َفَجاَءُه رَُجلٌ »: «صحيح ابن خزمية«أحاديث يف الباب قبل، ويف 

تَـ  َراُء، فـََقاَل َفَسأََلُه َعِن اْلوِْتِر، فََأَمَرُه َأْن يـَْفِصَل، فـََقاَل الرَُّجُل: ِإّينِ َأْخَشى َأْن يـَُقوَل النَّاُس: ِإنـََّها اْلبـُ يـْ
 ».ابُن ُعَمَر: َأُسنََّة ِهللا َوَرُسوِلِه ُترِيُد؟ َهِذِه ُسنَُّة ِهللا َوَرُسوِلهِ 
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يث ابن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب منصور موىل سعد بن أيب زاد البيهقي من حد
ن الناس يقولون البترياء؟ فقال: � بينَّ إن البترياء أن يصلي وقاص قال: قلت لعبد هللا بن عمر: إ

الرجل الركعة التامة يف ركوعها وسجودها وقيامها، مث يقوم يف األخرى فال يتم ركوعها وال 
بسند ضعفه العقيلي عن أيب سعيد اخلدري: » التمهيد«فتلك البترياء. ويف  سجودها وال قيامها

َراءِ أنَّ رسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ « َراُء): أن يصلي الرجل ركعة ».  عليِه وَسلََّم نـََهى َعِن البُـتَـيـْ و (البُـتَـيـْ
عليِه وَسلََّم قال واحدة يوتر هبا. وعند ابن خزمية أيًضا من حديث أيب قتادة أن النيب َصلَّى ُهللا 

ال أ�م مث أوتر، فقال ق» َمَىت تـُْوتُِر؟«قال: قبل أن أ�م. وقال لعمر: » َمَىت تـُْوتُِر؟«أليب بكر: 
ويف حديث ابن عمر: ».أخذَت ابلقوةِ «، وقال لعمر: »أخذَت ابَحلْزِم أو ابلوثيقةِ «أليب بكر: 

من » فوائد َمسَُّوْيهِ «وروِّيناه يف ».يِّ فعلتَ ِفْعَل القو «، ويف لفظ: »ِفْعِلي فـََعْلتَ «فقال لعمر: 
%وسلم قال أليب بكر: 29ص  2 حديث ابن عقيل عن جابر أنَّ النيب صلى هللا عليه%ج

قال: أوَل الليل بعد العتمة. احلديث. وقال اخلطايب: َحدَّثَنا حممد بن هاشم، » أيَّ حٍني تـُْوتُِر؟«
ابِن ُجَرْيٍج، أْخبَـَرِين ابُن ِشَهاٍب، عِن ابِن اْلُمَسيِِّب: َأنَّ َأاَب  َحدَّثَنا الزهريُّ، عن عبد الرزاق، َعنِ 

َذاَكَرا اْلوِتْـَر ِعْنَد النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََقاَل أَبُوَبْكٍر: َأمَّا َأَ� فََأَ�ُم َعَلى ِوْتٍر، َبْكٍر َوُعَمَر تَ 
َقْظُت َصلَّْيُت َشْفًعا حَ  ىتَّ الصََّباِح، َوقَاَل ُعَمُر: َلِكينِّ َأَ�ُم َعَلى َشْفٍع، مثَُّ ُأوتُِر ِمَن فَِإِن اْستَـيـْ

َوقَاَل ِلُعَمَر رضي » َحِذَر َهَذا«فـََقاَل النيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِألَِيب َبْكٍر رضي هللا عنه: السََّحِر، 
 ».َقِوَي َهَذا«هللا عنه: 
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مْن َخاَف َأْن َال يستيقَظ ِمْن آِخِر اللَّْيِل فـَْلُيوتِْر مْن أوِلِه «ن عند مسلم: ويف حديِث جابر م
َوَمْن َطِمَع منُكْم َأْن َيستيقَظ مْن آخِر اللَّْيِل فـَْلُيوتِْر ِمْن آِخرِِه، فَِإنَّ َصَالَة آِخِر اللَّْيِل  ولِيَـْرُقْد،

اختلف الناس يف أول وقت ».املوطأ«واه مالك يف وعن عائشة مبثله ر ». َحمضورٌة، َوَذِلَك َأْفَضلُ 
اء، سواء صلَّى بينه وبني العشاء الوتر: فالصحيح املشهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العش

�فلة أم ال، وسواء أوتر بركعة أو أبكثر، فإن أوتر قبَل فعِل العشاء مل يصح وتره. قال النووي يف 
الثاين: يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء، قاله إمام سواء تعمدَّه أو سها. »: شرح املهذب«

ه قبلها، قالوا: سواء تعمدَّه أم سها. الثالث: احلرمني وغريه، وقطع به أبو الطيب، وله أن يصلي
أنه إن أوتر أبكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء، وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها 

تر بركعة قبل أن يتقدمها نفل مل يصح وتره، قال إمام احلرمني: �فلة بعد فريضة العشاء، فإن أو 
وقته عندمها بعد العشاء، وعند اإلمام: إذا غاب أول »: شرح اهلداية«ويكون تطوًعا. ويف 



ه يف أول الوقت أو آخره يكون »: خمتصر الطحاوي«الشفق، ويف  وقته وقت العشاء، َفَمْن صالَّ
ه: فذكر ابن املنذر إمجاع أهل العلم على أن ما بني صالة العشاء مؤدً� ال قاضًيا. وأما آخر وقت

التني: أن أول وقته انقضاء صالة العشاء، فإن ذكر الوتر إىل طلوع الفجر وقت للوتر. وزعم ابن 
وهو يف صالة الصبح، فهل يقطعها أم ال؟ فقيل: يقطع مطلًقا سواء أكان إماًما أو مأموًما أو 

مطلًقا، وقيل: يقطع اإلمام والفذُّ، وقيل: يقطع الفذُّ خاصًة، وقيل: إن تذكر فذًّا، وقيل: ال يقطع 
%وقوله: (َكَأنَّ اَألَذاَن أبُُِذنـَْيِه) قَاَل اْلُمَهلَُّب: 30ص  2إال فال.%ج قبل أن يعقد ركعة قطع و 

ْتِر يريد اإلقامة من أجل التغليس ابلصالة. حديث عائشة تقدم، وكذا حديث ابن عمر. (ابُب الوِ 
 ِيف السََّفِر)
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 َصلَّى َكاَن النَِّيبُّ «َحدَّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّثَنا ُجَوْيرِيَُة، َعْن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر:  - 1000
ًء َصَالَة اللَّْيِل، ِإالَّ ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِيف السََّفِر َعَلى رَاِحَلِتِه، َحْيُث تـََوجََّهْت بِِه يُوِمُئ ِإميَا

راكب الدابة اخلارج من املصر »: شرح اهلداية«] يف 1000¦[خ». الَفَراِئَض َويُوتُِر َعَلى رَاِحَلِتهِ 
ة إذا احنرفت عن القبلة مل جتز صالته، واحلديث يرد ذلك القول. وعن أيب املتوجه إىل القبل

الكتب ال جيوز فعلها قاعًدا عنده، ويف رواية عنه حنيفة: ينزل لسنَّة الفجر لتأكُّدها، ويف أكثر 
هي واجبة، كأنه اعتمد ما رواه البيهقي بسند جيد، عن أيب سعيد اخلدري قال رسول هللا َصلَّى 

إنَّ َهللا عزَّ وجلَّ زَادَُكْم صالًة إىل َصَالِتُكْم، هي خٌري مْن ُمحِْر النـََّعِم، أال وهي «ِه وَسلََّم: ُهللا علي
قال العباس بن الوليد: قال يل حيىي بن معني: هذا حديٌث غريٌب من ».اِن قبَل صالِة الفجرِ الركعت

ب حديثه مسندة ومنقطعة حديث معاوية بن َسَالم حمدث أهل الشام وهو صدوٌق، ومن مل يكت
فليس بصاحب حديٍث، وقاال: جيوز فعلها يف اِملْصر. وأما ما وقع يف مسلم قال ابن عمر: 

بَـرَ رأيُت الن« ٌه إىل َخيـْ فزعم الدَّارَُقْطين » يبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَصلِّي َعَلى محاٍر وهو ُمتَـَوجِّ
لته وعلى بعريه، وإمنا احلمار حكاه أنس بن سريين عن وغريه أن ذلك وْهٌم، قالوا: واملعروف راح

السفر، فمنهم من جوَّزه مطلًقا أنٍس: إذ خرج يتلقاه بعني التمر. وقد اختلف الناس يف التنفُّل يف 
ابلليل والنهار، ومنهم من جوَّزه ابلليل دون النهار، ومنهم من منعه فيهما. واختلفوا يف الصالة 

ذي ال تـُْقصر يف مثله الصالُة، فقال مجاعٌة: يصلي يف قصري السفر على الدابة يف السفر ال
 تقصر يف مثله الصالة. (ابُب: الُقُنوِت وطويله، وعن مالٍك: ال يصلي أحٌد على دابته يف سفٍر ال

 قـَْبَل الرُُّكوِع َوبـَْعَدُه)
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َت النَِّيبُّ َأقـَنَ «َحدَّثَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّثَنا َمحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُحمَمَِّد، ُسِئَل أََنُس:  - 1001
». نـََعْم، ِقْيَل َلُه: قـَْبَل الرُُّكوِع؟ قَاَل: بـَْعَد الرُُّكوِع َيِسريًا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف الصُّْبِح؟ قَاَل:

َلُه، قلت: «ويف حديث َعاِصٍم:  - 1002] 1001¦[خ قـُْلُت: قـَْبَل الرُُّكوِع َأْو بـَْعَدُه؟ قَاَل: قـَبـْ
َا قـََنَت َرُسوُل %أَنََّك قـُْلَت بـَْعَد الرُُّكوِع، قَ 31ص  2َأْخبَـَرِين َعْنَك%ج فَِإنَّ ُفَالً�  اَل: َكَذَب، ِإمنَّ

ْبِعَني ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بـَْعَد الرُُّكوِع َشْهًرا، َأرَاُه َكاَن بـََعَث قـَْوًما يـَُقاُل َهلُم الُقرَّاُء، زَُهاَء سَ 
نَـُهْم َوبـَْنيَ  رَُجًال، ِإَىل قـَْومٍ  َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  ِمَن اْلُمْشرِِكَني َدوَن ُأولَِئَك، وََكاَن بـَيـْ

 - 1003] 1002¦[خ». َعْهٌد، فـََقَنَت َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َشْهًرا َيْدُعو َعَلْيِهمْ 
َكاَن الُقُنوُت ِيف «ويف لفٍظ:  – 1004] 1003¦. [خ»َيْدُعو َعَلى رِْعٍل َوذَْكَوانَ «ويف لفٍظ: 
َدَعا َعَلى الَِّذيَن قـَتَـُلوا َأْصَحاَب بِْئِر َمُعونََة َثالِثَني «] ويف لفٍظ 1004¦[خ». ْغِربِ الَفْجِر َواْلمَ 

نس: فنزَل فيهم قال أ».َغَداًة، عَلى رِْعٍل، وذَْكَواَن، َو بين ِحلَْياَن، َوُعَصيََّة َعَصِت َهللا َوَرُسوَلهُ 
 ُغوا قـَْوَمَنا َأْن َقْد َلِقيَنا رَبـََّنا فـََرِضَي َعنَّا َوَرِضيَنا َعْنُه.قـُْرآن قـََرْأَ�ُه َحىتَّ ُنِسَخ بـَْعُد: َأْن بـَلِّ 
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قال هلم خايل يعين َحَرام بن ِمْلَحان: «وفيه: » بعَث قوًما مْن ُسَلْيٍم إىل بين َعامرٍ «ويف لفٍظ: 
َنَما هو فَِإْن َأمَُّنوِين َحىتَّ أُبـَلَِّغُهْم َعِن النيبِّ صَ أَتـََقدَُّمُكْم  ُتْم ِمينِّ َقرِيًبا، فـَبَـيـْ لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوِإالَّ ُكنـْ

َفَذُه، فـََقالَ  ُهْم َفَطَعَنُه، فَأَنـْ ثـُُهْم َعِن النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإْذ َأْوَمؤوا ِإَىل رَُجٍل ِمنـْ : ُهللا َأْكبَـُر، ُحيَدِّ
اُلوا َعَلى بَِقيَِّة َأْصَحاِبِه، فـََقتَـُلوُهْم ِإالَّ رَُجًال َأْعَرَج َصِعَد اجلََبَل، فََأْخبَـَر فـُْزُت َوَربِّ الَكْعَبِة، مثَُّ مَ 

هُ  ْم، َوَأْرَضاُهْم، َفَدَعا َعَلْيِهْم ِجْربِيُل النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِهَما َوَسلََّم، أِبَنـَُّهْم َلُقوا رَبـَُّهْم، فـََرِضَي َعنـْ
وعند أيب داود: ».قاَل حراٌم ابلدِم كذا، فـََنَضَحُه على َوْجِهِه ورأِسهِ «ويف لفٍظ: ».اًحاَأْربَِعَني َصبَ 

قال حممد بن سريين: َحدََّثِين من صلَّى مع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صالة الغداة، فلما رفع 
نَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه أ«الثانية قام ُهنَـيَّة. ويف لفٍظ عن أنس بن سريين عنه: رأسه من الركعة 

وِعْنَد السَّرَّاِج: َحدَّثَنا سواد بن عبد هللا، َحدَّثَنا املعتمر، مسعت محيًدا ».وَسلََّم قـََنَت َشْهًرا مثَُّ تـَرََكهُ 
وقال: » لََّم على قـَتَـَلِة الُقرَّاِء َمخَْسَة َعَشَر يـَْوًماَفَدَعا النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ «حيدث عن أنس: 

فدعا النيب َصلَّى ُهللا «هذا لفظ حديث املعتمر، ورواه إمساعيل بن جعفر بن أيب ذر، عن محيٍد: 
عن ابن عباس أن مبدأ القنوت كان ملا قتل القراء، » مسنده«وذكر يف ».عليِه وَسلََّم عليهم أ�ًما

زيد وخفاف بن  وسعيد بن» املصنف«لى الكفار عن أيب هريرة وابن عمر، ويف وذكر دعاءه ع



%، وعبد الرمحن بن أيب بكر عند الطحاوي، وعند البيهقي: 32ص  2إمياء بن رحضة%ج 
 ».َدَعا َعَلْيِهْم َمخَْس َعْشَرةَ «
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وسيأيت يف اجلهاد إن شاء هللا تعاىل. وقوله: (ُدْوَن ُأولَِئَك) يعين أن عدد املبعوثني دون عدد 
د الركوع يسريًا، قال الطرقي: أراد يسريًا من الزمان ال يسريًا من ي: قنت بعاملشركني. وعند الطرق

القنوت، ألن أدىن القيام يسمى قنواًت فاستحال أن يوصف ابحلقارة. وعند ابن ماجه: وسئل عن 
»: جِ ُمْسَنِد السَّرَّا «وروينا يف ».ُكنَّا نـَْقُنُت قبَل الرُّكوِع وبعَدهُ «القنوت يف صالة الصبح، فقال: 

ثَنا داود بُن ُرَشْيٍد، َحدَّثَنا حسان بن إبراهيم، عن أيب محزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن َحدَّ 
ما قـََنَت نيبُّ ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َقطُّ يف صالِة الَغَداِة إال ثالثَني ليلًة، يدعو «مسعود قال: 

أليب القاسم بن منده من حديث » القنوت«ب ويف كتا».على َفْخٍذ مْن بين ُسَلْيٍم، مث ترَكُه بعد
ومن حديث الغزِّي: َحدَّثَنا شيبان، َحدَّثَنا ». دعا على قـَتَـَلِة القراِء تسًعا وعشرين ليلةً «أنس: 

مل يقنِت النيبُّ «غالب بن فرقد، كنت عند ابن سريين: فلم يقنت يف صالة الغداة. ويف لفٍظ: 
واختلف العلماء يف القنوت: فعن أيب حنيفة أنه ».ًرا واحًدا َحىتَّ ماتَ َم إال شهَصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

هو سنٌة، وإليه ذهب الشافعي وغريه. وقال ابن التني: هو مستحب » املبسوط«واجٌب، ويف 
ليس سنًة، ومن نسيه مل يسجد للسهو، وقال سحنون: هو سنٌة، وفيه السهو يف القياس، قاله 

شيبة، عن محاٍد. وقال علي بن ز�د: من تركه متعمًدا فسدت  ه ابن أيباحلسن وغريه، وحكا
صالته. واختلف العلماء هل هو قبل الركوع أو بعده: فمذهب أيب حنيفة: أنه قبل الركوع، 

وحكاه ابن املنذر، عن عمر، وابن عباس، وعلي، وابن مسعود، وأيب موسى األشعري، والرباء بن 
عمر بن عبد العزيز، وَعِبْيَدَة السَّلماين، ومحيد الطويل، ، وأنس، و عازب، وابن عمر، وابن عباس

 وابن أيب ليلى، وبه قال مالك، وإسحاق، وابن املبارك.
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وصحيح مذهب الشافعي: بعد الركوع، وحكاه ابن املنذر، عن أيب بكر الصديق، وعمر، 
س، وأيوب بن أيب متيمة، ري قبل الركوع وبعده، عن أنوعثمان، وعلي يف قول، وحكى أيًضا التخي

أنَّ النيبَّ َصلَّى «وأمحد بن حنبل، وقال األثرم: قلت أليب عبد هللا أمحد: روى عاصم، عن أنس: 
ص  2َهْل قَاَلُه أحٌد غريه؟ قال: ال، قتادة عن%ج » ُهللا عليِه وَسلََّم قـََنَت قبَل الركوعِ 



لت أنًسا، وحنظلة السدوسي، ز عن أنس، وأيوب عن حممد سأ%أنس، والتيمي عن أيب جمل33
أربعتهم كلهم عن أنس، رووه بعد الركوع. انتهى. ذكر السراج من طرٍق صحاٍح عن عاصم بعد 
الركوع من رواية شريك بن عبد هللا وأيب معاوية. وقال عبد هللا بن أمحد: مسعت أيب يقول: أختار 

يِه وَسلََّم يف القنوت إمنا هو يف ت عن النيب َصلَّى ُهللا علالقنوت بعد الركوع، ألن كل شيء ثب
الفجر، ملا رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ومل يصح عن النيب َصلَّى ُهللا 
عليِه وَسلََّم يف قنوت الوتر قبُل أو بعُد شيٌء. وقال أبو داود: قال أمحد: كل ما روى البصريون 

الكوفيون قبل الركوع، زاد األثرم عن أمحد: ما قنوت فهو بعد الركوع، وروى عن عمر يف ال
أعجب هذا!.وملا روى البيهقي عن عبد الرمحن بن أبزى قال: صليت خلف عمر بن اخلطاب، 

احلديث. قال: كذا قال: قبل » اللَّهمَّ إ�ك نعبد«فسمعته يقول بعد القراءة وقبل الركوع: 
بعد الركوع أكثر، رواه أبو رافع،  اًدا صحيًحا فمن روى عن عمرالركوع، وهو وإن كان إسن

وعبيد بن عمري، وأبو عثمان النهدي، وزيد بن وهب، والعدد أوىل ابحلفظ من الواحد. وُروينا 
، عن حممد قال: سألت أنًسا أقنت عمر يف صالة الصبح؟ فقال: »املنسوخ«عن احلازمي يف 

 ى ُهللا عليِه وَسلََّم.قنت من هو خري من عمر، النيب َصلَّ 
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مث قال: قال أبو موسى احلافظ: قال أبو مسلم الليثي عقيب هذا احلديث: هذا حديث صحيح، 
أيب خيثمة، قال: غري أين تتبعته، فلم أجده يف الناس،  أخرجه البخاري عن منذر، ومسلم عن

جه عن ولعله أراد أن هذا اإلسناد يف الكتابني لغري هذا احلديث، وهللا أعلم. انتهى. عند ابن ما
َكْعٍب:   وسنده صحيح» أنَّ رسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كاَن يُوتُِر فـَيَـْقُنُت قبَل الركوعِ «ُأيبَِّ بن ِ

على رسم أيب عبد هللا أمحد بن حنبل، وغريه رواه عن علي بن ميمون الرقي، َحدَّثَنا خملد بن 
بن أبزى، عن أبيه عنه. قال البيهقي: ورواه يزيد، عن زُبـَْيد اليامي، عن سعيِد بن عبد الرمحن 

د، عيسى بن يونس، عن ِفْطِر بِن خليفَة، عن زبيد، ورواه حفص بن غياث، عن مسعد، عن زبي
َعْن َسِعْيٍد مثله، قال: ورواه عطاء بن مسلم، وفيه ضعف، عن العالء بن املسيب، عن حبيب بن 

عن أمِّ » االستيعاب«ليِه وَسلََّم. احلديث. ويف أيب اثبت، عن ابن عباس، عن النيب َصلَّى ُهللا ع
نت يف الوتر قبل رأْت سيد� رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يق% «34ص  2عبد أ�ا:%ج 

قَاَل اْلُمَهلَُّب: َوْجُه قول مالك القنوت قبل الركوع، ليدرك املستيقظون من النوم الركعة ».الركوع
كاه املنذري عن عثمان، قال: ليدرك من ُسِبَق ابلصالة الركعة. اليت هبا يدرك الصالة. وح

لدَّارَُقْطين من حديث عمرو بن ومذهب أيب حنيفة: ال يقنت يف غري الوتر، كأنه نظر إىل ما رواه ا



ر، عن جابر، عن أيب الطَُّفْيل، عن علي وعمار:  َعا رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َجيَْهُر «مشَِ يف مسَِ
 ».املكتوابِت ابلَبْسَمَلِة، ويـَْقُنُت يف صالِة الفجِر والوِْترِ 
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وما ألزم الدَّارَُقْطين الشيخني خترجيه، وصححه ابن حبان وابن خزمية وغريمها، عن احلسن بن علي 
اللُهمَّ «يف قنوِت الوِْتِر:  َمِين َرسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكِلَماٍت َأُقوُهلُنَّ بن أيب طالب قال: َعلَّ 

ِقِين اْهِدِين ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفِين ِفيَمْن َعافـَْيَت، َوتـََولَِّين ِفيَمْن تـََولَّْيَت، َواَبِرْك ِيل ِفيَما َأْعطَْيَت، وَ 
زاد ». َت، تـََبارَْكَت َوتـََعالَيتَ َك تـَْقِضي َوَال يـُْقَضى َعَلْيَك، إنَُّه َال َيِذلُّ َمْن َوالَيْ َشرَّ َما َقَضْيَت، فَِإنَّ 

قال ابن خزمية: وهذا اخلرب رواه شعبة، عن يزيد بن ».َوَال يَِعزُّ َمْن َعاَدْيتَ «البيهقي بعد واليت 
أحفظ ِمْن عدَّة مثل يونس بن أيب  أيب مرمي يف قصة الدعاء، ومل يذكر القنوت وال الوتر، وشعبة

 إسحاق، عن يزيد قال: وأبو إسحاق ال يعلم مسع هذا إسحاق، يعين راوي اللفظ األول عن أيب
اخلرب من يزيد أو دلََّسه عنه، ولو ثبت أنه أمر ابلقنوت يف الوتر، أو قنت يف الوتر، مل جيز عندي 

لست أعلمه اثبًتا. وقد روى الزهري عن سعيٍد، وأيب خمالفة خرب النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، و 
أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َملْ يكْن يـَْقُنُت إال أْن يكوَن َيْدُعو لقوٍم، أو «سلمة عن أيب هريرة 

كاَن يُوتُِر «وروى قتادة عن أنٍس مثله. ويف النسائي: عن ُأيبَِّ بن كعب يرفعه: ». َيْدُعو على قومٍ 
لته يعين أمحد بن خداش، وسأ»: سؤاالت امليموين«وقد تقدم. ويف » ثالٍث، ويـَْقُنُت قبَل الركوعِ ب

عن حنظلة السدوسي، فقال: له أشياء مناكري، روى حديثني منكرين عن النيب َصلَّى هللاُ عليِه 
 ».لوترِ أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قـََنَت يف ا«وَسلََّم: أحدمها: عن أنٍس 
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لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يقوُل يف آِخِر وترِِه: أنَّ رسوَل هللا صَ «وعند الرتمذي حمسًنا، عن عليٍّ 
ّينِ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِمبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك، َال ُأْحِصي ثـََناًء اللُهمَّ إِ 

نَـْيَت َعَلى نـَْفِسكَ 35ص  2َعَلْيَك، أْنَت َكَما%ج  : َحدَّثَنا أبو كريب، وقَاَل السَّرَّاجُ ».%أَثـْ
َحدَّثَنا زبيد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، أنه سأله  َحدَّثَنا حممد بن بشر، عن العالء بن صاحل،

ثـََنا الرباء بن عازب قال: سنٌة ماضيٌة، وخرجه أيًضا ابن خزمية يف  عن القنوت يف الوتر، فقال: حدَّ
َحدَّثَنا وكيع عن عمرو بن ذر، عن »: صنفامل«وقال: هذا وهٌم، إمنا هو الفجر. ويف » صحيحه«

ثـََنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، ». يـَْقُنُت يف الوتِر قـَْبَل الركعةِ  أنَُّه كانَ «أبيه رفعه،  وَحدَّ



أنَّ ابَن مسعوٍد وأصحاَب النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كانوا «عن محاد، عن إبراهيم، عن علقمة: 
ثـََنا يزيد، َأْخبَـَر� أابن بن أ».يف الوتِر قبَل الركوعِ  يـَْقنُـُتونَ  يب عياش، عن إبراهيم، عن علقمة، وَحدَّ

، قال: مث أرسلُت »أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يقنُت يف الوتِر قبَل الركوعِ «عن عبد هللا: 
وَحدَّثـََنا هشيم، ».لوتر قبَل الركوعِ أنَُّه قنَت يف ا«فباتت عند نسائه، فأخربتين  -أم عبدٍ -أمي 

رث العكلي، عن إبراهيم، عن األسود أنَّ عمَر قنَت يف الوتر قبل الركوع. َأْخبَـَرَ� منصور، عن احلا
وَحدَّثـََنا هشيم، َحدَّثَنا ليٌث، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه: كان ابن مسعود ال يقنت يف 

الركوع، وكان األسود يقنت يف الوتر قبل الركعة. وقال إبراهيم:  شيء من الصالة إال يف الوتر قبل 
 وا يقولون القنوت بعدما يفرغ من القراءة يف الوتر، وكان سعيد بن جبٍري يفعله.كان
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وَحدَّثـََنا وكيٌع، عن هارون بن أيب إبراهيم، عن عبد هللا بن عبيد هللا بن عمٍري، عن ابن عباٍس أنه  
احلديث. وَحدَّثـََنا وكيٌع، عن » لَك احلمُد ِمْلَء السمواِت السبعِ «الوتر:  قنوتكان يقول يف 

حسن بن صاٍحل، عن منصوٍر، عن شيخ يكىن أاب حممٍد، أن احلسني بن علي كان يقول يف قنوت 
اآلخرَة  لكَ  اللهمَّ ِإنَّك تـََرى وال تُرى، وأَْنَت ابملنظِر اَألْعَلى، وأنَّ إليَك الرُّْجَعى، وأنَّ «الوتر: 

وعن إبراهيم بسنٍد صحيٍح، ليس يف قنوت ».واألوىل، اللَّهمَّ إ�َّ نـَُعوُذ بَك مْن أنَّ َنِذلَّ وَخنَْزى
الوتر شيٌء مؤقٌت، إمنا هو دعاٌء واستغفاٌر. وعن عمرو بن ميموٍن، واألسود أن عمر بن اخلطاب 

يقنت يف صالة الصبح، وكان ابن  : المل يقنت يف الفجر، وكذلك ابن مسعوٍد، ويف روايٍة أنه قال
عباس وابن عمر رضي هللا عنهم ال يقنتان فيه، وكذلك ابن الزبري وجدُّه أبو بكر الصديق رضي 

من قبل  -يعين يف الفجر-هللا عنه وسعيد بن جبٍري وإبراهيم. وقال الشعيب: إمنا جاء القنوت 
ص  2ت يف الفجر بدعة، وبه%ج لقنو أليب عمر، عن ابن عمر وطاوس، ا» املنتقى«الشام. ويف 

عن أشهب » احمللى«%قال الليث وحيىي بن سعيٍد األنصاري وحيىي بن حيىي األندلسي. ويف 36
نـََهى رسوُل ِهللا َصلَّى «ترك القنوت مجلة. وعند الدَّارَُقْطين بسنٍد ضعيٍف، عن أم سلمة قالت: 

هيَّاج: عن عنبسة، عن ابن �فع، عن أبيه،  وقالقال: » ُهللا عليِه وَسلََّم َعِن القنوِت يف الفجرِ 
عن صفية بنت أيب عبيد، عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هبذا. وعنده أيًضا من حديث شبابة 

َراِهيَم ْبِن َأِيب ُحرََّة، عن سعيِد بن جبٍري قال: أشهد أين مسعت ابن  َحدَّثَنا عبد هللا بن ميسرة، عن ِإبـْ
 ».يف صالِة الصبِح بدعة قنوتُ ال«عباس يقول: 
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وملا ذكر الطحاوي قول الشافعي: هو سنة يف -أليب القاسم بن منده » القنوت«ويف كتاب 
قال: مل يقل هذا أحٌد قبله،  -حاجة املسلمني إىل الدعاءالفجر، ويقنت يف الصلوات كلها عند 

ركني ومل يقنت يف الصلوات. وردَّ ذلك النووي أبن ألنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مل يزل حماراًب للمش
أاب محيٍد قال: هذا غلط، بل قد قنت عليٌّ يف املغرب بصفني، انتهى كالمهما. وفيه غفلة شديدة 

»: مسنده«َكاَن الُقُنوُت ِيف املَْغِرِب َوالَفْجِر).وقَاَل السَّرَّاُج يف «تقدم َعْن أََنٍس: عما يف احلديث امل
بَـْيُد ِهللا بُن سعيٍد، َحدَّثَنا معاذ بن هشاٍم، َحدََّثِين أيب، عن حيىي بن أيب كثٍري، َحدَّثَنا أبو َحدَّثَنا عُ 

 هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان إذا قاَل: مسَع ُهللا أنَّ نيبَّ «سلمة بن عبد الرمحن، َحدَّثَنا أبو هريرة: 
َده من الركعِة اآلخرِة مْن صالةِ  احلديث. وَحدَّثـََنا يوسف بن » العشاِء اآلخرِة قـََنتَ  ِلَمْن محَِ

موسى، َحدَّثَنا وكيٌع ويزيد بن هارون، َحدَّثَنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرمحن بن أيب 
 وَحدَّثـََنا عبيد هللا».أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قـََنَت يف الفجِر ويف اْلَمْغربِ «ن الرباء ليلى، ع

بن سعيٍد، َحدَّثَنا معاذ بن هشاٍم، َحدَّثَنا أيب، َحدَّثَنا حيىي، َحدَّثَنا أبو سلمة، َحدََّثِين أبو هريرة 
لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فكان أبو هريرة يقنت يف الركعة قال: وهللا ألقّرَِبنَّ لكم صالة رسول هللا صَ 

الصبح يدعو للمؤمنني ويلعن الكفار.  اآلخرة من صالة الظهر وصالة العشاء اآلخرة، وصالة
ثـََنا أبو  ويف لفظ معمٍر عن حيىي: ويذكر أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان يفعله. وَحدَّ

ثـََنا ابن عجالن، عن �فٍع، عن ابن عمر األشعث، َحدَّثَنا خ أنَّ النيبَّ َصلَّى «الد بن احلارث، حدَّ
ْدُعو يف أربعٍة، فأنزل هللا تعاىل: {لَْيَس َلَك ِمَن اَألْمِر َشْيٍء} اآلية [آل ُهللا عليِه وَسلََّم كاَن يَ 

 احلديث.]» 128عمران: 
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، َحدَّثَنا عبُد الصمِد، َحدَّثَنا اثبت، َحدَّثَنا هالل، عن عكرمة،  وَأْخبَـَر� أمحُد بُن إبراهيَم الدَّْورَِقيُّ
 2َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َشْهًرا ُمتَـَتاِبًعا، يف الظهِر والعصِر%ج  قـََنَت النيبُّ «عن ابن عباس قال: 

َع ُهللا ِلَمْن محَده، مَن الركعِة 37ص  %واملغرِب والِعَشاِء والصُّْبِح، يف ُدبُِر كلِّ صالٍة، إذا قاَل: مسَِ
ُن َمن خلَفه اآلخرِة، يدعو على رِْعٍل وذكوان وُعَصيََّة، عند البخاري القنوت  وقد تقدم من».ويؤمِّ

» احمللى«عن أيب جعفٍر: كل صالٍة جيهر فيها يقنت فيها. ويف » املصنف«يف املغرب والفجر. ويف 
كاَن رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َال ُيَصلِّي َصَالًة ِإالَّ «بسنٍد صحيٍح، عن البَـَراء بن عازب 

ما يعارض هذه األقوال ظاهًرا عن أيب مالك وقد جاء يف الرتمذي صحيًحا ».َهاقـََنَت ِفيْـ 
األشجعي، عن أبيه قال: صليت خلف النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فلم يقنت، وخلف أيب بكٍر 

رواه »: كتاب القنوت«وعمر وعثمان وعليٍّ فلم يقنتوا، � بين إنه حمدث. زاد ابن منده يف 



وملا سئل عنه ابن عمر مل يعرفه، وقال: أَْيٍش » املصنف«ثقات عن أيب مالٍك. ويف مجاعة من ال
القنوُت؟ قيل: يقوم الرجل ساعًة بعد القراءة يدعو فقال ابن عمر: ما شعرت، وسنده ال أبس 
به. ويف لفٍظ: ما شهدت وال علمت. وملا قنت عليٌّ يف الصبح أنكر الناس ذلك، فقال: إمنا 

من عند� وما يقنت، وإمنا قنت بعد ما أاتكم.  عدو�. وقال ابن جعفٍر: خرج عليٌّ استنصر� على 
» احمللى«يقوله أليب إسحاق. وسئل سعيد بن جبٍري عن القنوت، فقال: إذا قرأت فاركع. ويف 

روينا عن ابن عباس أنه مل يقنت. وعن عبد الرزاق، عن معمٍر، أن الزهري كان يقول: من أين 
َا قـََنَت رسو «نوت؟ وتعجب: أخذ الناس الق ًما مث ترَك ذلكَ ِإمنَّ ». ُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َأ�َّ

 قال أبو حممٍد: فهذا الزهري جهل القنوت ورآه منسوًخا.
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وقال ابن أيب جنيٍح: سألت ساملًا، هل كان عمر يقنت يف صالة الصبح؟ قال: ال، إمنا هو شيٌء 
لقنوت إمنا يكون يف حال احملاربة فقط، : وذهب قوٌم إىل أن اأحدثه الناس. قال أبو حممدٍ 

ما «واحتجوا مبا روِّيناه من طريق ابن اجملالد عن أبيه، عن النخعي، عن علقمة واألسود قاال: 
 قنَت رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف شيٍء مَن الصََّلواِت ِإالَّ إذا حارَب، فَِإنَّه كاَن يـَْقُنُت يف

ال قـََنَت أبو َبْكٍر، وال ُعمر، وال عثمان رضي هللا عنهم حىت ماتوا، وال قنَت الصََّلواِت كلهن، و 
عليٌّ حىت َحارَب أهَل الشَّاِم، فكاَن يـَْقُنُت يف الصلوات كلهن، وكان معاوية يقنت أيًضا، يدعو  

ُهما%ج  حجة فيه إلرساله،  قال أبو حممٍد: وهذا ال».%َعَلى َصاِحِبه38ص  2كلُّ واحٍد ِمنـْ
 حجة يف املرسل. وقوله: (عْن َأِيب َبْكٍر وُعَمَر وعثماَن أَنـَُّهْم َملْ يـَْقنُـُتوا) قد صح عنهم أبثبت وال

من هذه الطريق أ�م كانوا يقنتون، واْلُمْثِبُت العاِملُ أوىل من النايف الذي مل يعلم، أو يقول: كالمها 
ما زاَل رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه «ن أنٍس تاب الدَّارَُقْطين عصحيٌح، وكالمها مباٌح. وقد جاء يف ك

نـَْيا يف سنده الربيع بن أنس، وفيه كالٌم، ال سيما من » وَسلََّم يـَْقُنُت يف صالِة الَغَداِة َحىتَّ فَاَرَق الدُّ
بن عبيد رواية أيب جعفر الرازي عنه على ما قاله ابن حبان وغريه، ورواه أيًضا من طريق عمرو 

ه من الضعفاء. ويؤوَّل على تقدير الصحة بطول القيام يف صالة الغداة، فإن طول املعتزيل وغري 
القيام يسمى قنواًت. وعنده أيًضا من حديث قيٍس، عن أابن بن تغلب، عن ابن جبٍري، عن ابن 

َيا ما زاَل رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْقُنُت َحىتَّ فَارقَ «عباٍس  نـْ يشبه أن يكون  انتهى.». الدُّ
البن رشٍد: وقال قوٌم: ال قنوت إال يف رمضان، » القواعد«هذا أمثَل من األول، وهللا أعلم. ويف 

 وقال قوٌم: يف النصف األخري منه، وقال قوٌم: يف النصف األول.
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قنوت يف املغرب، بل وقَاَل اْلُمَهلَُّب: ومل حيفظ عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه متادى على ال
ال يكاد يثبت معه. وكانت هذه السرية يف صفر، على رأس ستة وثالثني شهًرا من  تركه ترًكا

على أربعة مراحل ابملدينة، وقيل قرب َحرَِّة  -ماٍء لبين عامر بن َصْعَصَعةَ -اهلجرة، إىل بئر معونة 
، ولقب عفر الكاليب ُمالِعُب األسنَّةبين ُسَلْيم. قال ابن سعٍد: قدم أبو براٍء عامر بن مالك بن ج

بذلك لقول الشاعر خياطب أخاه: فـََرْرَت وَأْسَلْمَت ابَن أمَِّك َعامًرا ُيالِعُب َأطَراف الَوِشيِج 
املَُزْعَزِعويف شعر لبيٍد (ُمالعُب الرماح)، فأهدى للنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فلم يقبل منه، وعرض 

ي نفًرا من أصحابك إىل قومي، لرجوت أن م ومل يبعد، وقال: لو بعثَت مععليه اإلسالم فلم يسل
، قال: أ� هلم جاٌر أن يعرض هلم أحٌد، فبعث »ِإّينِ َأَخاُف َعَلْيِهْم أهَل جندٍ «جييبوا دعوتك، فقال: 

ثالثون: ستٌة » املعجم«أربعون. ويف » ُمْسَنِد السَّرَّاجِ «معه القراء، وهم سبعون رجًال. ويف 
ص  2املهاجرين، وأمَّر عليهم املنذر بن عمرو%ج  وعشرون من األنصار، وأربعٌة من

%الساعدي، الذي قال له املُْعِنق ليموَت، فخرج عليهم عامر بن الطفيل فقتلوا مجيًعا، غري 39
عمرو بن أمية الضمري وكعب بن زيد، فقال حسان بن اثبت: على قتلى املعونة فاستهلِّي بدمع 

عًال وذكوان وعصية وبين حليان استمدوا رسول هللا َصلَّى ا غَري نـَْزِرويف الصحيح أن ر العني َسحًّ 
ُهللا عليِه وَسلََّم على عدوهم، فأمدهم بسبعني من األنصار، احلديث. ورِْعل ورِْعَلة مجيًعا قبيلة 

ْكَواُن قبيلتان رِْعل: ابلكسر، َوذَ »: الصحاح«ابليمن، وقيل هم من ُسَليٍم، قاله ابن ِسْيَده، ويف 
وقال ابن دريد: رِْعَل من الرَّْعَلة، وهي: النخلة الطويلة، واجلمع: رعال، وهو ردٌّ ملا  من ُسَلْيٍم.

 قاله ابن التني: ضبط بفتح الراء، واملعروف أنه بكسرها، وهو يف ضبط أهل اللغة بفتحها.
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قيس بن هبثة بن سليم بن منصور بن وقال الرشاطي: هو رِْعُل بن مالك بن عوف بن امرئ ال
وال أعلم يف رعل »: املولد«ضر. وقال ابن دحية يف عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن م

وعصية صاحًبا له رواية صحيحة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. وُعَصيَّة هو ابن خفاف بن امرئ 
وأما عيب املزين على أيب حنيفة من ».وادرهن«القيس بن هبثة بن سليم، ذكره أبو علي اهلََجري يف 

وت، مل يثبت هبا سنٌة، فغري جيٍد ملا رواه ابن أيب شيبة، عن عبد هللا بن أنه زاد تكبريًة يف القن
حرٍب، عن ليٍث، عن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه: أن ابن مسعود كان إذا فرغ من القراءة 

ثـََنا أبو األحوص، عن مغرية، عن إبراهيم أنه  كربَّ مث قنت، فإذا فرغ من القنوت كربَّ  مث رجع. وَحدَّ
إذا أردت أن تقنت فكربِّ للقنوت، وكربِّ إذا أردت أن تركع. ويف لفٍظ: ارفع يديك للقنوت. قال: 



وعند أيب جعفر الطحاوي عنه: ترفع األيدي يف سبعة مواطن: يف افتتاح الصالة، ويف التكبري 
سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أيب يوسف، عن أيب حنيفة، عن للقنوت، احلديث. رواه عن 

مصرف عنه. قال ابن أيب شيبة: َحدَّثَنا غندر، َحدَّثَنا شعبة قال: مسعت احلكم ومحاًدا طلحة بن 
وأاب إسحاق يقولون يف قنوت الوتر: إذا فرغ كربَّ مث قنت. وَحدَّثـََنا معاوية بن هشام، َحدَّثَنا 

 ن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عبد هللا: أنه كان يرفع يديه يفسفيان، عن ليٍث، ع
القنوت. ويف رواية عبد الرمحن بن حممد احملاريب، عن ليٍث: كان يرفع يديه إذا قنت يف 

%وعن أيب عثمان النهدي: كاَن عمُر ِإَذا قـََنَت يرفُع َيَدْيِه حىت يـَْبُدَو 40ص  2الوتر.%ج 
َعاُه. وعن خالس ب َعْيِه. وعندَضبـْ البيهقي  ن عمرو أن ابن عباس قنَت هبم فرفع يديه حىت مدَّ َضبـْ

فـََلَقْد رَأَْيُت َرسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُكلََّما صلَّى «عن أنٍس يف قصة القراء وقتلهم قال: 
 ، يعين: على الذين قتلوهم.»الغداَة رََفَع َيَدْيِه َيْدُعو َعَلْيِهمْ 
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وروى مسلم عن عائشة، وسأهلا أبو سلمة عن صالة رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فقالت: 
َعْشَرَة رَْكَعًة، ُيَصلِّي َمثَان رََكَعاٍت، مثَُّ يُوتُِر، مثَُّ ُيَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ َوُهَو َجاِلٌس، فَِإَذا  َكاَن ُيَصلِّي َثَالثَ «

قَاَمِة ِمْن َصَالِة الصُّْبحِ  َأرَاَد َأْن يـَرَْكَع قَامَ  وعند ابن ».فـَرََكَع، مثَُّ ُيَصلِّي رَْكَعتَـْنيِ بـَْنيَ النَِّداِء َواْإلِ
ويف حديث أنٍس يقرأ فيهما ».قرأ فيهما بـ {ُقْل َ� أَيـَُّها الَكاِفُروَن}، و {ِإَذا زُْلزَِلِت}ي«خزمية: 

: وحنن نقرأ ابلسور القصار {ِإَذا زُْلزَِلِت}، ابلرمحن والواقعة وهو جالٌس بعدما أسنَّ. قال أنسٌ 
ه عن حديث قتادة، عن أنٍس يرفعه: {ُقْل َ� أَيـَُّها الَكاِفُروَن}، وحنومها. وملا سأل ابن أيب حاٍمت أاب

و  ُيَصلِّي بعَد الوتِر رْكَعتَـْنيِ، يقرأ يف األوىل: أبم القرآن، و {ِإَذا زُْلزَِلِت} ويف الثانية: أبم القرآن،«
قال: هذا حديٌث منكٌر من حديث قتادة. وعند الرتمذي عن أم ». {ُقْل َ� أَيـَُّها الَكاِفُروَن}

َفتَـْنيِ وهو َجالسٌ أنَّ النيبَّ صَ «سلمة:  وقال: ».لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كاَن ُيَصلِّي بعَد الوتِر ركعتِني َخِفيـْ
لنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. وذكر اخلالل يف روي حنو هذا عن أيب أمامة، وعائشة وغري واحٍد عن ا

ب منه. وقال األثرم: أن ُسَليًما كذا ذاكر أمحد هبذا احلديث، فقال: ما مسعت أبغر »: العلل«
ذكرت أليب عبد هللا حديث ميمون هذا، فقال: كان يدلس احلديث. وقال إبراهيم بن احلارث: 

تر، وأ�ا ُرِوَيت عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من وجوه، أن أاب عبد هللا سئل عن الركعتني بعد الو 
هو جالس كما جاء احلديث. وعند ما تقول فيها؟ قال: أرجو أن ال يضيق، ولكن يكون ذاك و 

أنَّ رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كاَن ُيَصلِّي ركعتِني «النسائي بسنٍد ال أبس به، عن أيب أمامة: 
 ».لوتِر وهو جالسٌ بعَد ا
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وعند الدَّارَُقْطين مثله عن أنٍس بسنٍد جيٍد، مث قال: قال لنا أبو بكٍر النيسابوري: هذه سنٌة تفرد 
ثـََنا إْمسَاِعيُل ْبُن اْلَعبَّاِس اْلَورَّاُق، َحدَّثَنا هبا أهل البصرة،  وحفظها أهل الشام. وعنده أيًضا: حدَّ
، َحدَّثَنا عبد هللا بن صاحل، َحدََّثِين ُمَعاِويَُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُشَرْيِح ْبِن ُعبَـْيٍد َعْن ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ 

نـَُفْريٍ َعْن أَبِيِه َعْن ثـَْواَبَن قال: ُكنَّا َمَع َرسول ِهللا %ْبِن 41ص  2عبد الرمحن ْبِن ُجبَـْريِ%ج 
، إِ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َسَفٍر فـََقاَل:  نَّ السََّفَر َجْهٌد َوثـُْقٌل، فَِإَذا َأْوتـََر َأَحدُُكْم فـَْليَـرَْكْع رَْكَعتَـْنيِ

َقَظ َوِإالَّ َكانـََتا َلهُ  ا ابن خزمية وابن حبان يف صحيحهما، وعندمها أيًضا، وخرجه أيضً ».فَِإِن اْستَـيـْ
وقال ».  ِوتْـَراِن يف ليلةٍ َال «عن طلق بن عليٍّ مسعت رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقول: 

الرتمذي: هذا حديٌث حسٌن غريٌب. وقد اختلف أهل العلم يف الذي يوتر من أول الليل، مث يقوم 
لم من الصحابة فمن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليه ركعة، من آخره: فرأى بعض أهل الع

يلٍة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. ويصلي ما بدا له، مث يوتر يف آخر صالته، ألنه ال وتران يف ل
وقال بعض أهل العلم من الصحابة وغريهم: إذا أوتر من أول الليل مث قام من آخر الليل فإنَّه 

تقض وتره، ويدع وتره على ما كان عليه، وهو قول الثوري، ومالٍك، وابن يصلي ما بدا له، وال ين
أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َقْد َصلَّى «املبارك، وأمحد، وهذا أصح، ألنه قد روي من غري وجٍه 

 انتهى. وهو قول أيب حنيفة رمحهم هللا تعاىل.» بعَد الوترِ 
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ثَنا َحدَّ  - 1011 - 1005(اَبُب اِالْسِتْسَقاِء َوُخُروِج النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف اِالْسِتْسَقاِء) 
ِه، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّ  ثَنا ُسْفَياُن، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب َبْكٍر، َعْن َعبَّاِد ْبِن َمتِيٍم، َعْن َعمِّ

 - 1006 - 1005¦[خ». َأنَّ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْسَتْسَقى فـََقَلَب رَِداَءهُ «زَْيٍد: 
ويف لفظ: (َخَرَج ِإَىل اْلُمَصلَّى فَاْستَـْقَبَل  ]1011 - 1010 - 1009 - 1008 - 1007

َلَة، َوحوََّل رَِداَءُه، َوَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ َجَهَر ِفْيِهَما ابلقراءةِ  ويف لفٍظ: (َخَرَج  - 1012».الِقبـْ
َنَة يـَُقوُل: ُهوَ ». فَاْسَتْسَقى َوْهٌم، َهَذا َعْبُد  َصاِحُب اَألَذاِن، وهو قَاَل أَبُو َعْبِد ِهللا: َكاَن ابُن ُعيَـيـْ

َفَدَعا َهللا قائًِما «] ويف لفٍظ: 1012¦ِهللا ْبُن زَْيِد ْبِن َعاِصِم املَاِزِينُّ َمازُِن األُْنَصاِر. [خ
ُه).قال ويف لفٍظ: (َخَرَج ِإَىل املَُصلَّى، َوقـََلَب رَِداءَ ».وَحوََّل َظْهَرُه إىل النَّاسِ «ويف لفٍظ: ».َفُسقوا

املسعودي، عن أيب بكٍر: جعل اليمني على الشمال. هذا حديٌث خرجه الستة. سفيان: وأخربين 
وقال ابن القطان: املسعودي ليس من شرط الشيخني لضعفه وشدة اختالطه، والبخاري فيما 



ن يعلق من األحاديث غري مباٍل بضعف رواهتا، فإ�ا غري معدودة فيما انتخب، مث إ� ال نعلم م
%حدثه به عبد هللا 42ص  2سفيان، فإنه يكون حمتمًال أنه%ج  وصل للبخاري اإلسناد عن

بن حممد املذكور عنه احلديث أوًال، أو حيتمل أن يكون علَّقه غري ُمَوصَّل، ولذلك ال يـَُعدُّ أحٌد 
قل لنا املسعودي يف رواة كتابه. والثاين أبو بكر الذي حدَّث عنه املسعودي يف رواة كتابه مل ي

وز أن يكون أخذها عن عباد بن متيٍم صاحب القصة، فكذلك جيوز أن عمن أخذه، وكما جي
 يكون أخذها عن غريه، فأرسلها إرساًال. انتهى كالمه.
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وفيه نظٌر من حيث زعم أ�ا تكون عن عبد هللا بن حممد فإذا كانت كذلك فصار املسعودي من 
يان موصوًال، ألنه أحال به على ما عليق، ويكون السند إىل سفرجال الكتاب املخرج هلم يف الت

قبله، وأبو بكٍر هو املذكور يف نفس السند فال حاجة إىل اخلرص، لكنه يف إيراده على عبد احلق  
كونه عزا قول املسعودي للبخاري جيد، ألن البخاري إمنا ذكره متاِبًعا أو تعليًقا، ال أصًال، وهللا 

َحدَّثَنا حممد بن الصباح، َحدَّثَنا سفيان، عن حيىي  جد� ابن ماجه رواه فقال:تعاىل أعلم. وقد و 
بن سعيٍد، عن أيب بكٍر بن حممد بن عمرو بن حزٍم، عن عبَّاٍد، مث قال: قال سفيان عن 

املسعودي: سألت أاب بكر بن حممد بن عمرو، أجعل أعاله أسفله، أو اليمني على الشمال؟ 
َيْسَتْسِقي) قال ابن األثري: هو أبلغ لفظًا من خرج  لى الشمال. قوله: (َخَرجَ قال: ال، بل اليمني ع

فاستسقى، ألن يستسقي يف موضع نصب على احلال، أي خرج مستسقًيا، فكان االستسقاء له 
الزًما يف حال خروجه، وليس كذلك (فَاْسَتْسَقى) ألنه معطوف على (َخَرَج) ابلفاء، وليس حاًال، 

غري ممتزٍج به، واألول كان االستسقاء خمالطًا له ممتزًجا به  الثاين مرتٌب على اخلروج فاالستسقاء يف
داًال على أن اخلروج كان لالستسقاء، وإن كانت األخرى كذلك، إال أن اللفظ ال يدل عليه. 

قال: ولقائٍل أن يقول: إن قوله: (فَاْسَتْسَقى) فعل ماٍض يدل على وقوع االستسقاء منه، و 
لى وقوع االستسقاء، فإنه قد ال يوجد ذلك املانع، فكان أبلغ يف َتْسِقي) مضارٌع ال يدل ع(َيسْ 

 املعىن.

)1/236( 

 

فاجلواب: أ� قدمنا أنَّ قوله (َيْسَتْسِقي) خرج مستسقًيا، ألنه يف موضع احلال، واالستسقاء يطلق 
 خلروج، ألن نية االستسقاء متقدمة عليه، واألعمال ابلنيات، فهو من حنيعليه من حني إنشاء ا



ابتدائه يف اخلروج كان مستسقًيا، وال يزال كذلك إىل أن يفرغ، مث ما أردفه من قوله: (َوَحوََّل 
%هذا الوهم املقدر أبن االستسقاء وجد منه، ووقع 43ص  2رَِداَءُه، َوَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ) يزيل%ج 

لَ وثبت  َة) يريد الشروع يف الصالة، ما قلناه، وصح ترجيحه. قال ابن العريب: قوله: (فَاْستَـْقَبَل الِقبـْ
وإال فليس يف الدعاء استقبال، وحيتمل أن يكون االستسقاء خيص االستقبالني أتكيًدا. قال ابن 

تلف قول واخ».صحيح البخاري«التني: قلب الرداء ال يكون إال عند استقبال القبلة، كما يف 
: إذا فرغ من اخلطبة، وروى عنه مالٍك مىت يستقبل القبلة، وحيول رداءه: ففي رواية ابن القاسم

يف أثناء اخلطبة، يدعو مث يستقبل الناس، ويتم اخلطبة، واختاره أصبغ، وعن عبد امللك يفعله بعد 
عن مالٍك حيوِّل قبل استقبال  صدٍر من اخلطبة، وعنه أيًضا يف آخر اخلطبة الثانية. وقال ابُن بَزِيـَْزةَ 

م من قدماء علماء األندلس، وعند القبلة. قال القرطيب: وأنكره أبو حنيفة ، وضعفه ابن سالَّ
غريمها هو سنٌة يفعله اإلمام واملأمومون. وقال الليث وأبو يوسف وحممد بن عبد احلكم وابن 

إذا حول اإلمام حول الناس  وهٍب: يقلُِّب اإلمام وحده، وليس ذلك على من خلفه. وعن مالكٍ 
اء حتويل، وقيل: حيول الناس قياًما كاإلمام. وصفة قعوًدا. وقال ابن املاجشون: ليس على النس

التحويل على ما ذكره الشافعي يـَُنكُِّس أعاله أسفله، وأسفله أعاله، ويتوخَّى أن جيعل ما على 
مين. وقال أمحد وإسحاق: جيعل شقه األمين على شقه األيسر، وجيعل اجلانب األيسر على األ

. قَاَل اْلُمَهلَُّب: قلبه على وجه التفاؤل بتحويل احلال اليمني على الشمال، والشمال على اليمني
 عما هي عليه.
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قال ابُن بَزِيـَْزَة: ذكر أهل اآلاثر أن رداءه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان طولُه أربعَة أذرٍع وشربًا، يف 
ه من َنْسِج ُعَمان، راعني وشرب. وقال الواقدي: كان طوله ستة أذرٍع يف ثالثة وشرب، وإزار عرض ذ

طوله أربعة أذرٍع وشرب، يف عرض ذراعني وشرب. وقال ابن العريب: قال حممد بن علي: َحوََّل رداءه 
فإن من ليتحول القحط. قال القاضي أبو بكٍر: هذه أمارٌة بينه وبني ربه، ال على طريق الفأل، 

لك، فإن قيل: لعل رداءه شرط الفأل أال يكون بقصد، وإمنا قيل له: حول رداءك فيتحول حا
سقط فردَّه، وكان ذلك اتفاقًا، قلنا: الراوي املشاهد للحال أعرف، وقد قرنه ابلصالة، واخلطبة، 

أيًضا  %من القول ويرجح44ص  2والدعاء، فدلَّ أنَُّه من السنة، انتهى. يشهد ملا يردُّه%ج 
أن النيب َصلَّى ُهللا «زيد: على شرط مسلٍم من حديث ابن » املستدرك«قول أيب حنيفة: ما يف 

يَصٌة َلُه َسْوَداُء، فََأرَاَد َأْن �َُْخَذ َأْسَفَلَها فـََيْجَعَلُه َأْعَالَها، فَـ  ثـَُقَلْت عليِه وَسلََّم اْسَتْسَقى َوَعَلْيِه مخَِ
الشافعي من » مسند«. وهو يف »اْألَْميَُن َعَلى اْألَْيَسِر، َواْألَْيَسُر َعَلى اْألَْميَنِ  َعَلْيِه فـََقَلبَـَها َعَلْيهِ 



حديث عباد بن متيم. وقال ابن قدامة: ال نعلم خالفًا بني القائلني بصالة االستسقاء أ�ا ركعتان، 
الثانية، وهو قول واختلف يف صفتهما، فروي أنه يكرب كتكبري العيد، سبًعا يف األوىل ومخًسا يف 

بن عمرو بن حزٍم، والشافعي، وداود،  ابن املسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأيب بكر بن حممد
وُحِكَي عن ابن عباٍس. وقيل: يصلي ركعتني كصالة التطوع، وهو مذهب مالٍك وأيب ثوٍر، 

 فًا.وإسحاق، وهو ظاهر كالم اخلَِرقي، وال يسن هلا أذاٌن وال إقامٌة، ال نعلم فيه خال
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يَزِيَد َعْن زَُهْريٍ، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َخَرَج َعْبُد ِهللا ْبُن  ذَكر البخاريُّ قَاَل لََنا أَبُو نـَُعْيٍم: - 1022
َربٍ، األَْنَصاِريُّ َوَخَرَج البَـَراُء ْبُن َعاِزٍب، َوزَْيُد ْبُن َأْرَقَم فَاْسَتْسَقى، فـََقاَم َهلُْم َعَلى رِْجَلْيِه َعَلى غَ  ْريِ ِمنـْ

] وهو عند 1022¦خَهُر ِفْيِهما اِبلِقَراَءِة، َوَملْ يـَُؤذِّْن َوَملْ يُِقْم). [فَاْستَـْغَفَر، مثَُّ َصلَّى رَْكَعتَـْنيِ جيَْ 
مسلٍم عن ابن مثىن وابن بشاٍر، عن غندٍر، عن شعبة، عن أيب إسحاق، ورواه البيهقي من طريق 
أيب غسان، عن زهٍري، وقال آخره: رواه البخاري عن أيب نعيٍم، عن زهٍري، ورواه الثوري عن أيب 

َصلَّى رَْكَعتَـْنيِ، مثَُّ فَ «ورواه شعبة عن أيب إسحاق قال: ». َفَخَطَب مثَُّ َصلَّى«ق قال: إسحا
قال: ورواية الثوري وزهري أشبه، وإمنا استسقى عبد هللا مع صغره لكونه األمري، ويف ».اْسَتْسَقى

يف اخلطبة،  هذا احلديث دليل على أال خطبة يف االستسقاء. وزعم بعضهم أن االستغفار هنا كان
سنن «ل إليه أن استسِق ابلناس. ويف بدليل رواية الثوري، وذكر ابن حزٍم أن ابن الزبري أرس

ي ما يدل على أن الذي صلى هبم ذلك اليوم زيد بن أرقم. وعند ابن ماجه بسنٍد » الَكجِّ
َتْسِقي، َفَصلَّى بَِنا رَْكَعتَـْنيِ َخَرَج َرسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَْوًما َيسْ «صحيٍح، عن أيب هريرة 

قال أبو »: العلل«احلديث. وقال اخلالل يف كتاب » َمٍة، مثَُّ َخطَبَـَنا َوَدَعا َهللا تعاىلِبَال َأَذاٍن َوَال ِإقَا
 مسعوٍد أمحد بن الفرات: هذا حديٌث غريٌب عجيٌب.
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%اثبٍت 45ص  2حبيب بن أيب%ج وسأل أابه عن حديٍث رواه »: علل ابن أيب حامتٍ «ويف 
عن عبد هللا بن ابابه، عن أيب هريرة يف االستسقاء، قال: رواه بكر بن عبد الرمحن، عن ابن أيب 

ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فقال أيب: 
عد، عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يح عندي ما رواه شعبة، عن حبيٍب، عن سامل بن أيب اجلالصح

مرسًال، وليس البن ابابه عن أيب هريرة، عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف االستسقاء معىن. قال 



عن أيب هريرة، فإذا أيب: وأما حديث داود بن علي، فإين عارضته حبديث حبيٍب، عن ابن ابابه، 
ٌة وال نقٌص، فعلمت أنه ليس لداود يف هذا احلديث معىن، وإمنا قد خرج املنت سواء ليس فيه ز�د

أراد ابن أيب ليلى حديث حبيٍب وكان ابن أيب ليلى سيِّئ احلفظ. وقال ابن قدامة: ينادى هلا 
ة قال: أرسلين أمٌري من الصالة جامعة. انتهى. وقد جاء يف حديث إسحاق بن عبد هللا بن كنان

خرَج رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه «االستسقاء، فقال ابن عباس:  األمراء، أسأل عن الصالة يف
احلديث » وَسلََّم يوًما َيْسَتْسِقي، َفَصلَّى بَِنا ركعتني بال أذاٍن وال إقامٍة، مث َخطَبَـَنا ودعا َهللا تعاىل

ًال، متضّرًِعا، َفَصلَّى ركعتِني كممتواضًعا، ُمتَـَبذًِّال، ُمَتَخشِّ « ا يصلي يف العيد، مل خيطب ًعا، ُمتَـَرسِّ
قال أبو عليٍّ الطُّوسي وأبو عيسى الرتمذي: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح، وخرَّجه ».خطَبكم هذه

، وكذا أبو حممد بن حزٍم »صحيحهما«أيًضا أبو عوانة اإلسفراييين وأبو حامت ابن حبان يف 
نهم منسواًب إىل نوٍع من ال احلاكم: رواته مصريون ومدنيون، وال أعلم أحًدا مابحتجاجه به. وق

فـََرِقَي املنَرب فَلْم َخيُْطْب ُخطََبُكْم َهِذِه، َوَلِكْن َملْ يـََزْل ِيف الدَُّعاِء، «اجلرح. وعند أيب داود: 
 ْرِسَل الوليد بن عتبة أمري املدينة.وذكر أن اْلمُ ». َوالتََّضرُِّع، َوالتَّْكِبِري، مثَُّ َصلَّى رَْكَعتَـْنيِ 
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سنة االستسقاء سنة «ند احلاكم صحيَح اإلسناد أن طلحة أرسله مروان إىل ابن عباس، فقال: وع
قلب رداءه، وصلى ركعتني، كرب يف األوىل سبع تكبرياٍت، وقرأ بـ الصالة يف العيدين، إال أنه 

لَغاِشَيِة} [الغاشية: ]، وقرأ يف الثانية {َهْل َأاَتَك َحِديُث ا1{َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اَألْعَلى} [األعلى: 
وعند احلاكم على شرط الشيخني، عن عائشة قالت: َشَكوا ِإَىل ».]، وكرب فيها مخس تكبرياتٍ 1
َربه، فـَُوِضَع َلُه ابْلُمَصلَّى، َوَوَعَد النَّاَس َرس ول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُقُحوَط اْلَمَطِر، فََأَمَر ِمبِنـْ

%َحاِجُب الشَّْمِس، 46ص  2ِه، َفَخَرَج َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، حَني َبَدا%ج يـَْوًما َخيُْرُجوَن ِفي
َربِ، فَ  َد َهللا َعزَّ َوَجلَّ، مثَُّ قَاَل: فـََقَعَد َعَلى اْلِمنـْ ِإنَُّكْم َشَكْوُمتْ َجْدَب بالدُكْم، َواْسِتْئَخاَر «َكبـََّر َومحَِ

ِن زََمانِِه َعْنكُ  اْحلَْمُد هلِلِ «، مثَُّ قَاَل: »ْم، َوَقْد َأَمرَُكُم ُهللا َأْن َتْدُعوُه، َوَوَعدَُكم اإلجابةَ اْلَمَطِر َعْن ِإابَّ
يِن، َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، يـَْفَعُل َما يُرِيُد، اللُهمَّ أَْنَت ُهللا، َال َربِّ اْلَعالَ   ِإَلَه ِمَني الرَّْمحَِن الرَِّحيِم َمِلِك يـَْوِم الدِّ

ًة َوَبَال ِإالَّ أَنْ  َزْلَت لََنا قـُوَّ َنا اْلَغْيَث، َواْجَعْل َما أَنـْ ، مثَُّ »ًغا ِإَىل ِحنيٍ َت اْلَغِينُّ َوَحنُْن اْلُفَقَراُء، أْنِزْل َعَليـْ
َأْو َحوََّل -َلَب رََفَع َيَدْيِه، فـََلْم يـََزْل ِيف الرَّْفِع َحىتَّ َبَدا بـََياُض ِإِبطَْيِه، مثَُّ َحوََّل ِإَىل النَّاِس َظْهَرُه، َوقَـ 

تَـْنيِ، فَأَْنَشَأ ُهللا َسَحابًَة فـََرَعَدْت، مثَُّ َوُهَو رَاِفٌع َيَدْيِه، مثَُّ َأقْـَبَل َعَلى النَّاِس َونـََزَل، َفَصلَّى رَْكعَ  -رَِداَءهُ 
 احلديث.» َأْمَطَرْت إبِِْذِن ِهللا، فـََلْم �َِْت َمْسِجَدُه َحىتَّ َساَلِت السُُّيولُ 
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َأَصاَب النَّاَس َسَنٌة َشِديَدٌة َعَلى َعْهِد النيبِّ َصلَّى «الشافعي بسنٍد فيه رجٌل جمهوٌل: » مسند«ويف 
ُتْم َوَلِكنَُّه ُهللا ع ال حيُِبُّ ليِه وَسلََّم َفَمرَّ هِبِْم يـَُهوِديٌّ، فـََقاَل: َأَما َوِهللا َلْو َشاَء َصاِحُبُكْم َلُمِطْرُمتْ َما ِشئـْ

، فـََقاَل: َذلِ  َألْستَـْنِصُر  َأَوقْد قَاَل َذِلَك؟ ِإّينِ «َك، فَُأْخِربَ النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِبَقْوِل اْليَـُهوِديِّ
ا وَكذا اِبلسََّنِة َعَلى َأْهِل َجنٍْد، َوِإّينِ ألََرى السََّحاَب َخارَِجًة ِمَن اْلَعْنيِ فََأْكَرُهَها، َمْوِعدُُكْم يـَْوَم َكذَ 

 عليِه اَبُب ُدَعاِء النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ ».) َفَما َأقْـَلَعِت السََّماُء ُمجَُعةً «َأْسَتْسِقي َلُكْم) احلديث، وفيه 
 وَسلََّم: اْجَعْلَها ِسِنَني َكِسِين يُوُسَف (.حديث أيب هريرة تقدم.
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َبَة، َحدَّ  - 1007 ُروٍق، ثَنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأِيب الضَُّحى، َعْن َمسْ َحدَّثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشيـْ
، قَاَل: قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َعْبِد ِهللا فـََقاَل: ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َلمَّا رََأى ِمَن النَّاِس ِإْداَبرًا

ًعا َكَسْبِع يُوُسفَ « َتَة َنٌة َحصَّْت ُكلَّ َشْيٍء، َحىتَّ َأَكُلوا اجلُُلوَد َواملَيْـ ، فََأَخَذتْـُهْم سَ »اللُهمَّ َسبـْ
ُحمَمَُّد، َواجلَِيَف، َويـَْنُظَر َأَحُدُهْم ِإَىل السََّماِء، فـَيَـَرى الدَُّخاَن ِمَن اجلُوِع، فََأاَتُه أَبُو ُسْفَياَن، فـََقاَل: َ� 

ْم، قَاَل ُهللا َعزَّ الرَِّحِم، َوِإنَّ قـَْوَمَك َقْد َهَلُكوا، فَادُْع َهللا هلَُ ِإنََّك أَتُْمُر ِبطَاَعِة ِهللا تـََعاَىل، َوِبِصَلِة 
] ِإَىل قـَْوِلِه {ِإنَُّكْم َعاِئُدوَن يـَْوَم 10َوَجلَّ: {فَاْرَتِقْب يـَْوَم أَتِْيت السََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبٍني} [الدخان: 

َرى} [الدخان:  ُن َبْطَشُة: يـَْوَم َبْدٍر، فـََقْد َمَضِت الَبْطَشُة َوالدَُّخا] َوالْ 16نـَْبِطُش الَبْطَشَة الُكبـْ
] ويف التفسري أن قريًشا ملا أبطؤوا على النيب َصلَّى ُهللا عليِه 1007¦َواللَِّزاُم آيَُة الرُّوِم). [خ
 ».اللُهمَّ اْكِفِنْيِهْم بسبٍع َكَسْبِع يوسفَ «وَسلََّم ابإلسالم قال: 
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َنَما رَُجٌل ُحيَدُِّث ِيف ِكْنَدَة، فـََقاَل: جيَِيُء ُدَخاٌن يـَْوَم الِقَياَمِة فـََيْأخُ «%لفٍظ: 47ص  2ويف%ج  ُذ بـَيـْ
َئِة الزَُّكاِم، قاَل مسروٌق: فـََفزِْعَنا، فَأَتـَْيُت ا بَن َمْسُعوٍد أبَِْمسَاِع املَُناِفِقَني َوأَْبَصارِِهْم، �َُْخُذ املُْؤِمَن َكَهيـْ

ُهللا َأْعَلُم، فَِإنَّ  وََكاَن ُمتَِّكًئا فـََغِضَب وَجَلَس، وقَاَل: َمْن َعِلَم فـَْليَـُقْل، َوَمْن َملْ يـَْعَلْم فـَْليَـُقلِ  فأْخبَـْرتُُه،
َما ُقْل ِمَن الِعْلِم َأْن يـَُقوَل ِلَما َال يـَْعَلُم: ُهللا َأْعَلُم، فَِإنَّ َهللا قَاَل لَِنِبيِِّه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: {

احلديث. ويف لفٍظ: » َطؤوا]، أنَّ قـَُرْيًشا أَبْ 86َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَ� ِمَن املَُتَكلِِّفَني} [ص: 
قال أبو الفرج: الذي أنكره ».قال عبد هللا: مضى مخٌس الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام«

اٌن �يت قبل يوم القيامة، وهو مرويٌّ عن عليٍّ وابن ابن مسعوٍد، ذهب إليه مجاعٌة وقالوا: إنه دخ



غدوُت على ابِن عباٍس ذاَت يوٍم، «يكة: عمر وأيب هريرة وابن عباٍس واحلسن، وقال ابن أيب مل
فقاَل: َما ِمنُْت الليلَة، قلت: ومل؟ قال: طلَع الكوكُب ذو الذنِب، فخشيُت أْن يطرَق 

مْن أشراِط الساعِة دخاٌن « َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وروى حذيفة بن َأسيد عن النيب».الدخان
تعاىل: {ِإ�َّ َكاِشُفو اْلَعَذاِب َقِليًال ِإنَُّكْم َعاِئُدوَن} ، يؤيده قوله »ميكُث يف األرِض أربعَني يوًما

ال  ِإنَُّكمْ «].ويف صحيح مسلٍم عن حذيفة: قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 15[الدخان: 
ُن، مث تـََرْوَن السَّاعَة حىت تروا قبلها َعْشَر آ�ٍت، أوهلا: طُُلوُع الشمِس مْن مغرهِبَا، مث الدَُّخا

 احلديث.» الدَّجالُ 
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إنَّ مْن «وذكر القرطيب أن بعض العلماء روى يف حديث حذيفة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
َألُ ما بَني املشرِق واملغرِب، ميكُث يف األرِض أربعَني يوًما، فأمَّا املؤمُن اً� ميَْ أشراِط الساعِة ُدخَ 

نَـْيِه وأذنِِه  فيصيُبُه منه ِشْبُه الزَُّكاِم، وأمَّا الكافُر فيكوُن مبنزلِة السَّْكراِن، خيرُج الدُّخاُن مْن أنِفِه وَعيـْ
مة. وروي هذا عن عليٍّ وابن عمر وابن وم القيا، قال: وقيل هذا الدخان من آاثر جهنم ي»وُدبُرِهِ 

عباٍس وابن أيب مليكة واحلسن. وقال جماهٌد: كان ابن مسعود يقول: مها دخا�ن، قد مضى 
أحدمها، والذي بقي ميأل ما بني السماء إىل األرض، وال جيد املؤمن منه إال كالزُّْكَمة، وأما الكافر 

َتِقُب مسامعه، فتنبعث عند ذلك جلنوب من اليمن، فتقبض روح كل مؤمٍن، ويبقى الريح ا فـَتَـنـْ
شرار الناس. وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح محل ذلك على قضيتني، إحدامها 

%ستقع، فأما اليت كانت فهي اليت كانوا يرون فيها كهيئة 48ص  2وقعت، واألخرى %ج 
اآل�ت والعالمات، وال  عند ظهورالدخان، وهيئة الدخان غري الدخان احلقيقي الذي يكون 

ميتنع إذا ظهرت تلك العالمات أن يقولوا: {رَبـََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإ�َّ ُمْؤِمُنوَن} [الدخان: 
]، فيكشف عنهم، مث يعودون لقرب الساعة. وقول ابن مسعوٍد مل يسنده إىل النيب َصلَّى ُهللا 12

ء النص عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خبالفه. ، وقد جاعليِه وَسلََّم، إمنا هو من تفسريه
قوله: (َحصَّْت) حباٍء وصاٍد مهملتني مشددة الصاد، أي: استأصلت وأذهبت النبات فانكشفت 

َسَنٌة حصَّاء: َجْدبٌَة قليلة النبات، وقيل: هي اليت ال نبات فيها، وكانت » احملكم«األرض. ويف 
 ل قوله: (فََأاَتُه أَبُو ُسْفَياَن) يعين صخَر بن حرٍب.جرة بدليهذه القصة قبل اهل
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َفَدَعا رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َفُسُقوا الَغْيَث، وأطبَقْت «ويف رواية أسباٍط عن منصوٍر: 
ًعاعليهم سَ  ا  ، وهو دليٌل على صدقه عندهم، إذ استشفعوا به لعلمهم إبجابة هللا دعوته، وإمن»بـْ

ُكفرهم كان حسًدا وعناًدا، نعوذ ابهلل من ذلك. واْخُتِلَف يف (اللَِّزاُم) فذكر ابن أيب حاٍمت يف 
بن   أنه القتل الذي أصاهبم ببدٍر، ُرِوَي ذلك عن ابن مسعوٍد وأيب بن كعٍب وحممد» تفسريه«

واللزام كعٍب وجماهٍد وقتادة والضحاك. قال أبو العباس القرطيب: وعلى هذا فتكون البطشة 
واحًدا. وعن احلسن: اللزام يوم القيامة، وعنه أنه موٌت، وقيل: يكون بذنبكم عذااًب الزًما لكم. 

فال  وعند اهلروي: يكون التكذيب الزًما ملن كذب حىت جيازى بعمله، وقيل: يلزمهم التكذيب
حلساب، وقال ابن اللزام: ا» احملكم«يعَطون التوبة وتلزمهم العقوبة، وقيل لزاًما: فيصًال. ويف 

العريب: والذي عندي أن املراد به: االنتقام منهم بظهوره َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، حىت يؤمنوا أو 
»: اجلامع«خذة الشديدة، ويف الوطأة األ»: احملكم«يهلكوا. و (الَوْطَأُة): البأس والعقوبة، ويف 

هم، وعند اهلروي يكون الوطُء ابلقدم وطئ فالٌن بين فالٍن وطأًة شديدًة، إذا غزاهم فأوجع في
 وابلقوائم وابخليل. (اَبُب ُسَؤاِل النَّاِس اِإلَماَم اِالْسِتْسَقاَء ِإَذا َقَحُطوا)

، َحدَّثَنا أَبُو قُـ  – 1008 َبَة، َحدَّثَنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن ِديَناٍر، َحدَّثَنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ تَـيـْ
ْعُت ابَن ُعَمَر يـََتَمثَُّل ِبِشْعِر َأِيب طَاِلٍب:قَاَل:   مسَِ
 %49ص  2%ج 

 ]1008¦[خ
 َوأَبـَْيَض ُيْسَتْسَقى الَغَماُم ِبَوْجِهِه ِمثَاُل اليَـَتاَمى ِعْصَمٌة ِلْألَرَاِملِ 
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، َوَأَ� أَْنُظُر ا ذََكْرُت قـَْوَل الشَّاِعرِ (َوقَاَل ُعَمُر ْبُن َمحَْزَة، َحدَّثَنا َساِملٌ، َعْن أَبِيِه)، قال: ُرمبََّ  – 1009
... ِإَىل َوْجِه َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْسَتْسِقي، َفَما يـَْنِزُل َحىتَّ جيَِيَش ُكلُّ ِميَزاٍب. َوأَبـَْيَض 

 ]1009¦) البيت. [خ
ضر هاشم بن القاسم، عن أيب َحدَّثَنا أمحد بن األزهر، عن أيب الن»: سننه«قال ابن ماجْه يف 

 ٍل، َحدَّثَنا عمر بن محزة فذكره.عقي
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، َعْن ُمثَاَمَة ْبِن َحدَّثَنا احلََسُن ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ِهللا األَْنَصاِريُّ، َحدََّثِين َأِيب  – 1010
اِب َكاَن ِإَذا َقَحُطوا اْسَتْسَقى اِبلَعبَّاِس، فـََقاَل: اللُهمَّ ِإ�َّ ُكنَّا َعْبِد ِهللا ْبِن أََنٍس، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَطَّ 

] 1010¦ِقَنا، قَاَل: فـَُيْسَقْوَن. [خنـَتَـَوسَُّل ِإلَْيَك بَِنِبيَِّنا فـََتْسِقيَنا، َوِإ�َّ نـَتَـَوسَُّل ِإلَْيَك ِبَعمِّ نَِبيَِّنا فَاسْ 
ة، وقال اإلمساعيلي: هذا الذي رواه يف الباب خارٌج عن هذا احلديث تفرد به البخاري عن الست

الرتمجة، إذ ليس يف هذا اخلرب أن أحًدا سأله أن يستسقي هلم، وحديث أنٍس الذي رواه ليس فيه 
َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم وبعمه، ال مسألته أن هذا املعىن بواحده، وإمنا هو االستسقاء ابلنيب 

وقال ابن املنري: وجه املناسبة التنبيه على أن للعامة حًقا على اإلمام يستسقي هلم، وهذا ظاهره. 
أن يستسقي هلم إذا سألوا ذلك، ولو كان من رأيه هو التأخري من ابب التفويض إىل التقدير. 

ْوُل َأِيب طَاِلٍب) البيت، ففاعل يستسقي حمذوٌف، وُهم الناس، ووجه مطابقة الرتمجة للحديثني (قَـ 
: (ِإ�َّ ُكنَّا نـَتَـَوسَُّل ِإلَْيَك بَِنِبيَِّك)، يدل على أ�م كانوا يتوسلون، فإن لعامة املؤمنني وكذا قول عمر

 مدخًال يف االستسقاء. انتهى. الذي يظهر أن البخاري على جاري عادته يبوِّب ملا يف بعض طرق
ا سأله األعرايب ذلك احلديث، وترك ذكره لعذٍر ما من األعذار، بيانه أن حديث ابن عمر أصله مل

 بقوله:
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َقَطَعِت السُُّبِل، فـََرَفَع النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيَديْ « 1014 - 1013 ِه َهَلَكِت اَألْمَواِل َوانـْ
، فهذا فيه كما ترى سؤال اإلمام االستسقاء عند القحط، وحديث عمر يبيِّنه ما »َفَدَعا، َفُسُقوا

ي نفسه يف احلديث عن أمحد بن فرٍح، َحدَّثَنا حممد بن مثىن، َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد أورده اإلمساعيل
%َكانُوا ِإَذا َقَحُطوا َعَلى 50ص  2أََنٍس قال:%ج  ِهللا األَْنَصاِريُّ، َحدَّثَنا أيب، َعْن ُمثَاَمَة، َعنْ 

ا اِبلنيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فـََيْسَتْسِقي َهلُْم َعْهِد َرسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، اْسَتْسَقوْ 
َعبَّاِس َيْسَتْسِقي ِبِه فـََقاَل: اللُهمَّ فـَُيْسَقْوَن، فـََلمَّا َكاَن بعُد يف إمارِة ُعَمَر، َقَحُطوا، فََأْخَرَج ُعَمُر اِبلْ 

َنا بِِه َفُسِقيَنا، َوِإ�َّ نـَتَـَوسَُّل ِإلَْيَك  ِإ�َّ ُكنَّا ِإَذا َقَحْطَنا َعَلى َعْهِد نَِبيََّك َصلَّى هللاُ  عليِه وَسلََّم اْسَتْسَقيـْ
واستسقاء عمر »: احملكم«] ويف 1014 - 1013¦[خ». اليوَم ِبَعمِّ نَِبيَِّنا فَاْسِقَنا، قَاَل: َفُسُقوا

وقيل: ألنه  ابلعباس، ألن كعًبا قال: إن بين إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا أبهل بيت نبيهم، 
كان أمسَّ الناس ابلنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وأقرهبم إليه رمحًا، فأراد عمر أن يصلها ليتصل هبا 

ى ُهللا عليِه وَسلََّم، وزعم ابن قدامة أن ذلك كان عام الرمادة. إىل من كان �مر بصلة األرحام َصلَّ 
ر الصديق إذا بعث جنًدا إىل أهل الردة، لسيٍف، عن أيب سلمة: كان أبو بك» الردة«ويف كتاب 

خرج ليشيعهم، وخرج ابلعباس معه، فإذا وجههم قال: � عباس استنصر وأ� أؤمن، فإين أرجو 



نيب هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. انتهى. فكان هذا هو سلف عمر يف أال خييب دعوتك ملكانك من 
 ذلك.
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املسيب، أخربين من شهد عمر يستسقي ابلناس، فقال العباس:  عن ابن »: مسند احلميدي«ويف 
اء هبا يزعمون أ�ا تعرتض بعد سقوطها يف األفق سبًعا، قال: كم بقي من نوء الثر�، قال العلم

من » كتاب االستسقاء«فما مضت سابعٌة حىت ُمِطْر�. وذكر اإلمام أبو القاسم بن عساكر يف 
ن عبد هللا عن عكرمة عن ابن عباس أن العباس قال ذلك حديث إبراهيم بن حممد عن حسان ب

ن عندك ماًء، فانشر السحاب، مث أنزل منه املاء، مث أنزله علينا، اليوم: اللَّهمَّ إن عندك سحااًب، وإ
واشدد به األصل، وأطل به الفرع، وأدرَّ به الضَّْرع، اللَّهمَّ شفِّعنا يف أنفسنا وأهلنا، اللَّهمَّ إ� 

ا، يك عمن ال منطق له من هبائمنا وأنعامنا، اللَّهمَّ اسقنا سقيا وادعًة ابلغًة طبًقا جميبً شفعاء إل
اللَّهمَّ ال نرغب إال إليك، وحدك ال شريك لك، اللَّهمَّ إ� نشكو إليك َسَغَب كل ساغب، وَعَدَم  

فلمَّا « كل عادٍم، وجوع كل جائٍع، وُعْري كل عاٍر، وخوف كل خائٍف. ويف حديث أيب صاٍحل:
بيك وِصْنو أبيه، فاسقنا الغيث، صعَد عمُر ومعه العباُس املنَرب، قال عمُر: اللَّهمَّ إ� توجَّْهَنا ِبَعمِّ ن

%، مث قال: قل � أاب الفضل، فقال العباس: اللَّهمَّ إنه مل 51ص  2وال جتعلنا من القانطني%ج 
يب القوم إليك ملكاين من نبيك، وهذه  ينزل بالٌء إال بذنٍب، ومل يكشف إال بتوبٍة، وقد توجه

يث، قال: فَأْرَخِت السماء شآبيب مثل أيدينا إليك ابلذنوب، ونواصينا ابلتوبة، فاسقنا الغ
أليب العباس النسوي أن العباس قال يومئٍذ وعيناه » احملتكرين«احلديث. وروينا يف كتاب » اجلبال

لراعي ال هتِمُل الضالة، وال تدع الكسري بدار تنضحان وسبابته جتول على صدره: اللَّهمَّ أنت ا
وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السر وأخفى، اللَّهمَّ  مضيعٍة، فقد َضرََع الصغُري، ورقَّ الكبري،

فأغثهم بغياثك قبل أن يقَنطوا فيهِلكوا، فإنه ال يَيأس من روح هللا إال القوم الكافرون، فسقوا 
 لوقتهم.
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ابن عفيٍف فيما ذكره الزبري: ما زاَل عباُس بن شيبة غايًة للناِس عنَد تنكُِّر ويف ذلك يقول 
سماُء لصوتِِه ملا دعا بدعاوِة اإلسالِم فُتَحت لُه أبواهُبا ملَّا دعا فيها جبنٍد األ�ِمرجٌل تفتَّحِت ال

ل حسان بن اثبٍت رضي هللا ُمْعَلِمني كراِمَعرَفت قريٌش حَني قاَم مقاَمُه فيِه لُه فضًال على األقواِموقا



نيبِّ وصنِو والِدِه الذي ورَث عنه: سأَل اإلماُم وقْد تتابَع َجْدبُنا فسقى الغمام بغرَِّة العباِس عمِّ ال
النيبَّ بذاَك دوَن الناِسوقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أيب هلٍب: بعمِّي سقى ُهللا احلجاَز وأهَلَه 

جََّه ابلعباِس يف اجلدِب راغًبا فما كرَّ حىت جاَء ابلدميِة املطْروهنا عشيَة يستسقي بشيبِتِه عمْر تو 
ْسَتْسَقى الَغَماُم ِبَوْجِهِه) وهو كيف قال أبو طالٍب هذا، واستسقاؤه سؤاٌل يف قوله: (َوأَبـَْيَض يُ 

استسقاء  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إمنا كانت بعد وفاته؟.قال السَُّهيلي: اجلواب أن أاب طالٍب حضر
َقَة بنَت% ص  2ج عبد املطلب والنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم معه، وذلك أن اخلطايب ذكر أن رُقـَيـْ

تتابعْت على قريٍش سنواٌت َأْحنَلت الظِّْلَف، وَأرَقَِّت العظَم، فبينا أ� «%أيب صيفي قالت: 52
انظروا رجًال ُطواًال ُعظاًما أبيض بضًّا أشّم راقدٌة أو ُمَهوِّمٌة إذا أ� هباتٍف يصرُخ � معشَر قريٍش، 

ِن العرنني، فليخلص هو وولده وولد ولده، وفيهم الطيب الطاهر ، أال فـَْلَيْسَتْسِق الرجل وليؤمِّ
القوُم، فلما قصصت رؤ�ي، قالوا: هذا شيبُة احلَْمِد، فلما ارتقى أاب قـَُبيٍس اعتضد ابن ابنه 

مئٍذ غالٌم قد أيفع، مث استسقى فما راموا والبيِت حىت انفجرت حممًدا فرفعه على عاتقه، وهو يو 
 احلديث. انتهى.» السماء مبا هبا
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للدينوري: أن أاب طالٍب استسقى ابلنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بعد وفاة » اجملالسة«وروينا يف كتاب 
 بذلك مجاعٌة منهم الشيخة املسندة أم وهو أمسُّ من الذي ذكره السَُّهيلي، َأْخبَـَر�َ عبد املطلب، 

اخلري عائشة بنة علي احلمريية قراءًة عليها، َأْخبَـَرَ� اإلمام قراءًة عليه، َأْخبَـَرَ� اإلمام أبو القاسم 
الفراء، َأْخبَـَرَ� أبو  هبة هللا بن علي بن سعود البوصريي، َأْخبَـَرَ� أبو احلسن علي بن احلسني

ن احلسن بن إمساعيل النضر، َأْخبَـَرَ� الغساين، َأْخبَـَرَ� والدي، قال: َأْخبَـَرَ� القاسم عبد العزيز ب
اإلمام أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي رمحه هللا تعاىل. و (الثَِّماُل): بكسر الثاء املثلثة، 

جممع «يطعمهم. ويف  لليتامى، يقال: َمثََلُهم يـَْثُمُلُهم إذا كانقال ابن األنباري: معناه مطعٌم 
فالن مثال بين فالن أي » احملكم«يقال: هو ِمثَاُل قومه إذا كان يقوم أبمرهم، ويف » الغرائب

عمادهم، وعند ابن التني: هو املُطِعم يف الشدَّة. وقوله: (ِعْصَمٌة ِلْألَرَاِمِل) أي يـَنَـْلَن بربكته وفضله 
ع أرمل، وهو الذي نَِفَد زاده، قال ابن سيده: رجٌل ا يقوم هلن مقام األزواج. و (اْألَرَاِمل): مجم

أرمٌل، وامرأٌة أرملٌة، وهي احملتاجة، وهي األرملة واألرامل واألراملة َكسَُّروه تكسري األمساء لغلبته، 
اٍل أرامل، بعد أن يكونوا وكل مجاعٍة من رجاٍل ونساٍء، أو رجاٍل دون نساٍء، أو نساٍء دون رج

قالوا: وال يقال رجٌل أرمل، ألنه ال يكاد يذهب زاده بذهاب امرأته إذ مل » عاجلام«حمتاجني. ويف 
 تكن قـَيَِّمًة عليه ابملعيشة خبالف املرأة.
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% أحبُّ أن 53ص  2وقد زعم قوٌم: أنه يقال رجٌل أرمٌل إذا ماتت امرأته، قال الشاعر:%ج 
جعل الضب أرمل، ألنه يكون أمسن له، ألنه الشتاء أرمالقالوا: فأصطاد ضبًّا سحبال رعى الربيع و 

إذا كان ذا ِسفاٍد هزل، ومنه قول احلطيئة: هذي األرامُل قد قضَّيَت حاجَتها فمن حلاجة هذا 
األرمل الذكِر؟ قال: ولو أن رجًال أوصى لألرامل مباٍل لوجب أن يعطى ملن مل يكن هلا زوٌج من 

ال: وأنكر هذا أكثر الناس، وقالوا لو وجب هذا بطل امرأٌة من الرجال. ق النساء، وملن مل يكن له
االشتقاق، إذ كان االشتقاق يوجب أال يكون الذكر أرمًال مبوت امرأته، ويوجب كون املرأة على 
ذلك، قالوا: وليس يف قول الشاعر: هذي األرامل حجٌة، ألنه مل يرد ابألرامل من ذهب عياله، 

ذا ليس يف قول اآلخر: رعى الربيع والشتاء أرمالحجٌة، ألن  الذي ال زاد له، وكوإمنا أراد الفقري
أرمًال انتصب، ألنه حاٌل من الشتاء، ألن الشتاء يذهب أموال الناس جلدبه فهو حال منه، قالوا: 

وإمنا يقال رجٌل أرمٌل على الشذوذ، كما يقال للعجوز شيخة، فلو قال رجٌل يف وصيته: يدفع 
ئز شيٌء، وإن كانت العرب قد قالت يف شذوذ الكالم للعجوز يوخ مل يعط منه للعجامايل للش

شيخٌة، وكذا قالوا: غالٌم وغالمٌة ومن يقول للذكر أرمل قول، لو قال: مايل للغلمان مل يعط منه 
 اجلواري شيًئا، وهذا مناقٌض وهللا تعاىل أعلم.
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لي اجلزائري رمحه هللا تعاىل قراءًة عليه وأ� َأْخبَـَرَ� اإلمام الرحلة أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن ع
بَـَرَ� أبو الكرم الحق بن عبد املنعم قراءًة عليه، َأْخبَـَرَ� احلافظ أبو حممد املبارك بن علي أمسع، َأخْ 

البغدادي، َأْخبَـَرَ� اإلمام أبو احلسن عبد هللا بن أمحد بن حممد، َأْخبَـَرَ� جدي احلافظ أبو بكر 
مد بن علي بن ُدحيم، َحدَّثَنا جعفر بَـَرَ� أبو زكر� بن أيب إسحاق، َأْخبَـَرَ� أبو جعفر حمالبيهقي، َأخْ 

بن عنبسة، َحدَّثَنا عبادة بن ز�د األزدي، عن سعيِد بن ُخثَيٍم، عن مسلٍم املالئي، عن أنس بن 
َم، فقال: � رسول هللا مالٍك رضي هللا عنه قال: جاء أعرايبٌّ إىل رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّ 

َناك والعذراء 54ص  2يئط وال صيبٌّ يصيح، وأنشده:%ج  وهللا لقد أتيناك وما لنا بعريٌ  % أَتـَيـْ
يدمى لَباُ�ا َوقد ُشِغَلْت أم الصَِّيب َعن الطِّْفِل َوألقى بكفيه الصَِّيبُّ استكانًة من اْجلُوع َضعًفا َما ميُِرُّ 

ِعْلِهز الَفْسِل َولَْيَس لنا إالّ ِإلَْيك ِممَّا �َُْكل النَّاُس عندَ� سوى احلنظل العاميِّ َوالْ َوَما ُحيْلي َوَال َشْيء 
د ِفراُر� َوأَْيَن فرار النَّاس إالّ ِإَىل الرُّْسِل؟ فـََقاَم َرُسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم جير رَِداَءُه َحىتَّ صعِ 

َرب، َفَحمَد هللا َوأثْ   احلديث.». اللُهمَّ اْسِقَنا«ىن َعَلْيِه، مثَّ قَاَل: اْلِمنـْ
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َوِفيه: فَجاء أهل البطانة يصيحون: اْلَغرق اْلَغرق، َفَضِحك َرُسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َحىتَّ 
ن ينشد� شعره؟ فـََقاَل نـََواِجذه، مثَّ قَاَل: هلل درُّ أيب طَالٍب َلو َكاَن َحاضًرا َلَقرَّت َعيناُه، مَبَدت 

َعلّي: َ� َرُسول هللا َكأَنَّك أرْدت قـَْوله:|َوأَبـَْيَض ُيْسَتْسَقى اْلَغَماَم ِبَوْجِهِهَفذكر أبيااًت، فـََقاَل َصلَّى 
رجٌل من بين كَنانَة فَأَْنشد أبيااًت منها: َلك اْحلَمد َواْحلَْمد ِممَّن شكْر  ُهللا عليِه وَسلََّم: أجل، فـََقامَ 

َنا ِبَوْجه النَِّيب اْلَمَطْر َدَعا َهللا خالَقُه َدْعَوًة وأشخَص َمْعَها ِإلَْيِه اْلَبَصْر فَلم َيُك ِإالَّ كَلفِّ ا لردا ُسِقيـْ
ِإن يكن َشاِعر أحسن فقد «، َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وأسرع َحىتَّ رَأيَنا الدَُّررفـََقاَل َرُسول هللا

أو ُمرََّة بِن  -صحيح اإلسناد على شرط الشيخني عن كعب بن ُمرََّة وعند احلاكم ».َأْحَسنت
ورجح الثاين، قال: دعا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم على مضر، فأتيته فقلت: �  -كعبٍ 

ثًا ُمِغيثًا َمرِيًعا َغَدقًا «لكوا، فادع هللا هلم، فقال: رسول هللا إن قومك قد ه طَبَـًقا، اللُهمَّ اْسِقَنا َغيـْ
َر َضارٍّ  َر رَاِئٍث، َ�ِفًعا َغيـْ فسقوا. وعن جابٍر على شرط الشيخني مثله، وعن عمٍري » عاِجًال َغيـْ

َأْحَجاِر الزَّْيِت قريًبا مَن الزَّوراِء، رأيُت النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِعْنَد «موىل آيب اللحم قال: 
وقال: صحيح اإلسناد. ويف ». وْجِهِه، ال جياوُز هِبَِما رأَسهُ  قائًما َيْسَتْسِقي، رافًعا يديه ِقَبلَ 

أليب نعيم احلافظ من حديث ابن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أيب أمامة: » الدالئل«
%املسجِد َفَكبـََّر ثالَث تكبرياٍت 55ص  2عليِه وَسلََّم يوًما ُضًحى يف%ج  قاَم النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ «

 احلديث.» اللُهمَّ اْسِقَنا مث قال:
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ومن حديث ابن أيب ليلى، عن داود بن علي بن عبد هللا بن العباس، عن أبيه، عن جده: أن �ًسا 
اللُهمَّ «ى ُهللا عليِه وَسلََّم، فسألوه أن يدعو هللا أن يسقيهم، فقال: من مضر أتوا رسول هللا َصلَّ 

حاق، عن أيب ُعبَـْيَدَة بن حممد بن عمار بن �سٍر، عن احلديث. ومن حديث ابن إس» اْسِقَنا
 عليِه وَسلََّم، َوِإنَُّه ملْ َيُكْن معهم ماٌء، فَأََتوا رسوَل هللا َصلَّى هللاُ «الرُّبـَْيِع بنِت ُمَعوٍِّذ يف حديٍث: 

الرمحن بن ومن حديث عبد ».فدعا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فَأَْمَطَرْت حىت استقى الناُس وُسُقوا
حرملة عن ابن املسيب، عن أيب لبابة بن عبد املنذر قال: كأن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم على 

» صحيحه«احلديث. وخرجه أبو عوانة يف » للُهمَّ اْسِقَناا«املنِرب يوَم اجلمعِة َخيُْطَب الناس، فقال: 
َقِدَم «ث الواقدي عن مشاخيه، قال: من حديث ُعَمْري موىل آيب اللحم، عن أيب لبابة، ومن حدي

وفٌد مْن ُمرََّة بِن قـَْيٍس، ورسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف املسجِد، َفَشَكوا إليه السََّنَة، فقال 



احلديث. قال الواقدي: وملا قدم وفد » اللُهمَّ اْسِقَنا الغيثَ «هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  رسولُ 
اللُهمَّ اْسِقِهُم «ة عشر شكوا إليه اجلدب، فقال رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بيديه سالمان سن

أيب َوْجَزة: أتى وفد فـََزارََة بعد تبوك،  عن» الدالئل«احلديث. وعند البيهقي يف » الغيَث يف َدارِِهمْ 
يف االستسقاء، قال: فوهللا ما فشكوا إليه السنة، فصعد املنرب، ورفع يديه، وكان ال يرفع يديه إال 

رأوا الشمس سبًتا، فقام الرجل الذي سأل االستسقاء: � رسول هللا هلكت األموال وانقطعت 
، عن جابٍر قال: أَتِت النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم السبل. احلديث. وعند أيب داود بسنٍد جيدٍ 

ثًا ُمِغيْـ «َبواٍك، فقال:   احلديث.» ثًااللُهمَّ اْسِقَنا َغيـْ
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جاَء أعرايبٌّ إىل النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فقال: � «، عن ابن عباٍس »صحيح أيب عوانة«ويف 
جئتك من عند قوٍم ما يتزود هلم راٍع وال خيطر هلم فحٌل، فصِعد املنرب، فحمد هللا  رسول هللا لقد

أنَّ رسوَل هللا َصلَّى «نده أيًضا، عن سعد بن أيب وقاٍص احلديث. وع» تعاىل، مث قال: اللَّهمَّ اسقنا
املنافقَني: لو كاَن نبيًّا  ُهللا عليِه وَسلََّم نزل وادً� ال ماء فيه، وسبقه املشركون إىل املاء، فقاَل بعضُ 

مَّ َجلِّْلَنا الْسَتْسَقى لقومِه، فبلَغ ذلك النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فبسَط َيَدْيِه وقال: اللهُ 
%كثيًفا َقِصيًفا َدُلوقًا َخمُْلوفًا َضُحوًكا زِبـَْرًجا، ُمتِْطُرَ� ِمْنُه َرَذاًذا َقْطَقطًا 56ص  2َسَحااًب%ج 

فما رد يديه من دعائه حىت أظلنا السحاب الذي وصف. » بـَُعاقًا َ� َذا اْجلََالِل َواْإلِْكَرامِ َسْجًال 
بن سعٍد، عن جده أن قوًما شكوا إىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه  وعنده أيًضا: عن عامر بن خارجة

قال: ففعلوا فُسقوا، » اْجُثوا َعَلى الرَُّكِب، مث قولوا: � رب � رب«وَسلََّم قحط املطر، فقال: 
من حديث عمرو بن شعيب، » سنن الكجي الكبري«حىت أحبوا أن ُيْكَشَف عنهم. ورويناه يف 

اللُهمَّ اْسِق ِعَباَدَك «سول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إذا استسقى قال: عن أبيه، عن جده كان ر 
عمرو بن شعيب »: العلل«حاٍمت يف كتاب قال أبو ».وهبيمَتَك واْنُشْر رمحَتَك وأْحِي بلَدَك امليت

من حديث املسيب » كتاب االستسقاء«عن أبيه مرسٌل أصح. وروينا عن ابن عساكر احلافظ يف 
َخَرْجَنا مع النيبِّ َصلَّى ُهللا «ريك، عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، عن جده قال: بن ش

 احلديث.» تَـْنيِ عليِه وَسلََّم َنْسَتْسِقي، َفَصلَّى بَِنا رَْكعَ 
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خرَج عمُر َيْسَتْسِقي فلم يَزِْد على «بسنٍد جيٍد إىل الشعيب قال: » سنن سعيد بن منصورٍ «ويف 
رأيناك اْسَتْسَقْيَت؟ فقال: لقد طلبُت الغيَث ِمبََجاديِح السماء الذي غفار، فقالوا: ما االست

َزُل به املطر، مث قرأ {اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مثَُّ ُتوبُوا ِإلَْيِه} اآلية [هود:  وخرجه أبو بكٍر يف ]». 52ُيْستَـنـْ
عن  يب مروان األسلمي،عن وكيٍع، عن عيسى بن حفص بن عاصٍم، عن عطاء بن أ» مصنفه«

من حديث شريٍك، عن عطاء بن » مراسيل أيب داود«أبيه قال: خرجنا مع عمر، احلديث. ويف 
َنا وَهَلْكَنا،  يسار أن رجًال من جنٍد أتى رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فقال: � رسول هللا أْجَدبـْ

هذه األحاديث ترجيٌح ملا يقوله أبو  لََّم، احلديث. يففادع هللا، فدعا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
حنيفة وإبراهيم النخعي ليس يف االستسقاء صالٌة يف مجاعٍة. قال أبو حنيفة: فإن صلى الناس 
وحداً� جاز، وإمنا االستسقاء: الدعاء واالستغفار، وخالفه صاحباه، فقاال بقول اجلماعة. قال 

ركها عمر حني استسقى ابلعباس. فثبت أن لصالة واجبة ملا تلو كانت ا»: األسرار«الدبوسي يف 
األخبار اليت فيها الصالة إما أن تكون وًمها، وإما كانت يف ابتداء اإلسالم قبل بيان منازل 

الفرائض والنوافل والواجب، وهللا تعاىل أعلم. وأما قول النووي: مل يقل هذا أحٌد غري أيب حنيفة 
%بسنٍد صحيٍح أنه خرج مع 57ص  2بة%ج كى عنه ابن أيب شيفغري جيٍد، ألن إبراهيم ح

املغرية بن عبد هللا يستسقي، قال: فصلى املغرية، ورجع إبراهيم حيث رآه يصلي، وذكره أيًضا 
عنه بسنٍد جيٍد كذلك، وزعم ابن بَزِيـَْزَة أن ذلك مذهبه. وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: ليس تقصري من قصر 

 ها، بل الذي رواها أوىل، أل�ا ز�دٌة جيب قبوهلا.ة حجة على من ذكر من الرواة، فلم يذكر الصال
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ُحيَْمُل قول من مل يذكر ذلك على النسيان أو ألن بعضها كان يف خطبة »: شرح املهذب«ويف 
 تفى هبا، ولو مل ُيَصلِّ أصًال كان بياً� جلواز االستسقاء ابلدعاء بالاجلمعة وتعقبه صالة اجلمعة فاك

صالٍة وال خالَف يف جوازه. انتهى. أما محله على نسيان الراوي فمتعذٌر أل� حكينا عن بضعة 
عشر صحابًيا استسقاه بغري صالٍة، أفيجوز ألحٍد دعوى النسيان على هؤالء اجلماعة؟ والذي 

هللا عليه أن األمرين جائزان إن شاء صلى وإن شاء مل يصلِّ وتتفق األحاديث و ينبغي أْن ُحيَْملَ 
تعاىل املوفق. وقوله: (بـَْعَضَها َكاَن يوَم اجلُُمَعِة) كأنه يشري إىل حديث أنٍس اآليت وحديث أولئك 

 املتقدمني ليس فيه مجعٌة. (اَبُب اِالْسِتْسَقاِء ِيف املَْسِجِد اجلَاِمِع)
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 منٍَِر، أَنَُّه ثَنا َشرِيُك ْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َسَالٍم، َحدَّثَنا أَبُو َضْمَرَة، َحدَّ  – 1013
َربِ، َوَرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ  َع أََنًسا ذََكَر َأنَّ رَُجًال َدَخَل يـَْوَم اجلُُمَعِة ِمْن اَبٍب َكاَن ِوَجاَه اِملنـْ  عليِه مسَِ

َرُسوَل ِهللا: َهَلَكِت   عليِه وَسلََّم قَائًِما، فـََقاَل: �َ وَسلََّم قَائٌِم َخيُْطُب، فَاْستَـْقَبَل َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ 
َقَطَعِت السُُّبُل، فَادُْع َهللا َأْن يُِغيثـََنا، فـََرَفَع َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيَديْ  ِه، اَألْمَواُل، َوانـْ

َما نـََرى ِيف  ] قَاَل أََنٌس: َال َوهللاِ 1013¦[خ». ِقَنااللُهمَّ اْسِقَنا، اللُهمَّ اْسِقَنا، اللُهمَّ اسْ «فـََقاَل: 
نَـَنا َوبـَْنيَ َسْلٍع ِمْن بـَْيٍت َوالَ َداٍر. قَاَل: َفَطَلَعْت ِمْن َورَائِ  ِه السََّماِء ِمْن َسَحاٍب َوالَ قـََزَعة َوَال بـَيـْ

َتَشرَ  َنا الشَّْمَس ْت مثَُّ َأْمَطَرْت، قَاَل: فـََوِهللا َما َسَحابٌَة ِمْثُل التـُّْرِس، فـََلمَّا تـََوسََّطِت السََّماَء، انـْ رَأَيـْ
ًعا، قَاَل: مثَُّ َدَخَل رَُجٌل ِمْن َذِلَك الَباِب ِيف اجلُُمَعِة املُْقِبَلِة، َوَرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ  َم َسبـْ

السُُّبُل، فَادُْع َهللا  ِهللا: َهَلَكِت األَْمَواُل َوانـَْقَطَعتِ  قَائًِما َخيُْطُب، فَاْستَـْقبَـَلُه قَائًِما، فـََقاَل: َ� َرُسولَ 
اللُهمَّ «%َيَدْيِه، مثَُّ قَاَل: 58ص  2َأْن ُميِْسكَها، قَاَل: فـََرَفَع َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم%ج 

َنا، اللُهمَّ َعَلى اآلَكاِم َواجلَِباِل َوال َنا، َوالَ َعَليـْ قَاَل: ».الشََّجرِ  ظَِّراِب َوبُُطوِن اَألْوِديَِة َوَمَناِبتِ َحَوالَيـْ
فََأقْـَلَعْت، َوَخَرْجَنا َمنِْشي ِيف الشَّْمِس، قَاَل َشرِيٌك: َفَسأَْلُت أََنًسا: َأُهَو الرَُّجُل اَألوَُّل؟ قَاَل: الَ 

 َأْدِري.
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ٌت وعبد العزيز بن صهيٍب وقتادة وسامل رواه عن أنٍس، احلسن واثب»: الدالئل«قال أبو نعيٍم يف 
 1014ئي والزهري وحيىي بن سعيٍد األنصاري وفيه ابن عباٍس وجابر.بن أيب اجلعد ومسلم املال

». َأنَّ رَُجًال َدَخَل املَْسِجَد يـَْوَم اجلُُمَعِة ِمْن اَبٍب َكاَن َحنَْو َداِر الَقَضاءِ «ويف لفٍظ عند البخاري:  -
َوِمشَاًال، ُميَْطُروَن َوالَ ُميَْطُر فـََلَقْد رَأَْيُت السََّحاَب يـَتَـَقطَُّع َميِيًنا «يف لفٍظ: و  - 1015] 1014¦[خ

». فَاْجنَاَبْت َعِن املَِديَنِة اْجنَِياَب الثـَّْوبِ «ويف لفٍظ:  - 1016] 1015¦[خ». َأْهُل املَِديَنةِ 
َوَملْ َيْذُكْر أَنَُّه َحوََّل رَِداَءُه «: ويف لفٍظ يف حديث ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاِ  - 1018] 1016¦[خ

َلةَ َوَال اْستَـ  ويف لفٍظ: َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيُْطُب  - 1021] 1018¦[خ». ْقَبَل الِقبـْ
اْمحَرَِّت الشََّجُر، َوَهَلَكِت يـَْوَم اجلُُمَعِة، فـََقاَم النَّاُس، َفَصاُحوا، فـََقاُلوا: َ� َرُسوَل ِهللا، َقَحَط املََطُر، وَ 

َواْميُ ِهللا، َما نـََرى ِيف السََّماِء قـََزَعًة ِمْن » اللُهمَّ اْسِقَنا. َمرَّتـَْنيِ «َأْن َيْسِقيَنا، فـََقاَل:  البَـَهائُِم، فَادُْع هللاَ 
تـََهدََّمِت البُـُيوُت، فَادُْع َهللا َحيِْبْسَها  َسَحاٍب، فـََنَشَأْت َسَحابٌَة، فـََلمَّا قَاَم ِيف اجلُْمَعِة الثَّانَِيِة، َصاُحوا

َنا«اَل: فـَتَـَبسََّم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوقَاَل: َعنَّا، قَ  َنا َوَال َعَليـْ فـََتَكشَطْت َعِن » اللُهمَّ َحَوالَيـْ
 ِإَىل املَِديَنِة َوِإنـََّها َلِفي ِمْثِل اِإلْكِليِل. املَِديَنة، َفَجَعَلْت متطُر َحْوَهلَا َوَما متطُر اِبْلَمِديَنِة َقْطَرة، فـََنَظْرتُ 
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فـََرَفَع النَِّيبُّ َصلَّى «وفيه: » أََتى رَُجٌل َأْعَراِيبٌّ ِمْن َأْهِل الَبْدوِ «ويف لفٍظ:  - 1029] 1021¦[خ
ِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْدُعوَن) وفيه:  عليِه وَسلََّم َيَدْيِه َيْدُعو، َورََفَع النَّاُس أَْيِديـَُهْم َمَع َرُسو هللاُ 
:  - 1030] 1029¦[خ». َ� َرُسوَل ِهللا، َشقَّ السََّفُر َوُمِنَع الطَّرِيقُ « ويف لفٍظ: (َوقَاَل اُألَوْيِسيُّ

َعا أََنًسا، َعنِ َحدََّثِين ُحمَمَّ  النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  ُد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َوَشرِيٍك، مسَِ
ويف لفٍظ: (فـَثَاَر َسَحاٌب َأْمثَاُل  - 1033] 1030¦[خ». أَنَُّه رََفَع َيَدْيِه َحىتَّ رَأَْيُت بـََياَض ِإْبطَْيهِ 

َربِِه َحىتَّ رَأَْيُت املََطَر يـََتَحاَدُر َعَلى ِحلَْيِتهِ اجلَِباِل، مثَُّ َملْ يَـ  َفَما َجَعَل َرُسوُل ِهللا «)، وفيه: ْنِزْل َعْن ِمنـْ
 ِمْثِل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيِشُري بَِيِدِه ِإَىل َ�ِحَيٍة ِمَن السََّماِء ِإالَّ تـََفرََّجْت، َحىتَّ َصاَرِت املَِديَنُة ِيف 

%ِإالَّ 59ص  2ِمْن َ�ِحَيٍة%ج  ِة َحىتَّ َساَل الَواِدي، َواِدي قـََناَة َشْهًرا، قَاَل: َوَملْ جيَِْئ َأَحدٌ اجلَْوبَ 
نَـَنا «خبط ابن النجار احلافظ جموًدا: » ُمْسَنِد السَّرَّاجِ «] ويف 1033¦[خ». َحدََّث اِبجلودِ  َوَما بـَيـْ

َربِ) يعين: قال ».َوبـَْنيَ َسْلٍع ِمْن نـَْقٍب َوَال َدار ابن التني: قوله: (َدَخَل ِمْن اَبٍب َكاَن ِوَجاَه اِملنـْ
قبلة، انتهى. إن كان يريد ابملستدبر املنرب فصحيٌح، ولكن ال معىن لذكره، وإن كان مستدبر ال

 أراد الباب فال يتجه لباٍب يواجه املنرب أن يستدبر القبلة.
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َيْت بذلك، أل�ا بيعت يف قضاء  وقوله: (ِمْن اَبٍب َحنَْو َداِر الَقَضاِء) قال عياٌض: دار القضاء مسُِّ
ؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كان أنفقه من بيت املال وكتبه على نفسه ملَدين أمري ا

وأوصى ابنه عبد هللا أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببين عدي مث بقريٍش، فباع عبد هللا 
هذه الدار ملعاوية وقضى دينه وكان مثانيًة وعشرين ألًفا، فكان يقال هلا: دار قضاء دين عمر بن 

طاب مث اختصروا فقالوا: دار القضاء وهي دار مروان بن احلكم، وقيل: هي دار اإلمارة. خلا
انتهى. كأنه ملا قيل دار مروان ظنَّ القائل أن املراد ابلقضاء اإلمارة. وأما قوله: كان مثانيًة 

ا. فً وعشرين ألًفا فيه غرابٌة، والذي يف الصحيح وغريه من كتب املؤرخني كان ستًة ومثانني أل
وقوله: (تـََقطََّعِت السُُّبِل) أراد الطرق، ويف روايٍة <َوانـَْقَطَعت>.قال ابن التني: وهو أشبه، 

واختلف يف معناه، فقيل: ضعفت اإلبل لقلة الكأل أن يسافر هبا، وقيل: إ�ا ال جتد يف سفرها من 
إىل األسواق. قوله:  الكأل ما يبلغها، وقيل: إن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام ومل جيلبوه

(فَادُْع َهللا أن يُِغْيثَنا) كذا هو يف مجيع النسخ بضم الياء. و (اللُهمَّ َأِغثْـَنا) ابأللف رابعي من أغاث 
يُغيث، واملشهور يف كتب اللغة أنه يقال يف املطر: غاث هللا الناس واألرض، يَغيثهم بفتح الياء، 

ديث من اإلغاثة مبعىن املعونة وليس من طلب قال عياٌض: قال بعضهم: هذا املذكور يف احل



الغيث، إمنا يقال يف طلٍب: اللَّهمَّ ِغثنا. قال أبو الفضل: وحيتمل أن يكون من طلب الغيث أي: 
هب لنا غيثًا أو ارزقنا غيثًا، كما يقال: سقاه وأسقاه أي: جعل له سقًيا على لغة من فرق بينهما. 

ص  2مَّ َأِغثْـَنا) أي فرج عنا وأدركنا، فعلى هذا%ج انتهى. حيتمل أن يكون قوله: (اللهُ 
 %جوز ما وقع يف عامة النسخ.60
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يقال أغاثه هللا يغيثه، والِغياث ما أغاثك هللا به اسٌم من أغاث، »: املنتهى«قال أبو املعاين يف 
ثًة، فأُِميَت غاث واسُتعمل قال الَقزَّاُز: غاثه يـَُغوثه َغواًث، وأغاثه يُغيثه إغاواستغاثين فأغثته، و 

أغاث، ويقول الواقع يف بليٍة: اللَّهمَّ أغثين أي: فرج عين، وقال الفراء: الغيث والغوث مستعاراتن 
األوىل أغاثه وغاثه غواًث وغيااًث، و » املخصص«و » احملكم«و » املوعب«يف املعىن واألصل. ويف 

َثت األر » النبات«أعلى. ويف  ض فهي َمغيثٌة وَمغيوثٌة. أبو احلسن اللِّْحياين: أليب حنيفة: وقد ِغيـْ
أرٌض َمِغْيثٌة وَمْغُيوثٌة أي: َمْسِقيٌَّة. وَمغريٌة ومغيورٌة، واالسم: الغرية والغيث، الفراء: الغيث يـَُغور� 

ختلف العلماء يف رفع اليدين عند الدعاء: فكرهه مالٌك ويَغري�، وقد غار� هللا خبٍري: أغاثنا. وقد ا
روايٍة، وأجازه غريه يف كل الدعاء، وبعض العلماء جوزه يف االستسقاء فقط. وقال مجاعٌة من يف 

العلماء: السنَّة يف دعاء رفع البالء أن يرفع يديه وجيعل ظهرمها إىل السماء، ويف سؤال شيٍء 
َسلََّم قال: ء. وعن مالك بن يسار: أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه و وحتصيله جيعل بطنهما إىل السما

وقال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فيما ». إذا سألتُم َهللا فاْسأَُلوه ببطوِن َأُكفُِّكم وال تسألوه بظهورها«
ا رفَع الرجُل إليه إنَّ َهللا َحِييٌّ كرٌمي َيْسَتِحي إذ«رواه سلمان الفارسي من عند الرتمذي َحمسًَّنا: 

قال الرتمذي: ورواه بعضهم فلم يرفعه. و (الَقَزَعُة): مثال شجرٍة ». ائبنيَيَدْيِه أْن يـَُردَُّمهَا ِصْفًرا خَ 
قطعٌة من السحاب رقيقٌة كأ�ا ظلٌّ إذا مرت من حتت السحاب الكثري، قال: َمقاِنُب بعُضها 

، وقال أبو حاٍمت: القزع: السحاب املتفرق. »العني«يف يربي لبعٍض كأنَّ زُهاءها قـَزَُع الظِّاللذكره 
، »املوعب«ل يعقوب عن الباهلي: يقال ما على السماء قزعٌة أي شيٌء من غيٍم، ذكره يف وقا

 األزهري: كل شيٍء متفرٍق فهو قزٌع.» هتذيب«ويف 
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ويف حديث عليٍّ حني ذكر يعسوب الدين جيتمعون إليه كما جيتمع قزع اخلريف يعين قطع 
خلريف. و (َسْلٍع): بسٍني مهملٍة مفتوحٍة%ج أكثر ما يكون ذلك يف ا» احملكم«السحاب. ويف 



%والٍم ساكنٍة بعدها عٌني مهملٌة. قال ابن قـُْرُقوٍل: هو جبٌل بسوق املدينة، ووقع عند 61ص  2
و » احملكم«هٍل بفتح الالم وسكو�ا، وذكر أن بعضهم رواه بغٍني معجمٍة، وكله خطأٌ. ويف ابن س

أنشد القزَّاز:|أقمنا ثالاًث بني سلٍع وفارعوقال: فارٌع َسْلٌع موضٌع، وقيل: جبٌل، و »: اجلامع«
عب الذي »: املوعب«حصن حسان بن اثبٍت، ويف  سلع مثال كعٍب: موضع، وأنشد: إنَّ ابلشِّ

هو ابحلجاز، والبيت البن أخت أتبط شًرا. وقال »: العني«ن َسْلٍع لقتيًال دمه ما يَُطلُّصاحب دو 
السلع: جبٌل ابملدينة، وأنشد هو والزخمشري » الصحاح«ويف  البكري: هو جبٌل متصٌل ابملدينة.

ال جيوز إدخال  يف أمساء البالد البيَت لتأبََّط شًرا وكأنه غري جيٍد. وزعم اهلروي: أن سلًعا معرفةٌ 
للبيهقي وكتاب أيب نعيٍم األصبهاين وأيب » دالئل النبوة«األلف والالم عليه. انتهى. قد روينا يف 

أليب عبد هللا بن البيِّع: فطلعت سحابٌة من وراء السلع فينظر وهللا » اإلكليل«و سعيٍد الواعظ 
َفَرى، وقال: سلٌع واٍد. وزعم أبو تعاىل أعلم. ونسب البيَت احلسُن بن املظفر النيسابوري للشَّنْـ 

الفرج أن هذا البيت مصنوٌع صنعه خلف األمحر على لسان ابن أخت أتبط شًرا، واستدلَّ على 
أبن سلًعا ابحلجاز، وأتبط إمنا قُِتَل أبرض ُهَذيٍل، فأىن له سلع؟ و َ(َمَطرِت السَّماُء): َمتْطُر، ذلك 

: أصابتهم ابملطر، وأمطرهم هللا: يف العذاب خاصًة، ذكره ابن وَمَطرهْتم َمتُْطرهم َمَطًرا، وأمطرهْتم
ْحنَْتَك السماُء أي: أمطرتك، أليب حنيفة، قال أبو عبيدة: تقول أين أَ » النبات«سيده. ويف كتاب 

وأحنيناها مبكان كذا وكذا أي: أمطر�ها، وقال الفراء: قطرت السماء وأقطرت مثل مطرت 
 وأمطرت.
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مطرت السماء متُطر َمْطًرا وَمَطًرا، فاملْطر املصدر، واملَطر االسم، وفيه لغٌة أخرى » اجلامع«ويف 
وَمْطًرا، فاملْطر املصدر، واملَطر االسم، وفيه لغٌة أخرى %َمَطًرا 62ص  2ج َمَطَرْت َمتَْطر%

َمَطَرِت السماء وأمطرها هللا، » الصحاح«َمَطَرْت َمتَْطر مطًرا وكذا َأْمَطَرِت السماء ُمتطر. ويف 
أما كالم العرب فيقال: َمَطَرِت » التهذيب«و�ٌس يقولون: مطرت السماء وأمطرت مبعًىن. ويف 

ًتا): بسٍني مهملٍة مفتوحٍة بعدها ابٌء موحدٌة. وعند لسماء َوَأْمَطَرتْ ا َنا الشَّْمَس َسبـْ . وقوله: (َما رَأَيـْ
الداودي: (ِستًّا): بسٍني مكسورٍة، وفسره ستة أ�ٍم، وُوهِّم يف ذلك وليس جيًدا، بل الواهم من 

فهذا يبني صحة ما ذهب » ْخَرىِت اجلُُمَعُة األُ َفَما زِْلَنا ُمنَْطُر َحىتَّ َكانَ »: «الصحيح«ومهه، ألن يف 
إليه الداودي ويوهن قول من قال: أراد ابلسبت القطعة من الزمان، ألنه قال: أصل السبت 

َنا)، ويف مسلٍم:  الَقْطع، وإمنا أراد اليوم املسمى ابلسبت وهللا أعلم. وقوله: (اللُهمَّ َحَوالَيـْ
تقديره: اللَّهمَّ أنزل أو أمطر حوالينا وال متعلٌق مبحذوٍف  <َحْولََنا> وكالمها صحيٌح وهو ظرفٌ 



تُنزل علينا، فإن قيل إذا مطرت حول املدينة فالطريق ممتنعًة إذ مل تزل شكواهم؟ فاجلواب: أنه 
أراد حبوالينا اآلكام والظِّراب وشبههما كما يف احلديث، فتبقى الطرق على هذا مسلوكًة كما 

هي مجع َظْرب ساكِن الراء، جبٌل منبسٌط على األرض، وقيل:  : قال الَقزَّاُز:سألوا. (َوالظَِّراِب)
هو الظَِّرب على َفِعل، ويقال: ِظراب وُظُرب، كما يقال: كتاب وكتب، وخيفف فيقال: ظُْرب. ويف 
بعض احلكم: (إ�ك والرُّعب فإنه يزيل احللم كالظرب)، قالوا: وأصل الظراب ما كان من احلجارة 

رٍض حزنٍة، وكان أصله الثاين ُحمَدًَّدا وإذا كان ِخلقة اجلبل كذلك مسي بٌت يف جبٍل أو أأصله �
 الظرب: كل ما نتأ من احلجارة وُحدَّ طرفه، وقيل: هو اجلبل الصغري.» احملكم«ظراًب. ويف 
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األظراب مجع »: الغريبني«للبَـْرَمكي: الظِّراب الروايب الصغار دون اجلبل. ويف » املنتهى«ويف 
ل: َأُهَو الرَُّجُل اَألوَُّل؟ قَاَل: الَ َأْدِري، ويف موضٍع آخر: فَأََتى الرَُّجُل ب. وقول أنٍس ملا سئَظرِ 

فـََقاَل: َ� َرُسوَل ِهللا. ويف لفٍظ: جاء رجٌل فقال: ادُْع َهللا يُِغيثـَُنا. مث قال: جاء فقال. احلديث. ويف 
ص  2اَألْعَراِيبُّ. قال ابن التني:%ج  خره: فـََقاَم َذِلكَ لفٍظ يف األول: قَاَم َأْعَراِيبٌّ، مث قال يف آ

%لعلَّ أنًسا تذكر بعُد أو نسي بعِد ذكره. وقوله: (اْجنَاَبْت) قال ابن القاسم: معناه تدورت  63
كما يدور جيب القميص، وقال ابن وهٍب: معناه انقطعت عن املدينة كما يقطع الثوب، وقال 

لثوب. قال ابن التني: فيه دليٌل على أن كما خيرج اجليب عن اابن شعبان: خرجت عن املدينة  
من أودع وديعًة فجعلها يف جيب قميصه أنه يضمن، قال: وقيل ال يضمن. قال: واألول أحوط 

: إن كان هذا حمفوظًا فقد يتكلم  هلذا احلديث. وقوله: (فـََقاَم النَّاُس َفَصاُحوا) قال السََّفاُقسيُّ
لناس: الرجل، ألنه يتكلم عنهم وهم حضوٌر سامعون وحيتمل أنه يعين اب الرجل مث يصيح الناس،

لقوله، أو لعلهم صاحوا وتكلم هو عنهم استشفاًعا ابلنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إىل هللا تعاىل، 
ال فوافق قول عمر بن اخلطاب: (ُكنَّا َنْسَتْشِفُع به).و (اِإلْكِليِل): شبه عصابة مزين ابجلوهر، ويق

وقول البخاري يف اَبب رَْفِع النَّاِس أَْيِديـَُهْم َمَع اِإلَماِم: و (قَاَل أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن:  له أيًضا: التاج.
َحدَّثَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب ُأَوْيٍس) فذكر احلديث، رواه أبو نعيم احلافظ فقال: َحدَّثَنا أبو أمحد حممد 

يب قاال: َحدَّثَنا حممد بن إمساعيل الرتمذي، َحدَّثَنا العباس وإسحاق احلر  بن أمحد، َحدَّثَنا موسى بن
أيوب بن سليمان، َحدَّثَنا أبو بكٍر به. وقال: ذكره البخاري فقال: وقال أيوب بن سليمان بال 

 روايٍة.
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يمان، وعنده: وقال اإلمساعيلي: َأْخبَـَرَ� موسى بن العباس، َحدَّثَنا أبو إمساعيل أيوب بن سل
وروينا عن البيهقي: َأْخبَـَرَ� أبو القاسم عبد اخلالق املؤذن، ».َطَع الطريقُ ُحِبَس املسافُر وانـْقَ «

َأْخبَـَرَ� أبو بكٍر حممد بن أمحد بن َخْنب ببخارى، َأْخبَـَرَ� أبو إمساعيل الرتمذي، َحدَّثَنا أيوب بن 
� رسوَل هللا لَِثَق املسافُر لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فقاَل: فأتى الرجُل إىل رسوِل هللا صَ «سليمان، وفيه: 

فقال: وقال أيوب بن سليمان. » الصحيح«احلديث. مث قال أخرجه البخاري يف ». وُمِنَع الطريق
قال ابن اجلوزي: وعند البخاري (َيِشَق املَُساِفُر) أي: اشتد الضرر عليه. وقال اخلطايب: يشق 

لثق الطريق والثوب إذا أصابه ندى  هو لَِثَق من اللثق وهو الوحل، يقال:ليس بشيٍء، وإمنا 
املطر، قال: وحيتمل أن يكون مشق ابمليم، يريد أن الطريق صارت مزلًَّة زََلًقا، ومنه مشق اخلط، 

%ابن األثري: قيل معناه أتخر، وقيل: حبس، وقيل: 64ص  2وامليم والباء يتقارابن. وقال%ج 
 هذا احلديث (َبِشَق املَُساِفُر) ابلباء املوحدة، ُعَف. وعند ابن بطاٍل: وذكر الرواة يفملَّ، وقيل: ضَ 

للحياين: (َنِشَق) ابلنون وكسر الشني مبعىن » النوادر«ومل أجد له يف اللغة معًىن، ووجدت يف 
ه أبو حممد يف نشب، وعلى هذا يصح املعىن يف قوله: ُمِنَع الطَّرِيُق. انتهى كالمه. وفيه نظٌر ملا ذكر 

ن أكرب كتب اللغة يف احلديث (َبِشَق املَُساِفُر) رواه املستملي يف وهو م» الكتاب الواعي«
لكراٍع: » املَُنضَّد«كذا يعين ابلباء املوحدة، ومعىن بشق أي: ملَّ. قال: ويف » صحيح البخاري«

عنه لكثرة املطر،   بشق: أتخر، ومل يتقدم، قال: فمعىن بشق املسافر: َضُعَف عن السفر وعجز
قال » الكتاب املغيث«عن الصيد، ألنه ينفر الصيد وال يصيد. ويف  كضعف الباشق وعجزه

 البخاري: بشق أي: ائتد.
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قال أبو موسى يف رده كالم اخلطايب: إمنا هو بشق، يقال: بشق الثوب، وبشكه قطعه يف خفة 
شق طائٌر معروٌف ولو اشتق منه ِفْعل فقيل: البا» العني«يف فعلى هذا يكون بشق أي قطع به، و 

بشق لكان جائًزا.========== يف األصل: (الذين). ضبطها يف األصل بفتح الطاء 
َمَطًرا وَمْطًرا، فاملْطر املصدر، واملَطر االسم، وفيه لغٌة أخرى «والصواب ما أثبت يف املنت. قوله: 

اجملموع املغيث يف «/ب. كذا صورهتا يف األصل ويف 24بداية الورقة  تكرر يف» َمَطَرْت َمتَْطر مطًرا
(اَبُب َما يـَُقاُل ِإَذا ». أي انسدَّ ): «162أليب موسى األصفهاين (ص » غرييب القرآن واحلديث

]: املََطُر).روينا عن مجاعٍة من أشياخنا، عن 19َأْمَطَرْت) (َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: {َكَصيٍِّب} [البقرة: 
ن َبْشُكَوال، عن أيب عبد هللا حممد بن َعتَّاٍب، عن أيب املطرف القنازعي، عن أيب بن رواٍح، عن ابا

الطيب احلريري قال: َأْخبَـَرَ� أبو جعفر الطربي جبميع كتاب التفسري، قال: َحدَّثَنا حممد بن مثىن، 



، عن ابن عباٍس قال: طر. وَحدََّثِين حممد بن الصَّيُِّب: امل َحدَّثَنا أبو صاٍحل، َحدَّثَنا معاوية، عن عليٍّ
سعٍد، َحدََّثِين سلمة، َحدََّثِين عمي، َحدََّثِين أيب، عن أبيه، عن ابن عباٍس. وَحدََّثِين موسى، َحدَّثَنا 
عمرو، َحدَّثَنا أسباط، عن السُّدِّيِّ يف خٍرب ذكره، عن أيب مالٍك، وعن أيب صاٍحل، عن ابن عباٍس. 

ٍس من أصحاب النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. قال: وحدثُت عن ابن مسعوٍد عن �وعن ُمرَّة، عن 
املنجاب، َحدَّثَنا بشر بن عمارة، عن أيب روٍق، عن الضحاك، عن ابن عباٍس مثله. ويف روايته عن 

ِمَن  األمحسي، َحدَّثَنا حممد بن عبيد، َحدَّثَنا هارون بن عنرتة، عن أبيه، عنه: {َأْو َكَصيِّبٍ 
] قال: الَقْطُر. وعن عطاٍء وقتادة، وجماهٍد والربيع بن أنس: الصيب: 19} [البقرة: السََّماءِ 

] قال: أو كغيٍث من 19املطر. وقال عبد الرمحن بن زيٍد: {َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السََّماِء} [البقرة: 
 السماء.
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يِّب: الرزق. وقال سفيان: عن ابن عباٍس مجع إمساعيل بن أيب الز�د الصَّ »: تفسري الضحاك«ويف 
%كأنه يعين ما 65ص  2طر. وقال غريه: صاب وأصاب يصوب%ج الصَّيِّب: الذي فيه امل

الصيب تقديره من الفعل سيِّد وقيٌِّم وهو »: اجملاز«روِّيناه عن أيب عبيدة معمر بن املثىن يف كتاب 
عليهْم سحابٌة َصواِعُقها من صاب يصوب ينزل املطر، قال علقمة بن عبدة: كأنـَُّهُم صاَبْت 

ِديل بـَْيين وبَني ُمَغمٍَّر سَقتِك َروا� املُزن حيث َتصوبُوقال رجل من عبد ِلَطريهنَّ دبيُب فال تـَعْ 
القيس ميدح بعض امللوك ولست إلنسيٍّ ولكن ِلَمْألٍَك تنزََّل من جوِّ السماء َيصوبُوقال أبو 

�زٍل من علوٍّ إىل أسفل فقد صاب يصوب. وقال إسحاق الزجاج: الصيب يف اللغة املطُر وكلُّ 
ات مجيًعا �ء الطربي : صيٌِّب فـَْيِعٌل، وهو يف األصل َصْيِوب ولكن الواو ملا سبقها �ٌء ساكنٌة ُصريِّ

صاب املطُر صواًب وانصاب كالمها » احملكم«مشددة، وقال الفراء: هو َصِوَب مثل نَِيل، ويف 
صبَّه ٌب وصابت السماء األرض جادهتا، وصاب املاء وصوَّبه انصب، ومطٌر صوٌب وصيٌِّب وصيو 

وأراقه، والتصوب االحندار، والتصويب خالف التصعيد واإلصابة خالف اإلصعاد. ويف 
قال مشر: قال بعضهم: الصيب الغيم ذو املطر. وقال املربد: هو من صاب إذا » التهذيب«

 قصد. وقال اخلطايب: الصيب املاء الكثري الشديد.
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ِن الَقاِسِم، َعْن َحدَّثَنا ُحمَمٌَّد ْبُن ُمَقاِتٍل، َأْخبَـَرَ� َعْبُد ِهللا، َأْخبَـَرَ� ُعبَـْيُد ِهللا، َعْن َ�ِفٍع، عَ  – 1032
بـََعُه الَقاِسُم اتَ » َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكاَن ِإَذا رََأى املََطَر، قَاَل: َصيًِّبا َ�ِفًعا«َعاِئَشَة: 

ا حفص عن احملاملي َحدَّثَن» الغرائب«ْبُن َحيَْىي، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا. هذه املتابعة ذكرها الدَّارَُقْطين يف 
] وقوله: (َوَرَواُه 1032¦[خ». َصيًِّبا هنيًّا«بن عمر، أْخبَـَرَ� حيىي عن عبيد هللا ولفظه: 

، َوُعَقْيٌل، َعْن َ�ِفعٍ  ) رواه البيهقي عن أيب احلسن العلوي، أْخبَـَرَ� الفضل بن عبيٍد َأْخبَـَرَ� اَألْوزَاِعيُّ
وليد بن مسلم، َحدَّثَنا األوزاعي، حدََّثِين �فٌع فذكره بلفظ أبو حاٍمت الرازي، َحدَّثَنا نعيم، َحدَّثَنا ال

من �فع، وكان حيىي بن معني  مث قال: قد ذكر الوليد مساع األوزاعي» اللُهمَّ اْجَعْلُه َصيًِّبا َهِنيًّا«
يزعم أن األوزاعي مل يسمع من �فٍع موىل ابن عمر، قال ويشهد لقوله ما َأْخبَـَرَ� أبو عبد 

%احلافِظ، حدَّثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدَّثنا العباس بن الوليد بن 66ص  2 هللا%ج
بن حممد أخربه، فذكر هذا احلديث.  َمْزَيد، حدَّثنا األوزاعي، حدَّثنا رجل عن �فع أن القاسم

قبة بن وعند الدارقطين: قال البابِْليت عن األوزاعي عن حممد بن الوليد الزُّبَيدي عن �فع. وقال عُ 
َعلقمة: عن األوزاعي عن الزهري عن �فع قال، وهذا غري حمفوظ. قال: ورواه عبد الرزاق عن 

ًضا: عن ابن املبارك عن ُعبيد هللا عن القاسم عبد هللا عن القاسم عن حممد عن عائشة. وقيل أي
وسلَّم كان إذا عن عائشة، وال يصح. والصحيح األول. وعند أيب داود: كان النيبُّ صلَّى هللا عليه 

اللَُّهمَّ إين أعوُذ بك ِمن «رأى �ِشًئا يف ُأُفِق السَّماِء َترَك العمَل وإن كان يف صالٍة، مث يقول: 
 ».اللَُّهم َصيـًَّبا َهنيًئا«قال:  ، فإن ُمِطرَ »شّرِها
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ًبا �فًعا«وعند النسائي: كان إذا ُمِطُروا قال:  وعند ابن ماجه: إذا رأى سحااًب ».اللهم اجعله َسيـْ
اللهمَّ إ� «اآلفاق، ترك ما هو فيه وإن كان يف صالته، حىت َيستقبله، فيقول: مقبًال من أفق من 

ًبا �فًعا«، فإن ُأمِطر قال: »بهنعوذ بك من شر ما ُأْرِسل  مرتني أو ثالاًث، وإن كشفه » اللهم َسيـْ
اد هللا عز وجل ومل ُميَْطروا محَِد َهللا على ذلك. وقد جاء يف حديث أنس الذي بعُد وهو من أفر 

ويف ».كانت الريح الشديدة إذا َهبَّت ُعِرف ذلك يف وجهه صلَّى هللا عليه وسلَّم«البخاري: 
البن عساكر من طريٍق ضعيفٍة عن املطلب بن حنطب أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم  االستسقاء 

غرق، اللهم  اللهم ُسْقيا رمحٍة، وال ُسْقيا عذاٍب وال بالء وال هدم وال«كان [يقول] عند املطر: 
ِصيلي: قال ابن قـُْرُقول: ضَبَطه األَ ».على الظِّراب وَمناِبِت البحر، اللهم َحَوالَْينا وال علينا

ًبا« ويف حاشية اَألِصيلي: أظن الواو ».صاب وأصاب«ابلتخفيف، ويف رواية النسفي: » َصيـْ
ًبا«َتَصحََّفْت من األلف. وقال ابن التني:   احلسن. ويف رواية أيب ذرٍّ: ُخمَفَّف يف رواية أيب» َصيـْ



اء، واجلمع ُسُيوب، مشدد على وزن فيعل. وقال اخلطايب: السَّْيب العطاء، والسَّْيب: َجمْرى امل
 »ُنِصْرُت اِبلصََّبا«وقد ساب َيُسوب إذا جرى. اَبب قـَْوِل النَِّيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

ثـََنا ُمْسِلٌم، حدَّثنا ُشْعَبةُ  - 1035  ، َعن احلََكِم، َعْن ُجمَاِهٍد، َعْن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َحدَّ
 %67ص  2%ج 

 ]1035¦[خ». ُنِصْرُت اِبلصََّبا َوُأْهِلَكْت َعاٌد اِبلدَّبُورِ «لَّم قَاَل: النَِّيبَّ صلَّى هللا عليه وس
 بوَّب البيهقي هلذا احلديث: أيُّ ريٍح يكون هبا املطر؟

َأهِتم: حدَّثنا عبد هللا بن ُعبيد هللا عن حممد بن عمرو أن النيب صلَّى وقال الشافعي: أخربين َمن ال 
 انتهى.» ابلصبا، وكانت عذااًب على َمن كان قبلي ُنصرتُ «هللا عليه وسلَّم قال: 
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وُنصرتُه صلَّى هللا عليه وسلَّم كان يوم اخلندق، بـََعَث هللا تعاىل الصَّبا رِحيًا ابردًة على املشركني يف 
بية، تيٍة شديدِة الربد، فَأطفَأِت النرياَن، وقطَعِت األواتَد واألطناب، وأَلقَت املضارب واألخلياٍل شا

فا�زموا بغري قتال ليًال. قال تعاىل: {ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرًحيا َوُجُنوًدا َملْ تـََرْوَها} 
 ].9[األحزاب:

أن خالد بن صفوان قال: الر�ح أربع: الصبا، » األنواء« كتاب و (الصََّبا): ذكر أبو حنيفة يف
الُشْرَطْني إىل القطب، وَمَهبُّ الشَّمال فيما بني القطب إىل َمْسَقط  وَمَهبُّها فيما بني َمْطِلعَ 

الشُّْرَطني، وما بني مسقط الشُّْرَطني إىل القطب األسفل َمَهبُّ الدَّبُور، وما بني القطب األسفل إىل 
 طلع الشُّْرَطني َمَهبُّ اجلنوب.م

: الَقُبول وهي الصبا َخمَْرُجها ما بني  وُحِكي عن جعفر بن سعد بن َمسَُرة أنه قال: الر�ح ِستٌّ
 املشرقني، وما بني املغربني الدَّبُور.

 وزاد: النكباء وحموة.
 قال أبو حيىي حممد بن العالء: كافة الناس على قول خالد.

ُمْعَظم الر�ح أربع، وَحدَّهن ابلبيت احلرام، فقال: الَقُبول اليت أتيت من تِلقاء  وأما األصمعي فقال:
 وهي الصبا، والدبور اليت أتيت من ُدبُر الكعبة املَُشرَّفة. -يريد اليت َتستقبلها  - الكعبة

 قال أبو حنيفة: القبول هي املشرقية، أل�ا من ِقَبل املشرق جتيء.
 قال أبو صخر اهلَُذيل:

 ذا قلُت هذا حني َأْسُلو يَِهيُجين نسيم الصبا من حيث يطلع الفجرإ
املغربية، وهكذا هااتن الرِّحيان يف مجيع األرض، فَمهبُّ الصبا يف كل بلد  والدبور: تـَُناِوُحها وهي



 من ِقَبل َمْشرِقه، ومهب الدبور من قبل مغربه.
الثر� إىل بنات نعش، ومهب الدبور  وذُِكر يل عن ابن األعرايب أنه قال: مهب الصبا من مطلع

 من مسقط النسر الطائر إىل سهيل.
 ِعهما وتصريف األفعالويقال يف تثنيتهما ومجَْ 

 %68ص  2%ج 
 منهما: َصبا وَصْبوان وَصْبيان وَصَبوات وَأصباء، وقَبول وقبائل، وَدبُور و َدابئر.
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 ويقال: قَِبَلِت الريُح تقُبل قَبوًال، وَدبـََرت تدبُر ُدبورًا.
ْصبون وُمْدِبرون، من الدَّبور، فنحن مُ  وتقول: أقبلنا من القبول، وأصبينا من الصبا، وأدبر�

 وَمْصبُـوُّون ومصبيون، ودبر� فنحن مدبورون، والصبا ريح الربد، والدبور ريح الصيف.
وذُِكر يل عن أيب عبيدة أنه قال: الصبا اإللقاح، والدبور للبالء، وأهونه أن يكون ُغبارًا عاصًفا 

 يقذي األعني وهي أقلُّهن هبواًب.
لبيت، قيل: أل�ا حتّن إليه، والدبور اليت أتيت من خلفك إذا : الصبا ريح تستقبل ا»احملكم«ويف 

 وقفَت يف الِقبلة.
 وقال أبو علي: ويكو�ن امسًا وصفة، وُجتَمع الدَّبور على ُدبُر.

 وقال القزاز: الصبا هتب من مطلع الشمس.
 ب.[وقال] اجلوهري: إذا استوى الليل والنهار، وهي ُتسلي عن املكرو 

 تها ابأللف؛ لقوهلم: صبت الريح تصبو صبا؛ إذا هبت من هناك.قال القزاز: وكتاب
ويف التفسري: ريح الصيب هي اليت محلت ريح يوسف قـَْبل البشري إىل يعقوب، صلوات هللا 

 عليهما وسالمه، فإليها يسرتيح كل حمزون.
 وقال الداودي: وقيل القبول أل�ا كانت قبلة قبل اإلسالم.

 والدبور هي الريح العقيم. ابن التني: وهذا غلط،وقال 
 اَبب َما ِقيَل ِيف الزََّالِزِل َواْآلَ�تِ 
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ْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأْخبَـَرَ� أَبُو اْلَيَماِن، حدَّثنا ُشَعْيٌب، َأْخبَـَرَ� أَبُو الزَِّ�ِد، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن، عَ  - 1036
 تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ يـُْقَبَض اْلِعْلُم، َوَتْكثـَُر الزََّالِزُل، َويـَتَـَقاَرَب َال «قَاَل النَِّيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

». فـََيِفيضَ  َحىتَّ َيْكثـَُر ِفيُكم املَالُ  -َوُهَو اْلَقْتلُ -الزََّماُن، َوَتْظَهَر اْلِفَنتُ، َوَيْكثـَُر اْهلَْرُج 
: يعين أكثُرُه؛ لقوله صلَّى هللا عليه وسلَّم: ] قوله: (يـُْقَبَض اْلِعْلُم) قال السَّفاُقسي1036¦[خ

وقال املَُهلَّب: ظهور الزالزل ».ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق حىت �يت أمر هللا«
ْرِسُل اِبْآلَ�ِت ِإالَّ َختْوِيًفا} [اإلسراء: واآل�ت وعيد من هللا تعاىل ألهل األرض، قال تعاىل: {َوَما نُـ 

الوعيد هبذه اآل�ت إمنا يكون عند اجملاهرة واإلعالن ابملعاصي. روى ابن أيب ]، والتخويف و 59
%يف عهد النيب صلَّى 69ص  2َشْيبة عن حفص، عن لَْيث، عن َشْهر قال: زُلزِلِت املدينة%ج 

أال ترى إىل عمر بن اخلطاب ? حني زُلزِلت ».يستعتبكم فَأْعِتبوهإنَّ رَبكم «هللا عليه وسلَّم فقال: 
� أهل املدينة ما أسرَع ما أحدثُتم، وهللا لئن عادت َألخرَجنَّ من بني «دينة يف أ�مه فقال: امل

، فخشي أن تصيبه العقوبة معهم، كما قيل لرسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: أ�َلُك »أظهركم
ال ابن املنذر: وق».نعم، إذا َكُثر اخلبث، ويبعث هللا الصاحلني على نياهتم«؟ قال: وفينا الصاحلون

اخُتِلف يف الصالة عند الزلزلة وسائر اآل�ت، فقالت طائفة: يصلي عندها كما يصلي عند 
الكسوف. وروي عن ابن عباس أنه صلَّى يف الزلزلة ابلبصرة. وقال ابن مسعود: إذا مسعتم هذا 

فعي ال افزعوا إىل الصالة. وهو قول أمحد وإسحاق وأيب ثور. وكان مالك والشامن السماء ف
 ير�ن ذلك. وقال الكوفيون: الصالة يف ذلك حَسٌن.
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وأما تـََقارب الزََّمان: فزعم ابن اجلوزي أن فيه أقواًال أربعة: أحدها: أنه ُقرُب القيامة، مث املعىن إذا 
دة،  قيامة كان من شرطها الشحُّ واهلْرُج. والثاين: أنه قصر مدة األزمنة عما جرت به العاقـَُرَبت ال

والثالث: أنه ِقَصر ».حىت تكون السََّنُة كالشهر، والشهُر كاجلمعة، واجلمعُة كاليوم«كما جاء: 
ملعىن األعمار بقلة الربكة فيها. والرابع: تقارب أحوال الناس يف غلبة الفساد عليهم، ويكون ا

لشح. وذكر ابن بتقارب الزمان: أي تتقارب صفاهتم يف القبائح، وهلذا ذكر على أَثَره اهلْرج وا
قيل: معناه تطيب »: حواشي املنذري«التني أن معىن ذلك: ُقرب اآل�ت بعضها من بعض. ويف 

قيل: تلك األ�م حىت ال َيكاُد ُتستطال؛ بل تقصر. قال: وقيل على ظاهره من قصر ُمَددها. و 
منكر لغلبة تقارب أحوال أهله يف ملة الدين حىت ال يكون فيهم َمن �مر مبعروف وال ينهى عن 

الفسق وظهور أهله. قال الطحاوي: فقد يكون معناه يف ترك طلب العلم خاصة. وأما (اْهلَْرج): 
فيما » العني«وذكر صاحب ».القتل«فذُِكَر يف احلديث أ�م قالوا: � رسول هللا وما اهلْرج؟ فقال 



؛ أي: يتفاسدون. وقال ذكره ابن التـَّيَّاين أنه مثال كعب القتال واالختالط، ورأيتهم يتهارجون
%ليَت شعري أأوُل اهلْرِج هذا أم 70ص  2يعقوب: اهلْرج القتل. قال ابن قيس الرُّقـَيَّات:%ج 

فتنة يف آخر الزمان. قال: ورُِوي: زماٌن من فتنٍة غَري َهْرٍجوقال الزُّبـَْيدي: قال ابن ُدرْيد: اهلرج ال
اهلرج شدة القتل وكثرته، واهلرج  »: احملكم«، وأصله اإلكثار من الشيء. ويف »أمام الساعة هرج«

كثرة الكذب وكثرة النوم، واهلرج شيء تراه يف النوم، وليس بصادق. وفيض املال: كثرته حىت 
كه ما ال حاجة هلم به، وقيل: بل ينتشر يف الناس ويعمهم، وهو  يـَْفُضل منه أبيدي ُمالَّ

صفحة السابقة يف الربط بني ، ويف آخر ال»يف«األظهر.========== يف نص املخطوط: 
اهلَْرُج: ): «388/ 3، ونص العني (»لعب«كذا يف األصل، ويف التوضيح: ». على«الصفحات: 

 ».الِقتاُل واالختالطُ 
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، حدَّثنا ُحَسْنيُ ْبُن اْحلََسِن، حدَّثنا اْبُن َعْوٍن، َعْن َ�ِفعٍ  - 1037 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ اْبِن  َعنْ  َحدَّ
اللَُّهمَّ اَبِرْك لََنا «قَاَل: قَاُلوا: َوِيف َجنِْدَ�؟ قَاَل: قَاَل: » اللَُّهمَّ اَبِرْك لََنا ِيف َشاِمَنا َوِيف َميَِنَنا«ُعَمَر قَاَل: 

ْلِفَنتُ، َوهِبَا َيْطُلُع قـَْرُن َوا ُهَناِلَك الزََّالِزلُ «قَاَل: قَاَل: » َوِيف َجنِْد�َ «قَاَل: قَاُلوا: » ِيف َشاِمَنا َوِيف َميَِنَنا
 ]1037¦[خ». الشَّْيطَانِ 

خرَّجه الرتمذي من حديث أزهر السمان مرفوًعا، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا 
 الوجه من حديث ابن عون.

 وروي هذا احلديث أيًضا عن سامل عن أبيه عن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم.
احلَُمْيدي: اخُتِلف على ابن عون فيه فُرِوي عنه مسَنًدا، وُرِوَي عنه   نصروقال أبو عبد هللا بن أيب

موقوفًا على ابن عمر من قوله، واخلالف إمنا وقع من حسني بن حسني فإنه هو الذي روى 
الوقف، وأما أزهر وعبيد هللا بن عبد هللا بن عون فرو�ه عن ابن عون عن �فع عن ابن عمر أن 

 وسلَّم فذكر احلديث. عليه النيب صلَّى هللا
 وذَكر احلديث.» ذَكر النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم«ويف رواية: 

وقال ابن التني: قال الشيخ أبو احلسن: سقط من سنده ابن عمر عن النيب صلَّى هللا عليه 
 وسلَّم، وهذا لفظ النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم؛ ألن مثل هذا ال يُدَرك ابلرأي.

 ».فلما كان يف الثالثة أو الرابعة قال: أظنه ويف جند�«يلي مسنًدا، وفيه: مساعوخرَّجه اإل
 قال الداودي: وإمنا مل يقل يف جند� ألنه ال يدعو مبا سبق يف علم هللا خالفُه.

 هو اسم أعجمي من لغة بين حام، وتفسريه ابلعريب: خٌري طيٌب.»: التِّيجان«قال ابن هشام يف 



 مهموز األلف، وقد ال يُهَمز.كري: وقال أبو عبيد الب
ي بشامات هناك ْمحر وسود، ومل يدخلها سام بن نوح قط، كما قال بعض الناس: إنه  قيل: إنه مسُِّ

 %71ص  2%ج 
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أول َمن اختطها فُسميت به، وامسه شام ابلشني فُعرِّب فقيل سام ابلسني املهملة، وكانت العرب 
 ره وقتله نعيم الشام. قاله أبو عبيد، قال: وأنشد� ثعلب:نقص عم يقولون َمن خرج إىل الشام

 يقولون: إن الشأم يقتل أهله فَمن يل إن مل آته خبلود
 الشأم بالد عن مشأمة الِقبلة.»: احملكم«ويف 

 وأما قول الشاعر:
 أزمان سلمى ال يرى مثَلها الراؤون يف شأم وال يف عراق

 كما احتاج إىل تنكري العراق فجعل كل جزء منه عراقًا.  شاًما، إمنا نكَّره ألنه جعل كل جزء منه
 وهي الشام، والنسب إليها: شاميٌّ وشاٍم، وأشاموا القوُم: أتوا الشام أو ذهبوا إليها.

 وقال القزَّاز: فيها لغتان شام وشآم.
اقتصر وقال اجلوهري يُذَكَّر ويؤنث وال يقل شام، وما جاء يف ضرورة الشعر فمحمول على أنه 

 ن النسبة على ذكر البلد.م
َيْت بسام بن نوح ألنه أول َمن نزهلا.» البلدان«وذكر الكليب يف كتاب   أتليفه عن الشرقي: إمنا مسُِ

 قال الكليب: ومل ينزهلا سام قط.
قال: وملا ُأخرِج الناس من اببل أخذ بعضهم ُمينًة فسميت اليمن، وتشاءم آخرون فسميت 

 أرض كنعان. قال هلاالشام، وكانت الشام ي
 قال: وكان ماخل بن غابر هو الذي قسم األرض بني بين نوح صلى هللا عليه وسلم.

مسيت بذلك لكثرة قراها وتداين بعضها من »: الزاهر«وقال أبو القاسم الزجاجي يف كالمه على 
ند بعض فشبهت ابلشامات، وقال أهل األثر: مسيت بذلك ألن قوًما من كنعان بن حام خرجوا ع

 رق فتشاءموا إليها؛ أي أخذوا ذات الشأم. انتهى.التف
 وأنشد بعضهم عن امرئ القيس:

 فما َملك العراق على املعلى مبقتدر وال ملك الشآمي
» وال املَِلك الشآمي«وزعم أن الشآم لغة يف الشام، وَردَّ ذلك غري واحد، وأن صواب إنشاده: 

 ر.أيب مشَِ يعين املنسوب إىل الشام، وامسه احلارث بن 



وقال الرشاطي: قال قوم: أصله يف الكعبة؛ ألن هلا ابهبا يستقبل املطلع، فمن قابل طلوع 
 الشمس كانت اليمن عن ميينه يف شق اجلنوب والشام عن يده الشومى يف شق الشمال.
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 وقال حممد بن يزيد املَُربد: قول العرب ذهبُت الشام
 %72ص  2%ج 

ي ذهبُت شامَة الكعبة، وهذا خالف مذهب العراق ألن الشام مبهم؛ أ إمنا جاز، ومل َجيُز ذهْبتُ 
 سيبويه؛ ألنه يقول: إن هذا شاذ خارٌج عن اببه ألنه اسم ُوِضع بعينه.

وقال قوم »: اشتقاق أمساء البلدان«وقال أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر� اللغوي يف كتابه 
 مسيت شاًما من َشْوم اإلبل وهي سودها.

قال ابن املَُقفَّع: مسيت الشام بسام بن نوح صلى هللا عليه البن عساكر: » اتريخ دمشق« ويف
 وسلم وسام، امسه ابلسر�نية: شام، وابلعربانية: شيم.

قال ابن عساكر: وقيل مسيت شاًما أل�ا عن مشال األرض، وقال بعض الرواة إن اسم الشام أوًال 
ار لسبط منهم مدينة َمت على اثين عشر سهًما فصسورية، وكانت أرَض بين إسرائيل، ُقسِّ 

شامرين، وهي من أرض فلسطني فصار إليها متجر العرب يف ذلك الدهر، ومنها كانت ِمريهتم 
 فَسمَّوا الشام بشامرين، مث حذفوا فقالوا الشام.

 وقال ابن قـُْرُقول: يقال ُمَسهًَّال ومهموزًا.
لنسب، أعين فتح اهلمزة. كما ود، وأابه أكثُرهم إال يف اوقال أبو احلسني بن َسرَّاح: مهموز ممد

 اخُتِلف يف إثبات الياء مع اهلمزة املمدودة فأجازه سيبويه ومنَعه غريه.
 وقال ابن التني: يذَكَّر ويؤنث.
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بُوَن} [الواقعة َعبَّاٍس: ] َوقَاَل اْبُن 82:اَبب قـَْوِل اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ: {َوَجتَْعُلوَن ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ
ي يف  فقال: حدَّثنا إبراهيم عن أبيه عن » تفسريه«ُشْكرَُكْم. هذا التعليق ذكره عبد بن ُمحَْيد الَكشِّ

عكرمة عن مواله: {َوَجتَْعُلوَن رِْزَقُكْم} قال: جتعلون شكركم. وحدثين حيىي بن عبد احلميد عن ابن 
بُوَن} قال: االستسقاء ابألنواء. قال: َعُلوَن ِرْزَقُكْم عيينة عن عمرو عن ابن عباس: {َوجتَْ  أَنَُّكْم ُتَكذِّ

وحدَّثنا إبراهيم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم قال يوًما 



إنه يقول: إن الذين «قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: » هل تدرون ماذا قال ربكم؟«ألصحابه: 
فقد كفر ابهلل تعاىل وآمن بذلك النجم، والذين يقولون: ُسقينا سَقى بنجم كذا وكذا يقولون: نُ 

ويف تفسري ابن عباس مجَع إمساعيَل بن أيب ز�د الشامي وروايَته ».ابهلل فقد آمن ابهلل وكفر ابلنجم
بُوَن} قال: وذلك أن النيب  م صلَّى هللا عليه وسلَّ عن الضحاك عنه: {َوَجتَْعُلوَن ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ
%وهو 73ص  2مرَّ على رجل وهو َيستقي بَقَدح له ويصبه يف ِقْربَة من ماء السماء،%ج 

بُوَن} يعين املطر، حيث  يقول: ُسقينا بِنَـْوء كذا وكذا، فأنزل هللا تعاىل: {َوَجتَْعُلوَن ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ
عباس قال: ُمِطر الناس على من حديث ابن » مسلم صحيح«يقولون: ُسقينا بنوء كذا وكذا. ويف 

أصبح من الناس شاكًرا «عهد رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، فقال النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم: 
قالوا: هذه رمحة وضعها هللا تعاىل. وقال بعضهم: لقد صَدق نـَْوء كذا، فنزلت هذه ». ومنهم كافًرا

بُوَن}.ْزَقُكْم أَنَُّكْم اآل�ت: {َوَجتَْعُلوَن رِ   ُتَكذِّ
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عن الكليب: أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم عطش » مقامات التنزيل«وذكر أبو العباس يف 
قالوا: وهللا ما هو ِحبِني » إن ُسقيتم قلتم ُسقينا بنوء كذا وكذا؟ لعلكم«أصحابُه فاستسقوه فقال: 

النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم برجل يغرف يف َقدح ويقول: ُمِطر� األنواء، فدعا َهللا َفُمِطروا، فمر 
بنوء كذا وكذا. فنزلت. قال: وأما السُّدِّي فروى عنه احلكم قال: أصابت قريًشا سنًة شديدة 

لنيب صلَّى هللا عليه وسلَّم أن يستسقي، فدعا فأُمِطروا، فقال: بعضهم ُمطر� بنوء كذا فسألوا ا
وجتعلون «. قال السُّدِّي: وحدثين عبُد خٍري، عن علي أنه كان يقرؤها: وكذا. فنزلت اآلية

وقال عبد بن محيد: حدَّثنا عمر بن سعد وقَبيصة عن سفيان عن عبد األعلى عن أيب ».ُشكركم
وحدثنا أبو نُعيم، حدَّثنا ».وجتعلون ُشكركم أنكم تكذبون«رمحن قال: كان علي يقرأ: عبد ال

ى، عن أيب عبد الرمحن، عن علي، عن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم أنه إسرائيل، عن عبد األعل
بُوَن} [الواقعة: ولون: مطر� بنوء  جتعلون شكركم، تق«] قال: 82قرأ: {َوَجتَْعُلوَن ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ

حسن ، وهو يف العربية »جتعلون شكركم«للفراء: جاء يف األثر: » املعاين«وروينا يف ».كذا وكذا
أن تقول: جعلَت ز�ريت إ�ك أنك استخففَت يب، فيكون املعىن: جعلت ثواب ز�ريت اجلفاء،  

ون شكركم أنكم وجتعل«للزجاج: وُقرِئْت: » املعاين«كذلك: جعلتم شكر الرزق التكذيب. ويف 
، وال ينبغي أن يقرأ هبا خلالف املصحف، وقد قالوا: إن تفسري رزقكم ها هنا الشكر. »تكذبون

ُرِوي: قد رزقين شكري، وليس رزقي يف معىن شكري، فصحيح إمنا الكالم يف قوله: {َوَجتَْعُلوَن و 
كذبون يف ذلك. ويف ِرْزَقُكْم} يدل على معىن: وجتعلون رزقكم أن تقولوا ُمطر� بنوء كذا فتَ 



بن املعىن وجتعلون نصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. حديث زيد »: تفسري أيب القاسم اجلوزي«
 ] تقدم.1038خالد [
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َرَة َعن النَِّيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم:  هذا التعليق ».َمخٌْس َال يـَْعَلُمُهنَّ ِإالَّ اهللَُّ تـََعاَىل «َوقَاَل أَبُو ُهَريـْ
تقدم ِذْكره يف ابب سؤال جربيل النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم عن اإلميان واإلسالم، رواه عن 

ثـََنا ُحمَمَُّد  - 1039ثنا إمساعيل بن إبراهيم، أخرب� أبو حيان، عن أيب زرعة عنه.مسدد، حدَّ  َحدَّ
ِديَناٍر، َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل النَِّيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: ْبُن يُوُسَف، حدَّثنا ُسْفَياُن، َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن 

ِإالَّ اهللَُّ: َال يـَْعَلُم َأَحٌد َما َيُكوُن ِيف َغٍد، َوَال يـَْعَلُم َأَحٌد َما َيُكوُن ِيف ِمْفَتاُح اْلَغْيِب َمخٌْس َال يـَْعَلُمَها «
ِسُب َغًدا، َوَما َتْدِري نـَْفٌس أبَِيِّ َأْرٍض َمتُوُت، َوَال يَْدِري َأَحٌد َمَىت اْألَْرَحاِم، َوَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َماَذا َتكْ 

، ويف لفظ: مث قرأ: {ِإنَّ اهللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم »مفاتح الغيب«ويف لفظ: ] 1039¦[خ». جيَِيُء اْلَمَطرُ 
كذا ذكره أصحاب ].وملَّا رواه النسائي َنَسب سفيان، فقال: الثوري، و 34السَّاَعِة} [لقمان:

األطراف. وملَّا رواه أبو نعيم احلافظ عن الطرباين عن عبد هللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي، 
حممد بن يوسف الفر�يب، مث قال: رواه يعين البخاري عن الفر�يب. وهو ترشيح لقول َمن حدَّثنا 

مسند أيب داود «ة. ويف قال: سفيان هو الثوري، لتفرد الفر�يب ابلرواية عنه دون ابن عيين
حدَّثنا ابن سعد عن الزهري عن سامل عن أبيه أنه قال: أويت نبيكم مفاتيح الغيب إال »: الطيالسي

س، مث تال هذه اآلية إىل آخرها. وذكر حممد بن جرير الطربي أن املفاتيح مجع ِمْفتاح، قال: مخ
إىل استخراج املغلقات اليت يتعذر الوصول واملفاتح مجع َمْفَتح، ومها يف األصل: كل ما يـَُتوسَّل به 

قرآن العظيم ألنه قد إليها. وقال الزَّجَّاج: َمن ادَّعى أنه يعلم شيًئا من هذه اخلمس فقد كفر ابل
 أليب ِمْسَحل: ابٌب فُِتح إذا كان سهَل اإلذن.» النوادر«خالفه. ويف 
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و (الَغيب): ما غاب عن اخللق، وسواء أكان ُحمَصًَّال يف القلوب أو غري حمصل، وال غيب عند 
و غريِه وسأله أن أاب جعفر املنصور رأى يف نومه صورة مَلك أ» تانالبس«هللا عز وجل. وذكر يف 

ه املعربون خبمسة أ�م، وبعضهم بغري ذلك، فسأل أاب  عن مدة بقائه فأشار أبصابعه اخلمس، فعربَّ
]. اآلية، فكأنه 34حنيفة فقال هذه إشارة إىل قوله تعاىل: {ِإنَّ اهللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة} [لقمان:

، فكان كما قال. وذكر بعضهم أن الرائي قال: هذا من العلوم اليت ال يعلمها إالهللا جلَّ و  عزَّ



ثـََنا َعْمُرو  - 1040الرشيد واملعربِّ أبو يوسف. أَبـَْواُب اْلُكُسوِفالصََّالِة ِيف ُكُسوِف الشَّْمِس  َحدَّ
صلَّى هللا عليه َأِيب َبْكَرَة قَاَل ُكنَّا ِعْنَد النَِّيبِّ  ْبُن َعْوٍن، حدَّثنا َخاِلٌد، َعْن يُوُنَس، َعن اَحلَسِن، َعنْ 

َحىتَّ  وسلَّم فَاْنَكَسَفت الشَّْمُس، فـََقاَم َجيُرُّ رَِداَءُه َحىتَّ َدَخَل اْلَمْسِجَد، َفَدَخْلَنا، َفَصلَّى بَِنا رَْكَعتَـْنيِ،
ُتُموُمهَا   ُيَكَسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِحلََياتِِه،ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر َال «اْجنََلت الشَّْمُس، وقَاَل:  فَِإَذا رَأَيـْ

 ]1040¦[خ». َفَصلُّوا َواْدُعوا، َحىتَّ ُيْكَشَف َما ِبُكمْ 
 ».َوَلِكن ُخيَوُِّف اهللَُّ هِبَِما ِعَباَدهُ ]: «1048ويف رواية َمحَّاد بن زيد، عن يونس [

ُخيَوُِّف اهلّلُ «َوَمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن يُوُنَس: اِرِث َوُشْعَبُة َوَخاِلُد ْبُن َعْبِد اهللَِّ قَاَل: َوَملْ َيْذُكْر َعْبُد اْلوَ 
 ».هِبَِما ِعَباَدهُ 

 َواَتبـََعُه َأْشَعُث َعن اَحلَسِن، َواَتبـََعُه ُموَسى َعْن ُمَباَرٍك َعن احلََسِن قَاَل َأْخبَـَرِين أَبُو َبْكَرَة َعن النَِّيبِّ 
 ».ِعَباَدهُ  ُخيَوُِّف اهلّلُ هِبَِما«لَّى هللا عليه وسلَّم: ص

 ويف موضع آخر:
َراِهيُم، فـََقاَل النَّاُس ِيف  - 1063 ًنا لِلنَِّيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم َماَت يـَُقاُل َلُه: ِإبـْ َوَذِلَك َأنَّ ابـْ

 ]1063¦َذِلَك. [خ
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 وقال يف: اَبب ُكُسوِف اْلَقَمرِ 
ثـََنا َحمُْموٌد، حدَّثنا َسِعيُد ْبُن عَ  - 1062 وُنَس َعْن، اْحلََسِن، َعْن َأِيب اِمٍر، َعْن ُشْعَبَة، َعْن يُ َحدَّ

] 1062¦َبْكَرَة: اْنَكَسَفت الشَّْمُس َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ. [خ
ونس قال اإلمساعيلي: هذا احلديث ال يدخل يف هذا الباب، مث ذكره من طريق ُهَشْيم: أخرب� ي

لقمر. قال: وذكره البخاري عن عبد الوارث، وليس فيه إال ما عن احلسن: انكسفت الشمس وا
يف سائر األحاديث أن الشمس والقمر آيتان احلديث. والذي ذكر�ه عن هشيم َأْدَخُل يف هذا 
 الباب؛ ألن فيه الشمَس والقمَر يف رواية بعضهم. قال: ورواه ابن ُعَليَّة عن يونس عن احلسن،

» منها شيًئا«قال اإلمساعيلي: قوله: ».ذا رأيتم منها شيًئا فصلواإ«وفيه: الشمس والقمر، وفيه: 
ورواه البيهقي من طريق َمحَّاد بن سلمة عن ».فإذا كان ذلك«َأْدَخُل يف هذا الباب من قوله 

ا وقال: هكذا رواه مجاعة من األئمة عن ِبْشر بن موسى هبذ».الشمس والقمر«احلسن بلفظ: 
َلِحي ين، عن محاد بن سلمة، ومن طريق خالد بن احلارث عن أشعث عن اللفظ؛ يعين عن السَّيـْ

ويف بعض ُنَسخ البخاري: حدَّثنا حممود ».الشمس والقمر%: «76ص  2احلسن، وفيه%ج 
حدَّثنا سعيد بن عامر عن نوفل، فَأسقط شعبة بني سعيد ويونس، وهو غلط ألنه ال بد من شعبة، 



ملزي ذكر أن سعيد بن عامر روى عن يونس بن عبيد َطْرقي وغريه، وإن كان شيخنا اذكر ذلك ال
أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم كان إذا جاءه أمر سرور أو «... .وعند أيب داود بسند ال أبس به: 

ر به خر ساجًدا هلل تعاىل َفة: ».ُبشِّ هللا  أن النيب صلَّى«وعند الدارقطين بسند ضعيف عن أيب ُجَحيـْ
قول البخاري: (اَتبـََعُه ُموَسى َعْن ُمَباَرٍك) أراد هبا ».َخرَّ ساجًدا هلل تعاىلعليه وسلَّم جاءه بشري فَ 

عن حيىي » اترخيه الكبري«تنصيص احلسن على مساعه من أيب بكرة، فإن ابن أيب خيثمة ذكر يف 
 أنه مل يسمع منه.
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رقطين: احلسن عن أيب بكرة مرسٌل. وقال أبو الوليد يف  عن الدا» التعديل والتجريح«ويف كتاب 
ج البخاري فيه احلسن مسعُت أاب بكرة. فتأوله الدارقطين وغريه من أخر »: اجلرح والتعديل«كتاب 

احلفاظ على أنه احلسن بن علي بن أيب طالب؛ ألن البصري مل يسمع عندهم من أيب بكرة. 
علي بن أيب طالب، وكذا قاله الداودي فيما ذكره والصحيح أن احلسن يف هذا احلديث هو ابن 

رباين عن العباس بن الفضل األسفاطي، قال: حدَّثنا أبو ابن َبطال. وطريق مبارك خرجها الط
الوليد الطيالسي، حدَّثنا مبارك بن فضالة عن احلسن فذكره. وموسى الذي ذكره البخاري هو 

حممد التوين يف احلواشي. وأىب ذلك احلافظ أبو  موسى بن داود الضَّيبَُّّ فيما ذكره شيخنا أبو
التـَُّبوذَكي عن مبارك، ومل يذكر للضيب يف البخاري أصًال وال  احلجاج فزعم أن البخاري علَّق على

تعليًقا فينظر. وهللا تعاىل أعلم. وقوله: (َوَملْ َيْذُكْر َعْبُد اْلَواِرِث: ُخيَوِّف) يعين بذلك ما خرَّجه يف  
عن أيب معمر عن عبد الوارث. وأما أبو عبد الرمحن النسائي فقال: حدَّثنا عمران  كسوف القمر

، وفيه »خيوف هللا هبما عباده«ن موسى، حدَّثنا عبد الوارث، حدَّثنا يونس فذكر احلديث، وفيه: ب
وقال البيهقي: حدَّثنا أبو بكر أمحد بن أمحد، حدَّثنا أبو العباس ».فصلى ركعتني كما ُتَصلون«
ما عند مد بن أمحد النيسابوري، حدَّثنا حممد بن نُعيم، حدَّثنا عمران بن موسى، فذكره كحم

النسائي. وقال: رواه البخاري عن أيب معمر عن عبد الوارث، إال أن أاب َمْعَمر مل يذكر قوله: 
%اإلمساعيلي: وقد جاء بلفظ 77ص  2، وقد ذكره مجاعة. وقال%ج »خيوف هللا هبما عباده«

ن لوارث إمساعيُل ابن ُعليَّة، مث ذكر سنده إىل إمساعيل ابن علية، عن يونس عن احلسعبد ا
قاله. ورواه يزيد بن زُرَْيع عن يونس مثله، كذا قال » خيوف هللا هبما عباده«احلديث، وفيه: 

 املَنيعي إثَر حديث ابن علية هذا. انتهى.
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فقال: حدَّثنا أمحد بن اِملقدام حدَّثنا ابن » حيحهص«حديث يزيد بن زريع خرَّجه ابن خزمية يف 
ورواه أيًضا البَـزَّار عن عمرو بن علي عنه مثله. ».خيوف هللا هبما عباده« زريع، حدَّثنا يونس وفيه

وقوله: (وُشْعَبة) يريد بذلك ما خرَّجه يف كسوف القمر، حدَّثنا حممود بن غيالن، حدَّثنا سعيد بن 
 أيت. وقوله: (َوَخاِلٌد) يعين املذكور عنده أول الباب. وقوله: (ومحَّاُد بنُ عامر عن شعبة به، وسي
عن علي بن عبد العزيز قال: حدَّثنا َحجاج بن ِمنهال، » املعجم الكبري«َسَلمَة) روى الطرباين يف 

حدَّثنا محاد بن سلمة عن يونس. والبيهقي من طريق أيب زكر� السَّْيلحيين، عن محاد بن سلمة 
ن ُفَضالة عن احلسن بذكر يونس، فذكره. وقوله: (اَتبـََعُه َأْشَعُث َعن اَحلَسِن) يعين اتبع مبارَك بعن 

س عن خالد بن احلارث عن أشعث عن احلسن عن أيب بكرة،  التخويف، رواه النسائي عن الَفالَّ
من حديث خالد بن احلارث عن أشعث عن احلسن: صلى ركعتني مثل صالتكم هذه يف كسوف 

ث شمس والقمر، وقال: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه. وعند الدارقطين من حديال
حممد بن حمبوب، حدَّثنا حممد بن دينار الطاحي، عن يونس، عن احلسن، عن أيب بكرة يرفعه: 

قال ».أن هللا تعاىل إذا جتلَّى لشيٍء من خلِقه َخَشَع له، فإذا ُكِسف واحد منهما فصلوا وادعوا«
ني رج: يف الكسوف سبع فوائد: األول: ظهور التصرف يف الشمس والقمر. الثاين: تبيأبو الف

قـُْبح شأن َمن يعبدمها. الثالث: إزعاج القلوب الساكنة ابلغفلة عن مسكن الذهول. الرابع: لُريي 
َع الشَّْمُس َواْلَقَمُر} [القيامة: امس: ].اخل9الناس أمنوذج ما سُيجرى يف القيامة من قوله: {َومجُِ

كا� عليه، فُيشار بذلك إىل   أ�ما يؤخذان على حال التمام فُريكسان مث يَلُطف هبما فُيعادان إىل ما
 خوف املكر ورجاء العفو. السادس: أن يفعل هبما صورة عقاب ملَن ال ذنب له.
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جود َهْيبة، السابع: أن الصلوات املفروضات عند كثري من اخللق عادة ال انزعاج هلم فيها وال و 
%ليفعلوا صالًة على انزعاج وهيبة. ويف 78ص  2ا الصلوات%ج فأتى هبذه اآلية وُسنت هل

قال القاضي أبو الطيب: أليس رؤية األهلة وحدوث احلر والربد وكل ما »: شرح ابن بطال«
هذه  جرت العادة حبدوثه من آ�ت هللا تعاىل فما معىن قوله يف الكسوفني أ�ما آيتان؟ وجياب: أن

وعزَّ وِقَدمه، وَخصَّ الكسوفني إلخباره صلَّى هللا عليه  احلوادث آ�ت دالة على وجوده جلَّ 
وسلَّم هلم عن ربِّه جلَّ وعزَّ أن القيامة تقوم ومها منكوسان وذاهبا النور، فلما أعلمهم بذلك 

لِيعتدُّوا هلا. أمرهم عند رؤية الكسوف ابلصالة والتوبة خوفًا أن يكون الكسوف لقيام الساعة 
ل أن يكون هذا قبل أن يـُْعِلمه هللا تعاىل أبشراط الساعة. وقوله: (َفَصلُّوا قال املَُهلَّب: حيتم

واْدُعوا) متسك به َمن جوَّز صالة الكسوفني يف بيته. وقوله: (َفَصلَّى بَِنا رَْكَعَتِني) َيستدل به َمن 



مبا و أبو حنيفة وأصحابه. ويستدلون أيًضا يقول: إن صالة الكسوف ركعتني كصالة النافلة، وه
انكسفت الشمس فقال الناس: إمنا انكسفت ملوت «عن ابن مسعود: » صحيح ابن خزمية«يف 

وعن عبد الرمحن بن َمسُرة عند ».إبراهيم، فقام رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم فصلى ركعتني
 هللا عليه وسلَّم قائم ُيَسبِّح ويكربِّ اخنسفت الشمس فانطلقُت فإذا رسول هللا صلَّى «مسلم: 

وقرأ سورتني يف «ولفظ احلاكم: ».وَحيمد ويدعو حىت اجنلت الشمس وقرأ سورتني وركع ركعتني
فصلى ركعتني وأربع «وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وعند النسائي: » ركعتني

أو ثالثة من عني ملا كانت الشمس على قدر رحمني «وعن مسرة بن ُجْنُدب قال: ».سجدات
 آَضْت كأ�ا تنُّوَمٌة فجئت النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم فتقدم فصلى بنا  الناظرين اسودَّْت حىت

كأطول ما قام يف صالة قط، ال نسمع له صواًت، مث ركع كأطول ما ركع بنا يف صالة قط، ال 
 ».نسمع صوته، مث فعل يف الركعة الثانية مثل ذلك فذكر خطبة طويلة
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وقال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه. وقال الرتمذي والطُّوِسي: حسن صحيح، انتهى. 
وأصحاب » أفعال العباد«هما، إمنا خرَّج البخاري له يف ثعلبة بن عمار راويه ليس من شرط

انكسفت الشمس فصلى رسول هللا صلَّى «السنن األربعة، فينظر. وعن النعمان بن بشري قال: 
وقال: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.%ج ». عليه وسلَّم ركعتني ركعتني حىت اجنلتهللا 
صلوا كأحدث صالة صليتموها من فإذا رأيتم ذلك ف«%وعند النسائي: 79ص  2

أن نيب هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم صلى حني انكسفت الشمس مثل صالتنا «ويف لفظ: ».املكتوبة
وعند أيب داود: ».فصلى ركعتني مث يسأل، مث يصلي ركعتني مث يسأل«وعند أمحد: ».يركع ويسجد

ل ابن حزم: فإن قيل: إن قا».فجعل يصلي ركعتني ركعتني مث يسأل عنها حىت اجنلت الشمس«
أاب ِقالبة قد روى هذا اخلرب عن رجل عن قَبيصة، قلنا نعم. فكان ماذا؟ أبو قالبة قد أدرك 

اه أيًضا عن آخر فحدث بِكْلَتا روايتيه، فال وجه للتعليل مبثل النعمان فروى هذا اخلرب عنه، ورو 
مس على عهد رسول هللا صلَّى هذا أصًال. وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: َكَسَفت الش

هللا عليه وسلَّم، فقام فأطال القيام حىت قيل: ال يركع، مث ركع فأطال الركوع حىت قيل: ال يرفع، 
وقال: صحيح غريب. وقال البيهقي: ». قيام حىت قيل: ال يسجد، مث سجدمث رفع رأسه فأطال ال

 يف ركعة، كما حفظ أبو سلمة فهذا الراوي حفظ عن ابن عمرو طول السجود، ومل حيفظ ركعتني
بن عبد الرمحن. مث ذكر لعطاء متابًعا لفظاً من حديثه عن أيب عامر الَعْقدي، حدَّثنا سفيان، عن 

ه، وعطاء بن السائب، عن أبيه. فذكره. وخرجه النسائي وأبو داود عن يعلى بن عطاء، عن أبي



فصلى أبطول قيام وركوع «سى: أبيه عنه من حديث عطاء بن السائب. وُمْطَلُق حديث أيب مو 
 احلديث، وسيأيت.» وسجود رأيته قط يفعله
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عن عروة عن  ومن حديث أيب إسحاق عن هشام وعبد هللا بن أيب سلمة وسليمان بن يسار
هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم فصلى ابلناس، فحزرت فقام رسول «عائشة فذكرت الكسوف قالت: 

قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة، مث سجد سجدتني، مث قام فأطال القراءة، فحزرت قراءته 
بن قال احلاكم: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. وعن موسى ». فرأيت أنه سورة آل عمران

بة، عن قَِبيَصة اِهلاليل، قال: َكَسَفِت الشمس إمساعيل، حدَّثنا ُوَهْيب، عن أيوب، عن أيب قال
فخرج رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، وأ� معه يومئذ ابملدينة، فصلى ركعتني، أطال فيهما 

عباده، فإذا رأيتموها إمنا هذه اآل�ت ُخيَوِّف ُهللا هبما «القيام، مث انصرف واجنلت الشمس، فقال: 
وقال: صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه. ».ها من املكتوبةَفَصلُّوا كأحدث صالة صليتمو 

%حبديث َرْحيان بن سعيد عن َعبَّاد بن منصور عن 80ص  2والذي عندي أ�ما علاله%ج 
ُوَهْيب  أيوب عن أيب ِقالبة عن هالل بن عامر عن قبيصة. وحديث يرويه موسى بن إمساعيل عن

ملصري إىل حديث ابن عباس وعائشة من رواية مالك َأْوىل أل�ا ال يـَْعَتلُّ حبديث َرْحيان وَعبَّاد، وا
أصح ما ُروي يف هذا الباب من جهة اإلسناد، وألن فيهما ز�دة جيب قَبوهلا. فإن قيل: إن طاوًسا 

ن عائشة مبثل ذلك، روى عن ابن عباس ثالث ركعات يف كل ركعة، وُعبيد بن ُعمري روى ع
أربع سجدات، وُأيب بن كعب روى عن النيب صلَّى هللا وروى عطاء عن جابر ست ركعات يف 

عليه وسلَّم عشر ركعات يف ركعتني، فِلَم مل يكن املصري عندك إىل ز�دة هؤالء؟ قيل له: إمنا تُقَبل 
ه يف احلفظ، وأما إذا كانت الز�دة من احلافظ إذا ثبتت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن قصَّر أو مثل

فال يُلَتفت إليها، وحديث طاوس مضطَرب. وقال ابن جرير الطربي يف  من غري حافظ وال ُمتِقنٍ 
صلى النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم صالة »: مسنده«وإسحاق بن راهويه يف » هتذيب اآلاثر«

 الكسوف غَري مرة ويف غري سنة.
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ن راهويه وابن خزمية وأبو بكر بن إسحاق واخلطايب واستحسنه ابن قال البيهقي: وبه قال اب
املنذر. وقال ابن قدامة: مقتضى مذهب أمحد أنه جيوز أن ُتصلَّى صالة الكسوف على كل صفة. 



قال أمحد: روي عن ابن عباس وعائشة أربع ركعات وأربع سجدات، وأما علي فيقول ست 
قال ابن قدامة: وهذا قول إسحاق وابن املنذر، دات، وكذلك قال ُحذيفة. ركعات وأربع سج

وبعض أهل العلم قالوا: جيوز على كل صفة صح أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم فعلها، وقد رُوي 
عن عائشة وابن عباس: صلى النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم ست ركعات وأربع سجدات. قال ابن 

ب حسن صحيح. وقال أبو عمر: وقال أبو وسي وأبو عيسى: حديث غريعبد الرب: وقال الط
حنيفة والثوري واحلسن بن حي صالة الكسوف كهيئة صالتنا ركعتان حنو صالة الصبح مث الدعاء 

حىت تنجلي، وهو قول النخعي. وُرِوَي حنو قوهلم عن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم من حديث أيب 
يصة اهلاليل وعبد الرمحن بن مسرة، وهي آاثر رو والنعمان بن بشري وقببكرة ومسرة عبد هللا بن عم

مشهورة صحاح، ومن أحسنها حديث النعمان إال أن املصري إىل ز�دة َمن حفظ َأْوىل. فإن قيل: 
%عشر ركعات يف ركعة، ومثان يف ركعة، وست يف 81ص  2قد ُروي يف صالة الكسوف%ج 

تلك آاثر معلولة ضعيفة. ويف موضع  ز�دة َمن زاد؟ قلنا: ركعة، وأربع يف ركعة، فهال صرت إىل
آخر: واألحاديث يعين اليت صار إليها الكوفيون يف بعضها اضطراب. وعند أيب داود بسند 

وعند ابن أيب شيبة بسند صحيح عن السائب بن ».فصلى ركعتني ركعتني حىت اجنلت«صحيح: 
علل ابن «ويف ».ركعتني سلَّم صلى يف كسوف القمرأن النيب صلَّى هللا عليه و «مالك والد عطاء: 

السائب ليست له ُصحبة، والصحيح إرساله. ورواه بعضهم عن أيب إسحاق عن »: أيب حامت
السائب بن مالك عن ابن عمرو عن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم. وعن إبراهيم عند أيب بكر بسند 

 حىت تنجلي. صحيح: كانوا يقولون: إذا كان ذلك فصلوا كصالتكم
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 الكتاب : التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح للحافظ مغلطاي

وحدَّثنا وَكيع، حدَّثنا إسحاق بن عثمان الكاليب عن أيب أيوب اهلَجري قال: انكسفت الشمس 
ابلناس فقرأ فأطال القراءة، مث ركع فأطال الركوع، مث  ابلبصرة وابُن عباس أمٌري عليها، فقام يصلي

لت: : فقرفع رأسه مث سجد مث فعل ذلك يف الثانية، فلما فرغ قال: هكذا صالة اآل�ت، قال
أبي شيء قرأ فيهما؟ قال: ابلبقرة وآل عمران. وحدَّثنا وكيع، حدَّثنا يزيد بن إبراهيم عن احلسن: 

»: احمللى«ويف ».م صلى يف كسوٍف ركعتني فقرأ يف إحدامها ابلنجمأن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّ «
كسائر الصلوات.   عتنيأخذ هبذا طائفة من السلف؛ منهم عبد هللا بن الزبري صلى يف الكسوف رك

فإن قيل: قد خطَّأه يف ذلك أخوه عروة؟ قلنا: عروة أحق ابخلطأ من عبد هللا الصاحب الذي 
 يعلم، وذهب ابن حزم إىل العمل مبا صح من األحاديث فيها. وحنا عمل بعلٍم، وعروة أنكَر ما مل

عليه أهل بلده، وقد رأى حنوه ابن عبد الرب، فقال: وإمنا يصري كل عامل إىل ما روى عن شيوخه و 
جيوز أن يكون ذلك اختالف إابحة وتوسعة، فقد رُوي عن عائشة وابن عباس رضي هللا عنهم: 

وسلَّم ست ركعات وأربع سجدات. وقال ابن عبد الرب: وذلك أن صلى النيب صلَّى هللا عليه 
هم صادق  وكل النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم صلى صالة الكسوف مرارًا، فحكى كلٌّ ما رأى،

كالنجوم َمن اقتدى هبم اهتدى، انتهى. البيهقي يذهب إىل أن هذه األحاديث كلها ترجع إىل 
%وقد 82ص  2 كسوف الشمس يوم مات إبراهيم.%ج صالة النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم يف

ُروي يف حديث كل واحد منهم ما يدل على ذلك، والذي ذهب إليه أولئك األئمة توفيق بني 
ث. وإذا عمل ما قاله البيهقي حصل بينها خالٌف يلزم منه سقوط بعضها واطِّراحه، ومما حادياأل

أن رسول هللا صلَّى «ند النسائي بسند صحيح: يدل على َوْهن قوله ما روته عائشة أم املؤمنني ع
 ».هللا عليه وسلَّم صلى يف كسوٍف يف ُصفَّة زمزم، يعين مبكة شرَّفها هللا تعاىل
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وأكثر األحاديث كانت ابملدينة، فدل ذلك على التعدد، وكانت وفاة إبراهيم يوم الثالاثء لَِعشر 
ابلبقيع. قال البيهقي: وكسفت الشمس أيًضا يوم خلون من شهر ربيع األول سنة عشر وُدِفن 



قُتل احلسني بن علي، وكان قتله يوم عاشوراء. ويف ذلك داللة على جواز اجتماع كسوف 
ُتُموُها َفَصلُّوا َواْدُعوا، َحىتَّ يُْكَشَف َما ِبُكْم) قال ابن بطال: و  الشمس العيد. وقوله: (فَِإَذا رَأَيـْ

وِّل صالة الكسوف إىل اجنالء الشمس، وأنه ال يقطع صالة الكسوف استدل به َمن يقول أنه يُطَ 
نا معتمر، حدَّثنا ثيشري إىل قول ابن أيب شيبة: حدَّ  -وهللا أعلم  -حىت تنجلي الشمس. كأنه 

إسحاق بن ُسَويد، عن العالء بن ز�د، يف صالة الكسوف، قال: يقوم فيقرأ ويركع، فإذا قال: 
 القمر أو الشمس، فإن كان مل ينجل قرأ، مث ركع، فإذا قال: مسع هللا مسع هللا ملن محده نظر إىل

ه، فإذا قال: مسع هللا ملن أسملن محده نظر إىل القمر، فإن كان مل ينجل قرأ، مث ركع، مث رفع ر 
محده نظر إىل القمر، فإن كان اجنلى سجد، مث قام فشفعها بركعة، وإن مل تنجل مل يسجد أبًدا، 

إن كان كسوف بعد مل ُيَصّل هذه الصالة. قال أبو جعفر الطحاوي: يقال ملن حىت تنجلي، مث 
 رواية املغرية وأيب ويف».فصلوا وادعوا حىت تنجلي الشمس«قال ذلك: قد جاء يف احلديث: 

، فأمر ابلدعاء واالستغفار كما أمر »فافزعوا إىل ذكر هللا تعاىل ودعائه واستغفاره«موسى: 
مل يرد منهم عند الكسوف الصالة خاصة، ولكن ُأريَد منهم ما يتقربون به ابلصالة، فدل على أنه 

ب مالك إن جتلت الشمس حاإىل هللا تعاىل من الصالة والدعاء واالستغفار وغريه. واختلف أص
قبل فراغ الصالة، فقال َأْصَبغ: يتمها على ما بقي من سنتها حىت يتفرغ منها، وال ينصرف إال 

ون: يصلي ركعة واحدة وسجدتني مث ينصرف وال يصلي ابقي الصالة على على شفع. وقال ُسْحن
فإذا « %عمر عند البخاري:83ص  2سنة صالة اخلوف. ويف حديث أيب مسعود وابن%ج 

 ».وادعوا«ويف حديث املغرية ز�دة: ».رأيتمومها فقوموا فصلوا
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ثـََنا َعْبدُ  - 1044اَبب الصََّدَقِة ِيف اْلُكُسوف  َعْن أَبِيِه اهللَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن ِهَشاِم  َحدَّ
َلْت: َخَسَفِت الشَّْمُس ِيف َعْهِد َرُسوِل اهللَِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم، َفَصلَّى َرُسوُل َعْن َعاِئَشَة أَنـََّها قَا

َم مثَُّ رََكَع فََأطَاَل الرُُّكوَع، مثَُّ قَاَم فََأطَاَل اْلِقَياَم اهللَِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم اِبلنَّاِس فَأقَاَم فََأطَاَل اْلِقَيا
اْألَوَِّل، مثَُّ رََكَع فََأطَاَل الرُُّكوَع َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اْألَوَِّل، مثَُّ َسَجَد فََأطَاَل السُُّجوَد  َوُهَو ُدوَن اْلِقَيامِ 

َما فـََعَل ِيف اْألُوَىل مثَُّ اْنَصَرَف َوَقْد َجتَلَّت الشَّْمُس، َفَخَطَب النَّاَس  مثَُّ فـََعَل ِيف الرَّْكَعِة اآلِخَرِة ِمْثلَ 
ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن ِمْن آَ�ِت اهللَِّ َال ] «1044¦اهللََّ َوأَثـَْىن َعَلْيِه مثَُّ قَاَل: [خ َفَحِمدَ 

ُوا َوَصلُّوا َوَتَصدَُّقواُخيَْسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِحلََياتِِه، فَ  ُتْم َذِلَك فَاْدُعوا اهللََّ وََكربِّ َ� «، مثَُّ قَاَل: »ِإَذا رَأَيـْ
َن مٍَّد َواهللَِّ َلْو تـَْعَلُمو ُأمََّة ُحمَمٍَّد َواهللَِّ َما ِمْن َأَحٍد َأْغيَـُر ِمن اهللَِّ َأْن يـَْزِينَ َعْبُدُه َأْو تـَْزِينَ َأَمُتُه، َ� ُأمََّة حمَُ 



ُتْم َكِثريًا َماِم ِيف ».َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِليًال َولَبَكيـْ  اْلُكُسوِفَوقَاَلْت َعاِئَشُة َوَأْمسَاُء: ويف: اَبب ُخْطَبِة اْإلِ
 َخَطَب النَِّيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم.
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ْريٍ قَاَل حدَّثنا اللَّْيُث َعْن حدَّثنا اْبُن ُبكَ  - 1046هذان احلديثان ذكرمها يف كتابه مسنًدا بعد:
َعْن َعاِئَشَة، فذَكَرِت الكسوف: فَاقْـتَـَرَأ ِقَراَءًة َطوِيَلًة، مثَُّ قَاَل: دََّثِين ُعْرَوُة ُعَقْيٍل َعْن اْبِن ِشَهاٍب حَ 

َدهُ « َع اهللَُّ ِلَمْن محَِ َىن ِمَن الِقَراَءِة اُألوَىل، مثَُّ َكبـََّر ، فـََقاَم وملْ َيْسُجْد، َوقـََرَأ ِقَراَءًة َطوِيَلًة ِهَي َأدْ »مسَِ
َأْرَبَع رََكَعاٍت ِيف َأْربَِع َسَجَداٍت، َواْجنََلِت الشَّْمُس قـَْبَل َأْن  ] وفيه: فَاْسَتْكَملَ 1046¦َورََكَع. [خ

اٍس، َأنَّ َعْبَد اهللَِّ ْبَن َعبَّاٍس، َكاَن يـَْنَصِرَف، مثَُّ قَاَم، فَأَثـَْىن َعَلى اهللَِّ تعاىل، وََكاَن ُحيَدُِّث َكِثُري ْبُن الَعبَّ 
ِمبِْثِل َحِديِث ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، فـَُقْلُت ِلُعْرَوَة: ِإنَّ َأَخاَك يـَْوَم  ُحيَدُِّث يـَْوَم َخَسَفِت الشَّْمُس،

ِألَنَُّه َأْخطََأ السُّنََّة. ويف: اَبب: َهْل  َخَسَفْت اِبْلَمِديَنِة َملْ يَزِْد َعَلى رَْكَعتَـْنيِ ِمْثَل الصُّْبِح؟ قَاَل: َأَجْل،
َفَخَطَب النَّاَس، فـََقاَل ِيف ُكُسوِف الشَّْمِس  - 1047َفْت؟ يـَُقوُل َكَسَفِت الشَّْمُس َأْو َخسَ 

] هذا 1047¦[خ». ِإنـَُّهَما آيـََتاِن ِمْن آَ�ِت اهللَِّ َال َخيِْسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِحلََياتِهِ «َوالَقَمِر: 
م: احلديث أخرجه الستة. وقال ابن عبد الرب: حديث عائشة أحسن حديث وأصحه. وعند مسل

مث رفع «، ويف آخره: »أما بعد فإن الشمس«%لفٍظ: 84ص  2ويف%ج ».أال هل بلغت؟«
ولقد رأيت يف «، قال: »َفَصلوا حىت يُفَرج عنكم«ويف لفظ: ».يديه فقال: اللهم هل بلغتُ 

شيء ُوِعدمت حىت لقد رأيتين أريد أن آخذ ِقطًفا من اجلنة حني رأيتموين أتقدم، مقامي هذا كلَّ 
ت جهنم َحيِطم بعضها بعًضا حني رأيتموين أتخرت، ورأيت فيها ابن ُحلَيٍّ وهو الذي ولقد رأي

 ».سيب السوائب
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مث يقوم مث يركع مث يقوم فقام قياًما شديًدا، يقوم قائًما مث يركع «ويف حديث ُعبيد بن ُعمري عنها: 
، وإذا رفع »هللا أكرب«ركع قال: ن إذا مث يركع ركعتني فيها ثالث ركعات وأربع سجدات، وكا

وعند احلاكم ».فإذا رأيتم كسوفًا فاذكروا هللا حىت تنجلي«، وفيه: »مسع هللا ملن محده«رأسه قال: 
ابن جريج عن عطاء: وعنده كذلك من حديث ».فصلوا وتصدقوا وأعتقوا«على شرطيهما: 

الث ركوعات وركع الثالثة مث فركع يف كل ركعة ث«وفيه:  -يريد عائشة  -أخربين َمن ُأصدُِّق 
قوهلا: (مثَُّ َسَجَد فََأطَاَل السُُّجوَد) حجة على مالك وَمن قال بقوله: مل أمسع أن السجود ».سجد



حابنا: ال يُطوِّل؛ بل يقتصر قال مجهور أص»: شرح املهذب«يُطوَّل يف صالة الكسوف. قال يف 
الته حنو الركوع الذي قبله، وهذا هو على َقدره يف سائر الصلوات، وقال حمققوهم: تستحب إط

املنصوص للشافعي، وهو الصحيح لألحاديث الصحيحة املصّرِحة بذلك. وقوهلا: (فَخَطَب 
ُطب ُخطبتني بعد النَّاَس) َيستدل به َمن يرى أن للكسوف خطبة. قال الشافعي وإسحاق: خي

هلا، قالوا: ألن النيب صلَّى  الصالة، ومها سنة عندمها. وقال أبو حنيفة ومالك وأمحد: ال ُخطبة
هللا عليه وسلَّم أمرهم ابلصالة والتكبري والصدقة ومل �مرهم ابخلُطبة، ولو كانت سنة ألمرهم هبا، 

وإمنا خطب صلَّى هللا عليه وسلَّم بعد وأل�ا صالة يفعلها املنفرد يف بيته فلم ُيشرَع هلا خطبة، 
بعضهم: خطب بعدها ال هلا، ِلَريدُّهم عن قوهلم:  الصالة ليعلمهم حكمها وكأنه خمتص به. وقال

إن الشمس كسفت ملوت إبراهيم كما يف احلديث. وابلركوعني يف كل ركعة قال الشافعي، وروي 
ا احلديث، وحبديث ابن عباس وأمساء عن مالك وأمحد وأيب ثور وأكثر أهل احلجاز حمتجني هبذ

%وُيشبه أن َخيِدش يف ذلك 85ص  2 وجابر بن عبد هللا اآليت ِذكر حديِثهم بعُد.%ج
االستدالل أن حديث عائشة قد ذكْر� موافقته لقول أيب حنيفة. وذكر� أيًضا من عند مسلم فيه: 

 ثالث ركعات يف كل ركعة.
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ركع مث قرأ مث ركع مث قرأ مث ركع مث قرأ قرأ مث « بعض ُطُرقه عنه: وحديث ابن عباس خّرج مسلم يف
 عليه وسلَّم حني كسفت صلى النيب صلَّى هللا«، قال: واألخرى مثلها. ويف لفٍظ: »مث ركع

صلى يف  «وعند الدارقطين من طريق ال أبس هبا: ».الشمس مثان ركعات يف أربع سجدات
وحديث جابر رواه أيًضا يف صحيحه: ».بع سجداتكسوف الشمس والقمر مثان ركعات يف أر 

والشافعي ال يقول ».صلى النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم ابلناس ست ركعات أبربع سجدات«
بذلك، وقد زعم أن مناظًرا قال حملمد بن احلسن: أمل تعلم أن احلديث إذا جاء من وجهني واختلفا 

ن اجلائي هبا أثبت من الذي نقص احلديث؟ قال: وكانت فيه ز�دة كان األخذ ابلز�دة َأْوىل، أل
ان بن بشري فقال: نعم. قال: قلت: ففي حديثنا من الز�دة ما ينبغي أن يُرَجع إليه؟ قال: فالنعم

ال يذكر يف كل ركعة ركوعني. قلت: فالنعمان يزعم أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم صلى ركعتني مث 
كعتني مث ركعتني، أفتأخذ به؟ قال ال. قلت: فأنت إًذا نظر فلم تنجِل الشمس فقام فصلى ر 

أأنت أتخذ حبديث  ختالف قول النعمان وحديثَنا. انتهى. لقائل أن يقول له كما قال حملمد سواء:
عائشة وجابر وابن عباس؟ فإن قال: نعم. قيل: قد صح عنهم ما أسلفناه، وهو ز�دة، أأتخذ 

الف ما ذكرت أنك اعتمدته وختالف ما أسلفناه من حجتنا. هبا؟ فإن قال: ال. قيل: فأنت إًذا خت



رأينا حديثًا فيه ز�دة وما رواه النعمان َعِمَل به احلسن وأفىت به فيما ذكره ابن أيب شيبة، وقد 
ينبغي أن يعمل هبا َمن قال بقبول الز�دة من الثقة، رواه احلاكم من حديث أيب جعفر الرازي عن 

لعالية عن ُأيبَِّ بن كعب قال: انكسفت الشمس فصلى النيب صلَّى هللا الربيع بن أنس عن أيب ا
تني، احلديث. قال أبو عبد عليه وسلَّم فقرأ سورة من الطَُّول وركع مخس ركعات وسجد سجد

هللا: الشيخان مل خيَّرِجا أليب جعفر الرازي، وحاله عند سائر األئمة أحسن األحوال، وهذا احلديث 
 ورواته صادقون.فيه ألفاظ زائدة، 
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%ابن القطان وابن املَوَّاق. 86ص  2وصححه أيًضا أبو حممد اإلشبيلي، وأقرَّه احلافظان%ج 
لى عشر ركعات يف ص«وعند النسائي من حديث عطاء عن ُعبيد بن ُعمري عن عائشة مرفوًعا: 

سند أمحد من م -وفيه كالم  -ويف حديث علي من رواية َحَنش الصنعاين ».أربع سجدات
ل يف كل ركعة وقد تقدم قول َمن قا».أربع ركعات يف كل ركعة، وفَعَل يف الثانية كذلك«يرفعه: 

َعْبَد اهللَِّ ْبَن َعبَّاٍس) احلديث. عشر ركعات، ومثان، وست. وقوله: (وََكاَن ُحيَدُِّث َكِثُري ْبُن َعبَّاٍس َأنَّ 
حدَّثنا الوليد بن مسلم، أخرب� عبد الرمحن حدَّثنا حممد بن ِمهران، »: صحيحه«قال مسلم يف 

عن عائشة أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم جهر يف  بن منَِر، أنه مسع ابن شهاب، خيرب عن عروة،
لزهري: وأخربين كثري بن عباس، عن ابن عباس، عن صالة الكسوف بقراءته. مث قال َعقيبه: قال ا

ربع ركعات يف ركعتني، وأربع سجدات. قال: وحدَّثنا النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم أنه صلى أ
، حدَّثنا حممد بن الوليد، عن الزهري قال: كان كثري بن حاجب بن الوليد، حدَّثنا حممد بن حرب

صالة رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يوم كسفت  العباس، حيدث أن ابن عباس، كان حيدث عن
َبَسة بن الشمس، مبثل ما حدث عروة، عن عائشة.  وأخرجه أبو داود عن أمحد بن صاحل عن َعنـْ
ل: كان كثري حيدث أن ابن عباس كان حيدث عن خالد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قا

يف كل ركعة ركعتني. وقال اإلمساعيلي: َلمَّا رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: أنه صلى ركعتني 
َبَسة، استخرج حديث عائشة عن احلسن عن عبد هللا ب ن أمحد، حدَّثنا أمحد بن صاحل، حدَّثنا َعنـْ

: قال ابن شهاب: وحدَّثنا َكِثري بن عباس، عن ابن عباس حدَّثنا يونس فذكره. مث قال يف آخره
َبَسة، حدَّثنا يرفعه مثل ذلك. وحدَّثنا القاسم حدَّثن ا الرمادي، حدَّثنا أمحد بن صاحل، حدَّثنا َعنـْ

 احلديث.» لعروة: إن أخاكفقلت «يونس هبذا، وزاد: 
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وقال أبو نـَُعْيم: حدَّثنا أبو أمحد، عن املَُطرِّز، حدَّثنا أمحد بن منصور، حدَّثنا أمحد بن صاحل، 
َبَسة حدَّثنا يونس عن ابن شهاب أنه كان حي دث عن كثري بن عباس احلديث. مث قال: حدَّثنا َعنـْ

َبَسة، عن عن حيىي، عن اللي -يعين البخاري  -رواه  ث، عن ُعَقْيل، وعن أمحد بن صاحل، عن َعنـْ
ثنا أمحد بن املَُعلَّى، حدَّثنا صفوان بن صاحل، حدَّثنا الوليد بن مسلم، يونس. وقال الطرباين: حدَّ 

أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم صلى «باس عن أخيه: عن األوزاعي، عن الزهري، عن كثري بن ع
ص  2%ج » احلِلية«ورويناه يف ».ت يف ركعتني وأربع سجداتيوم كسفت الشمس أربع ركعا

ثنا أبو حممد بن حبان، حدَّثنا أبو العباس الَقَالِنسي، حدَّثنا حممد بن %أليب نعيم قال: حدَّ 87
رمحن بن منر، مسع ابن شهاب خيرب عن عروة، عن عائشة أن مهران، حدَّثنا الوليد، حدَّثنا عبد ال

وسلَّم جهر يف صالة الكسوف بقراءته. قال الزهري: وأخربين كثري عن أخيه النيب صلَّى هللا عليه 
 أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم صلى أربع ركعات احلديث. وأما َخَلف: فذكر حديث عبد هللا

باس، وزعم أن البخاري خرَّج حديث عروة عن عائشة، مث الكسوف من حديث كثري عن ابن ع
كثري حيدث أن ابن عباس كان حيدث مثل ذلك، مث قال: فاهلل أعلم قال: وقال يف آخره: وكان  

حديث ابن ُبَكري وأمحد بن صاحل أم يف حديث أحدمها. وأما احلَُمْيدي: فذكر  هل حديث كثري يف
احلديث، مث قال: وقد رواه مسلم » سفت الشمساخن«يف َمجْعه حديث عطاء عن ابن عباس: 
ري بن عباس عن ابن عباس عن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم: خمتصًرا يف الصالة فقط من حديث كث

وعن عروة عن عائشة مثله. قال: وليس ».ت يف ركعتني وأربع سجداتأنه صلى أربع ركعا«
 لكثري عن أخيه يف الصحيح غري هذا احلديث.
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عنبسة، حدَّثنا يونس  وعند الدارقطين: حدَّثنا عبد هللا بن سليمان، حدَّثنا أمحد بن صاحل، حدَّثنا
أن رسول هللا صلَّى هللا عليه «ث: دعن الزهري، قال: وكان كثري حيدث عن عبد هللا أنه كان حي

أنه صلى يف كل ركعة «، مثل حديث عروة عن عائشة يرفعه: »وسلَّم صلى يف كسوف الشمس
حديث » السنن«يف  وزعم هو والالَلكائي أن كثريًا من أفراد مسلم. وَلّما روى البيهقي».ركعتني

ملُنادي حدَّثنا أمحد بن صاحل، حدَّثنا عروة عن عائشة َعقَّبه مبا رواه من طريق: ُعْقبة أيب داود وا
عنبسة، حدَّثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: وكان كثري، إىل آخره. مث قال: رواه البخاري عن 

كثري، أحُدمها: صالة ركعتني يف    أمحد بن صاحل بطوله مع هاتني الز�دتني، وهي اليت زاد من طريق
، مث ذكر عن عبد الرمحن بن منر أنه مسع ابن كل ركعة، والثانية: قول الزهري لعروة فعل أخيه

شهاب خيرب بذلك عن عروة عن عائشة. مث قال: قال الزهري: فقلت لعروة: ما فعل هذا أخوك 



هللا عليه وسلَّم أنه صلى أربع إىل آخره. مث قال: وأخربين كثري عن ابن عباس عن النيب صلَّى 
عن ابن ِمْهران دون » الصحيح«لبخاري يف ركعات يف ركعتني يف أربع سجدات، مث قال: رواه ا

%ابن 88ص  2حديث كثري. ورواه مسلم عن حممد بن مْهران مع حديث كثري دون قصة%ج 
عن الزهري، قال:  ورواه من جهة أمحد بن صاحل عن عنبسة عن يونس »: املعرفة«الزبري. قال يف 

صلَّى هللا عليه وسلَّم صلى يف   أن رسول هللا«كان كثري بن العباس حيدث أن عبد هللا كان حيدث: 
عن أمحد » الصحيح«مثل حديث عروة عن عائشة. مث قال: رواه البخاري يف » كسوف الشمس

 بن صاحل.
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 الصالة، وأن الزهري روى عنه حديثًا وذكر أبو الفضل بن طاهر أن كثريًا مسع عبد هللا عندمها يف
مد الصريفيين، حدَّثنا حممد بن عمر اتبعه عليه مسلم، مث قال: حدَّثنا أبو حم واحًدا عند البخاري

الَورَّاق، حدَّثنا ابن أيب داود، حدَّثنا أمحد بن صاحل، حدَّثنا عنبسة، حدَّثنا يونس عن ابن شهاب، 
أن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم صلى يف «بن عباس: قال: وكان كثري بن عباس حيدث عن ا

أنه صلى «يب صلَّى هللا عليه وسلَّم: مثل حديث عروة عن عائشة عن الن» خسوف الشمس
قال الزهري: قلت لعروة: إن أخاك، إىل آخره، مث قال: وقال مسلم عن حممد بن ».ركعتني

وأخربين كثري عن ابن عباس احلديث. وقال  مْهران، عن الوليد، عن ابن منر، عن ابن شهاب قال:
عن كثري بن عباس بن عبد املطلب أن ابن األثري: أخرج الشافعي عن الثقة عن َمْعَمر عن الزهري 

رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم صلى يف كسوف الشمس ركعتني. مث قال: هكذا أخرجه مرسًال 
َبسة عن يونس وقد أخرجه البخاري مسنًدا ».اختالف احلديث«يف  عن أمحد بن صاحل عن َعنـْ

د بن حرب، عن عن الزهري عن كثري عن ابن عباس. وأخرجه مسلم عن حاجب، عن حمم
الزُّبـَْيدي، عن ابن مهران عن الوليد، عن ابن منر، كالمها عن الزهري عن كثري، عن ابن عباس. 

تب بشني معجمة، فكالم ال وأما قول ابن التني: الذي رويناه بسني مهملة، وُضِبط يف بعض الك
م. أن كسفت الشمس وخسف القمر أجود الكال»: الفصيح«يساوي مساعه. وذكر ثعلب يف 

أليب منصور: خسف القمر وخسفت الشمس؛ إذا ذهب ضوؤمها. ويف » التهذيب«ويف 
أليب ُعبيدة معمر: خسف القمر وكسف واحد ذهب ضوؤه. وقال بعضهم: كسفت » املختار«

، ومنه قول الشاعر: الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك جنوم الليل الشمس إذا طلعت
ست مغطية جنوم الليل والقمر. وقيل: الكسوف أن يكسف والقمرايعين: أن الشمس طالعة لي



ببعضهما، واخلسوف أن خيسف بكليهما، قال تعاىل: {َفَخَسْفَنا بِِه َوِبَدارِِه اْألَْرَض} [القصص: 
81.[ 
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الكسوف تغريُّ اللون، واخلسوف اخنسافهما. وكذلك تقول »: شرح املوطأ«حبيب يف  ابن وقال
ياؤها. %نورها وض89ص  2يف عني األعور إذا اخنسفت وغارت يف جفن العني وذهب%ج 

للقزاز واجلوهري: قال » املعاين«و » جممع الغرائب«و » الغريَبني«وكتاب » نوادر اليزيدي«ويف 
شمس والقمر ُتْكَسف كسوفًا فهي كاسفة وُكِسفت فهي مكسوفة. وقوم القزاز: َكَسفت ال

 كسفها هللا»: احملكم«انكسفت. ويف يقولون: انكسفت وهو غلط. وقال اجلوهري: العامُة تقول 
وأكسفها، واألول أعلى والقمر كالشمس. وقال اليزيدي: خسف القمر وهو خيسف خسوفًا 

قال: واخنسف أكثر يف ألسنة الناس. ويف  فهو خسف وخسيف وخاسف واخنسف اخنسافا.
دت يف أليب العباس أمحد بن عبد اجلليل التَّْدمريي: كسفت الشمس أي اسو » شرح الفصيح«

ها عن األبصار. وبعضهم يقول: كسفت الشمس على ما مل يسم رأي العني من سرت القمر إ�
يقول: إذا ذهب ضوء بعض فاعله وانكسفت. وحدثين القاضي أبو حممد، عن أيب حامت أنه كان 

الشمس خلفاء ِجرمها فذلك الكسوف. وزعم ابن التني وغريه أن بعض اللغويني قال: ال يقال يف 
كر هذا عن عروة بن الزبري أيًضا. وحكى عياض إال كسفت، ويف القمر إال خسف، وذ  الشمس

].وعند 8} [القيامة: عن بعض أهل اللغة عكسه، وكأنه غري جيد، لقوله تعاىل: {َوَخَسَف اْلَقَمرُ 
أليب موسى: روى » املغيث«ابن طريف: كسفت الشمس والقمر والنجوم والوجوه كسوفًا. ويف 

وَمسَُرة وعبد الرمحن بن مسرة وعبد هللا بن عمر  عليٌّ وابُن مسعود وأيبُّ بن كعب حديَث الكسوف
ْعيب والنعمان بن بشري وقَبيصة وعبد هللا بن عمرو واملغرية وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو ُشَرْيح الكَ 

روي عن اِهلاليل مجيًعا ابلكاف. ورواه أبو موسى وأمساء وعبد هللا بن عدي بن اخليار ابخلاء. و 
هللا عنهم ابللفظني مجيًعا، كلهم حكوا عن النيب صلَّى هللا عليه  جابر وابن عباس وعائشة رضي

لقمر كسوفًا. انتهى. أغفل حديث أيب ابلكاف فَسمَّى كسوف الشمس وا» ال ينكسفان«وسلَّم: 
 ».ال ينكسفان«مسعود من عند البخاري: 
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وقد ذهب أبو حنيفة ومالك إىل أنه ليس يف خسوف القمر مجاعة، مستدلني أبن النيب صلَّى هللا 
رة سنة أربع فيما ذكره ابن عليه وسلَّم مجع لكسوف الشمس، وَلمَّا خسف القمر يف مجادى اآلخ

%النيب صلَّى 90ص  2ك: مل يبلغنا وال أهل بلد� أن%ج زي وغريه مل جيمع فيه. وقال مالاجلو 
هللا عليه وسلَّم مجع خلسوف القمر، وال نُِقل عن أحد من األئمة بعده أنه مجع فيه. قال املَُهلَّب: 

يل فتسرق، للمؤمنني لئال ختلو بيوهتم ابللميكن أن يكون صلَّى هللا عليه وسلَّم فعل ذلك رمحًة 
 عليه وسلَّم ألم سلمة ملا نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه ليًال، وقالت: دليله: قوله صلَّى هللا

أخشى أن «ويف لفظ: ».أخشى أن حيطمهم الناس«أال أبشر الناس؟ فقال صلَّى هللا عليه وسلَّم: 
ة الصالة خلسوف ة أن أكثر أهل العلم على مشروعيانتهى. ذكر ابن قدام» مينع الناس نوَمهم
عباس، وبه قال عطاء واحلسن وإبراهيم والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو  القمر، فعله ابن

إن الشمس «مروي عن عثمان بن عفان ومجاعة احملدثني وعمر بن عبد العزيز، مستدلني بقوله: 
� إبراهيم أخرب »: مسنده«.وعند الشافعي يف »والقمر آيتان من آ�ت هللا فإذا رأيتم ذلك فصلوا

د هللا بن أيب بكر بن حزم، عن احلسن، عن ابن عباس: أن القمر كسف، بن حممد، حدَّثنا عب
وعبد هللا على البصرة، فصلى بنا ركعتني يف كل ركعة ركعتني، مث ركب فخطبنا، وقال: إمنا صليت  

راشد، عن  عند الدارقطين من حديث إسحاق بنكما رأيت النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم يصلي. و 
أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم كان يصلي يف  «ائشة، بسند ال أبس به: الزهري، عن عروة عن ع

كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات، ويقرأ يف الركعة األوىل ابلعنكبوت، أو 
 ».اإذا انكسفت الشمس والقمر فصلو « ويف حديث قبيصة مرفوًعا:».الروم، ويف الثانية بياسني
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عن  -وسنده جيد  -ومن حديث اثبت بن حممد الزاهد عند الدارقطين، عن سفيان بن سعيد 
وسلَّم صلى يف  أن رسول هللا صلَّى هللا عليه «حبيب بن أيب اثبت، عن طاوس، عن ابن عباس: 

ُكُسوِف   وبوَّب البخاري: اَبُب الصََّالِة ِيف ».كسوف القمر والشمس مثان ركعات يف أربع سجدات
] ومل يذكر 1062¦[خ». اْنَكَسَفِت الشَّْمسُ « - 1062الَقَمِروذكر فيه حديث أيب بكرة:

يتنا، وأمر ابلصالة ر. قال األصيلي فيما ذكره ابن التني: يف احلديث ذكر القمر بقوله يف رواالقم
ه عند خسوف القمر، وبه يصح تبويبه. وذكر ابن حبيب عن ابن عباس: كسف القمر يف عهد

صلَّى هللا عليه وسلَّم فلم جيمعنا إىل الصالة معه، ولكنه صلى ركعتني. انتهى. إن صح هذا فال 
التني، فُيحَمل  رضة بينه وبني روايته األوىل؛ ألن القمر خسف مرات متعددة فيما ذكره ابنمعا

 .هذا على مرة من تلكاِملرار، وقد أسلفنا حديثًا فيه: أنه صلى يف كسوف القمر ركعتني



 اَبب النَِّداِء اِبلصََّالِة َجاِمَعٌة ِيف اْلُكُسوفِ 
ثـََنا ِإْسَحاُق، حدَّثنا حيَْ  - 1045 ِم ْبِن َأِيب سَ َحدَّ ِم، حدَّثنا َىي ْبُن َصاِلٍح، حدَّثنا ُمَعاِويَُة ْبُن َسالَّ الَّ

ِن َعْمٍرو: َلمَّا َكَسَفت الشَّْمُس َعَلى َعْهِد َحيَْىي ْبُن َأِيب َكِثٍري، َأْخبَـَرِين أَبُو َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اهللَِّ بْ 
 ] وذََكره يف:1045¦َي َأِن الصََّالة َجاِمَعة. [خَرُسوِل اهللَِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم نُودِ 

قَاَلْت َعاِئَشُة: َما َسَجْدُت ُسُجوًدا َقطُّ َكاَن َأْطَوَل  - 1051 الُكُسوِفويف آخره:ُطوِل السُُّجوِد ِيف 
 ]1051¦. [خِمْنه

 وفيه:
 ، فـَرََكَع رُُكوعِني ِيف َسْجَدٍة.فـَرََكَع النَِّيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم رُُكوعِني ِيف َسْجَدٍة، مثَُّ قَامَ 

 وسيأيت عن عائشة حنوه.
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قد أسلفنا ما عارض هذه الرواية، وزعم أبو علي اجلَيَّاين: أن إسحاق هذا مل ينسبه أحد فيما 
إسحاق بن منصور، عن  ال: ويشبه أن يكون ابَن منصور، فقد روى مسلم يف كتابه عنبلغه، ق

 حيىي بن صاحل حديثًا يف كتاب الوكالة.
وزعم شيخنا أبو احلجاج: أن إسحاق بن إبراهيم مل يرِو عن حيىي بن صاحل، وال ذََكر يف حيىي بن 

عالمة مسلم دونه، وذكر أن  صاحل أن إسحاق بن منصور روى عنه عند البخاري، إمنا َعلم له
 وى عن احلنظلي.عبد هللا بن حممد بن شريويه ر 

وملا ذكر أبو نعيم حديث ابن شريويه عن إسحاق عن حيىي هذا احلديث قال: خرجه البخاري عن 
 إسحاق عن حيىي ومل ينُسبه.

 فينظر يف كالم شيخنا أيب احلجاج اِملزي.
صالة الكسوف ليس فيها أذان وال إقامة، إال أن وقال ابن عبد الرب: أمجع العلماء على أن 

ل: لو �دى مناٍد: الصالة جامعة، لتخرج الناس بذلك إىل املسجد مل يكن بذلك الشافعي قا
 أبس.

 اَبب التـََّعوُِّذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ ِيف اْلُكُسوفِ 
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ثـََنا اْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، عَ  - 1050 - 1049 ْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َعْمَرَة، َعْن َحدَّ
ُهلَا، فـََقاَلْت: َأَعاَذِك اهللَُّ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ، َفَسأََلْت َعاِئَشُة َرُسوَل يـَُهوِديًَّة َجاَءْت َتْسأَ  َعاِئَشَة: َأنَّ 

َرُسوُل اهللَِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: اهللَِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: أَيـَُعذَُّب النَّاُس ِيف قـُُبورِِهْم؟ فـََقاَل 
مثَُّ رَِكَب َرُسوُل اهللَِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم َذاَت  ]1050 - 1049¦[خ». َعاِئًذا اِبهللَِّ ِمْن َذِلكَ «

ص  2ي%ج َغَداٍة َمرَْكًبا َفَخَسَفِت الشَّْمُس، فـََرَجَع ُضًحى َفَمرَّ بـَْنيَ َظْهَراَين احلَُجِر، مثَُّ قَاَم ُيَصلِّ 
َطوِيًال، مثَُّ قَاَم ِقَياًما َطوِيًال َوُهَو ُدوَن %َوقَاَم النَّاُس َورَاَءُه، فـََقاَم ِقَياًما َطوِيًال مثَُّ رََكَع رُُكوًعا 92

ِقَياًما َطوِيًال َوُهَو ُدوَن  اْلِقَياِم اْألَوَِّل، مثَُّ رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اْألَوَِّل، مثَُّ رََفَع مثَُّ قَامَ 
َو ُدوَن الرُُّكوِع اْألَوَِّل، مثَُّ رََفَع فَقاَم ِقَياًما َطوِيًال َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اْألَوَِّل، مثَُّ رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال َوهُ 

وَِّل، مثَُّ رََفَع َفَسَجَد َواْنَصَرَف فـََقاَل َما َشاَء اْلِقَياِم اْألَوَِّل، مثَُّ رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اْألَ 
إن الشمس والقمر ال «َمَرُهْم َأْن يـَتَـَعوَُّذوا ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ. ويف موضع آخر: اهللَُّ َأْن يـَُقوَل، مثَُّ أَ 

فافزعوا  خيسفان ملوت أحد وال حلياته، ولكنهما آية من آ�ت هللا يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك
 ويف:».إىل الصالة
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َجَهَر النَِّيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم ِيف َصَالِة اْخلُُسوِف  - 1065اَبب اْجلَْهِر اِبْلِقَراَءِة ِيف اْلُكُسوِف 
أشعث من حديث » مسند السَّرَّاج«] ويف 1065¦ْن ِقَراَءتِِه َكبـََّر فـَرََكَع. [خِبِقَراَءتِِه فـََلمَّا فـَرََغ مِ 

هلا: مسعِت رسول  بن أيب الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال: دخَلْت يهوديٌة على عائشة فقالت
هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يذكر شيًئا يف عذاب القرب؟ فقالت عائشة: ال، وما عذاب القرب؟ قالت: 

لَّى هللا عليه ليه. فجاء النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم فسألته عائشة عن عذاب القرب فقال صفس
ته يتعوذ من عذاب القرب. ويف وسلَّم: عذاب القرب حق، قالت: فما صلى بعد ذلك صالة إال مسع

حديث منصور عن أيب وائل عن مسروق عنها قالت: دخل عليَّ عجوزاتن من ُعُجز اليهود 
رسو  فقالتا: ل هللا صلَّى إن أهل القبور يُعذَّبون يف قبورهم، فكذبتهما ومل أصدقهما، فدخل علي َّ

، فقالتا: إن أهل القبور يُعذَّبون يف هللا عليه وسلَّم فقلت له: دخل عليَّ عجوزاتن من ُعُجز اليهود
هارة ِذْكر عذاب قبورهم، فقال: إ�م ليعذبون يف قبورهم عذااًب تسمعه البهائم. تقدم يف كتاب الط

ذلك كثرية، روامها مرارًا على ما جاءت به القرب. وأما رؤيته اجلنة والنار: قال أبو عمر: فاآلاثر يف 
اب اجلمعة يف قوله أما بعد. وقوهلا: (فـََقاَل َرُسوُل ِهللا صلَّى هللا اآلاثر. وحديث أمساء تقدَّم يف كت

أي أعوذ عياًذا به منه، وقد َترِد مصادر على وزن فاعل. ») َعاِئًذا اِبهللَِّ ِمْن َذِلكَ «عليه وسلَّم: 
َت َغَداٍة) وَّذ ابهلل من عذاب القرب، وإن كان الناس يعذَّبون يف قبورهم. وقوهلا: (َذاوحيتمل أنه تـَعَ 



%قال الدواديُّ: أتى يف غداة، فجعل ذات مبعىن يف. قال ابن التني: ليس 93ص  2%ج 
غداة. وقوهلا: (َفَصلَّى ِيف املَْسِجِد) قال به مجاعة من العلماء. وذكر بصحيح؛ بل تقديره يف ذات 

ء خارًجا ن حبيب أن لإلمام أن يصليها إن شاء يف املسجد حتت السقف أو يف صحنه، وإن شااب
 يف الرباح، وقال به أيًضا أصبغ.
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وقال الطحاوي: يصلي يف املسجد اجلامع أو يف مصلى العيد. وقال الشافعيون واحلنابلة: السنة 
ت الكسوف يضيق عن اخلروج ا فيه، وألن وقيف املسجد؛ ألن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم فعله

إىل املصلى. واختلف يف وقت أدائها: فأما أوهلا فوقٌت جيوز فيه أداء النافلة بغري خالف. 
وآخرها: فعن مالك ال يصلي بعد الزوال، رواه ابن القيم. ويف رواية ابن رجب: تصلى وإن زالت 

ال تصلى حىت  إن طلعت مكسوفةالشمس، وعنه ال تصلى بعد العصر. ومذهب أيب حنيفة: 
ال تصلى يف »: احمليط«يدخل وقت اجلواز، قال ابن املنذر وبه أقول، خالفًا للشافعي. ويف 

قال الليث بن سعد: حججت سنة ثالث »: االستذكار«األوقات الثالثة. وذكر أبو عمر يف 
ابن بن أيب رابح و  عشرة ومئة، وعلى املوسم سليمان بن هشام، ومبكة شرَّفها هللا تعاىل عطاء

شهاب وابن أيب مليكة وعكرمة بن خالد وعمرو بن شعيب وأيوب بن موسى، فكسفت الشمس 
بعد العصر فقاموا قياًما يدعون هللا يف املسجد. فقلت أليوب: ما هلم ال يصلون؟ فقال: النهي 

و قد جاء عن الصالة بعد العصر، فلذلك ال يصلون، إمنا يذكرون حىت تنجلي الشمس. وه
ن أيب احلسن وابن ُعَلّية والثوري. وقال إسحاق: ُيَصلُّون بعد العصر مامل تصَفرَّ مذهب احلسن ب

الشمس، وبعد صالة الصبح، وال يصلون يف األوقات الثالثة، فلو كسفت عند الغروب مل يصلَّ 
هذا  إمجاًعا. قال ابن قدامة: إذا كان الكسوف يف غري وقت صالة جعل مبكان الصالة تسبيًحا،

هب؛ ألن النافلة ال تُفَعل أوقاَت النهي، سواء كان هلا سبب أو مل يكن، روي ذلك عن ظاهر املذ
احلسن وأيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وأيب حنيفة ومالك وأيب ثور ونصَّ عليه أمحد. روى 

عون، قتادة قال: انكسفت الشمس وحنن مبكة شرفها هللا تعاىل بعد العصر، فقاموا قياًما يد
ذلك عطاء فقال: هكذا يصنعون. وروى إمساعيل بن سعيد عن أمحد أ�م يصلو�ا فسألت عن 

%قال أبو بكر بن عبد العزيز: وابألول أقول، هو أظهر 94ص  2يف أوقات النهي،%ج 
 القولني.
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ْمَزَم. هذا التعليق رواه ابن أيب شيبة اَبُب َصَالِة الُكُسوِف َمجَاَعًة َوَصلَّى اْبُن َعبَّاٍس َهلُْم ِيف ُصفَِّة زَ 
يمان األحول عن طاوس: أن الشمس انكسفت على عهد عن غندر، حدَّثنا ابن جريج عن سل

ابن عباس، فصلى على ُصّفة زمزم ركعتني، يف كل ركعة أربع سجدات. وعند الشافعي عن سفيان 
يف صفة زمزم ست عن األحول: مسعت طاوًسا يقول: خسفت الشمس، فصلى بنا ابن عباس 

بكر عن صفوان بن عبد هللا بن  ركعات يف أربع سجدات. وقال البيهقي: روى عبد هللا بن أيب
صفوان قال: رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم يف كسوف الشمس ركعتني، يف كل ركعة 

ركعتان. وقال الشافعي: إذا كان عطاء وعمرو أو صفوان واحلسن يروون عن ابن عباس خالف 
اس أشبه أن يكون روى سليمان األحول، كانت رواية ثالثة أوىل أن تُقَبل، ولو ثبت عن ابن عبما 

ابن عباس فرَّق خسوف الشمس والقمر وبني الزلزلة، فقد روي أنه صلى يف زلزلة ثالث ركعات 
يف ركعة. قال أبو عمر: فقال: ما أدري َأزُلزلِت األرض أم يب أرض؟ قال أبو عمر: مل �ِت عن 

 صحت عنه فيها لنيب صلَّى هللا عليه وسلَّم من وجه صحيح أنَّ الزلزلة كانت يف عصره، والا
للبيهقي: صلَّى علي » املعرفة«سنة، وأّوُل ما جاءت يف اإلسالم على عهد عمر بن اخلطاب. ويف 

بن أيب طالب يف زلزلة ست ركعات يف أربع سجدات، مخس ركعات وسجدتني يف ركعة، وركعة 
هم يثبتونه يف ركعة. وقال الشافعي: لو ثبت هذا احلديث عند� عن علي عنه لقلنا به،  وسجدتني

ما عند ابن أيب شيبة: حدَّثنا  -وهللا أعلم  -وال �خذون به. وقوله: (َوَصلَّى اْبُن ُعَمر) كأنه يريد 
يف كسوف،  وكيع، حدَّثنا ُسفيان، عن عاصم بن عبيد هللا قال: رأيت ابن عمر يهرول إىل املسجد

َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعبَّاٍس) وذكر حديث ابن ومعه نعاله؛ يعين ألجل اجلماعة. قال: (َوَمجََع َعِليُّ ْبُن 
 - 1052عباس، وقد تقدم طرف منه يف ابب الصدقة يف الكسوف. ومما ينبه عليه هنا قوله:

 َحنًْوا ِمْن ِقَراَءِة ُسْورَِة البَـَقَرِة.
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وهو ».قدر سورة البقرة«وعند مسلم: ».ًوا من قيام سورة البقرةحن«يف لفظ: ] و 1052¦[خ
ُت فحزر «%عائشة: 95ص  2يدل أن القراءة كانت سرًّا، وكذا يف بعض طرق حديث%ج 

وقد تقدم َمْن ذََكَر اإلسرار واجلهر، وأجاب بعضهم أبن ابن ».قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة
خر الصفوف، فلم يسمع القراءة، فحزر املدة، وكأنه غري جيد ألن يف عباس كان صغريًا فمقامه آ

 ه أبو عمر.ذكر » مسعت منه حرفًا قمت إىل جانب النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم فما«بعض طرقه: 
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ُرُه: - 1066وقوله يف: اَبب اْجلَْهِر اِبْلِقَراَءِة ِيف اْلُكُسوِف  ْعُت الزُّْهِريَّ َعْن  َوقَاَل اْألَْوزَاِعيُّ َوَغيـْ مسَِ
] ذكر خلف الواسطي أن مسلًما رواه، رواه عن حممد بن مهران، 1066¦. [خُعْرَوَة َعْن َعاِئَشةَ 

حدَّثنا الوليد، حدَّثنا األوزاعي عن ابن شهاب. قال خلف: وهو يف حديث البخاري عن حممد 
وغريه: مسعت الزهري. ورواه أيًضا : وقال األوزاعي -يعين الوليد  -بن مهران عن الوليد، وقال 

الوليد، عن أبيه عن األوزاعي عنه. وقوله: (اَتبـََعُه ُسْفَياُن ْبُن ُحَسْنيٍ  أبو داود عن عباس بن
َوُسَلْيَماُن ْبُن َكِثٍري َعن الزُّْهِريِّ ِيف اْجلَْهِر) أما متابعة سفيان فرواها الرتمذي عن حممد بن أابن، عن 

عن سفيان بن  دَّثنا سفيان بن حسني. قال: وروى أبو إسحاق الَفَزاريإبراهيم بن صدقة، ح
حسني حنوه. ومتابعة سليمان رواها البيهقي عن احلاكم: حدَّثنا أبو بكر بن إسحاق، حدَّثنا أبو 

املثىن، حدَّثنا حممد بن كثري، حدَّثنا سليمان بن كثري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: 
وكربَّ الناس، مث قرأ فجهر عهد رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، فقام فكربَّ  خسفت الشمس على

ابلقرآن وأطال، احلديث. وقال الرتمذي عن البخاري: حديث عائشة يف اجلهر أصح عندي من 
حديث مسرة أنه أسر ابلقراءة. وقال أمحد: حديث عائشة يف اجلهر ينفرد به الزهري، وقد روينا 

عن أيب » املوعب«ياين يف عباس ما يدل على اإلسرار. والتََّكْعكع: ذكر ابن الت عن عائشة وابن
زيد: َكِعْعُت وَكَعْعت ابلكسر والفتح، أِكع وأَكعُّ ابلكسر والفتح، كعًّا وكعاعًة ابلفتح؛ إذا ِهْبَت 

اعَّ كعَّ وك»: العني«القوم بعد ما أردهتم فرجْعَت وتركتهم، فإين عنهم لكعُّ ابلفتح. صاحب 
 عزم. ابلتشديد، وقد كعَّ كعوًعا، وهو الذي ال ميضي يف
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أليب منصور األزهري: رجُل ُكْعُكع وقد تكعكع وتكأكأ إذا ارتدع، وقال أبو » التهذيب«ويف 
ذاك ُمقدًما إذا بعض َمن عبيد: َكْعَكعُته فتكعكع، وأنشد املتمم بن نويرة: ولكنين أمضى على 

العرب اجلمع  %وقال: أصل كعكعت كععت، فاستثقلت96ص  2ا%ج يلقى اخلطوب تكعكع
بني ثالثة أحرف من جنس واحد ففرقوا بينها حبرف مكرر. وقال غريه: أكعَّه الَفَرُق إكعاًعا؛ إذا 

رد حناه. ويف كعَّ كعوًعا وكعاعًة وكيعوعة، وكعكعه عن الو »: احملكم«حبسه عن وجهه. ويف 
عن »: الصحاح«يف يب حممد: وال يقال: كاع، وقد أجازه قوم. و أل» الواعي«للقزاز و » اجلامع«

تكعكت »: جممع الغرائب«يونس كع يُكع ابلضم، وقال سيبويه: يِكع ابلكسر أجود. ويف 
اَر) يريد أن اجلنة أتخرت. وعند ابن عبد الرب: تكعكعت تقهقرت. وقوله: (رَأَيُت اجلَنََّة ورَأَيُت النَّ 

املفعول الذي هو الرائي على  و (ُأرِيُت): فعل مل يسمَّ فاعله، وقد أقيمُعرضت له من غري حائل. 
احلقيقة مقام الفاعل، فكأن اجلنة ُعرضْت عليه مث كشف عن بصره فرأى النار. وقوله: (فـََلْم َأَر  



مثل منظري اليوم. و (َأْفَظع): قال ابن  َكاْليَـْوِم) الكاف هنا موضع نصب، التقدير: فلم أر منظًرا
ة على النسب، وأفظع اشتد وبرَّح، وأفظعه ده: فظع األمر فظاعة فهو فظيع، وفظع األخري سي

يفظع أفظع إفظاًعا، وهو ُمَفِظٌع، »: اجلامع«األمر وفظع به واستفظعه وأفظعه رآه فظيًعا. ويف 
ه فظيًعا. ويف واالسم: الفظاعة، وأفظعين هذا األمر وأفظعته، وأُ  فظع هو وأفظعه مفظيعه صريَّ

قوله: (َملْ »: املغيث«اعله؛ أي نزل به أمر عظيم. ويف ُأفِظَع الرجل على ما مل يسمَّ ف»: الصحاح«
َأَر َمْنَظًرا َكاْليَـْوِم َأْفَظَع) حيتمل أن يكون الفظيع؛ أي مل أر منظًرا فظيًعا كاليوم، وجيوز أن يضمن 

ظعته وتفظعته استعظمته ووجدته ال: مل أر أفظع منه، وهو كالم العرب، واستف، كأنه ق»منه«فيه: 
 عين األمر أي تعاظمين، ومثله: ُفِظعت به، وَفِظعت به؛ أي: ضقت به ذرًعا.فظيًعا، وأفظ
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وقوله: (َيْكُفْرَن اْلَعِشَري) اختلف الرواة يف إثبات واو قبل (َيْكُفْرَن) وإسقاطها فأثبتها حيىي بن حيىي 
بتوها، واختري رواية حيىي، ووجهها: كأن السائل ابن وهب مل يثعن مالك، والقعنيب وابن القاسم و 

ملا قال: أيكفرن ابهلل، مل جيبه على هذا جوااًب ابإلحاطة العلم أبن من النساء َمن يكفرن ابهلل تعاىل  
كما أن من الرجال َمن يكفر ابهلل تعاىل فلم حيتج إىل ذلك؛ ألن املقصود من احلديث غري ذلك. 

َال تـَْنَكِسُفالشَّْمُس ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِحلََياهِتَِرَواُه أَبُو َبْكَرَة َواْلُمِغريَُة َوأَبُو  ة تقدمن. اَبباألبواب الثالث
ُموَسى َواْبُن َعبَّاٍس َواْبُن ُعَمَر. هذه األحاديث كلها عنده مسندة. وعند ابن سعد أيًضا حديث 

 حممود بن لبيد بسند صحيح
ُسوِف قَاَلُه أَبُو ُموَسى َوَعاِئَشُةمها عنده مسندان أيًضا. اَبب قـَْوِل اِء ِيف اخلُْ وقوله يف: اَبب الدُّعَ 

َماِم ِيف ُخْطَبِة اْلُكُسوِف:   »َأمَّا بـَْعدُ «اْإلِ
َوقَاَل أَبُو ُأَساَمَة: حدَّثنا ِهَشاٌم، قَاَل: َأْخبَـَرْتِين فَاِطَمُة َعْن َأْمسَاَء. تقدم أنه أسنده قبل  - 1061

] وقال مسلم: عن 922¦َوقَاَل َحمُْموٌد: حدَّثنا أَبُو ُأَساَمَة. [خ - 922فقال: كتاب اجلمعة،  يف
أيب بكر وأيب كريب عن أيب أسامة، فذكره. وقال أبو علي اجلياين: وقع يف رواية ابن السكن يف 

بن  إسناد هذا احلديث وهم، وذلك أنه زاد يف اإلسناد رجًال، أدخل بني هشام وفاطمة عروة
 الصواب هشام عن فاطمة وهللا أعلم. واألبواب اليت بعُد َتقدََّم ِذكرها.الزبري، و 
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اَبب َما َجاَء ِيف ُسُجوِد اْلُقْرآِن َوُسنَِّتَهااختلف العلماء يف سجود التالوة؛ فذهب أبو حنيفة إىل 
َهلُْم َال  له تعاىل: {َفَماأو مل يقصد، لقو  وجوهبا على التايل والسامع، سواء قصد مساع القرآن،

]، ولقوله: {فَاْسُجُدوا 21 - 20يـُْؤِمُنوَن، َوِإَذا قُِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن َال َيْسُجُدوَن} [االنشقاق: 
]، وما نذكره من 19]، وقال تعاىل: {َواْسُجْد َواقْـَرتِْب} [العلق: 62هلِلَِّ َواْعُبُدوا} [النجم: 

ق إال برتك واجب، وما تلو�ه من اآلي أمر، واألمر ألن الذم ال يتعلث بعُد. قالوا: و األحادي
عن حفص عن حجاج عن محاد عن إبراهيم و�فع »: املصنف«يقتضي الوجوب. وحكاه يف 

وسعيد بن جبري أ�م قالوا: َمن مسع السجدة فعليه أن يسجد. وحدَّثنا عبدة عن األعمش عن 
يَّ يف الطريق، فيمر ابلسجدة فيسجد، أيب وهو يعرض عل كنت َأعِرُض على  إبراهيم التميمي قال:

فقلت له: أتسجد يف الطريق؟ فقال: نعم، كذا قاله أبو العالية. وعن إبراهيم بسند صحيح: إذا 
مسع الرجل السجدة وهو يصلي فليسجد. وعن الشعيب: كان أصحاب عبد هللا إذا مسعوا 

عن الرجل يصلي فيسمع  عبة: سألت محاًداأو غريها. وقال شالسجدة سجدوا، يف صالة كانوا 
السجدة؟ قال: يسجد، وقال احلكم مثل ذلك. وحدَّثنا هشيم أخرب� مغرية عن إبراهيم أنه كان 

%يغتسل مث يقرؤها فيسجدها، فإن كان ال 98ص  2يقول يف اجلُُنب إذا مسع السجدة%ج 
اد إبراهيم، وعن مح حجاج، عن فضل، عنحيسنها قرأ غريها مث سجد. وحدَّثنا حفص، عن 

وسعيد بن جبري قالوا: إذا مسع اجلنب السجدة اغتسل مث سجد. وحدَّثنا عبيد هللا بن موسى عن 
أابن العطار عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عثمان يف احلائض تسمع السجدة؟ قال: تومئ 

سها يب قال: تومئ برأتادة عن ابن املسبرأسها إمياًء. وحدَّثنا حممد بن بشر، حدَّثنا سعيد عن ق
 وتقول: اللهم لك سجدت.
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وعن احلسن يف رجل نسي السجدة من أول صالته فلم يذكرها حىت كان يف آخر ركعة من صالته 
ُيَسلِّم بعُد؟ قال: قال: يسجد فيها ثالث سجدات، فإن مل يذكرها حىت يقضي صالته غري أنه مل 

م استأنف الصالة. وعن إبراهيم: إذا نسي السجدة يسجد سجدة واحدة ما مل يتكلم، فإن تكل
 ما ذكرها يف صالته. وسئل جماهد: يشك يف سجدته، وهو ال يدري أسجدها أم فليسجدها مىت

ال؟ قال جماهد: إن شئت فاسجدها، فإذا قضيت صالتك فاسجد سجدتني وأنت جالس، وإن 
 -الشافعي ومالك  شئت فال تسجدها واسجد سجدتني وأنت جالس يف آخر صالتك. وذهب

داود إىل أ�ا سنة. قال عمر بن اخلطاب يف وأمحد وإسحاق واألوزاعي و  -يف أحد قوليه 
البخاري: إن هللا مل يكتبها علينا إال أن نشاء. قالوا: وقوله هذا والصحابة حاضرون، واإلمجاع 



لوا مبا �يت كم، قالوا: وبه قال سلمان وابن عباس وعمران بن حصني، واستدالسكويت حجة عند 
إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان «فعه: من األحاديث، ومبا رواه مسلم عن أيب هريرة ير 

احلديث، وكأنه مذهب البخاري، » يبكي يقول: � ويلي ُأمر ابن آدم ابلسجود فسجد فله اجلنة
، وهو إذا وِلقائل أن يقول: إن سلمان كان مذهبه يف السجود مذهب أمحد وهللا تعاىل أعلم.

 ن مالك سجودها فضيلة.جلس هلا وقصد مساعها، كذا حكاه ابن أيب شيبة. وع
ْعُت  - 1067 ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، قَاَل: مسَِ ثـََنا ُغْنَدٌر، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّ َحدَّ

، قَاَل: قـََرَأ َرُسول هللا ِفيَها،  صلَّى هللا عليه وسلَّم النَّْجَم ِمبَكََّة، َفَسَجَد اَألْسَوَد، َعْن َعْبِد اهللَِّ
َر َشْيٍخ َأَخَذ َكفًّا ِمْن َحًصى  َهِتِه، َوقَاَل: َيْكِفيِين  -َأْو تـَُراٍب  -َوَسَجَد َمْن َمَعُه، َغيـْ فـََرفـََعُه ِإَىل َجبـْ

ُتُه بـَْعد قُِتَل َكاِفًرا. [خَهَذا، فَـ   ]1067¦َرأَيـْ
 سورة النجمأن »: ترتيب التنزيل«م بن احلسني بن حممد بن حبيب يف كتاب ذكر أبو القاس

 %99ص  2%ج 
 نزلت بعد سورة اإلخالص وقبل سورة عبس.
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 إ�ا مكية ابإلمجاع.»: مقامات التنزيل«وقال أبو العباس الضرير يف 
م إحدى عشرة سجدت مع النيب صلَّى هللا عليه وسلَّ «وعند الرتمذي عن أيب الدرداء قال: 

، وقال: حديث غريب، ويف الباب عن علي وابن عباس وأيب هريرة »ة، منها اليت يف النجمسجد
 وابن مسعود وزيد بن اثبت وعمرو بن العاص.

ويف هذا احلديث مطلوبية السجود يف املفصل، وسيأيت حديث أيب هريرة من عند البخاري، 
يذكر البخاري، وهو فيه أنه يف مسلم، ومل والعجب من النووي حيتج به على خصومه ويزعم 

 اثبت يف سائر نسخه، وسيأيت ذكره وأنه عند األئمة الستة.
بسند ال أبس به قال أبو رافع الصائغ: صلى بنا عمر يف صالة العشاء فقرأ يف » املصنف«ويف 

 � معه.]. فسجد وسجد1إحدى الركعتني اُألولتني: {ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت} [االنشقاق: 
ح قال األسود: رأيت عمر وعبدهللا يسجدان يف: {ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت} وبسند صحي
 ].1[االنشقاق: 

 ].1وبسند صحيح عن عبد هللا أنه سجد يف النجم و {اقْـَرْأ اِبْسِم رَبَِّك} [العلق: 
 وعن علي: سورة اقرأ من عزائم السجود.

 نشقاق.عبد العزيز يف اال وقال سليمان بن حبيب: سجدت مع عمر بن



 وعن ابن عمر بسند مثله، وكذا عن ابن سريين وعمار وعثمان.
أن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم أقرأه «وعند احلاكم صحيح اإلسناد عن عمرو بن العاص: 

 ».مخس عشرة سجدة يف القرآن العظيم، منها ثالثة يف املفصل
ألزدي عن عاصم بن هَبَدَلَة عن زر حديث أيب إدريس ا وقال ابن أيب حامت: سألت أاب زرعة عن

عن صفوان بن عسال قال: سجد بنا رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يف: {ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت} 
] فقال: هذا حديث منكر وخطأ، وإمنا هو عاصم عن زر قال: قرأ عمار على 1[االنشقاق: 

 ] فنزل فسجد.1 قَّْت} [االنشقاق:املنرب: {ِإَذا السََّماُء اْنشَ 
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وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأمحد وإسحاق وابن وهب وابن حبيب من أصحاب 
اثبت اآليت: مالك، وأما مالك شيخهما فقال: ليس يف املفصل سجود، مستدًال حبديث زيد بن 

 .»قرأ النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم النجم فلم يسجد فيها«
عن عكرمة عن ابن  -وهو ضعيف  -ومبا رواه أبو داود من طريق أيب قدامة احلارث بن عبيد 

 أن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم«عباس: 
 %100ص  2%ج 

 ».مل يسجد يف شيء من املفصل منذ حتول إىل املدينة
 سجود. من حديث أيب قالبة واحلسن قاال: قال عمر: ليس يف املفصل» املصنف«يف  ومبا

 وعن أيب الُعْر�ن املَُجاِشعي واحلسن عن ابن عباس مثله.
قاله سعيد بن جبري واحلسن وابن املسيب وعكرمة وطاوس وأيب بن كعب، والسند إىل  وكذا

 هؤالء الستة صحيح.
، وقال حيىي بن سعيد: أدركت القراء ال يسجدون يف شيء من وذكره ابن املنذر أيًضا عن جماهد

 املفصل.
سجد النيب «الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن جريج عن ابن أيب جنيج عن جماهد قال:  وعند

 ».صلَّى هللا عليه وسلَّم يف النجم مث ترك
 النجم مبكة سجد النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم يف«وأخرب� بعض أصحابنا عن يونس عن احلسن: 

 انتهى.» مث تركه يف املدينة
جماهد، واحلسن لو صح حديث أيب هريرة الذي أسلم سنة سبع يردُّ حديث ابِن عباس حديث 

سجدت مع النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم يف: {ِإَذا السََّماُء «صحَّ عنه أنه قال: إمجاًعا، وقد 



 ].1بَِّك} [العلق: ] و {اقْـَرْأ اِبْسِم رَ 1اْنَشقَّْت} [االنشقاق: 
مجاعة رووه بز�دة: {والنَّْجِم}، قال: عن أبيه: أن » العلل«وذكر ابن أيب حامت يف كتاب 

وعبد العزيز بن حممد، عن ابن أيب ذئب، عن حممد بن عبد  والصحيح رواية الوليد بن مسلم
 الرمحن بن ثوابن، عن أيب هريرة.

، »لَّى هللا عليه وسلَّم النجم فلم يسجد فيهاقرأت على النيب ص«وأما حديث زيد بن اثبت: 
قارئ مل يسجد، ومجاعة من العلماء عندهم إذا مل يسجد القارئ ال فمحمول على أن زيًدا ال

 ملستمع ذكر ذلك الطربي.يسجد ا
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عن زيد بن أسلم: قرأ غالم عند النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم » مراسيل أيب داود«بيانه ما يف 
رسول هللا صلَّى هللا عليه السجدة، فانتظر الغالم النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم فلما مل يسجد قال ل

 ».أنت قرأهتا، فلو سجدت سجد�«وسلَّم: أليس فيها سجدة؟ قال: 
ميكن أن يكون قرأها يف وقت ال جتوز فيه الصالة، أو كا� على غري وضوء، أو وقال الطحاوي: 

 بيان عدم وجوهبا على الفور كما ذهب إليه أبو حنيفة.
 يط صح عن مالك أنه قال: ال يعتمد على روايته.وأما ابن حزم فقال: إن راويَه ابَن قس

، وأبو »أنه سجد يف النجم«عه: قال أبو حممد: وصحَّ بطالن هذا اخلرب حبديث أيب هريرة يرف
 هريرة متأخر اإلسالم.

عن ابن قسيط: وصلَّيت وراء عمر بن عبد  -يعين املرادي  -وعند الدارقطين: قال أبو صخر 
 م يسجدا.العزيز وأيب بكر بن حزم فل

 قوله: (َوَسَجَد َمَعُه املُْسِلُمونَ 
 %101ص  2%ج 

 من عند البخاري:َواملُْشرُِكوَن) ويف حديث ابن عباس اآليت 
========== 
 يف األصل: الثوري.

 كذا يف األصل، ولعل الصواب: بسند صحيح، فإسناده صحيح يف املصنف.
عزيز بن حممد، عن ابن أيب ذئب، عن والصحيح رواية الوليد بن مسلم، عن عبد ال«يف األصل: 

البن أيب حامت » ديثعلل احل«، والتصويب من »احلارث بن عبد الرمحن بن ثوابن، عن أيب هريرة
)2 /401.( 



 ».زر«يف األصل: 
 ».زيد القارئ«يف األصل: 

كذا ذكر املصنف، وهذا اللفظ مل يرد يف البخاري إال يف حديث ابن عباس الذي أشار إليه 
] 1067بعد كلمات، أما حديث ابن مسعود الذي يف الباب والباب الذي بعده برقم [املصنف 

 ».َي َأَحٌد ِمَن الَقْوِم ِإالَّ َسَجدَ َفَما بَقِ «]: فلفظه: 1070[
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َسَجَد َمَعُه املُْسِلُموَن َواملُْشرُِكوَن َواِجلنُّ َواِإلْنُس. وعند الدارقطين من حديث أيب  - 1071
وسنده صحيح. » نجم، واجلن واإلنس والشجرسجد النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم آبخر ال«هريرة: 

يعين عن ابن  -] وقال يف آخره: قال لنا ابن أيب داود رمحه هللا: مل يروه عن هشام 1071¦[خ
إال َخملد بن حسني. زعم النووي أن ذلك حممول على َمن كان حاضًرا، وما أسلفناه  -سريين عنه 

ل سجدة نزلت، انتهى كالمه. وفيه نظر عليه. قوله: قال عياض وسجودهم كان أل�ا أو يعكر 
من حيث إن سورة اقرأ أول ما نزل وفيها سجدة، والنجم بعد ذلك أبعوام. وأيًضا فقد ذكر 

أول «احلاكم صحيًحا على شرط الشيخني من حديث أيب إسحاق عن األسود عن عبد هللا: 
سجد وسجد الناس معه إال حلج، قرأها النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم فسورة نزلت فيها السجدة ا

اتبع إسرائيل زكر� بن أيب زائدة عن أيب ».رجًال أخذ الرتاب فسجد عليه، فرأيته قُِتل كافًرا
إسحاق، وإمنا اتَّفقا على حديث شعبة عن أيب إسحاق: سجد يف النجم. وال يعلل أحد احلديثني 

ن الربيع، والذي يؤدي إليه أحًدا اتبع شعبة على ذكره النجم إال قيس ب اآلخر، فإين ال أعلم
االجتهاد صحة احلديثني. الكالم على ما يذكره األخباريون يف سورة النجم �يت إن شاء هللا تعاىل 
يف سورة احلج من كتاب التفسري. والرجل الذي أخذ كفًّا من تراب ذكر البخاري يف التفسري أنه 

رأيت النيب «بن أيب َوداعة قال:  . ويف كتاب النسائي بسند صحيح عن املُطَّلبأمية بن خلف
قال املطلب: فلم أسجد معهم، وهو ». صلَّى هللا عليه وسلَّم سجد يف النجم، وسجد الناس معه

، ومل يكن يومئذ أسلم. فلمَّا أسلم قال ال أدع »فأَبـَْيُت أن أسجد معهم«يومئذ مشرك. ويف لفظ: 
قال: قيل هو الوليد بن املغرية. وقيل: عتبة  يها أبًدا. وروينا عن أيب حممد املنذري أنهالسجود ف

بن ربيعة. وقيل: أبو أحيحة سعيد بن العاص. وأما قول ابن بزيزة: كان منافًقا، فغري جيد أل�َّ 
 أسلفنا أن السورة مكية، وإمنا املنافقون يف املدينة.
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جد النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم واملسلمون يف ح عن أيب هريرة قال: سبسند صحي» املصنف«ويف 
يقصد الرد على -مل كبري النجم إال رجلني من قريش، أرادا بذاك الشهرة. والَعجب من رجل عا

 -إن شاء هللا  -%هبذا احلديث بقوله: فالرجالن ال يرتكان 102ص  2%ج -أيب حنيفة
صلَّى هللا عليه وسلَّم إبعادته. ومل يعلم أن هذين الرجلني كا� غري الفرض، ولو تركاه ألمرمها النيب 

لف يف عدد سجدات مسلمني، يوضحه ما يف حديث عبد هللا بن مسعود املبدأ بذكره. واخت
التالوة: فعند أيب حنيفة أربع عشرة سجدة: يف آخر األعراف، والرعد، والنحل، وبين إسرائيل، 

فرقان، والنمل، وآمل تنزيل، وص، وحم السجدة، والنجم، وإذا ومرمي، واألوىل من احلج، وال
آخر احلج السماء انشقت، واقرأ ابسم ربك. وذهب مالك إىل أ�ا إحدى عشرة سجدة إبسقاط 

وثالث املفصل. وقد أسلفنا أن أاب العر�ن رواه عن ابن عباس، وُرِوَي أيًضا عن ابن عمر. 
ليث وإسحاق ورواية عن أمحد وابن املنذر واختاره وذهب املدنيون يف روايتهم عن مالك وال

أ�ا  املروزي وابن شريح الشافعيان: إىل أ�ا مخس عشرة سجدة بثانية احلج. وذهب الشافعي إىل
أربع عشرة بسقوط ص، وهو أصح قوليه، وأمحد. وذهب أبو ثور إىل أ�ا أربع عشرة، فأسقط 

ر بن أيب شيبة بسند صحيح إىل أ�ا ثنتا سجدة النجم. وذهب مسروق فيما رواه عنه أبو بك
عشرة سجدة، أسقط اثنية احلج وص واالنشقاق. وذهب عطاء اخلراساين إىل أ�ا ثالث عشرة، 

ية احلج واالنشقاق. وذهب ابن مسعود إىل أن عزائم السجود: األعراف، وبين أسقط اثن
ة عن هشيم، عن مغرية، عن إسرائيل، والنجم، واالنشقاق، واقرأ ابسم ربك، رواه ابن أيب شيب

إبراهيم، عنه. وذهب علي بن أيب طالب إىل أن عزائم السجود: آمل تنزيل، وحم السجدة، 
أيب شيبة عن عفان، عن محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف والنجم، واقرأ، رواه ابن 

 بن مهران، عن عبد هللا بن عباس عنه.
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يعين ابن أيب  -، رواه أبو بكر عن داود : آمل تنزيل، والنجم، واقرأوذهب سعيد بن جبري إىل أ�ا
آمل تنزيل، واألعراف، وحم  عن جعفر عنه. وذهب عبيد بن عمري إىل أن عزائم السجود: -إ�س 

تنزيل، وبنو إسرائيل. وذهب مجاعة إىل أ�ا عشر سجدات، قال أبو بكر: حدَّثنا أبو أسامة، 
ن أيب متيمة اهلجيمي: أن أشياًخا من اهلجيم بعثوا راكًبا هلم إىل املدينة حدَّثنا اثبت بن عمارة، ع

رآن، فأخربهم أ�م أمجعوا على عشر يسأل هلم عن سجود الق -شرفهما هللا تعاىل  -وإىل مكة 
%ولغري القبلة، وعلى طهارة 103ص  2سجدات. وذهب ابن حزم إىل أ�ا تسجد للقبلة%ج 

ية احلج ال نقول هبا أصًال يف الصالة، وتبطل الصالة هبا، يعين إذا وعلى غري طهارة. قال: واثن



هللا عليه وسلَّم وال أمجع عليها، سجدت فيها. قال: أل�ا مل يصحَّ هبا سنة عن رسول هللا صلَّى 
وإمنا جاء فيها أثر مرسل. انتهى. أما أثر مرسل فغري جيد؛ بل فيها حديث صحيح عند احلاكم، 

نعم، إن مل «ديث عقبة بن عامر أنه قال: � رسول هللا يف احلج سجداتن؟ قال: وقد تقدم. وأما ح
هليعة. قال ابن حزم: وصح عن عمر ، فذكره الدارقطين من طريق ابن »تسجدمها فال تقرأمها

وابنه وأيب الدرداء السجود فيها، وروي أيًضا عن أيب موسى، وقال ابن عمر: لو سجدت فيها 
لْت بسجدتني. وروي أيًضا عن علي  واحدة لكانت سجدة، يف اآلخرة أحب إيلَّ. وقال عمر: ُفضِّ

رسول هللا صلَّى هللا عليه بن أيب طالب وأيب موسى وعبد هللا بن عمرو بن العاص. وصح عن 
ثـََنا  - 1069وسلَّم السجود يف ص. السجود يف تنزيل. تقدم ذكرها. ابُب َسْجَدِة ص  َحدَّ

أَبُو النـُّْعَماِن، قَاَال: حدَّثنا َمحَّاٌد َعْن أَيُّوُب َعْن ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس قال: ُسَلْيَماُن بُن َحْرٍب، وَ 
 ْن َعَزائِِم السُُّجوِد، َورَأَْيُت النَِّيبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم َيْسُجُد ِفيَها.َسْجَدُة ص لَْيَسْت مِ 
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َسَجْدَت ِيف  هد قلت: ِالْبَن َعبَّاٍس: ِمْن أَْينَ ] قال جما4807] ويف موضع آخر [1069¦[خ
ُ 90َلْيَماَن} [األنعام: ص؟ قَاَل: َأَو َما تـَْقَرأُ: {َوِمْن ُذرِّيَِّتِه َداُوَد َوسُ  ]. {ُأولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اهللَّ

صلَّى هللا عليه وسلَّم َأْن يـَْقَتِدَي ِبِه،  ]. وََكاَن َداُوُد ِممَّْن ُأِمَر نَِبيُُّكمْ 90فَِبُهَداُهْم اقْـَتِدْه} [األنعام: 
كان النيب صلَّى «يبة عن جماهد عنه: َفَسَجَدَها َرُسوُل اهللَِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم. وعند ابن ايب ش

سجدها «وعند النسائي: قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: ».هللا عليه وسلَّم يسجد يف ص
والعجب من البيهقي وشدة تعصبه يرد هذا احلديث أبن ».شكًرا داود توبة، وحنن نسجدها

سجدها «أيب حمذورة يرفعه: عكرمة كان مالك ال يرضاه. وعند الدارقطين بسند فيه ضعف عن 
وقال:  –وعند أيب عبد هللا احلاكم ».داود صلَّى هللا عليه وسلَّم توبة، وحنن نسجدها شكًرا

عن أيب سعيد قال: قرأ رسول » صحيح ابن خزمية«و  –صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
لسجدة تشّرف %وهو على املنرب ص، فلما بلغ ا104ص  2هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم%ج 

إمنا هي توبة نيب، ولكين رأيتكم تشرفتم «الناس السجود، فقال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: 
ة: َأدَخَل بعض أصحاب ابن وهب يف هذا فنزل فسجدها وسجدوا. زاد ابن خزمي» للسجود

فروة،  اإلسناد بني سعيد بن أيب هالل وبني عياض بن عبد هللا: إسحاق بن عبد هللا بن أيب
رأيت رؤ� وأ� أكتب سورة «وأحسب أنه َغِلط يف إدخاله إسحاق يف هذا السند. وعند احلاكم: 

 انقلب ساجًدا، فقصصتها على ص، فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء حيضرين



فأمرين «وعند البيهقي بسند منقطع: ».رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، فلم يزل يسجد فيها بعدُ 
 ».ابلسجود فيها
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ورواه احلسن عن حممد بن عبيد هللا بن أيب يزيد، عن ابن جريج، عن عبد هللا عن ابن عباس 
اللهم أعظم يل  أ السجدة اليت يف ص سجدت شجرة، فقالت:مبعىن حديث عاصم، يعين فلما قر 

فنحن أحق «هبا أجًرا، واحطط هبا وزرًا وأحدث هبا شكًرا. فقال النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم: 
قال البيهقي: إال أنه مل يذكر أمر النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم ابلسجود ».ابلسجود من الشجرة

، وزعم أنه عن سعيد قال: وقد روي موصوًال من أوجه عن عمروفيها، إمنا ذكر سجوده فيها. 
عن ابن عباس، وليس ابلقوي. وملا خّرج احلاكم حديث ابن عباس صحَّحه. وعند الدارقطين عن 

وسنده صحيح. وذكر علي بن أيب » أن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم سجد يف ص«أيب هريرة: 
ص سجدة. وقال  قال ابن عمر: يف»: املصنف«غياث. ويف  داود أنه قال: مل يروه إال حفص بن

الزهري: كنت ال أسجد يف ص حىت حدثين السائب أنَّ عثمان سجد فيها. وعن سعيد بن جبري: 
أن عمر كان يسجد يف ص. وعن ابن عباس مثله. وعن عبد هللا بن احلارث قال: هي موجبة 

والنعمان بن بشري، ومسروق، سجدة ص. وكان طاوس يسجد يف ص. وسجد فيها: احلسن، 
لرمحن السلمي، والضحاك بن قيس. وكان عبد هللا بن مسعود ال يسجد فيها. وعن وأبو عبد ا

الشعيب قال: كان بعض أصحاب النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم يسجد يف ص، وبعضهم ال يسجد، 
ل: خطب الضحاك فأيُّ ذلك شئت فافعل. وكان أبو املليح ال يسجد فيها. وعن أيب إسحاق قا

 -ا، وعلقمة وأصحاب عبد هللا وراءه فلم يسجدوا. وعند الرتمذي بن قيس فقرأ ص فسجد فيه
%قال: 105ص  2عن أيب الدرداء%ج  -وقال غريب، وقال أبو داود: إسناده واٍه 

وعن عقبة بن عامر: فيها السجود. وكذا ».سجدت مع رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يف ص«
ل الرتمذي: اختلف أهل العلم من الصحابة ن املسيب والثوري، ذكره ابن بطال. وقاقاله اب

وغريهم يف سجدة ص، فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها وهو سفيان وابن املبارك والشافعي 
 وأمحد وإسحاق.

)1/322( 

 



ل وقال ابن اجلوزي: اختلف فيها الفقهاء، فذهب أبو حنيفة ومالك إىل أ�ا سجدة، وقا
هي سجدة الشافعي: ليست سجدة، وعن أمحد كاملذهبني، واملنصور منهما كقول الشافعي، و 

عند داود. وقال الطحاوي: النظر أن يكون فيها سجدة؛ ألن موضع السجود منها موضع خرب 
ال موضع أمر، فينبغي أن يرد إىل حكم أشكاله من األخبار، فيكون فيها السجود. وهي عند 

: ]. وكذا قاله مالك، وروي عنه عند قوله: {َوُحْسَن َمآٍب} [ص24اِكًعا} [ص: قوله: {َوَخرَّ رَ 
].وقال أبو بكر الرازي: قال حممد بن احلسن: معناه خر ساجًدا، فعربَّ عن السجود ابلركوع. 25
إن قرأها يف الصالة فينبغي أال يسجد، فإن خالف وسجد �سًيا أو »: شرح املهذب«ويف 

الته، ولكن يسجد للسهو. فإن سجدها عامًدا عاملًا ابلتحرمي بطلت صالته جاهالً  مل تبطل ص
صح الوجهني. ولو سجد إمامه الذي يعتقد السجود فيها فثالثة أوجه: أصحها ال يتابعه؛ على أ

بل إن شاء نوى مفارقته ألنه معذور، وإن شاء انتظره قائًما كما لو قام إىل خامسة ال يتابعه، وإن 
ل قا»: شرح اهلداية«د للسهو، ألن املأموم ال سجود عليه، والثالث يتابعه. ويف انتظره ال يسج

بعض الشيوخ: ينوب الركوع عن سجدة التالوة يف الصالة وخارج الصالة، وكذا حكى ابن 
حبيب املالكي. وذكر األثرم أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يف صالة وبلغ آخرها كرب وركع هبا، 

 صالة سجد. وعن عبد الرمحن بن يزيد: سألنا عبد هللا عن السورة يكون يف وإن قرأ هبا يف غري
ها سجدة، أيركع أو يسجد؟ قال: إذا مل يكن بينك وبني السجود إال السجود فقريب. وهللا آخر 

يه وسلَّم. تعاىل أعلم. وقول البخاري يف: اَبب َسْجَدة النَّْجِمَقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس َعِن النَِّيبِّ صلَّى هللا عل
َني َمَع اْلُمْشرِِكينَـَواْلُمْشِرُك َجنٌس. هذا عنده مسند كما أشر� إليه. وقال يف: اَبب ُسُجود اْلُمْسِلمِ 

قال ابن التِّني: ُضبط يف بعض الكتب بفتح النون واجليم، قال: وكذلك رويناه، والذي يف اللغة 
 ابلكسر.
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ذا يف أصل مساعنا، وكذا رواه ابن%ج َيْسُجُد َعَلى َغْريِ ُوُضوٍء. ك قال البخاري: وََكاَن اْبُن ُعَمرَ 
كان ابن عمر يسجد على «ي: %السكن، ويف رواية ابن اهليثم عن الِفَرْبرِ 106ص  2

، وهو املعروف عن ابن عمر. روى ابن أيب »غري«قال ابن بطال: والصحيح إثبات: ».وضوء
 -يعين عبيد بن احلسن  -أيب زائدة، حدَّثنا أبو احلسن  شيبة عن حممد بن بشر، حدَّثنا زكر� بن

ن راحلته فُيهريق املاء، عن رجل زعم أنه كنفسه، عن سعيد بن جبري، قال: كان ابن عمر ينزل ع
مث يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. انتهى. البخاري، كأنه مل يُرِد هذا النقطاعه ابلرجل 

رواية أيب اهليثم، يوضحه ما ذكره البيهقي يف ابب سجود التالوة الغري مسمى، ولعله أراد ما يف 



ثنا داود بن احلسني البيهقي، بسند صحيح عن املهرجاين، حدَّثنا أبو سهل بشر بن أمحد، حدَّ 
حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا الليث عن �فع عن ابن عمر أنه قال: ال يسجد الرجل إال وهو طاهر. ويف 

الرجل يسمع السجدة وهو على غري وضوء قال: ال سجود عليه. عن احلسن يف »: املصنف«
ث كان وجهه. وعن وعن الشعيب يف الرجل يقرأ السجدة وهو على غري وضوء قال: يسجد حي

ومجهور  -رمحهم هللا تعاىل  -إبراهيم: إن مل يكن عنده ماء تيمم وسجد. مذهب األئمة األربعة 
واألجناس بدً� ومكاً� وثيااًب وسرت عورة واستقبال  العلماء: اشرتاط الطهارة هلا من األحداث

ينا مذهبهم قبُل، وهللا أعلم. القبلة، وأنَّ كل ما يفسد الصالة يفسدها، إال ابن حزم وطائفة كما ب
قال ابن بطال: فإن ذهب البخاري إىل االحتجاج بقول ابن عمر وابن عباس: سجد معه صلَّى 

حجة فيه؛ ألن سجود املشركني مل يُك على وجه العبادة هلل هللا عليه وسلَّم املشركون، فال 
م. فال يستنبط من سجودهم والتعظيم له، وإمنا كان ملا قيل يف احلديث الضعيف أنه ذكر آهلته

جواز السجود على غري وضوء؛ ألن املشرك جنس ال وضوء له إال بعد إسالمه، وإن كان البخاري 
 أراد الرد لذلك فهو أشبه.
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: الصواب رواية َمن روى عن ابن عمر أنه كان يسجد للتالوة على غري وضوء.  وقال ابن اْلُمنَـريِّ
كني، ومل يذكر البخاري متام الظاهر من فعل البخاري أنه صوَّب مذهبه، واحتج له بسجود املشر 

عت القصة، وال سبب سجود املشركني؛ ألن الباعث هلم على السجود الشيطان ال اإلميان. ومس
ابملدرسة الكاملية يقول:  -رمحه هللا تعاىل  -شيخنا قاضي القضاة بدر الدين ابن مجاعة 

وضوء.  %عمر أنه كان يسجد للتالوة على غري107ص  2ن%ج الصواب واملشهور عن اب
ولعلَّ البخاري رجَّح ذلك بفعل املشركني حبضرته صلَّى هللا عليه وسلَّم ومل ينكر عليهم سجودهم 

رة، وقد أطلق الراوي عليه اسم السجود، فدل على صحته ظاهًرا. اَبب َمْن َسَجَد بغري طها
َالٌم فـََقَرَأ َعَلْيِه َسْجَدًة. فـََقاَل: اْسُجْد فَِإنََّك ُن َمْسُعوٍد لَِتِميِم ْبِن َحْذَمل َوُهَو غُ ِلُسُجوِد اْلَقارِِئَوقَاَل ابْ 

: حدَّثنا ابن فضيل، عن األعمش، عن أيب إسحاق »مصنف ابن أيب شيبة«ِإَماُمَنا. الذي رأيت يف 
إسرائيل فلما بلغُت السجدة  عن ُسليم بن َحْنَظلة قال: قرأُت على عبد هللا بن مسعود سورة بين

أها، فإنك إمامنا فيها. وعند البيهقي: حدَّثنا علي بن حممد بن بشران، أخرب� قال عبد هللا: اقر 
عبدهللا، حدَّثنا إسحاق األزرق، أخرب� سفيان، عن أيب  أبو جعفر الرازي، حدَّثنا حممد بن

عود، فنظر إيل فقال: أنت إسحاق، عن ُسَليم بن حنظلة قال: قرأت السجدة عند ابن مس
من حديث إمساعيل بن عياش، عن » سنن سعيد بن منصور«عك. ويف إمامنا، فاسجد نسجد م



هريرة: قرأ رجل عند النيب صلَّى هللا عليه  إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة، وفيهما كالم، عن أيب
قرأهتا، ولو سجدَت سجد�  أنت«وسلَّم سجدة فلم يسجد، فقال له النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

 ».معك
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وعند البيهقي من حديث عطاء بن يسار قال بلغين أن رجًال قرأ عند رسول هللا صلَّى هللا عليه 
م، فسجد الرجل، وسجد النيب يها سجدة، عند النيب صلَّى هللا عليه وسلَّ وسلَّم آية من القرآن ف

صلَّى هللا عليه وسلَّم معه، مث قرأ آخر آية فيها سجدة عند النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم فانتظر 
الرجل أن يسجد النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم فلم يسجد، فقال الرجل: � رسول هللا قرأُت 

امنا، فلو سجدَت لسجد� أنت إم«سجد؟! فقال عليه الصالة والسالم: السجدة فلم ت
قال الشافعي: إين ألحسبه زيد بن اثبت؛ ألنه حيكى أنه قرأ عند النيب صلَّى هللا عليه ».معك

وسلَّم فلم يسجد، وإمنا روى احلديثني مًعا عطاء بن يسار. اَبب َمْن رََأى َأنَّ َهللا َعزَّ َوَجلَّ َملْ 
ص  2َصْني: الرَُّجُل َيْسَمُع السَّْجَدَة َوَملْ َجيِْلْس َهلَا؟ %ج السُُّجوَدَوِقيَل ِلِعْمَراَن ْبِن حُ  يُوِجبِ 
» مصنفه«%قَاَل: َأرَأَْيَت َلْو قـََعَد َهلَا، َكأَنَُّه َال يُوِجُبُه َعَلْيِه. هذا التعليق ذكره أبو بكر يف 108

عن الرجل عن أيب العالء، عن ُمَطّرف، قال: وسألته فقال: حدَّثنا عبد األعلى، عن اجلريري، 
يتمارى يف السجدة أمسعها أو مل يسمعها؟ قال: ومسعها، فماذا مث؟ قال مطرف: سألت عمران بن 

حصني، عن الرجل ال يدري أمسع السجدة أم ال؟ قال: ومسعها فماذا؟ َوقَاَل َسْلَماُن: َما ِهلََذا 
ئب، عن أيب عبد ن أيب شيبة عن ابن فضيل، عن عطاء بن الساَغَدْوَ�. هذا ما رواه أيًضا اب

الرمحن قال: دخل سلمان الفارسي املسجد وفيه قوم يقرؤون، فقرؤوا سجدة فسجدوا، فقال له 
صاحبه: � أاب عبد هللا لو أتينا هؤالء؟ قال: ما هلذا غدو�. وقال البيهقي: أخرب� أبو بكر حممد 

مد اجلوهري، حدَّثنا علي بو نصر أمحد بن عمرو، حدَّثنا سفيان بن حمبن إبراهيم احلافظ، أخرب� أ
بن احلسن، حدَّثنا عبد هللا بن الوليد، حدَّثنا سفيان عن عطاء فذكره. وقد تقدم قبُل يف أبواب 

 السجود ذكره.
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َا السَّْجَدُة َعَلى َمِن مسعها. رواه أيًضا البيهقي بس نده املذكور إىل سفيان، عن َوقَاَل ُعْثَماُن: ِإمنَّ
 عنه قال: إمنا السجدة على َمن مسعها. طارق بن عبد الرمحن، عن سعيد بن املسيب رضي هللا



قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن ابن املسيب عن عثمان رضي هللا عنه أنه قال: إمنا 
عن قتادة عن ابن السجدة على من جلس هلا. وقال ابن أيب شيبة: حدَّثنا وكيع عن ابن عروبة 

اَل الزُّْهِريُّ: َال تْسُجُد ِإالَّ َأْن تُكوَن املسيب عن عثمان قال: إمنا السجدة على َمن جلس هلا. َوقَ 
َلَة، فَِإْن ُكْنَت رَاِكًبا َفَال َعَلْيَك َحْيُث َكاَن  طَاِهًرا، فَِإَذا َسَجْدَت َوأَْنَت ِيف َحَضٍر، فَاْستَـْقِبِل الِقبـْ

ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن ُموَسى، َأْخبَـَر� ِهَشاُم ْبُن يُوسُ  - 1077َوْجُهَك. َف، َأنَّ اْبَن ُجَرْيٍج َأْخبَـَرُهْم َحدَّ
َعْبِد ِهللا قَاَل: َأْخبَـَرِين أَبُو َبْكر ْبُن َأِيب ُمَلْيَكة، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن التَِّميِمي، َعْن رَبِيَعَة ْبَن 

َربِ ُسورََة النَّْحِل ير، َعمَّا َحَضَر رَبِيَعُة ِمْن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب: أَنَُّه قـَرَ ْبِن اهلُد َأ يـَْوَم اْجلُُمَعِة َعَلى اْلِمنـْ
َذا  إِ َحىتَّ َجاَءِت السَّْجَدِة فـَنَـَزَل َفَسَجَد َوَسَجَد النَّاُس، َحىتَّ ِإَذا َكاَنِت اْجلُُمَعُة اْلَقاِبَلُة قـََرَأَها َحىتَّ 

َا َمنُرُّ  ابلسُُّجوِد َفَمْن َسَجَد فـََقْد َأَصاَب، وَمْن ملْ َيْسُجْد َفَال  َجاَءِت السَّْجَدُة قَاَل: َ� أَيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ
َنا ] زَاَد َ�ِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َهللا َعزَّ َوَجلَّ َملْ يـَفْ 1077¦ِإْمثَ َعَلْيِه. َوَملْ َيْسُجْد ُعَمَر. [خ ِرْض َعَليـْ

 2قال ابن جريج: وزاد �فع إىل آخره.%ج »: الصحيح«السُُّجوَد ِإالَّ َأْن َنَشاَء. ويف نسخة من 
%واحلديث من أفراد البخاري. وذكر حممد بن عبد الواحد املقدسي أن سعيد بن 109ص 

 منصور أسنده.
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بن اخلطاب قرأ السجدة وهو على أن عمر «وعند البيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه: 
داود من رواية عبد وأما هيئة السجود: فذكر أبو ».ومنعهم أن يسجدوا«احلديث، وفيه: » املنرب

كان النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم يقرأ علينا القرآن، فإذا «هللا العمري عن �فع عن ابن عمر قال: 
كان الثوري يعجبه هذا احلديث. وعنده   قال عبد الرزاق:».مرَّ ابلسجدة كربَّ وسجد وسجد�

أنَّ رسول هللا صلَّى عن �فع عن ابن عمر:  -وفيه كالم  -أيًضا من حديث مصعب بن اثبت 
هللا عليه وسلَّم قرأ عام الفتح سجدة وسجد، وسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد يف 

سناد، ومصعب بن اثبت مل األرض، حىت أن الراكب ليسجد على يده. وقال احلاكم: صحيح اإل
رضي  عن عائشة -على شرط الشيخني  -واحلاكم  -مصحًحا  -يذكراه جبرح. وعند الرتمذي 

هللا عنها قالت: كان رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يقول يف سجود القرآن ابلليل يقول يف 
فتبارك «اد البيهقي: ز ».سجد وجهي للذي خلقه، وشق مسعه وبصره حبوله وقوته«السجدة ِمرارًا: 

واثب  كان إبراهيم وعطاء واحلسن وأبو صاحل وحيىي بن»: املصنف«ويف ».هللا أحسن اخلالقني
وسعيد بن جبري ال ُيَسلُِّمون يف السجدة. وقال إبراهيم: كان أصحاب عبد هللا يقرؤون السجدة 

لى الدابة؟ قال: وهم ميشون فيومئون إمياًء. وسئل ابن عمر عن الرجل يقرأ السجدة، وهو ع



صلَّى  أن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم«على شرط الشيخني عن ابن عمر: » املستدرك«يومئ. ويف 
قال احلاكم: هذه ُسنة صحيحة غريبة، أن اإلمام ».الظهر فسجد فظننَّا أنه قرأ تنزيل السجدة

ر ابلقراءة مثل سجوده فيما يعلن.  يسجد فيما ُيسِّ
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أن النيب صلَّى هللا »: تفسريه«لتـَّْقِصِري وََكْم يُِقيُم َحىتَّ يـَْقُصَر ذكر الضحاك يف اَء ِيف ااَبب َما جَ 
ني، والعصر ركعتني، واملغرب ثالاًث، والعشاء عليه وسلَّم صلى يف جدة اإلسالم الظهر ركعت

الصلوات حنو  ركعتني، والغداة ركعتني، فلما نزلت آية القبلة حتوَّل للكعبة، وكان قد صلى هذه
بيت املقدس، فوجََّهه جربيل صلى هللا عليه وسلم بعدما صلى ركعتني من الظهر حنو 

ره أن يصلي العصر أربًعا، والعشاء أبن صلِّ ركعتني، وأم%وأومأ إليه 110ص  2الكعبة،%ج 
اة. أربًعا، والغداة ركعتني. وقال: � حممد، أما الفريضة األوىل فهي للمسافرين من أمتك والغز 

وروينا عن أيب جعفر حممد بن جرير، عن املثىن، حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا عبد هللا بن هاشم، أخرب� 
 طالب قال: سأل قوم من التجار رسول هللا  أيوب، عن علي بن أيبسيف، عن أيب روق، عن أيب

زل هللا تعاىل: صلَّى هللا عليه وسلَّم فقالوا: � رسول هللا، إ� نضرب يف األرض، فكيف نصلي؟ فأن
ُتْم ِيف اْألَْرِض فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمَن الصََّالِة} [النساء: ]. مث 101 {َوِإَذا َضَربـْ

ي، فلما كان بعد ذلك ِحبَْوٍل غزا النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم فصلى الظهر، فقال انقطع الوح
ورهم، هال شددمت عليهم؟ فأنزل هللا تبارك وتعاىل املشركون: لقد أمكنكم حممد وأصحابه من ظه

بن بشَّار، حدَّثنا ].وحدَّثنا ا101ساء: بني الصالتني: {ِإْن ِخْفُتْم َأْن يـَْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا} [الن
معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن قتادة، عن سليمان اليشكري أنه سأل جابر بن عبد هللا عن 

وم أنزل أو أي يوم هو؟ فقال: انطلقنا نتلقى عريًا لقريش آتية من الشام، إقصار الصالة: أي ي
ري: كان قصر البن األث» رح املسندش«حىت إذا كنا بنخل، فنزلت آية القصر، احلديث. ويف 

قال ابن عباس: أول صالة قصرت »: تفسري الثعليب«الصالة يف السنة الرابعة من اهلجرة. ويف 
  صلَّى هللا عليه وسلَّم بعسفان يف غزوة ذي أمنار.صالة العصر، قصرها النيب
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ثـََنا أَبُو َعَوانََة، َعْن َعاِصٍم، َوُحَصْنيٍ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  - 1080 ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّ َحدَّ
َة َشَر يـَْقُصُر، فـََنْحُن ِإَذا َسافـَْرَ� ِتْسعَ اَم النَِّيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم ِتْسَعَة عَ َأقَ «اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: 



أقام رسول هللا صلَّى هللا عليه «] عند أيب داود: 1080¦[خ» َعَشَر َقَصْرَ�، َوِإْن زِْدَ� َأْمتَْمَنا
قال: وأكثر الروا�ت ».ع عشرةسب«ويف لفظ: ».وسلَّم زمن الفتح تسع عشرة ليلة يصلي ركعتني

قام مبكة عام أ«نفيلي، عن سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، ولفظه: تسع عشرة. وأخرب� ال
قال أبو داود: رواه َعْبَدُة بن سليمان، وأمحُد بن خالد ».الفتح مخس عشرة يقصر الصالة

عن ابن عباس. وقال الوهيبُّ، وسلمُة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد هللا 
ن ًضا من طريق احلسن بن الربيع، عن ابن إدريس، عن ابالبيهقي: الصحيح مرسل. ورواه أي

إسحاق، عن الزهري. ورواه ابن أيب شيبة عن عبد هللا بن إدريس، عن ابن إسحاق مسنًدا، وهو 
%رواه أبو داود من هذه الطريق 111ص  2سند صحيح خالف ما ذكره البيهقي، ولو%ج 

هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم سفًرا فصلى  ا أعله مبا سبق من قوله. وعند الرتمذي: سافر رسولمل
يوًما ركعتني ركعتني. وعند أيب داود عن ِعمران بن ُحَصْني قال: شهدت مع النيب  تسعة عشر

� أهل «صلَّى هللا عليه وسلَّم يوم الفتح، فأقام مبكة مثاين عشرة ال يصلي إال ركعتني، ويقول: 
أصحها بضع »: اإلكليل«بن جدعان. وقال احلاكم يف يف سنده ا».البلد، صلوا أربًعا، فإ� َسفرٌ 

أن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم أقام «رة. وعند البيهقي من حديث رجل عن ابن عمر: عش
عد يوم » تسع عشرة«قال البيهقي: َمن روى: ».سبع عشرة يصلي ركعتني حياصر الطائف

مل يعد أحد » مثان عشرة«، وَمن قال: مل يعدمها» سبع عشرة«دخول ويوم اخلروج، وَمن روى: ال
 اليومني.
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َخَرْجَنا َمَع النَِّيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم ِمَن املَِديَنِة ِإَىل  - 1081وذكر البخاري بعده حديث أنس:
َل: َعْشًرا. ي رَْكَعتَـْنيِ رَْكَعتَـْنيِ، قيل: كم َأَقْمُتْم؟ قَاَفَكاَن ُيَصلِّ  -شرفها هللا تعاىل  -َمكََّة 
يف حجة الوداع. وعند أيب داود بسند صحيح ] وهو خمرج عند األئمة الستة، وكان 1081¦[خ

وقال ».أقام رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم بتبوك عشرين يوًما يقصر الصالة«عن جابر قال: 
عنهم. ويف الرمحن بن ثوابن راويه ثقة، وابقي َمن يف السند ال يسأل ابن حزم: حممد بن عبد 

ابن ثوابن عن النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم قال حممد بن إمساعيل: يروى عن »: علل الرتمذي«
أتليفه قال: َوىلَّ احلجاُج بن يوسف أنَس » األوائل«مرسًال. وذكر أبو هالل العسكري يف كتاب 

كم مقامي   ارس، فأقام فيها سنني يقصر الصالة ويفطر، ويقول: ما أدريبن مالك سابور بن ف
صحيح. وعند ابن اجلوزي مضعًفا: كتب عبد  ومىت يوافيين العزل. قال أبو هالل: هذا إسناده

هللا بن معمر إىل ابن عمر وهو أمري بفارس: إ� قد استقرر� فال خناف عدو�، وقد أتى علينا سبع 



، فكتب إليه ا أوالد، فكم صالتنا؟ فكتب إليه ابن عمر: صلواتكم ركعتانسنني، وقد ُوِلد لن
من أخذ « صلَّى هللا عليه وسلَّم ومسعته يقول: اثنًيا، فكتب ابن عمر: كتبت إليك سنة رسول هللا
وقال أبو عبد هللا اجلوزقاين: هذا احلديث ».بسنيت فهو مين، ومن رغب عن سنيت فليس مين

لزمه %112ص  2يف املدة اليت إذا نوى املسافر اإلقامة فيها%ج  ابطل. اختلف العلماء
ا وضعَت رجلك أبرٍض فأمت. وهو يف اإلمتام: فذكر ابن حزم عن سعيد بن جبري أنه قال: إذ

عن عائشة وطاوس بسند صحيح. قال: وحدثنا داود، عن عبد األعلى، عن أيب » املصنف«
زل. وعن ابن عباس بسند صحيح مثله. الثاين: إقامة العالية قال: إذا اطمأن صلى أربًعا. يعين ن

 له ابن املسيب يف قول.لة، حكاه ابن عبد الرب عن ربيعة. الثالث: ثالثة أ�م، قايوم ولي
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الرابع: أربعة أ�م، روي عن الشافعي وأمحد بن حنبل، وروى مالك عن عطاء اخلراساين أنه مسع 
 الصالة. قال مالك وذلك سعيد بن املسيب، قال: َمن َأَمجَع إقامة أربع ليال وهو مسافر أمت

أبو عمر: ودلَّ ذلك على أنه مسع اخلالف. وقال ابن اَحلصَّار يف  أحب ما مسعُت إيل. قال
ميكث املهاجر «قول سعيد مسنٌد ابملعىن من قول النيب صلَّى هللا عليه وسلَّم: »: تقريب املدارك«

ليست ذلك على أن مدة الثالث ، وإقامة املهاجر مبكة حمرمٌة مع االختيار، فيدل »مبكة ثالاثً 
زاد عليها إقامة. انتهى. وروى قوَل سعيد أيًضا ابُن أيب شيبة عن وكيع عن  مدة إقامة، وأن ما

هشام عن قتادة عن سعيد. وقال ابن وهب: أحسن ما مسعت، والذي مل يزل عليه أهل العلم 
و عمر: وإىل هذا ذهب عند�: أن من أمجع إقامة أربع ليال وهو مسافر أمت الصالة. قال أب

صحابه، وبه قال أبو ثور. قال الشافعي: وال حيسب يوم ظعنه وال يوم شافعي، وهو قوله وقول أال
نزوله. وحكى إمام احلرمني عن الشافعي أربعة أ�م وحلظة. اخلامس: أكثر من أربعة أ�م، ذكره 

  وعشرين صالة، قال ابنعن أمحد وداود. السادس: أن ينوي إقامة اثنني» القواعد«ابن رشد يف 
مذهب أمحد. السابع: عشرة أ�م، روي عن علي بن أيب طالب من  هو»: املغين«قدامة يف 

حديث حممد بن علي بن حسني عنه، واحلسن بن صاحل وحممد بن علي بن حسني، رواه أبو بكر 
ان يتم يف عن الثقفي عن جعفر بن حممد عن أبيه. وحدَّثنا شريك عن جابر عن أيب جعفر: أنه ك

بو عمر: روى مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أنه  اثنا عشر يوًما، قال أ عشر. الثامن:
كان يقول: أقل صالة املسافر ما مل جيمع مكثًا اثنتا عشرة ليلة. قال: وروي عن األوزاعي مثله، 

ي التاسع: ثالثة عشر يوًما، قال أبو عمر: رو ».جامعه«%يف 113ص  2ذكره الرتمذي%ج 



هو قول أيب حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن اشر: مخسة عشر يوًما، و ذلك عن األوزاعي. الع
 سعد وحكاه ابن أيب شيبة عن سعيد بن املسيب بسند صحيح.
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وحدَّثنا وكيع، حدَّثنا عمر بن ذر عن جماهد: كان ابن عمر إذا أمجع على إقامة مخس عشرة 
عشر: سبعة عشر يوًما،  الليث أيًضا. الثاينصلى أربًعا. احلادي عشر: ستة عشر يوًما، روي عن 

وهو قول للشافعي. الثالث عشر: مثانية عشر يوًما، وهو قول للشافعي أيًضا. الرابع عشر: 
تسعة عشر يوًما، قاله إسحاق بن إبراهيم فيما ذكره الطوسي عنه. اخلامس عشر: عشرون يوًما، 

من األمصار، قال قصر حىت �يت مصًرا وقد أسلفنا حديثه، وبه قال ابن حزم. السادس عشر: ي
مسند » املصنف«أبو عمر: قاله احلسن بن أيب احلسن. قال: وال أعلم أحًدا قاله غريه. وهو يف 

صحيح عنه، ولفظه: إذا قدم مسافر مصًرا من األمصار صلى أربًعا، وذكره ابن حزم أيًضا عن 
ثامن عشر: عن اإلمام أمحد. ال قتادة. السابع عشر: إحدى وعشرون صالة، ذكره ابن املنذر

يقصر مطلًقا، ذكره أبو حممد البصري. التاسع عشر: قال ابن أيب شيبة: حدَّثنا جرير عن مغرية 
ر الصالة. العشرون:  عن ِمسَاك بن َسَلمة عن ابن عباس قال: إن أقمت يف بلد مخسة أشهر فقصِّ

ل: أقمنا مع سعد بت عن عبد الرمحن قاقال أبو بكر: حدَّثنا ِمْسَعر وسفيان عن َحبيب بن أيب اث
بن مالك شهرين بُعمان يقصر الصالة وحنن نُتمُّ، فقلنا له؟ فقال: حنن أعلم. احلادي والعشرون: 

قلت البن  -رجل من غزة  -قال: حدَّثنا وكيع، حدَّثنا شعبة، حدَّثنا أبو التـَّيَّاح عن أيب اِملْنهال 
ركعتني. الثاين والعشرون: عند أيب د على سفر؟ قال: صل عباس: إين أقيم ابملدينة حوًال ال أش

بكر بسند صحيح قال سعيد بن جبري: إذا أراد أن يقيم أكثر من مخسة عشر يوًما أمت الصالة. 
ملا ذكر إقامته بتبوك عشرين يوًما: هذا يدل على أن ليس » تقريب املدارك«وقال ابن احلصار يف 

مذهب ابن عباس إذ قال: إن زد� على  جيمع اإلقامة، خبالفملدة إقامة املسافر حتديد إال أن 
 تسعة عشر يوًما أمتمنا.
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، َأْخبَـَرِين َ�ِفٌع، َعْن َعْبِد  - 1082اَبُب الصََّالِة ِمبًِىن  حدَّثنا ُمَسدٌَّد، حدَّثنا َحيَْىي، َعْن ُعبَـْيِد اهللَِّ
ِمبًِىن رَْكَعتَـْنيِ، َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر، َوَمَع ُعْثَماَن َصْدرًا ى ُهللا عليه وسلَّم َمَع النَِّيبِّ صلَّ  َصلَّْيتُ «اهللَِّ قَاَل: 

ِمِه مثَُّ َأمتَََّها صلَّى النيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مبًىن صالة «] عند مسلم: 1082¦[خ» ِمْن أ�َّ



ثنا وعند ابن أيب شيبة: حدَّ ».، أو قال: ستَّ سننياملسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان، مثان سنني
وكيع، حدَّثنا سعيد بن السَّائب، عن داود بن أيب عاصم، قال: سألت ابن عمر عن الصالة مبًىن 

ورواه ابن أيب حامت ».هل مسعَت مبحمٍد صلَّى ُهللا عليه وسلَّم؟ فإنه كان يصلي مبًىن ركعتني«فقال: 
فقال أيب وأبو زرعة:  بن عمر، عن أبيه، عن عبد هللا بن عبد هللا من حديث الزهري،» العلل«يف 

حديث الزهري عن سامل أشبه. أخرب� اإلمام املسند يونس بن عبد القوي اجلَْوَدري، قراءًة عليه 
وأ� أمسع، عن الشيخ هباء الدين الشافعي وغريه، قالوا: أخرب� احلافظ الثـَّْغري، قال: أخرب� أبو 

، أخرب� أبن عبد اجلبار بن حمم العالء حممد بو عبد هللا اجلَمال، أخرب� عبد هللا بن جعفر د الضَّيبِّ
بن فارس، أخرب� يونس بن حبيب، أخرب� أبو داود الطيالسي، قال: حدَّثنا زَْمَعة، عن الزهري، 

ركعتني، مث  صلَّى رسوُل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مبًىن صالة السفر«عن سامل، عن أبيه قال: 
بعده عمر ركعتني، مث صلَّى بعده عثمان ركعتني، مث إنَّ عثمان أمتَّ  بكر ركعتني، مث صلَّى صلَّى أبو

وذكر حديث حيىي بن ُسليم عن عبيد هللا عن  –يعين أاب عبد هللا  –وقال املَرُّوذي: قال ».بعد
نوا  بكر وعمر وعثمان فكاسافرت مع النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وأيب«�فع عن ابن عمر: 

فأنكره إنكارًا شديًدا، وقال: هذا من » عصر ركعتني ال يصلون قبلها وال بعدهايصلُّون الظهر وال
 ِقَبل حيىي بن ُسليم.
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أبن عمر؛ لو صليت بعدها ركعتني؟ فقال: لو «وعند مسلٍم: قال حفص بن عاصم البن عمر: 
ْعُت حدَّثنا ُشْعَبة، حدَّثنا أَبُو الَولِيِد،  - 1083».فعلت ألمتمت الصالة َبَأَ� أَبُو ِإْسَحاَق، مسَِ أَنـْ

َصلَّى بَِنا النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم آَمَن َما َكاَن الَناُس وَأكثـَُرُه ِمبًِىن «َحارِثََة ْبَن َوْهٍب، يقول: 
يف حجة «ويف روايٍة: ».وحنن أكثر ما كنَّا قط وآمنه«] عند النسائي: 1083¦[خ». رَْكَعتَـْنيِ 
َبُة، حدَّثنا  - 1084ند اإلمساعيلي: مسعت أاب إسحاق حيدِّث عن حارثة.وع».الوداع حدَّثنا قـُتَـيـْ

ْعُت َعْبَد الرَّْمحَنِ  َراِهيُم، مسَِ  َعْبُد الَواِحِد، َعِن اَألْعَمِش، حدَّثنا ِإبـْ
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يَل َذِلَك الْبِن َمْسُعوٍد، فَاْستَـْرَجَع، مثَُّ قَاَل: رََكَعاٍت، َفقِ  ْبَن يَزِيَد، يـَُقوُل: َصلَّى بَِنا ُعْثَماُن ِمبًِىن َأْرَبعَ 
، َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِمبًِىن رَْكَعتَـْنيِ، َوَصلَّْيُت َمَع َأِيب َبْكر ِمبًِىن رَْكَعتَـْنيِ «

 ]1084¦ْرَبِع رََكَعاٍت رَْكَعَتاِن ُمتَـَقبـََّلَتاِن. [خَت َحظِّي ِمْن أَ ، فـََليْ »َوَصلَّْيُت َمَع ُعَمَر ِمبًِىن رَْكَعتَـْنيِ 
وعند ابن أيب شيبة: حدَّثنا وكيع، حدَّثنا سفيان وابن أيب ليلى، عن عون بن أيب ُجَحيفة، عن أبيه 

 ».صلَّيت مع النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ميًىن الظهَر ركعتني حىت رجع إىل املدينة«قال: 



ثنا حنظلة، قال: سألت [القاسم وساملًا وطاوًسا] عن الصالة مبًىن فقالوا: دَّثنا وكيع، حدَّ وح
 َقْصٌر.

 ويف لفظ: أهل مكة إذا خرجوا إىل مىن قصروا.
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يقُصر الصالة هبا  -شرَّفها هللا تعاىل  -قال ابن بطال: اتَّفق العلماء على أن احلاجَّ القادم مكَّة 
ليست داَر إقامٍة إال ألهلها أو ملن أراد املشاهد؛ ألنه عندهم يف سفر؛ ألنَّ مكة  ومبًىن وسائر

اإلقامة هبا، وكان املهاجرون قد ُفِرَض عليهم ترك املقام هبا، فلذلك مل ينِو رسول هللا صلَّى ُهللا 
 عليه وسلَّم اإلقامة هبا وال مبًىن.

ًىن مالك: يتم مبكة ويقصر مبًىن، وكذلك أهل مقال: واختلف العلماء يف صالة املكي مبًىن، فقال 
 يتمون مبًىن ويقصرون مبكة وعرفات.

قال: وهذه املواضع خمصوصة بذلك؛ ألنَّ النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ملا قصر بعرفة مل ُمييِّز َمْن 
هل وراءه، وال قال: � أهل مكة أمتوا، وهذا موضع بيان، ولذلك قال عمر بعده ألهل مكة: � أ

 مكة أمتوا صالتكم فإ� قوم َسْفٌر.
ل: وممَّن روي عنه أن املكي يقصر مبًىن: طاوس واألوزاعي وإسحاق، قالوا: القصر ُسنَُّة قا

املوضع، وإمنا يتمُّ مبكة ومًىن من كان مقيًما هبما، ولو مل جيز ألهل مكة القصر مبًىن لقال حارثة 
نا النيب اخلطاب ألمه: وأمتمنا حنن. أو قال: قال لالذي داره مبكة وأخو عبيد هللا بن عمر بن 

 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: أمتوا؛ ألنه يلزمه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم البيان ألمته.
وقالوا: ألن عمل احلاج ال ينقضي يف أقل من يوم وليلة، مع االنتقال الالزم واملشي من موضع 

 ى الشيء الالزم.إىل موضع ال جيوز اإلخالل به، فجرى ذلك جمر 
عرفة مث الرجوع إىل مكة مبقدار ما تقصر فيه الصالة، ويلزمه ابلدخول والثاين: أن من مكة إىل 
 فيه، فيلزمه القصر، وال
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يلزم على هذا من خيرج من سفر بضًعا وعشرين ميًال؛ ألن رجوعه هناك ليس الزًما، ورجوعه إىل 

 مكة يف احلجِّ الزم.
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منهم: عطاء، والزهري، وهو قول الثوري، والكوفيني أيب حنيفة  -ال أكثر أهل العلم قو 
ه ليس بينهما : ال تقصر الصالة مبًىن وعرفات؛ ألن-وأصحابه، والشافعي، وأمحد، وأيب ثور

ما أغىن أن يقول » أمتوا صالتكم«مسافة القصر، قالوا: ويف قول عمر بن اخلطاب ألهل مكة: 
 ذلك مبًىن.

ال الطحاوي: ليس احلج موجًبا للقصر؛ ألن أهل مًىن وعرفات إذا كانوا ُحجَّاًجا أمتُّوا، وليس وق
مقيمون هناك ال  -فها هللا تعاىل شرَّ  -؛ بل هو متعلٌق ابلسفر، وأهل مكة هو مبُتعّلٍق ابملوضع

 يقصرون، وملا كان املعتمر ال يقصر إن خرج إىل مًىن فكذلك احلاج.
سافة اليت تقصر فيها الصالة؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: املسافة اليت واختلفوا يف امل

 يهن بَسْري اجلمل ومشي األقدام.تقصر فيها الصالة ثالثُة أ�م وليال
و يوسف: يومان وأكثر الثالث، وهي رواية احلسن عن أيب حنيفة، ورواية ابن َمسَاَعة عن وقال أب
 حممد.

يًال و�ارًا؛ أل�م جعلوا النهار للسري والليل لالسرتاحة، فلو سلك طريًقا هي ومل يريدوا هبا السري ل
 يها يف يوٍم من طريق أخرى، قصر.مسرية ثالثة أ�م، وأمكنه أن يصل إل

روا ذلك ابلفراسخ، فقيل: أحد وعشرون فرسًخا، وقيل: مثانية عشر، وعليه الفتوى، وقيل: مث قدَّ 
 مخسة عشر فرسًخا.

ة األ�م ذهب عثمان بن عفان، وابن مسعود، وسويد بن َغَفَلة، والشعيب والنخعي، وإىل الثالث
، وأبو ِقالبة،  د بن سريين، ورواية وشريك بن عبد هللا، وسعيد بن جبري، وحمموالثوري، وابن َحيٍّ

 عن عبد هللا بن عمر.
ر فرسًخا، وهو قول وعن مالك: ال يقصر يف أقل من مثانية وأربعني ميًال ابهلامشي، وذلك ستة عش

 أمحد.
 لًة.والفرسخ: ثالثة أميال، وامليل: ستة آالف ذراع، والذراع: أربع وعشرون أصبًعا معرتضًة معتد

 ت.واألصبع: ست َشعريات معرتضات معتدال

)1/337( 

 

وذلك يومان، وهو أربع بـُْرٍد، هذا هو املشهور عنه، كأنه احتج مبا رواه الدارقطين من حديث 
أيب رابح، عن ابن  عن أبيه وعطاء بن -وهو ضعيف ومنهم من يكذبه-ب بن جماهد عبد الوها

 عباس قال رسول هللا صلى هللا
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 ».� أهل مكة ال تقصروا الصالة يف أدىن من أربعة برد من مكة إىل ُعْسفان«عليه وسلم: 
 وقال البيهقي: الصحيح أنه من قول ابن عباس.

ًال، وروي: ستة عون ميًال، وعنه: اثنان وأربعون ميًال، وعنه: أربعون ميوعنه أيًضا: مخسة وأرب
 وثالثون ميًال.

قال ابن حزم: ذكر هذه الروا�ت عنه إمساعيل القاضي، قال: ورأى ألهل مكة خاصة القصر إىل 
 مًىن فما فوقها وهي أربعة أميال.

ية وأربعون ميًال، ستة وأربعون، وللشافعي سبعة نصوص يف املسافة اليت تقصر فيها الصالة: مثان
 ، يومان، ليلتان، يوم وليلة، وهذا اآلخر قال به األوزاعي.أكثر من أربعني، أربعون

 قال أبو عمر: قال األوزاعي: عامة العلماء يقولون به.
 قال أبو عمر: وعن داود: يقصر يف طويل السفر وقصريه.

 د قصر.زاد ابن حامد حىت لو خرج إىل بستان له خارج البل
 ».ميًال  أال تقصر يف نيف وستني«أثر حذيفة: » احمللى«ويف 

 -وسئل عن قصر الصالة من الكوفة إىل واسط-وعن شقيق بن سلمة، فيما ذكره أبو داود 
 وبينهما مئة ومخسون ميًال.». ال تقصر الصالة يف ذلك«فقال: 

 وعن ابن عمر: تقدير مئة ميل إال أربعة أميال.
 : ال قصر يف أقل من اثنني ومثانني ميًال.وعن إسحاق بن حيٍّ 

 اثنان وسبعون ميًال. وعن ابن عمر:
 وعن الثوري: حنو نيٍف وستني ميًال، تتجاوز ثالثة وستني ميًال، وال يقصر عن أحد وستني.

 وعن أيب الشَّْعثَاء: ستة أميال.
 وعن ابن املُسيَّب: بَرِيد.

صة بن ُذَؤيب، وابن ُحمَريِيز القصر يف بضعة عشر قال ابن حزم: صحَّ عن كلثوم بن هانئ، وقبي
 ميًال.

وزعم أبو حممد أنه ال يقصر عندهم يف أقل من ميل، قال: وال جيوز لنا أن نوقع اسم سفٍر وحكم 
 سفٍر إال على ما مسَّاه به من هو حجٌة يف اللغة سفًرا، فلم جند ذلك يف أقل من ميل.
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 خرجت ميًال لقصرت. عمر، روي عنه أنه قال: لو وروينا امليل أيًضا عن ابن
 قال: وعنه: إين ألسافر الساعة من النهار فأقصر، وعنه ثالثة أميال.



 ربعة. وعن دحية ثالثة أميال.وعن ابن مسعود أ
 أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم«حدَّثنا ُهَشيم، عن أيب هارون، عن أيب سعيد: »: املصنف«ويف 
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 ».ن إذا سافر فرسًخا قصر الصالةكا

هبا أنَّ عليًّا خرج إىل النخلة فصلى «وحدَّثنا ُهَشيم، عن ُجَويرب، عن الضَّحَّاك، عن النـَّزَّال: 
 ».الظهر والعصر ركعتني، مث رجع من يومه، وقال: أردت أن أعلمكم ُسنََّة نبيِّكم

 وكان حذيفة يصلِّي ركعتني فيما بني الكوفة واملدائن.
 ن ابن عباس: تقصر الصالة يف مسرية يوم وليلة.وع

 وعن ابن عمر وسويد بن َغَفَلة وعمر بن اخلطاب ?: ثالثة أميال.
 -صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إذا خرج مسرية ثالثة أميال أو ثالثة فراسخ  كان النيب«وعن أنس: 

 رواه مسلم.». قصر -شعبة الشاك 
 وعن احلسن: يقصر يف مسرية ليلتني.

 ن أيب الشعثاء: ستة أميال.وع
ْمط إىل قرية على رأس سبعة  وعند مسلم عن ُجَبري بن نـَُفري قال: خرجت مع ُشَرْحِبيل بن السِّ

انية عشر ميًال فصلى ركعتني، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلَّى بذي احلَُليفة ركعتني، عشر أو مث
 فقلت له، فرفعه إىل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.

ا إمتام عثمان الصالة مبًىن فللعلماء يف ذلك أقوال منها: أنه أمتها مبًىن خاصة، قال أبو عمر: وأم
 لمسافر أن يقصر ويتم، كما له أن يصوم ويفطر.قال قوم: أخذ ابملباح يف ذلك؛ إذ ل

أن  وقال الزهري: إمنا صلَّى مبًىن أربًعا ألن األعراب كانوا كثريين يف ذلك العام، فأحب أن خيربهم
 الصالة أربع.

وقد ُروِّينا إبسناٍد حسٍن عن عبد الرمحن بن محيد، عن أبيه، أن »: املعرفة«وقال البيهقي يف 
أيها الناس إن السُّنََّة ُسنَُّة رسول هللا صلَّى ُهللا عليه «مث خطب الناس فقال: عثمان أمتَّ مبىن، 

 ».أن يستنُّواوسلَّم وُسنَُّة صاحبيه، ولكن حدث العام من الناس فخفت 
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قال البيهقي: وهذا يؤيد رواية أيوب عن الزهري أن عثمان أمتَّ مبىن من أجل األعراب أل�م كثروا 
 نه أمجع اإلقامة بعد احلج.عامئٍذ، ويضعف ما رواه معمر عنه أن عثمان إمنا صلى أربًعا أل

لت.قال أبو عمر: املعروف عن عثمان أنه ما كان يطوف لإلفاضة وال  وداع إال ورواحله قد رُحِّ



 ائف وأراد أن يقيم هبا صلى أربًعا.قال البيهقي: وروى يونس عنه: ملا اختذ عثمان األموال ابلط
ذها وطًنا. وروى مغرية عن إبراهيم قال: صلَّى عثمان أربًعا ألنه كان  اختَّ

 قال البيهقي:
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عىن ملا َخِفَي ذلك على سائر الصحابة، وملا أنكروا عليه وذلك َمْدخوٌل؛ ألنه لو كان إمتامه هلذا امل
ها ابن مس  عود يف منزله أربًعا وهو مل ينِو اإلقامة كما قال عن عثمان.ترك السنة، وملا صالَّ

صحيٍح عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد يف صالة ابن قال البيهقي: ُروِّينا إبسناٍد 
؟ »أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وأاب بكر وعمر صلوا ركعتني«ثنا: مسعود أربًعا وقوهلم له أمل حتدَّ 

 عثمان كان إماًما، واخلالف شرٌّ.قال: بلى؛ ولكن 
ان يصلي وراء اإلمام مبًىن أربًعا، أنه ك«وقال الشافعي: أخرب� مالٌك، عن �فٍع، عن ابن عمر: 

 ».فإذا صلى لنفسه صلى ركعتني
صلَّى مبًىن  -شرَّفها هللا تعاىل  -على أن اإلمام إذا كان من أهل مكة  قال الشافعي: وهذا يدلُّ 

يتم مبًىن؛ ألن اإلمام كان يف  -شرَّفها هللا تعاىل  -ن اإلمام كان من غري أهل مكة أربًعا، أو يكو 
 عمر من بين أمية، وقد أمتوا إبمتام عثمان ?، واإلمام إذا أمت بقوٍم مل تفسد صالهتم. زمان ابن

أصليها  ل أبو عمر: قال ابن ُجريج: إنَّ أعرابًيا �دى عثمان يف مًىن: � أمري املؤمنني، ما زلتقا
 .منذ رأيتك عام األول صليتها ركعتني، فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصالة ركعتني

 عله.وخيدش يف هذا أن سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان أوىل الناس هبذا ومل يف
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قال:  -وقد عمل احلارث لعمر بن اخلطاب-وروى عبد هللا بن احلارث بن أيب ُذابب، عن أبيه 
هَّلت مبكة، وقد مسعت صلى بنا عثمان أربع ركعات، فلما َسلََّم أقبل على الناس فقال: إين أت

 ».فليصلِّ أربًعا من أتهََّل ببلدة فهو من أهلها،«رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: 
لناس إين ملا بسند ضعيٍف: أن عثمان ملا أنكروا عليه قال: أيها ا» مسند حممد بن َسْنَجر«ويف 

إذا أتهَّل الرجل ببلد «وسلَّم يقول: قدمت أتهَّلُت هبا، إّينِ مسعت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه 
 ».فليصل هبم صالة املقيم

 نَّه إمام الناس، فحيث حلَّ هو منزله.وقال ابن حزم: وقيل: إنه أتوََّل أ
 ومل يفعله. وهذا يرده أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان أوىل بذلك

 .-شرفها هللا تعاىل  -قال: وقيل: كان أهله معه مبكة 



 ده أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّموهذا ير 
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 كان يسافر بزوجاته ومل يقصر.
 مبًىن أرض، فكأنه كاملقيم.وقيل: كان لعثمان 

ومل يكن له فيها أهل أن  وهذا فيه بُعٌد؛ إذ مل يقل أحد أن املسافر إذا مرَّ مبا ملكه من األرض
 حكمه حكم املقيم.

َية«ويف   افر ِمصًرا وتزوَّج ال يصري مقيًما بنفس التزوج، خبالف املرأة.إذا دخل املس»: الِقنـْ
ان: أنه هو وعائشة رضي هللا عنهما أتوَّال أن القصر رخصٌة وذكر القرطيب أن الوجه يف أمر عثم

 ذلك ما أقروا عثمان عليه، انتهى كالمه.غري واجب، فأخذا ابألكمل األمت، ولوال 
صحبت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف «ابن عمر: عن » صحيح مسلم«وفيه نظٌر ملا يف 

ت أاب بكر فلم يزد على ركعتني حىت قُِبَض، وعمر السفر فلم يزد على ركعتني حىت قُِبَض، وصحب
 ».يزد على ركعتني حىت قـََبَضه هللا تعاىلفلم يزد على ركعتني حىت قُِبَض، وصحبت عثمان فلم 

ع النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ومع أيب بكر ومع عمر ومع سافرت م»: «صحيح ابن خزمية«ويف 
 ». ركعتني، ال يصلون قبلها وال بعدهاعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتني
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فذكر الرتمذي أنه من » أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان يصلي قبل وبعد«ورواية ابن عمر: 
 رواية َعطّية الَعويف، وهو ضعيف.

فهذا نص أن عثمان ? كان يصلي ركعتني حىت قُِبَض، وهو خمالف ملا رواه البخاري عن ابن عمر: 
 ».حبت عثمان فكان يصلي ركعتني صدرًا من خالفتهص«

ريق اجلمع: أن ابن عمر أخرب عن عثمان يف أسفاره إال مبًىن، فإن عثمان إمنا أمتَّ هبا ال يف سفره  وط
كله، على ما فسره عمران بن حصني املَُصحَّح حديثه عند الرتمذي، واسرتجاع ابن مسعود دليل 

 اعتقد أنه ترك الفرض ملا صح أن ُيصلى خلفه. أن عثمان عنده خالف الفضل، إذ لو
 الداودي أن ابن مسعود كان يرى القصر فرًضا، فألجل هذا اسرتجع. وذكر

فلو  ». اخلالف شر«ويف ذلك نظر ملا أسلفنا من أن ابن مسعود صحَّ عنه أنه صلى أربًعا وقال: 
 كان يعتقد القصر فرًضا لكان اخلالف هذا خريًا ال شًرا.

ه وسلَّم وحنن آمنون ال خناف شرًّا صلينا مع رسول هللا صلَّى ُهللا علي«ث ابن عباس: ومثله حدي
 ».مصنفه«رواه أبو بكٍر بسنٍد صحيٍح يف » بني مكة واملدينة ركعتني



وقوله: (آَمَن َما َكاَن الَناُس) يريد بذلك دفَع خالِف من يقول: إمنا تقصر الصالة يف خوف أو 
 حرب.

 حدَّثنا أبو عاصم؛ عمران بن حممد»: تفسريه«ذكر أبو جعفر يف 
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األنصاري، حدَّثنا عبد الكبري بن عبد اجمليد، حدَّثنا عمر بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن 
أيب بكر، عن أبيه، قال مسعت عائشة تقول يف السفر: أمتُّوا صالتكم. فقالوا: إن رسول هللا صلَّى 

لَّى ُهللا عليه وسلَّم كان يف إن رسول هللا ص«ان يصلي يف السفر ركعتني. فقالت: ُهللا عليه وسلَّم ك
 ».حرب وكان خياف، فهل ختافون أنتم

 ».وكانت تصلي يف السفر أربًعا«ويف لفٍظ عنده: 
وحدَّثنا سعيد بن حيىي، حدَّثنا أيب، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أي أصحاب رسول هللا 

 وقاص.وسلَّم كان يتم يف السفر؟ قال عائشة وسعد بن أيب صلَّى ُهللا عليه 
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 ملا سئل سعد عن ذلك قال: عليكم بشأنكم فأ� أعلم بشأين.»: االستذكار«ويف 
 قال أبو عمر: فلم يعب عليهم القصر وال �اهم عنه.

بد يغوث: أ�ما كا� ْسَور بن َخمَْرمة، وعبد الرمحن بن األسود بن عوروينا عن املِ »: املعرفة«ويف 
 يتمان الصالة يف السفر.

 وينا جواز األمرين عن سعيد بن املسيَّب، وأيب ِقالبة.ور 
وقال ابن أيب شيبة: حدَّثنا ابن ُفضيل وأبو معاوية، عن األعمش، عن ُعمارة بن ُعمري، عن عبد 

 جهاد.د هللا بن مسعود: ال تقصر الصالة إال يف حج أو الرمحن بن يزيد قال: قال عب
َة من كان حاًجا أو حبضرة عدوٍّ، ورواه عن ابن ُعلية، وعن عثمان بن عفان ?: إمنا يَقُصُر الصال

 عن أيوب، عن أيب ِقالبة، وكذا قاله إبراهيم التيمي.
ل هللا تعاىل. وقد كان عن عطاء: ما أرى أن تقصر الصالة إال يف سبيل من سب» االستذكار«ويف 

 ن يقول: يقصر يف كل ذلك.قبل ذلك ال يقول هذا. كا
فيقول: أسافر لبعض حاجيت أفأقصر الصالة؟ فيسكت ويقول: إذا  وكان طاوس يسأله الرجل

 خرجنا حجاًجا أو عمَّارًا صلينا ركعتني.
اهر الكتاب؛ قال أبو عمر: ذهب داود يف هذا إىل قول ابن مسعود، وهو نقض ألصله يف ترك ظ

 إذ مل خيص ضراًب من ضرٍب.



ود، وقال أكثرهم: يقصر كل هل الظاهر يف هذه املسألة: فطائفة قالت بقول داواختلف أ
مسافر، العاصي واملطيع كمذهب أيب حنيفة، وذهب مالك والشافعي إىل أنه ال يقصر إال من 

 يفطر.سافر يف طاعة إن يباح، فإن سافر متلذًذا أو شبهه فال يقصر وال 
 شرَّفها هللا -لية قال: سافرت إىل مكة عن أيب العا -بسنٍد صحيٍح  -وعند الطربي 
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فكنت أصلي ركعتني، فلقيين قرَّاء من هذه الناحية فقالوا: كيف تصلي؟ قلت: ركعتني.  -تعاىل 
ى ُهللا عليه وسلَّم ركعتني، قالوا: أسنة أو قرآن؟ قلت: كل ذلك سنة وقرآن، صلى رسول هللا صلَّ 

َمْسِجَد اْحلََراَم ِإْن َشاَء اهللَُّ آِمِنَني ب. قلت: قال هللا تبارك تعاىل: {لََتْدُخُلنَّ الْ قالوا: إنه كان يف حر 
رِيَن َال َختَاُفوَن} [الفتح:   ].27ُحمَلِِّقَني رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ

ُتْم ِيف اْألَْرِض فـَلَ  ] 101صََّالِة} [النساء: ْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمَن الوقال: {َوِإَذا َضَربـْ
 اآلية.

 عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن اخلطاب:» صحيح مسلم«ر ما يف وقد أوضح هذا األم
] فقد 101يَن} [النساء: {فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمَن الصََّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن يـَْفِتَنُكُم الَّذِ 

وسلَّم عن مما عجبت منه، فسالت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه  أمن الناس؟ فقال عمر: عجبت
 ».صدقة تصدق هللا هبا عليكم، فاقبلوا صدقته«ذلك فقال: 

عن أيب حنظلة احلذَّاء: قلت البن عمر: ُأصلِّي يف السفر ركعتني وهللا تعاىل » االستذكار«ويف 
هللاُ ] فقال: كذا سنَّ رسول هللا صلَّى 101ا} [النساء: ْن ِخْفُتْم َأْن يـَْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُرو يقول: {إِ 

 عليه وسلَّم.
أليب نـَُعيٍم: حدَّثنا سليمان، حدَّثنا حممد بن سهل الرِّاَبطي، حدَّثنا سهل بن » اتريخ أصبهان«ويف 

: سألت ابَن عمر عن صالة السفر عثمان، عن شريك، عن قيس بن وهب، عن أيب الَكنود
 من السماء، فإن شئتم فردُّوها.فقال: ركعتان نزلت 
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أخرب� اإلمام املسند حيىي بن أيب الفتوح املصري، بقراءيت عليه، عن اإلمام هباء الدين املصري، 
أخرب� اإلمساعيلي، حدَّثنا حممد بن  أخربتنا َشْهدة قالت: أخرب� ابن هريسة، أخرب� البَـْرقاين،



 بن مسلم الدمشقي، حدَّثنا شريك، عن جابر، عن عامر، الفضل احملمدآابدي، حدَّثنا عبد هللا
سنَّ رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم الصالة يف السفر ركعتني، «ن عمر قاال: عن ابن عباس واب

 احلديث، سيأيت فيه ز�دة بعد.» وهي متام
بكٍر؛ أمحد بن سهل  روايَة أيب» أمساء البلدان«مًىن: فذكر هشام بن السائب الكليب يف كتابه وأما 

يت مًىن ألنه ُمَين هبا الكبش الذي ُفدي به إمساعيل صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، ُمَين من  احلُلواين: إمنا مسُِّ
 املَِنيَّة.

يت مًىن مل ا ميىن فيها من الشعر والدم يف قول ابن قال: وأخربين أبو حممد بن السائب: إمنا مسُِّ
 عباس.

لي بن آدم صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مبًىن قال له: َمتَنَّ، يف قول حممد بن ع ويقال: إن جربيل ملا أتى
 حسني.

 هو»: معجم ما استعجم«وقال البكري يف 
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 جبل مبكة معروف.
 يء إذا قدرته. من قول الشاعر:وقال أبو علي الفارسي: المه �ء من َمَنيت الش

 حىت ُتالقي ما ُميين لك املاين
م، وهي ا: أن الناس يقفون مبىن فيقدرون أمورهم وأحواهلم فيها، وهذا صحيح مستقيوالتقاؤمه

 تؤنث وتذكر، فمن أنث مل جيزه، ويقول هذا مىن.
 وقال الفراء: األغلب عليه التذكري. قال الَعْرِجي يف أتنيثه:

  إذ حنن ننزهلا أشد من يومنا ابلعرج أو مللليومنا مبىن
 وقال ِدْعِبل يف تذكريه:

َبِعقس  قى مًىن مث روَّاه وساكنه وما ثوى فيه واهي الَودق ُمنـْ
 لَِبيد بن ربيعة ?:وأما قول 

 عفت الد�ر حملها فمقامها مبًىن أتبَّد َغْوهلا فرَِجامها
 موي.فهو موضع يف بالد بين عامٍر، قاله أبو الفرج األ

قرية يف د�ر َغين بن وزعم أبو بكٍر احلازمي: أن مىن صقع قرب مكة، وهو أيًضا هضبة قرب 
 َأعُصر.

 يف املعتل ابأللف.» الصحاح«و » الواعي«وذكره القزاز وصاحب 
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قال أبو نصر: موضع مبكة، مقصور، مذكَّر يصرف، وقد امتىن القوم: إذا أتوا مىن، عن يونس. 
 وقال ابن األعرايب: أمىن القوم.

من مكة، مىن ابئن من بناء مها خارجان  ت من مكة؛ بلوقال ابن خزمية: ليست مىن وال عرفا
 مكة وعمرا�ا.

وقد جيوز أن يكون اسم مكة يقع على مجيع احلرم ال على نفس البنيان املّتصل بعضه ببعض 
 خاّصة، فإن كان اسم مكة يقع على مجيع احلرم فمىن داخٌل يف احلرم. وهللا تعاىل أعلم.

 ِيف َحجَِّتِه؟عليه وسلَّم صلَّى ُهللا اَبٌب: َكْم َأقَاَم النَِّيبُّ 
حدَّثنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، حدَّثنا ُوَهْيٌب، حدَّثنا أَيُّوُب، َعْن َأِيب الَعالَِيِة البَـرَّاِء، َعِن اْبِن  - 1085

، فََأمَ َقِدَم النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الُصْبِح رَاِبُعُه يـَُلبُّوَن اِبحلَ «َعبَّاٍس قَاَل:  َجيَْعُلوَها ُعْمَرًة َرُهْم َأْن جِّ
] خرَّجها يف احلج مسندة، ويريد بـ (رَاِبُعُه): 1085¦اَتبـََعُه َعطَاٌء. [خ» ِإالَّ َمْن كان َمَعُه َهْديٌ 

%ذا احلجة، وكان دخوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يوم األحد، وابت 124ص  2يعين%ج 
تمرت عائشة، وخرج صبيحته مسافًرا. لك الليلة اععشرة، ويف ت ابملَُحصَّب ليلة األربعاء رابع

وقال ابن خزمية: لسُت أحفظ يف شيء من األخبار أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َأْزَمع يف شيء 
من أسفاره على إقامة أ�م معلومة غري هذه السفرة اليت قدم فيها مكة حلجة الوداع، فإنه قدمها 

أ�م كوامل؛ اخلامس والسادس والسابع، وبعض الرابع دون ا إال ثالثة ، ومل يقم هبُمْزِمًعا على احلج
ليلته، وليلة الثامنة، وبعض يوم الثامن، فلم يكن هناك إزماع على مقام أربعة أ�م ولياليها يف بلدة 

 واحدة، وسيأيت إن شاء هللا تعاىل ذلك يف احلج.
 اَبٌب: ِيف َكْم تـُْقَصُر الصَّالَةَ 

َلةً « عليه وسلَّم:  صلَّى هللاُ ى النَِّيبُّ َوَمسَّ   »الّسفر يـَْوًما َولَيـْ
 احلديث.» ال حيل المرأة أن تسافر مسرية يوم وليلة«كأن البخاري يريد ما ذكره يف هذا الباب: 
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 َعَشَر فـَْرَسًخا. وََكاَن اْبُن ُعَمَر، َواْبُن َعبَّاٍس يـَْقُصَراِن، َويـُْفِطَراِن ِيف َأْربـََعِة بُرٍد َوِهَي ِستَّةَ 
ل: أخرب� أبو حامد احلافظ، أخرب� زاهر بن أمحد، حدَّثنا أبو بكر هذا التعليق ذكره البيهقي فقا

النيسابوري، حدَّثنا يوسف بن سعيد بن [مسلم بن حجاج] حدَّثنا ليث، حدثين يزيد بن أيب 
عتني، ويقصران يف أربعة أن ابن عمر وابن عباس كا� يصليان رك«حبيب، عن عطاء بن أيب رابح: 

 ».برد فما فوق ذلك
و عمر: هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات، متصل اإلسناد عنه من وجوه، منها: قال أب



 ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
هشام وقال ابن أيب شيبة: أخرب� ابن عيينة، عن عمرو: أخربين عطاء عنه. وحدَّثنا وكيع، حدَّثنا 

 .بن الَغاز، عن ربيعة اجلَُرشي، عن عطاء، عنه
 وقوله ذلك ال يشبه أن يكون رأً�، إمنا يشبه أن يكون توقيًفا، وهللا تعاىل أعلم.

أن ابن عمر ركب إىل ذات النُُّصب فقصر الصالة يف «مالك عن �فع عن سامل: »: املوطأ«ويف 
 ينة أربعة بـُْرد.قال مالك: وبني ذات النُُّصب واملد». مسريه ذلك

ُعلية، عن أيوب، عن �فع، عن سامل عنه: خرج إىل أرض له  وعند ابن أيب شيبة: حدَّثنا ابن
 بذات النُُّصب فقصر، وهي ستة عشر فرسًخا.

 وعن مالك عن ابن شهاب عن سامل: أن أابه ركب إىل ِرميٍْ فقصر الصالة يف مسريه ذلك،
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 ربعة بـُُرد.قال مالك: وذلك حنٌو من أ
 ب فقال: حنو من ثالثني ميًال.قال أبو عمر: خالفة َعقيل عن ابن شها

وكذلك رواه عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سامل: أن عبد هللا يقصر يف اليوم مسريه 
التام، قال سامل: وخرجنا مع عبد هللا إىل أرض له بِرْمي، وذلك من املدينة على حنو ثالثني ميًال، 

 .فقصر
 ».املوطأ«نها وًمها؛ خلالف ما يف قال أبو عمر: أما رواية عبد الرزاق عن مالك فأظ
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موضًعا متَّسًعا كاإلقليم، فيكون تقدير » ِرمي«وأما رواية عقيل فإن مل تكن وًمها فيحتمل أن تكون 
 بلده.مالك إىل آخره، وتقدير عقيل إىل أوله، ومالك أعلم بنواحي 

 ء أهل املدينة:قال بعض شعرا
 من َحّرة بني املنّقا إىل ُأحٍد إىل جنبات ِرمي فكم

 وجنبات رمي: رمبا كانت بعيدة األقطار.
عن معمر، عن أيوب، عن �فع: أن ابن عمر كان يقصر الصالة يف مسرية أربعة » احمللى«ويف 
 برد.

 قال أبو حممد: وهذا مما اخُتلف فيه على ابن عمر.
ع: أن عبد هللا كان أدىن ما يقصر فيه الصالة مال له ى ابن ُجريج عن �فل ابن عبد الرب: رو قا

 خبيرب، وهو مسرية ثالث قواصد.



وقد اخُتِلَف على ابن عمر يف ذلك، وأصح ما روي عنه ما رواه ابنه سامل و�فع: أنه كان ال 
 يقصر إال يف اليوم التام أربعة بـُْرد.

 يقصر.واله الَربِيد فال أنه كان يسافر مع موروى مالك عن �فع: 
 وهذا خالف ما رواه حمارب بن ِداَثر عن ابن عمر: إين ألسافر الساعة من النهار فأقصر الصالة.

 وما رواه حممد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر: أنه كان يقصر الصالة يف مسرية ثالثة أميال.
  و�فع؟ه من خالفهما لساملنقبلهما مع ما ذكر�وهذان اخلربان من رواية الكوفيني عنه، فكيف 

عن ابن بكري، حدَّثنا مالك: أنه بلغه أن ابن عباس كان يقصر الصالة فيما بني » املصنف«ويف 
 مكة والطائف، وفيما بني مكة وجدة، وفيما بني مكة وُعْسفان.

 قال مالك: وذلك أربعة برد.
، َعْن َ�ِفٍع، َعِن اْبِن َساَمَة: َحدََّثكُ ، قـُْلُت ِألَِيب أُ حدَّثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيمَ  - 1086 ْم ُعبَـْيُد اهللَِّ

ٍم ِإالَّ َمَع ِذي َحمَْرمٍ «ُعَمَر َأنَّ النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَل:  ». َال ُتَساِفِر املَْرَأُة َثالَثََة َأ�َّ
 ]1086¦[خ
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، َأْخبَـَرِين �َ %حدَّثنا 126ص  2وحدَّثنا ُمَسدٌَّد،%ج  - 1087 ِفٌع، َعِن َحيَْىي، َعْن ُعبَـْيِد اهللَِّ
] اَتبـََعُه َأْمحَُد، َعْن 1087¦[خ». ُة َثَالاًث ِإالَّ وَمَعها ذو َحمَْرمٍ َال ُتَساِفِر املَْرأَ «اْبِن ُعَمَر مرفوًعا: 

، َعْن َ�ِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، َعنِ  النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم. انتهىأمحد  اْبِن املَُباَرِك، َعْن ُعبَـْيِد اهللَِّ
ْرُدويَه. وزعم الدارقطين: أنه أمحد بن هذا: ذكر احلاكم أبو عبد هللا أنه أمحد بن حممد بن موسى مَ 

قال حيىي بن » علل الدارقطين«حممد بن اثبت َشبُّويَه. وقال أبو أمحد بن عدي: ال يعرف. ويف 
بيد هللا بن عمر إال هذا احلديث. قال: ورواه عبد هللا بن عمر سعيد القطان: ما أنكرت على ع

لصائغ فرواه عن ابن عمر عن النيب صلَّى هللاُ عن �فع عن ابن عمر موقوفًا، وخالفه إبراهيم ا
عن ابن عمري وأيب » مسنده«عليه وسلَّم وزاد ألفاظًا مل �ت هبا غريه. وملا رواه ابن أيب شيبة يف 

 فذكره مرفوًعا، رأيت حاشية خبط قدمي جًدا: هذا احلديث غَلٌط، َغِلط فيه أسامة عن عبيد هللا
ه القطان غريه. انتهىوفيه نظٌر؛ جلاللة عبيد هللا، وألن حيىي نفسه عبيد هللا عن �فع، ومل ينكر علي

د هللا رواه عنه، فلو كان منكًرا ما رواه عنه، وإذا رواه عنه فال حيدِّث به، فُينظر. وقد وجد� لعبي
عن حممد بن رافع، حدَّثنا ابن أيب ُفَديك، عن » صحيحه«متابًعا على رفعه، رواه مسلم يف 

ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر تسافر ثالث «عثمان، عن �فع فذكره بلفظ:  الضَّحَّاك بن
، حدَّثنا َسِعيٌد املَْقُربِيُّ، َعْن حدَّثنا آَدُم، حدَّثنا اْبُن َأِيب ِذْئبٍ  - 1088».ليال إال ومعها ذو ُحْرَمة



َرَة قَاَل النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه  الَ حيَِلُّ ِالْمَرَأٍة تـُْؤِمُن اِبهللَِّ َواليَـْوِم اآلِخِر َأْن «وسلَّم: أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـْ
َلٍة لَْيَس َمَعَها ُحْرَمةٌ   ]1088¦[خ». ُتَساِفَر َمِسريََة يـَْوٍم َولَيـْ

 ».مسرية ليلة«مسلم: عند 
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 ».ال حيل المرأة تسافر إال مع ذي حمرم«وعند ابن حبان: 
 ».بَريًدا«وعند أيب داود: 

 قال البخاري:
َرَة.اَتبـََعُه َحيَْىي ْبُن َأِيب َكِثٍري، َوُسَهْيٌل، َوَمالِ  ، َعْن َأِيب ُهَريـْ  ٌك، َعِن املَْقُربِيِّ

 قربي عن أيب هريرة. ويف بعضها مل يذكر أاب هريرة].كذا يف أكثر النسخ للبخاري: [امل
لفظ احلديث ال يف السند؛ ألن سند ابن أيب ذئب عن أبيه عن أيب فعلى األول تكون املتابعة يف 

 هريرة.
 د، وسنبينه إن شاء هللا تعاىل.وعلى الثاين: تكون املتابعة يف السن

 أن الذي يف البخاري عن أيب هريرة.»: املستخرج«وذكر ابن مسعود وَخَلف وأبو نُعيم يف 
الَقْعَنيب، والنـَُّفيلي، عن مالك، وعن يوسف بن  عن» سننه«أما متابعة سهيل: فرواها أبو داود يف 

 موسى بن جرير،
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 ن أيب هريرة.مجيًعا عن ُسهيل، عن سعيد، ع
 عنه، عن أيب هريرة.» املوطأ«ومتابعة مالك خمرجة يف 

إال ومعها زوجها، أو ابنها، أو «واه سهيل عن أبيه وسعيد، عن أيب هريرة بلفظ: وعند أيب عمر: ر 
 ».ا، أو ذو حمرم منهاأبوه

م مسرية ال تسافر امرأة يف اإلسال«ورواه ُبكري بن ُخَنيس عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة: 
 ».بَرِيٍد إال مع زوج أو ذي حمرم

 ضطرب اإلسناد واملنت.قال أبو عمر: حديث ُسهيل يف هذا الباب م
 ».إال مع ذي حمرم من أهلها«ولفظ ابن مهدي عنه: 

 ».ذي حمرم منها«ي عنه: ولفظ الشافع
 ».إال مع ذي حمرم«وقال موسى بن أعني: 

عمر، وإسحاق الَفَروي، عن مالك، عن سعيد، عن  رواه ِبشر بن»: الغرائب«قال الدارقطين يف 



 أبيه، عن أيب هريرة.
 ي: من حديث الوليد بن مسلم، عن مالك، مثل حديث بشر بن عمر.وعند اإلمساعيل

ان، عن حيىي بن أيب كثري، عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب وقال أبو عمر: روى شيب
 هريرة.

الشيخني كو�ما أخرجاه من حديث ابن أيب ذئب عن سعيد وقال الدارقطين يف استدراكه على 
 ن أيب هريرة من غري ذكر أبيه.عن أبيه، وقال: الصواب سعيد ع
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 واحتج أبن مالًكا وحيىي بن أيب كثري وسهيًال قالوا: عن سعيد عن أيب هريرة.
 ».جهايومني إال ومعها زو «وسيأيت من عند البخاري حديث أيب سعيد اخلدري مرفوًعا بلفظ: 

 ».ثالاثً «ويف رواية: 
 ».فوق ثالث«ويف رواية: 
ها أو فًرا يكون ثالثة أ�م فصاعًدا إال ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخو تسافر س«ويف رواية: 

 ».ذو حمرم منها
فقال رجل: � رسول هللا إن امرأيت » ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم«وحديث ابن عباس يرفعه: 

 ».انطلق فحجَّ مع امرأتك«ة، وإين اكُتِتبُت يف غزوة كذا وكذا، قال: خرجت حاجَّ 
 واه أيضا: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ذكره أبو عمر مرفوًعا.ور 

 : قال ابن سيده: هو فرسخان.الربيد
 وقيل: ما بني كل منزلتني بريد.

 ، والفرسخ: ثالثة أميال.الربيد أميال معروفة، يقال: هو أربعة فراسخ»: اجلامع«وقال صاحب 
 ر ميًال بريٌد.الربيد سكة من السكك، كل اثنا عش»: الواعي«ويف 

 وغريه.» الصحاح«وكذا ذكره يف 
 الربيد»: اجلمهرة«ويف 
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 معروف عريب.

والفرسخ: قال ابن سيده: هو ثالثة أميال، أو ستة، مسي بذلك ألن صاحبه إذا مشى قعد 
 الفرسخ السكون.واسرتاح كأنه سكن، و 

َي فرسًخا من السعة. وقيل:»: اجلامع«ويف  املكان إذا مل يكن فيه فرجة فهو فرسخ.  قيل: إمنا مسُِّ



 وقيل: الفرسخ الطويل.
 فراسخ الليل والنهار ساعاهتما وأوقاهتما.»: الغرائبجممع «ويف 
 هو فارسي معرب.»: الصحاح«ويف 

بصر، وقيل: ليس له حد معلوم، وقيل: هو ثالثة وامليل: من األرض معروف، وهو قدر مدِّ ال
 ى مدِّ البصر.آالف ذراع. وعن يعقوب: منته

 رس، وهو مئتا ذراع.امليل عشر َغَلوات، والَغَلوة َطْلق الف»: التنبيهات«ويف 
 للُمَطرَّزي: الغلوة ثالمثئة ذراع إىل أربعمئة. وقيل: هي قدر رمية بسهم.» املُغرب«ويف 

 ألن بين هاشم حددوه وأعلموه. وامليل اهلامشي:
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وقيل: أربعة آالف ذراع.  مليل: ثالثة آالف ذراع ومخسمئة.وقال ابن عبد الرب: أصح ما يف ا
أهو آت أو ذاهب، وقيل: ألف خطوة خبطوة اجلمل. وقيل: هو أن ينظر إىل الشخص فال يعلم 

 وأرجل هو أو امرأة.
 قال عياض: وقيل اثنا عشر ألف قدم.

 وعن اجلَرمي قال أبو نصر: هو قطعة من األرض ما بني العلمني.
ُتَساِفِر املَْرَأُة) ظاهر األحاديث الواردة يف الباب يلزم منها أن يكون احملرم شرطًا يف وقوله: (َال 

لك عن النخعي واحلسن، وهو مذهب أيب حنيفة وفقهاء وجوب احلج على املرأة، وقد روي ذ
 أصحاب احلديث.

وم مأمونني، للَطْرُطوسي: وعن أيب حنيفة ال جيوز هلا اخلروج مع نساء ثقات وق» احلج«ويف كتاب 
واختلف أصحابه، فقال بعضهم: احملرم شرط يف الوجوب، فإذا مل جتده مل يلزمها احلج. وقال 

 ال يف الوجوب. بعضهم: هو شرط يف األداء
� عدي بن حامت يوشك أن خترج الظَّعينُة «ويدل ملا قاله مالك قول النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 ».معها، ال ختاف إال هللا عزَّ وجلَّ  من احلرية تؤمُّ البيت ال جوار
رط معها وجهة الدليل: أنه أخرب بظهور اإلسالم، وانتشار العدل، حىت خترج املرأة وحَدها، فلو ش

 احملرم بطل هذا املعىن.
 وذهب عطاء وابن جبري وابن سريين واألوزاعي ومالك والشافعي إىل أن ذلك
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 ثقات أو امرأة ثقة.
حلج، لكن جيوز هلا احلج معها، هذا هو قال النووي: فلو وجدت امرأة واحدة ثقة مل يلزمها ا

 الصحيح.
قال القرطيب: وظاهر قول مالك على اختالف أتويل قوله: خترج مع رجال أو نساء، فهل هو 

 يف مجاعة من أحد اجلنسني؟ وأكثر ما نقله عنه أصحابنا اشرتاط النساء.مبجموع ذلك أو 
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وسبب هذا اخلالف: خمالفة ظاهر هذه األحاديث لظاهر قوله تعاىل: {َوهلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ 
ا حجة اإلسالم ] وأمجعت األمة أن املرأة تلزمه97اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال} [آل عمران: 

فذكر منها احلج عارضت مع األحاديث » بين اإلسالم على مخس شهادة .. « هبذه اآلية وبقوله:
 ».ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم«الواردة: 

 بينهما أبن جعل احلديث -ومن قال بقوله  -فاختلف العلماء يف أتويل ذلك، فجمع أبو حنيفة 
 مبيًنا لالستطاعة يف حق املرأة.

الستطاعة بنفسها سنة يف حق الرجال والنساء، وأن أن ا -ومن قال بقوله  -ورأى مالك 
 األحاديث املذكورة يف هذا مل تتعرض لألسفار الواجبة.

واتفق العلماء على أنه ليس هلا أن خترج يف غري احلج والعمرة إال مع ذي حمرم، وحاشى اهلجرة 
  يكن معها حمرم.دار احلرب إىل دار اإلسالم، وإن ملحلرب، فاتفقوا على أ�ا هتاجر من من دار ا

قال الباجي: هذا عندي يف الشابة، أما الكبرية غري املشتهاة فتسافر كيف شاءت يف كل األسفار 
 بال زوج وال حمرم.

 وقال عياض: ورُد هذا أبن املرأة مظنة الطمع، ولكل ساقطة القطة.
 ا مبحرم.احلكم: ال خترج مع نساء ليسوا منهللطَّرُطوسي: قال ابن عبد » احلج«ويف كتاب 

وأما اختالف ألفاظ املدة فهو حبسب اختالف السائلني واختالف املواطن، وليس يف النهي عن 
 الثالثة تصريح إبابحة اليوم أو الربيد.

ِئَل فر ثالاًث بغري حمرم فقال: ال. وسُ قال البيهقي: فإنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُسِئَل عن املرأة تسا
قال: ال. وُسِئَل عن سفرها يوًما فقال: ال. وكذلك الَربِيد، فأدَّى كل عن سفرها يومني بغري حمرم ف

منهم ما مسع، وما جاء منها خمتلف من راٍو واحٍد فسمعه يف مواطن، وروى اترة هذا واترة هذا، 
 كل ما يقع عليه اسم السفر.وكله صحيح، وليس يف هذا كله حتديد، ال  



 وقيل:
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حيتمل أن ُجيَمع بينهما أبن اليوم املفرد والليلة املفردة مبعىن اليوم والليلة اجملموعني، فيكون اليوم 
اب والرجوع، والثالثة إشارة إىل مدة إشارة إىل مدة الذهاب، واليومان إشارة إىل مدة الذه

 الذهاب والرجوع واليوم الذي تقضى فيه احلاجة.
د يكون هذا كله متثيًال ألقل العدد، فاليوم للواحد أول العدد وأقله، واالثنان أول الكثري وقيل: ق

 وأقله، والثالثة أقل اجلمع.
ميع املؤمنات؛ ألن املرأة نكرة يف سياق قوله: (َال حيَِلُّ ِالْمَرَأٍة) قال القرطيب: على العموم جل

الكافة، وقال بعض أصحابنا: خترج منه املتجالَّة، النفي، فيدخل فيه الشابة واملَُتجالَّة، وهو قول 
 وهو بعيد.

ا املسافرة مع حمرمها ابلنسب؛ كأبيها وأخيها وابن اختها وابن أخيها واخُتِلَف يف احملرم: فيجوز هل
 وخاهلا وعمها.

 رمها ابلرضاع؛ كأخيها من الرضاع، وابن أخيها، وابن أختها منه، وحنوهم.ومع حم
 صاهرة؛ كأيب زوجها، وابن زوجها,ومع حمرمها من امل

النظر إليها من غري حاجة، ولكن ال وال كراهة يف شيء من ذلك، وكذا جيوز هلؤالء اخللوة هبا، و 
 حيل النظر بشهوة.

له نكاحها من األقارب، وكره مالك سفرها مع ابن زوجها؛ وحاصله: أن حمرم املرأة من ال جيوز 
كثريًا من الناس ال ينفرون من زوجة األب نفرهتم من حمارم لفساد الناس بعد العصر األول، وألن  

 النسب.
 َواليَـْوِم اآلِخِر) فيه تعريض أ�ا إذا سافرت بغري حمرم فإ�ا ستخالف شرط وقوله: (تـُْؤِمُن اِبهللَِّ 

هلل واليوم اآلخر؛ ألن التعرض إىل وصفها بذلك إشارة إىل التزام الوقوف عند ما �يت اإلميان اب
 وأن اإلميان ابهلل واليوم اآلخر يقضي هلا بذلك.عنه، 

 ه فاعل حيل، التقدير: ال حيل هلا السفر.وقوله: (َأْن ُتَساِفَر) يف موضع رفع؛ ألن
تقدير: أن تسافر مرة واحدة، سفرة واحدة، خمصوصة بيوم اهلاء يف (َمِسريََة يـَْوٍم) للمرة الواحدة، ال

 وليلة.
 ِمْن َمْوِضِعهِ اَبُب يـَْقُصُر ِإَذا َخَرَج 
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الَ َحىتَّ «َوَخَرَج َعِليٌّ: فـََقَصَر َوُهَو يـََرى البُـُيوَت، فـََلمَّا رََجَع ِقيَل َلُه: َهِذِه الُكوَفُة، قَاَل: 
 ».َنْدُخَلَها

أتليفه، عن بشر بن » املوضح«بو احلسن عبد هللا بن أمحد بن املَُغلِّس يف هذا التعليق رواه أ
د بن حيىي، عن سفيان، عن وقاء بن إ�س األسدي، أخرب� علي بنموسى، حدَّثن  ا َخالَّ
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عة، قال: خرجنا مع علي ? فقصر وحنن نرى البيوت، مث رجعنا فقصر� وحنن نرى البيوت، ربي

 : نقصر حىت ندخلها.فقلنا له فقال
يعين ابن  -، حدَّثنا يزيد ورواه احلاكم عن أيب العباس حممد بن يعقوب، حدَّثنا احلسن بن مكرم

 أخرب� وقاء. -هارون 
 عمرو، أخرب� حممد بن يعقوب، حدَّثنا أسيد بن عاصم، وقال البيهقي: أخرب� أبو سعيد بن أيب

 ِوقاء، فذكره. حدَّثنا احلسني بن حفص، عن سفيان، حدَّثنا
 وِوقاء فيه كالم، فينظر يف جزم البخاري ابلتعليق عنه.

ر قال: روى سفيان بن عيينة وغريه، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، وقد رأيت أاب عم
علي بن أيب طالب إىل صفني، فلما كان بني اجلسر والقنطرة صلى ركعتني.  قال: خرجت مع

 انتهى، وسنده صحيح.
ثوري، عن داود بن أيب هند، عن أيب حرب بن أيب األسود، أن علًيا حني خرج من البصرة وعن ال

 له.فقال: لوال هذا اُخلصُّ لصلينا ركعتني. وروى وكيع عن الثوري مث -يعين خيمة  -ُخصًّا  رأى
قال أبو عمر: وقيل هذا عن علي من وجوه شىت، وهو مذهب مجاعة العلماء إال من شذَّ، وممن 

عنه ذلك: علقمة، واألسود، وعمرو بن ميمون، واحلارث بن قيس اجلعفي، والنخعي،  روينا
قتادة، والزهري، وهو [قول] مالك، وأيب حنيفة، والشافعي، وأمحد، وسفيان الثوري، وعطاء، و 

 ن بن موسى، واألوزاعي، وأهل احلديث.وسليما
 حديث أنس:

َفِة رَْكَعتَـْنيِ « ..  - 1089 ] �يت إن شاء هللا تعاىل يف احلج. وحديث 1089¦[خ ».َوِبِذي احلَُليـْ
 ]1090¦[خ». ا ُفِرَضْت رَْكَعتَـْني الصََّالُة َأوَُّل مَ « - 1090عائشة:
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تقدم يف أول كتاب الصالة، ومما ينبَّه عليه هنا قوله: حدَّثنا عبد هللا بن حممد، حدَّثنا سفيان، عن 
َعتَـْنيِ، مثَُّ َهاَجَر رسول هللا صلَّى ُهللا عليه ُفِرَضِت الصََّالُة رَكْ «الزهري، عن عروة، عن عائشة: 

 احلديث.» َضْت َأْربـًَعاوسلَّم فـَُفرِ 
ي، وصرح به احلُميدي والشافعي، إذ َرَوَ�ُه عنه، وكذا ابن سفيان هذا: هو ابن عيينة، قاله الطَّْرق

 حزم.
به أبو إسحاق إال ما حدث » فرضت الصالة«وقال أبو عمر: كل من رواه عن عائشة قال فيه: 
بارك، حدَّثنا ابن عجالن، عن صاحل بن  احلريب قال: حدَّثنا أمحد بن احلجاج، حدَّثنا ابن امل

فرض رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الصالة ركعتني «قالت: َكيسان، عن عروة، عن عائشة 
 احلديث، انتهى كالمه.» ركعتني

 فرض هللا«وة عنها: بسند صحيح عن عر » مسند عبد هللا بن وهب«ويف 
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 احلديث.» الصالة حني فرضها ركعتني
 عليه وسلَّم أول ما فرض الصالة على رسول هللا صلَّى هللاُ «وعند السراج بسند صحيح قالت: 

 احلديث.» فرضها ركعتني
إال أول ما افرتض على رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم من الصالة ركعتني ركعتني «ويف لفظ: 

 وسنده صحيح.» املغرب
افرتض هللا الصالة «ن عامر عن عائشة قالت: وعند البيهقي من حديث داود بن أيب هند، ع

ركعتني؛ إال املغرب، فلما هاجر إىل املدينة زاد إىل كل ركعتني ركعتني إال على نبيكم مبكة ركعتني 
 ».صالة الغداة

عن داود، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قال: وقد رويناه من حديث َبكَّار بن عبد هللا، 
 داود. مبعناه. وكذا قاله حمبوب عن

ء الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع وقال الدواليب: نزل إمتام صالة املقيم يف الظهر يوم الثالاث
 اآلخر بعد مقدمه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بشهر، وأقرت صالة السفر ركعتني.

 ت وحدها ثالاًث، وما عداها ركعتني ركعتني.وقال املهلب: املغرب فرض
 فرضت الصالة أربًعا على هيئتها اليوم.وقال اَألصيلي: أول ما 
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 وأنكر قول من قال: فرضت ركعتني، وقال: ال يقبل يف هذا خرب اآلحاد، وأنكر حديث عائشة.
ئشة، وقال: وقال أبو عمر بن عبد الرب: رواه مالك عن صاحل بن كيسان عن عروة عن عا

ل احلديث يف صحة إسناده؛ إال أن حديث صحيح اإلسناد عند مجاعة أهل النقل، ال خيتلف أه
عروة عن عائشة، وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة، ومل  األوزاعي قال فيه: عن الزهري عن

ن يروه مالك عن ابن شهاب وال عن هشام، إال أن شيًخا يسمَّى حممد بن عباد بن هانئ رواه ع
هذا ال يصح عن مالك، مالك وابن أخي الزهري، مجيًعا عن الزهري، عن عروة عن عائشة، و 

وطرقه عن عائشة متواترة، وهو عنها صحيح،  ،»املوطأ«والصحيح يف إسناده عن مالك ما يف 
 ليس يف إسناده مقال.

جبه لفظه، إال أن أهل العلم اختلفوا يف معناه، فذهب مجاعة منهم إىل ظاهره وعمومه وما يو 
أن يصلي يف السفر إال ركعتني ركعتني يف فأوجبوا القصر يف السفر فرًضا، وقالوا: ال جيوز ألحد 

اضح يف أن الركعتني للمسافر فرض؛ ألن الفرض الواجب ال جيوز الرابعية، وحديث عائشة و 
 خالفه وال الز�دة عليه، أال ترى أن املصلي يف احلضر
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 جيوز له ن يزيد يف صالة من اخلمس شيًئا، ولو زاد لفسدت، فكذلك املسافر ال[ال] جيوز له أ

 أن يصلي يف السفر أربًعا ألن فرضه فيه ركعتان.
 هب إىل هذا:وممن ذ

عمر بن عبد العزيز إن صح عنه، وعنه: الصالة يف السفر ركعتان ال يصح غريمها. ذكره ابن حزم 
 حمتًجا به.

 أيب حنيفة وأصحابه، وهو قول بعض أصحاب مالك.ومحاد بن سليمان، وهو قول 
 أنه قال: من أمت يف السفر أعاد يف الوقت. -وهو املشهور عنه  - وروي عن مالك أيًضا

صالة املسافر ركعتان، متام غري قصر، على لسان نبيكم «واستدلوا حبديث عمر بن اخلطاب: 
 رواه النسائي بسند صحيح.» صلَّى ُهللا عليه وسلَّم

ى ُهللا عليه وسلَّم يف إن هللا فرض الصالة على نبيكم صلَّ «رواه ابن عباس من عند مسلم:  ومبا
 ».احلضر أربًعا، ويف السفر ركعتني
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من حديث أيب ِقالبة، عن رجل من بين عامر، أنَّه أتى النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم » التمهيد«ويف 
، وعن أنس بن مالك القشريي »ةإن هللا تعاىل وضع عن املسافر الصوم وشطر الصال«فقال له: 



 ى ُهللا عليه وسلَّم مثله.عن النيب صلَّ 
عن ابن عمر قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: صالة السفر  -صحيًحا  -وعند ابن حزم 

 ركعتان، من ترك السنة كفر.
 وعن ابن عباس: من صلى يف السفر أربًعا كمن صلى يف احلضر ركعتني.

إن هللا رفع عن «فعه: عن عمرو بن أمية الضمري ير  -بسند جيد  -» جمسند السرا «ويف 
 ».الصالةاملسافر الصيام ونصف 

 وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، والثوري.
 وقال األوزاعي: إن قام إىل الثالثة ألغاها وسجد للسهو.

: إذا صلَّى أربًعا متعمِّدً  إن طال ا أعادها إذا كان ذلك منه الشيء اليسري، فقال احلسن بن َحيٍّ
 ذلك منه وكثر يف سفره مل يعد.

احلسن البصري: من صلى أربًعا عمًدا بئس ما صنع وقضت عنه. مث قال للسائل: ال أاب وقال 
 لك، أترى أصحاب حممد صلَّى ُهللا عليه وسلَّم تركوها أل�ا ثقلت عليهم؟

 .ل يصلي أربًعا يف السفر؟ قال: ال، ما يعجبينوقال األثرم: قلت ألمحد: الرج
 علماء.وقال البَـَغوي الشافعي: هذا قول أكثر ال

 وقال اخلَطايب: األوىل القصر ليخرج من اخلالف.
 وقال الرتمذي: العمل على
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 ما فعله النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.

َأْن هللا تعاىل: {فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح وقال أبو عمر: وقد طعن [قوم يف] حديث عائشة لقول 
]، وقالوا: لو كانت ركعتني مل يقصر؛ ألن اإلمجاع منعقد أال 101 تـَْقُصُروا ِمَن الصََّالِة} [النساء:

يصلي املسافر يف سفره أقل من ركعتني يف شيء من الصلوات، فأي قصر كان يكون لو كانت 
 الصالة ركعتني؟
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 -شرَّفها هللا تعاىل  -رضت مبكة قال أبو عمر: وهذه غفلة شديدة؛ ألن الصالة إن كانت ف
 عليه وسلَّم املدينة، وبعد ئشة، فقد زِيَد فيها على قوهلا بعد قدومه صلَّى هللاُ ركعتني كما قالت عا

ذلك نزلت سورة النساء يف إابحة القصر للضاربني يف األرض وهم املسافرون، وهذا ال خيفى 
استقر من زمانه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إىل  على من له أدىن فهم، على أ� نقول إن فرض الصالة



د قوم، وعند آخرين على اإللزام، فال يومنا هذا يف احلضر أربًعا، ويف السفر ركعتني ملن شاء عن
حاجة بنا إىل أول فرضها ملا فيه من االختالف، فمن ذهب إىل اإللزام ذهب إىل حديث عائشة، 

 أتخذ به؛ أل�ا كانت تتم يف سفرها، وال يظن وهو حديث قد خولفت فيه، وكانت هي أيًضا ال
مدة، فدلَّ ذلك على أ�ا علمت أن عاقل هبا تعمد فساد صالهتا ابلز�دة فيها ما ليس منها عا

القصر ليس بواجب، وأنه رخصة، وال وجه لقول من قال إ�ا أتوَّلت أ�ا أم املؤمنني فحيث حلت 
دليل عليه، أل�ا إمنا صارت أم املؤمنني أبن كانت  عند بنيها؛ ألنه قول ضعيف ال معىن له وال

 هو صلَّى هللاُ عليه وسلَّم أوىل بذلك. زوًجا أليب املؤمنني صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فكان
واألوىل عند� أ�ا علمت أنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ملا ُخريِّ يف القصر واإلمتام اختار األيسر من 

يف خاصتها بغري الرخصة، إذا كان ذلك مباًحا هلا، وقد أسلفنا عنها  ذلك على أمته، فأخذت هي
 مبعىن ذلك مرفوًعا.

ملصري إىل ظاهر قوله: {فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمَن الصََّالِة} [النساء: قال أبو عمر: وا
م من اآلاثر املبينة أبن ] أوىل؛ ألن رفع احلرج يدل على اإلابحة ال على اإللزام، مع ما تقد101

 قصر الصالة سنة ورخصة وصدقة.
قصر الصالة يف السفر أ�ا سنة مسنونة  والذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف واخللف يف

ال فريضة، وبعضهم يقول رخصة وتوسعة، فمن جعلها سنة رأى اإلعادة منها يف الوقت، وكره 
 اإلمتام، وهذا حتصيل مذهب مالك
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 وأكثر أصحابه، ومن رآها رخصة وأجاز اإلمتام وجعل املسافر ابخليار يف القصر واإلمتام.
 ساء.روى أبو مصعب عن مالك أنه قال: القصر يف السفر سنة مؤكدة للرجال والن

وقال الشافعي: ال أحب ألحد أن يتم رغبة عن السنة، فإن أمتها متأوًِّال وأخذ ابلرخصة فال 
 ال: وليس للمسافر أن يصلي ركعتني حىت ينوي القصر.حرج، ق

يوم على أن املسافر خمري يف القصر قال أبو عمر: فهو على أصله فرُضه أربع، وأصحابه ال
 من البغداديني. واإلمتام، وكذلك مجاعة املالكيني

 قال أبو عمر: والفصل عندي القصر.
إن محل حديث »: احمللى«الكتاب  وقال القاضي أبو حممد بن عبد احلق يف رده علة صاحب

يقال ابلنسخ إال  عائشة على ظاهره فهذان احلديثان �سخان له، وكذا حديث عمر وابنه، وال



وأقرت صالة «ئغ، فيكون معىن قول عائشة: بعد تعذر اجلمع، واجلمع بينهما قريب، والتأويل سا
 ملن شاء أو أخذ ابلرخصة، وكذا حديث عمر وابنه.» السفر
ديث العالء بن زهري من عند النسائي، عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عنها: يعين ح

لَّم  عليه وسلَّم يف غزوة يف رمضان فأفطر النيب صلَّى هللاُ عليه وسخرجت مع النيب صلَّى هللاُ «
وصمُت، وقصَر وأمتمُت، فقلت: � رسول هللا أفطرَت وصمُت وقصرَت وأمتمُت؟ فقال: 

 ».أحسنِت � عائشة
قال: وهو حديث صحيح، وإن كان ابن حزم رده جبهالة حال العالء فليس جيًدا؛ ألن العالء 

 ثقة مشهور.
م كان يقصر يف السفر أن النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ «زعم ابن حزم أن عطاء روى عن عائشة: و 

 ، مث قال: تفرد به املغرية بن ز�د، ومل يروه غريه، وهو منكر احلديث.»ويتم
من حديث أيب عاصم، حدَّثنا عمر بن » سننه«و غري جيد أيًضا؛ ألن الدارقطين رواه يف وه

 أيب رابح، عنها، احلديث، مث قال الدارقطين: هذا إسناد صحيح.سعيد، عن عطاء بن 
فرده العقيلي ملَّا رواه برواية عمر بن سعيد » املتم يف السفر كاملقصر يف احلضر«ديث: وأما ح
 وغريه.
 َصلِّي املَْغِرَب َثَالاًث ِيف السََّفرِ اَبُب يُ 
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، َأْخبَـَرِين َساِملٌ، َعْن َعْبِد اهللَِّ قَاَل:  - 1091 أخرب� أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ
%ج « ُر %صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِإَذا َأْعَجَلُه السَّيْـ 136ص  2رَأَْيُت َرُسوَل اهللَِّ ُر ِيف السََّفِر يـَُؤخِّ

نَـَها َوبـَْنيَ الِعَشاءِ املَْغِرَب، َحىتَّ َجيَْمَع بَـ  ُر. » يـْ قَاَل َساِملٌ: وََكاَن َعْبُد اهللَِّ يـَْفَعُلُه ِإَذا َأْعَجَلُه السَّيـْ
اْبُن ُعَمَر  َثِين يُوُنُس، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، قَاَل َساِملٌ: َكانَ َوزَاَد اللَّْيُث، َحدَّ  - 1092] 1091¦[خ

ْلُمْزَدِلَفِة. قَاَل َساِملٌ: َوَأخََّر اْبُن ُعَمَر املَْغِرَب، وََكاَن اْسُتْصرَِخ َعَلى َجيَْمُع بـَْنيَ املَْغِرِب َوالِعَشاِء ابِ 
ْنيِ َأْو َثالَثًَة، مثَُّ ، فـَُقْلُت: الصََّالَة، فـََقاَل: ِسْر، َحىتَّ َساَر ِميلَ َصِفيََّة، فـَُقْلُت َلُه: الصََّالَة، فـََقاَل: ِسرْ 

رُ : «نـََزَل َفَصلَّى، مثَُّ قَالَ  ». َهَكَذا رَأَْيُت رسول صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُيَصلِّي ِإَذا َأْعَجَلُه السَّيـْ
 ]1092¦[خ

 : ُر يقيرَأَْيُت النَِّيبَّ صلَّ «َوقَاَل َعْبُد اهللَِّ م املَْغِرَب، فـَُيَصلِّيَها ى ُهللا عليه وسلَّم يصلي ِإَذا َأْعَجَلُه السَّيـْ
 قـَلََّما يـَْلَبُث َحىتَّ يُِقيَم الِعَشاَء، فـَُيَصلِّيَها رَْكَعتَـْنيِ، مثَُّ ُيَسلُِّم َوالَ ُيَسبُِّح بـَْعَد َثَالاًث، مثَُّ ُيَسلُِّم، مثَُّ 

 ».َجْوِف اللَّْيلِ  الِعَشاِء َحىتَّ يـَُقوَم ِمنْ 
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مل  -يعين البخاري  -هكذا، فكأنه ث رواه أبو صاحل عن الليث قال اإلمساعيلي: هذا احلدي
، وهذا أمر عجيب؛ إذ يستجز يف هذا الكتاب أن يروي عنه؛ إال أنه رأى اإلرسال عنه كأنه أقوى

جعل إرساله هذا عن ضعيف يصحح ترمجة مقصده من هذا الباب، وذكره لذلك، وروايته عنه 
د أخربين القاسم بن زكر�، حدَّثنا ابن َزْجنويه، وحدثين هلذا احلديث غري مصحح ترمجة اببه. وق

ليث هبذا ال على هذا الطول، إبراهيم بن هانئ، حدَّثنا الرفاعي، قاال: حدَّثنا أبو صاحل، حدَّثنا ال
رأيت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إذا أعجله السري يقيم «ولكن قال: إن ابن عمر قال: 

وال يسبح بعد العشاء حىت يقوم «مث ذكر ابقي احلديث إىل قوله: » ثالاثً  صالة املغرب فيصليها
 انتهى.» من جوف الليل

رب� ابن وهب، أخرب� يونس، عن ابن شهاب أن عبيد حدَّثنا حرملة، أخ»: صحيح مسلم«ويف 
املغرب  مجع رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بني«هللا بن عبد هللا بن عمر أخربه، أن أابه قال: 

 ».والعشاء ليس بينهما سجدة، وصلى املغرب ثالاًث، والعشاء ركعتني
مجع رسول هللا «ابن عمر قال:  ورواه أيًضا من حديث سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبري، عن

صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بني املغرب والعشاء جبمع، صلَّى املغرب ثالاًث والعشاء ركعتني إبقامة 
 ».واحدة
َأخََّر املغرَب حىت غاَب الشفق، مث نزل فصلَّى فجمع بينهما، مث أخربهم أن «الرتمذي: وعند 

 ».ل ذلك إذا جدَّ به السريرسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان يفع
 غاب الشَّفق وتصوَّبت«وعند أيب داود: 
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 ».النجوم

 ».إىل ربع الليل أخَّرها«ويف حديث سفيان بن سعيد، عن حيىي بن سعيد: 
 ».إذا كان يف آخر الشََّفق نَزَل فصلَّى املغرب، مث أقام العشاء وقد توارى الشفق«ويف لفظ: 
كان قبل غيوب الشفق نزل فصلَّى املغرب، مث انتظر حىت غاب الشفق حىت إذا  «ويف لفظ: 

 ».وصلى العشاء
 ».عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما«ويف لفظ: 

 مرفوعة صحيحة.وأسانيدها كلها 
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 ».فسر� حىت كان نصف الليل أو قريًبا من نصفه نزل فصلَّى«وعند ابن خزمية: 
ه عن أن حممد بن فضيل عن أبيه، وجابر، وعطاف بن خالد، روو » املعرفة«وزعم البيهقي يف 

 ».صلَّى قبل غروب الشفق املغرب، مث انتظر حىت غاب الشفق فصلى العشاء«�فع: 
هؤالء خالفوا األئمة احلفاظ من أصحاب �فع يف هذه الرواية، وال ميكن اجلمع بينهما، وقال: 

 ك روايتهم ويؤخذ برواية احلفاظ.فترت 
 ، يعين ليلة استصرخ على صفية.وزعم أبو داود: مل نر ابن عمر مجع بينهما قط إال تلك الليلة

 ويف رواية: فعل ذلك مرة أو مرتني.
أن فيه وًمها، والصحيح منها رواية النسائي عن حممود بن خالد، حدثين  وزعم عبد احلق اإلشبيلي

قال: حدثين �فع، قال: خرجت مع عبد  -وهو عبد الرمحن بن يزيد  -ن جابر الوليد، حدَّثنا اب
 إذا كان يف آخر الشفق. قال: وما يف معناه. هللا، فذكر قوله: حىت

أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان «ند مسلم: قال: ويقوي هذه الرواية حديث أنس اآليت من ع
ر الظهر إىل أول ر املغرب حىت جيمع  إذا عجَّل به سفر يؤخِّ وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخِّ
 ».بينها وبني العشاء حني مغيب الشفق

كان إذا ارحتل قبل أن تزيَغ الشمس أخَّر الظهر إىل أول وقت العصر، مث ينزل «ده أيًضا: وعن
 ».يجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر مث ركبف

سار حىت إذا اشتبكت النجوم «ري بن قيس عن سامل أن ابن عمر: وعند النسائي أيًضا عن كث
 احلديث.» نزل مث قال للمؤذن أقم

إذا ارحتل حني تزول الشمس مجع بني الظهر «وعند الدارقطين بسند فيه جمهوالن يرفعه: 
 ».ر، فإذا َمدَّ به السُري أخَّر الظهر وعجََّل العصر، مث جيمع بينهماوالعص

 ».ان ال ينادى معه يف السفر إال يف الصبح واملغرب، وسائر ذلك إقامةوك«وعند السراج: 
 لزبري عن أيب الطفيلوعند مسلم من حديث أيب ا
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غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر خرجنا مع النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف «عن معاذ: 

 ».مجيًعا، واملغرب والعشاء مجيًعا
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مجع يف غزوة تبوك بني الظهر والعصر، وبني املغرب «ويف حديث قرََّة بن خالد عن أيب الزبري: 
 قال: قلت: ما محله على ذلك؟ فقال: أراد أال حيرج أمته.» والعشاء

بيب، عن أيب الطفيل، عن معاذ حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أيب حوقال أبو داود: حدَّثنا قتيبة، 
أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف غزوة تبوك كان إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخََّر «بن جبل: 

ى الظهر والعصر الظهر حىت جيمعها إىل العصر فيصليهما مجيًعا، وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس صلَّ 
َر املغرب حىت يصليها مع العشاء، وإذا ارحتل بعد وكان إذا ارحتل قبل املغرب أخَّ  مجيًعا، مث سار،

 ».املغرب عجََّل العشاء فصالها مع املغرب
 قال أبو داود: هذا حديث منكر، وليس يف تقدمي الوقت حديث قائم.

عصر العصر إىل الظهر، وصلى الظهر والوإذا ارحتل بعد زيغ الشمس عجََّل «وعند الرتمذي: 
 ».مجيًعا

ب، ال نعرف أحًدا رواه عن الليث غري قتيبة، واملعروف عند أهل العلم وقال: حديث حسن غري
مجع يف غزوة تبوك بني الظهر والعصر، وبني املغرب «حديث أيب الزبري عن أيب الطفيل: 

 ».والعشاء
ية يزيد عن أيب الطفيل، ن يزيد، وإمنا أنكروا من هذا رواوقال البيهقي: تفرَّد به قتيبة عن الليث ع

 ية أيب الزبري عنه فمحفوظة صحيحة.فأما روا
مل حيدِّث به إال قتيبة، ويقال: إنه غلط وأن موضع [يزيد] أبو »: اترخيه«وقال ابن يونس يف 

 الزبري.
ابن جبري، وهو صحيح  وقال الدارقطين: رواية أيب الزبري هي الصحيحة، وقيل: عن أيب الزبري عن

ة يف روايته عن أيب الزبري هبذا احلديث بني حديث عن أيب الزبري عن جابر، ومجع ُقر عنه، وقيل: 
أيب الطفيل عن معاذ وبني حديث أيب الزبري عن ابن جبري عن ابن عباس، وبني حديث أيب الزبري 

 عن جابر نفسه، فيشبه أن تكون األقاويل كلها حمفوظة.
د بن حنبل، عالمات. يعين الذين رووه عنه أمح اج عن قتيبة: على هذا احلديث سبعوقال السَّر 

 وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أيب شيبة، واحلميدي، وحيىي، حىت عدَّ سبعًة.
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وقال أبو علي الطُّوسي: حدَّثنا يوسف بن موسى القطان، حدَّثنا حممد بن عيسى الطَّبَّاع، حدَّثنا 
 مالك
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أ�م خرجوا مع رسول هللا صلَّى ُهللا «أن معاًذا أخربه:  ن أيب الطفيلبن أنس، عن أيب الزُّبري، ع
عليه وسلَّم عام تبوك، فكان جيمع بني الظهر والعصر واملغرب، قال: وأخَّر الصالة يوًما مث خرج 

 ».فصلَّى الظهر والعصر مجيًعا، مث دخل وخرج فصلَّى املغرب والعشاء مجيًعا
بن علي بن طرخان، قاال: حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا الليث، مذي، وحممد وحدَّثنا حممد بن إمساعيل الرت 

فذكر احلديث السابق من عند أيب داود، وقال يف آخره: قال حممد بن إمساعيل: ومسعت أمحد بن 
حنبل وُسِئَل عن هذا احلديث فقال: حدَّثنا به قتيبة، فمن عمل به أجزأه. وبلغين أن علي بن 

ن حنبل عن قتيبة، وهو حديث حسن غريب، تفرد به يث عن أمحد باملديين روى هذا احلد
 قتيبة، ال نعرف أحًدا رواه غري الليث عن يزيد.

وقال أبو حامت: كتبت عن قتيبة حديَث الليث، مل أصبه مبصر عن الليث عن يزيد، وال أعرفه من 
شام بن حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث يف حديث، حدَّثنا أبو صاحل، عن ه

 عن أيب الزبري، عن أيب الطفيل، عن معاذ عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم هبذا.سعد، 
 وقال ابن العريب عن البخاري: يشبه أن يكون هذا الكالم يف حديث معاذ من تفسري الليث.

وقال اخلطيب مل يرو حديث يزيد عن أيب الطفيل أحٌد غري قتيبة عن الليث، وهو منكر جًدا من 
 َن أن خالًدا املدائينَّ أدخله على الليث، ومسعه منه قتيبة.ديثه، ويـََرو ح

يعين هو  -قال أبو عمر وذكر حديث ابن عمر: ولو تعارض احلديثاِن » االستذكار«ويف 
لكان احلكم حلديث معاذ؛ ألنه أثبت ما نفاه ابن عمر، وليس للنايف شهادة مع  -وحديث معاذ 

 املثبت.
 ». تبوك بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء حىت رجعنامجع يف«�دة: ز » مسند أمحد«ويف 

وقال أبو حممد بن حزم: ال يعلم أحٌد من أصحاب احلديث ليزيَد بن أيب حبيب مساًعا من أيب 
 الطفيل عامر بن واثلة.
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رف له علَّة وقال احلاكم أبو عبد هللا: هذا حديث رواته ثقات وهو شاذ اإلسناد واملنت، وال نع
قلت لقتيبة: َمَع َمْن كتبَت عن  نعلُِّله هبا، فنظر� فإذا احلديث موضوع، وذكر أن البخاري قال:

 الليِث حديث يزيد عن أيب الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد املدائين، قال: وكان
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 خالد يُدِخُل احلديث على الشيوخ. انتهى.
واه أبو داود عن يزيد بن خالد بن عبد هللا بن موهب، حدَّثنا قد وجد� هلذا احلديث متابًعا ر 



، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أيب الزبري، عن أيب الطفيل، عن معاذ: الفضل بن فضالة
أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان يف غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبَل أن يرحتل مجع بني «

بل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حىت ينزل العصر، ويف املغرب مثل الظهر والعصر، وإن ارحتل ق
الشمس قبل أن يرحتل مجع بني املغرب والعشاء، وإن ارحتل قبل أن تغيب ذلك إن غابت 

 ».الشمس أخَّر املغرب حىت ينزل العشاء مث جيمع بينهما
 قال أبو داود: حديث املفضل عن الليث حديث منكر.

روى هذا احلديث ابن أيب ُفَديك، عن هشام بن سعد، عن أيب الزبري على ويف كتاب ابن َداَسه: 
 يث مالك، يعين الذي تقدم من عند الطوسي.معىن حد

 وقال الدارقطين: رواه املفضل عن الليث عن هشام. وهو أشبه ابلصواب.
يب قال أبو داود: ورواه هشام بن عروة، عن حسني بن عبد هللا، عن كريب عن ابن عباس عن الن

 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم حنوه.
أن حديث ابن  -املعروف اببن العريب  -ندلسي وذكر احلافظ أبو بكر حممد بن عبد هللا األ

 صحيح وليس له علَّة. -يعين الذي أشار إليه أبو داود  -عباس 
د وكأنه غري جيد؛ ألن حسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن العباس بن عبد املطلب وإن كان أمح

 بن سعيد قال عن حيىي بن معني: ال أبس به ابحلديث، يكتب حديثه.
عدي: أحاديثه يشبه بعضها بعًضا، وهو ممن يكتب حديثه، فإين مل أجد يف أحاديثه وقال ابن 

 منكًرا قد جاوز املقدار.
 وقال أبو احلسن العجلي: ال أبس به.

 ».مستدركه«وخرج احلاكم له حديثًا يف 
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غري واحد، ولفظه عند الدارقطين، ورواه عن أيب بكر النيسابوري، حدَّثنا احلسن  لم فيهفقد تك
بن حيىي اجلرجاين، حدَّثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثين حسني بن عبد هللا بن عباس، عن 
عكرمة وعن كريب موىل ابن عباس [أن ابن عباس] قال: أال أخربكم عن صالة رسول هللا صلَّى 

كان إذا زاغت له الشمس يف منزله مجع بني الظهر «سلَّم يف السفر؟ قلنا: بلى، قال: عليه و ُهللا 
والعصر قبل أن يركب، وإذا مل تزغ له يف منزله سار حىت إذا حانت العصر نزل فجمع بني الظهر 

 والعصر، وإذا حانت له املغرب يف منزله مجع بينها وبني
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 ».ركب حىت إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما منزله حتن يفالعشاء، وإذا مل 
مث قال: روى هذا احلديث حجاج، عن ابن جريج، قال: أخربين حسني، عن كريب وحده، عن 

ابن عباس، ورواه عثمان بن عمر، عن ابن جريج، عن حسني، عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه 
 .عبد هللا ريب عنعبد اجمليد عن ابن جريج عن هشام عن حسني عن ك

قال: وكلهم ثقات، فاحتمل أن يكون ابن جريج مسعه أوًال من هشام، عن حسني، مث لقي ابُن 
جريج حسيًنا فسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج، عن ابن جريج قال: حدثين حسني، 

واحتمل أن يكون حسني مسعه من كريب ومن عكرمة مجيًعا عن موالمها، فكان حيدث به مرة 
 ا، وتصح األقاويل كلها.فرقهم ا ومرةعنهم

وقد خرج البيهقي له متابًعا من طريق حجاج بن منهال، حدَّثنا محاد بن سلمة، عن أيوب عن أيب 
قالبة عن ابن عباس أنه قال: إذا كنتم سائرين فنأى بكم املنزل فسريوا حىت تصيبوا منزًال جتمعوا 

 رحتلوا.ا مث ابينهم بينهما، وإن كنتم نزًال فعجل لكم أمر فامجعوا
ورواه أيًضا من طريق سليمان بن حرب وعارم، عن محاد عن أيوب عن أيب ِقالبة عن ابن عباس، 

 مث قال: ال أعلمه إال مرفوًعا.
وعند ابن أيب شيبة: حدَّثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن عطاء قال: أقبل ابن عباس من 

 عشاء.رب وال املغالطائف فأخَّر صالة املغرب، مث نزل فجمع بني
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أن عمر بن اخلطاب كتب إىل »: املعرفة«ويرشحه ما رواه أبو قتادة العدوي عند البيهقي يف 
 عامله: أن اجلمع بني الصالتني من الكبائر.

افعي أنه مرسل، وكأنه رآه من رواية أيب العالية عن عمر. وهو لعمري مل وهو حيدثين فيما قاله الش
 قتادة صحايب فسماعه منه واضح.يسمع منه، لكْن أبو 

عليه وسلَّم كان ال يصلي هذه  أن النيب صلَّى هللاُ «وما يف البخاري عن عبد هللا بن مسعود: 
عبد هللا: مها صالاتن حتولتا من الساعة إال هذه الصالة يف هذا املكان من هذا اليوم، قال 
 ».حني يبزغ الفجروقتهما، صالة املغرب بعد ما �يت الناس املزدلفة، والفجر 

م قط صالة لغري وقتها إال والذي ال إله غريه ما صلَّى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّ «ويف لفظ: 
 ».املغرب والصبح مبزدلفة

من «مة عن ابن عباس، قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: وعند الرتمذي من رواية َحَنش، عن عكر 
 ».أتى اباًب من أبواب الكبائر مجع بني الصالتني من غري عذر فقد



جر عن اجلمع بغري عذر. وَحنش ورده تضعيف َحَنش، وملا خرجه احلاكم قال: هذا قاعدة يف الز 
 ميين سكن الكوفة ومل خيرجاه.
 غلط وسهو.» مجع ابملدينة من غري خوف وال مطر«ن روى: وقال ابن خزمية: وأما رواية م

 وقال
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صليت مع «� ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: ابن أيب شيبة: أخرب 
 ».عليه وسلَّم مثان مجيًعا، وسبًعا مجيًعا رسول هللا صلَّى هللاُ 

الظهر وعجل العصر، وأخر املغرب وعجل العشاء؟ قال عمرو: قلت: � أاب الشعثاء، أظنه أخَّر 
 قال: وأ� أظن ذاك.

 ضر.وعند السراج: كأنه يف احل
 وأصله عند مسلم.» يف غري خوف وال سفر«وعند ابن خزمية: 

قـََزعة بن ُسويد، عن أيب َحيَّة، عن أيب الشَّعثاء، عن ابن  للطرباين من حديث» األوسط«ويف 
عليه وسلَّم أقام خبيرب ستة أشهر يصلي الظهر والعصر مجيًعا،  أن النيب صلَّى هللاُ «عباس: 

 ».واملغرب والعشاء مجيًعا
 قال: مل يرو هذا احلديث عن جابر إال أبو َحيَّة، تفرد به قـََزعة.و 
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بسند ال أبس به: قال عبد هللا بن شقيق: خطبنا ابن عباس يوًما بعد العصر » مسند السراج«ويف 
، فقال ابن عباس: حىت غربت الشمس وبدت النجوم، فطفق الناس ينادون: الصالَة الصالةَ 

عليه وسلَّم مجع بني الظهر والعصر، وبني  والسنة؟ إين شهدت النيب صلَّى هللاُ  أتعلموين ابلصالة«
 قال: فأتيت أاب هريرة فصدَّقه.» املغرب والعشاء

وحدَّثنا وكيع، حدَّثنا مالك بن ِمْغَول، قال: سألت عطاء عن أتخري الظهر واملغرب يف السفر، 
 ا سئل عنه.ًسا، يعين للجمع، وكذا قاله جماهد ملفلم ير به أب

قول من حسَّن حديث معاذ وصحَّح حديث ابن عباس »: قريب املداركت«وقال ابن اَحلصَّار يف 
عندي أوىل من قول أيب داود لصحة االشرتاك يف وقت صاليت النهار وصاليت الليل وظاهر 

وقت  حملدثون وال فرق بني تقدميه العصر يفالقرآن العظيم، وهذه األحاديث حيتج هبا الفقهاء وا
، وكذلك القول يف املغرب والعشاء، وال حيتاج إىل اجلمع بني الظهر، وأتخري الظهر لوقت العصر

ذلك مع ما أورد�ه من حديث معاذ وابن عباس الصحيحني، وأما ما أعل به من إدخال املدائين 



ضر من لفظه، وهو ثقة فال يضره حضور من حعلى الشيوخ فال يقدح يف مساع قتيبة؛ ألنه مسعه 
 عدل أو غريه.

أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إذا أراد أن جيمع «معارضة حلديث أنس: وليست هذه األحاديث 
 »يف السفر أخر الظهر حىت يدخل أول وقت العصر مث جيمع بينهما
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ابن عباس كا� يف تبوك وكذا مجعه يف إذ قد يفعل ذلك كله يف أوقات متعددة وحديث معاذ و 

 حجة الوداع.
تني عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مجاعة؛ منهم علي بن أيب طالب من وقد روى اجلمع بني الصال

كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حىت تكاد أن تظلم، «عند أيب داود بسند ال أبس به: 
 صلَّى ُهللا لي العشاء، ويقول: هكذا رأيت رسول هللامث ينزل فيصلي املغرب، مث يتعشى مث يص

 ».عليه وسلَّم يصنع

)1/369( 

 

مجع رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بني «وابن عمر؛ ورواه ابن أيب شيبة بسند فيه ضعف: 
 ».الصالتني يف غزوة بين املصطلق
 وأسامة بن زيد وسيأيت حديثه.

عليه وسلَّم غابت له أن النيب صلَّى ُهللا «بر بن عبد هللا من عند أيب داود بسند ضعيف: وجا
 ».الشمس مبكة فجمع بسرف

أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان جيمع بني الظهر والعصر يف »: «املوطأ«وأبو هريرة يف 
 ».سفره بتبوك

وابن َعْثَمة، واِملْخَراقي، وحيىي بن حيىي فيما  كذا رواه عن مالك: أبو مصعب، واحلُنيين، ومطرف،
 : وغري هؤالء يرويه عن مالك، عن داود بن حصني، عن األعرج مرسًال.قيل، قال أبو عمر

قال البزار: وقد روي يف اجلمع بني الصالتني عن أيب هريرة من طريقني؛ أحدمها: زيد بن أسلم و 
 ن أيب الز�د عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة.عن عطاء بن يسار عنه، والثاين: عبد الرمحن ب

تني أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مجع بني الصال«يب بكر بسند ضعيف: وابن مسعود من عند أ
 ».يف السفر

أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مجع يف حجة «وأبو أيوب األنصاري من عند البخاري: 
 ».لفة مجيعاالوداع املغرب والعشاء ابملزد



ُر املغرب كان رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم «وعائشة قالت:  ُر الظهر ويعجل العصر، ويؤخِّ يؤخِّ
 ».ويعجل العشاء يف السفر

أخرب� به اإلمام أبو الفتح املغريب، أخربتنا سيدة املارانية، قراءة عليها عن املشايخ األربعة: أيب 
ر بن الصَّفار، وإمساعيل القارئ، قال أبو روح: وزينب، أخرب� روح، وزينب الشَّعرية، وأيب بك

فار والقارئ: أخرب� وقالت زينب أيًضا: أخرب� عبد املنعم الُقشريي، وقالت هي وابن الص زاهر،
وجيه بن طاهر، قالوا: أخرب� أبو القاسم القشريي، قراءة عليه، أخرب� أبو احلسن أمحد بن حممد 

 بن عمر اخلَّفاف
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في، قراءة عليه، أخرب� إسحاق بن الَفطري، أخرب� أبو العباس حممد بن إسحاق بن مهران الثق
 غرية بن ز�د، عن عطاء بن يسار عنها.إبراهيم، أخرب� وكيع، أخرب� امل
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قال أبو العباس: وحدَّثنا جعفر بن هاشم، وحممد بن غالب، حدَّثنا الربيع بن حيىي اُألْشناين، 
أن رسول هللا صلَّى هللاُ عليه «هللا: د حدَّثنا سفيان بن سعيد، حدَّثنا ابن املنكدر، عن جابر بن عب

، وأصله »وسلَّم مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء ابملدينة من غري خوف وال علة للرَُّخص
 عند مسلم.

أقام رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم خبيرب ستة أشهر جيمع «عن ابن عباس قال: » األوسط«ويف 
 ».بني الصالتني

 اجلمع يف غري عرفات ومزدلفة: اختلف الناس يف
فذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل منع اجلمع يف غري هذين املكانني، وهو قول ابن مسعود، وسعد 

، وابن عمر يف رواية أيب داود، »دالئل األحكام«بن أيب وقاص فيما ذكره ابن شداد يف كتابه 
والثوري واألسود  سنوالنخعي وابن سريين وجابر بن زيد ومكحول وعمرو بن دينار واحل

 وأصحابه وعمر بن عبد العزيز وسامل وحممد بن سريين.
قال ابن أيب شيبة: حدَّثنا وكيع حدَّثنا أبو هالل عن حنظلة السدوسي عن أيب موسى أنه قال: 

 اجلمع بني الصالتني من غري عذر من الكبائر.
ث َحَنش عن عكرمة ديالبن هشام من ح» املنسوخ«ورويناه عن ابن عباس مرفوًعا يف كتاب 

 عنه.
 قال أبو عمر بن عبد الرب: وهي رواية ابن القاسم عن مالك.» التمهيد«ويف 



 وقول الليث.» املدونة«وقال ابن بطال: وهو قول مالك يف 
وأما قول النووي: إن أاب يوسف وحممًدا خالفا شيخهما، وأن قوهلما كقول الشافعي وأمحد، فقد 

 أبن هذا ال أصل له عنهما.» رح اهلدايةش الغاية يف«رده عليه صاحب 
 وقال ابن العريب: اختلف الناس يف اجلمع يف السفر على مخسة أقوال:

 ال جتوز، قاله أبو حنيفة.
 جيوز كما جيوز يف القصر، قاله الشافعي.

 جيوز إذا جد به السري، قاله مالك.
 جيوز إذا أراد السرعة يف قطع الطريق، قاله ابن حبيب.

 له مالك يف رواية املصريني عنه.قامكروه، 
 الباابن اللَّذان بعد هذا تقدَّما، وكذا حديث عامر بن ربيعة، وسيأيت ذكره أيًضا.

 وقول البخاري:
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%ج «َوقَاَل اللَّْيُث: َحدََّثِين يُوُنُس، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: قَاَل َساِملٌ:  - 1098  2َكاَن َعْبُد اهللَِّ
] زعم اإلمساعيلي أن هذا رواه أبو 1098¦[خ». َن اللَّْيلِ َصلِّي َعَلى َدابَِّتِه مِ %يُ 145ص 

صاحل يف غري هذا الكتاب عن الليث، أخرب�ه ابن �جية عنه، يعين عن البخاري، عن أيب صاحل، 
وهب  وأخربين القاسم عن ابن َزْجنُْويَه، وحدَّثنا إبراهيم بن هانئ عن الرمادي عنه، وقد رواه ابن

هبذا اللفظ سواء. حديث جابر وأنس تقدَّم حكمهما. مث ذكر حديث وشبيب عن يونس ين يزيد 
 ابن عمر:
َصِحْبُت َرُسوَل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َفَكاَن َال يَزِيُد ِيف السََّفِر َعَلى رَْكَعتَـْنيِ، َوَأاَب « - 1102

عبد هللا يصلي مع الفريضة  مل يكن»: املوطأ«] يف 1102¦خ». [َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن َكَذِلكَ 
يف السََّفر شيًئا قبلها وال بعدها إال من جوف الليل. كذا هو عنده موقوف، ورفعه غري واحد. 

أن النيب صلَّى هللاُ عليه «يعين ابألرض؛ ألن ابن عمر روى: » مل أره يتطوع«قال ابن بطال: قوله: 
، وإن »كان يتهجد ابلليل يف السفر  ته يف السفر حيث توجهت، وأنهوسلَّم كان يصلي على راحل

أراد بقوله: (َملْ َأَر رسوَل ِهللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُيَسبُِّح ِيف السََّفِر) التطوَع يف األرض املتصل 
ابلفريضة الذي حكمه حكمها يف استقبال القبلة والركوع والسجود، ولذلك قال عبد هللا: لو 

ن جنس الفريضة جلعلته يف الفريضة ومل أقصرها، وممن كان ألمتمت أي التنفل الذي هو م تنفلت
ال يتنفل يف السفر: علي بن حسن وسعيد بن جبري. وقال ابن التني: ال خالف بني األئمَِّة يف 



 جواز النافلة ابلليل يف السفر، وأكثر العلماء على جواز التنفل ابلليل والنهار، وحيتمل أن النيب
 ان يتنفَّل يف رحله حبيث ال يراه ابن عمر وال غريه.صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ك
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هذا يف » َورََكَع النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم رَْكَعيتَِ الَفْجِر ِيف السََّفرِ «اَبُب َمْن َتَطوََّع ِيف السََّفِر 
صلَّى النيب «ه: ، وفي»اكأل لنا الفجر«ابلوادي وقوله لبالل: يف حديث النوم » صحيح مسلم«

فصلوا ركعيت الفجِر مث صلوا «وعند أيب داود: ».صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ركعتني مث صلى الغداة
َلى، قَاَل: مَ  - 1103».الفجر ا حدَّثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، حدَّثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمٍرو، َعِن اْبِن َأِيب لَيـْ

ُر ُأمِّ َهاِنٍئ ذََكَرْت: أَنَُّه رََأى النَِّيبَّ َأْخبَـَرَ� َأَحٌد  َأنَّ النَِّيبَّ « صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َصلَّى الضَُّحى َغيـْ
ُتهُ  َصلَّى  صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـَْوَم فـَْتِح َمكََّة اْغَتَسَل ِيف بـَْيِتَها، َفَصلَّى َمثَاِن رََكَعاٍت، قالت: َفَما رَأَيـْ

َها 146 ص 2َصَالًة%ج  َر أَنَُّه يُِتمُّ الرُُّكوَع َوالسُُّجودَ %َأَخفَّ ِمنـْ ] ويف 1103¦[خ». َغيـْ
، تقدَّم هذا احلديُث يف أول »وفاطمة تسرته فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ«لفظ: 

اهللَِّ ْبُن َعاِمِر : َحدََّثِين َعْبُد َوقَاَل اللَّْيُث: َحدََّثِين يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، قَالَ  - 1104الصالة.
أَنَُّه رََأى النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُيَصلَّى السُّْبَحَة اِبللَّْيِل ِيف السََّفِر «ْبِن رَبِيَعَة: َأنَّ َأاَبُه َأْخبَـَرُه: 

 ]1104¦[خ». َعَلى َظْهِر رَاِحَلِتِه َحْيُث تـََوجََّهْت ِبهِ 
 م مسنًدا.هذا التعليق تقد

عبد هللا بن اجلراح، حدَّثنا عبد اخلالق بن إبراهيم بن َطْهمان،  أخرب� حممد بن»: هراةاتريخ «ويف 
عن أبيه، عن أيب الزبري املكي، عن عكرمة بن خالد، عن أم هانئ، فذكرت صالَته يوم الفتح 

 ».صالة الضحى«فقلت: � رسول هللا ما هذه الصالة؟ قال: 
 ».ركعتني سلََّم بني كل»: «زميةصحيح ابن خ«ويف 
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وقال عبد هللا بن احلارث بن نوفل: سألُت وحرصت على أن أجد أحًدا من الناس خيربين أنَّ 
 ين إال أم هانئ احلديث.رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم سبَّح سبحة الضحى فلم أجد من خيرب 

رد عليه ما روي أن النيب ال حجة فيه، وي» ما حدَّثنا أحدٌ «قال ابن بطال: قول ابن أيب ليلى: 
 :صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلى الضحى وأمر بصالهتا من طرق مجَّة منها

 فذكر ركعيت الضحى.» أوصاين خليلي بثالث ال أدعهن«حديث أيب هريرة: 



إن للجنة اباًب يقال له: الضحى، فإذا كان يوم القيامة يُنادي مناٍد: أين الذين  «وعند احلاكم: 
 ».على صالة الضحى، هذا اببكم فادخلوه برمحة هللا تعاىل كانوا يدميون

من طريق خالد  -ن من أسنده مل يتابع على رفعه وزعم أ -» صحيحه«وعند ابن خزمية يف 
ال حيافظ على صالة الضحى إال «سلمة عنه يرفعه: الطحان، عن حممد بن عمرو، عن ابن أيب 

 ».أوَّاب
ه مسلم، قال: ولعل قائًال يقول: قد أرسله محاد بن سلمة وقال احلاكم: هذا إسناد احتجَّ مبثل

 فيقال: خالد ثقة، والز�دة من الثقة مقبولة. والدَّرَاَوْرِديُّ عن حممد بن عمرو.
 ».مث أعقب بصالة الضحى«، وفيه: »أعظم غنيمةً أال أخربكم أبسرع َكرًَّة و «ويف لفظ: 

 ».وسلَّم يف سفر صلى سبحة الضحى مثان ركعاترأيت النيب صلَّى ُهللا عليه «وعند ابن خزمية: 
 ».رة ركعه بىن هللا له قصًرا يف اجلنةمن صلَّى الضحى ثنيت عش«وعند الرتمذي واستغربه: 

 ».فإ�ا صالة األوَّابني� أنس صلِّ صالة الضحى «وعند ابن عبد الرب: 
 وعند ابن
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 عين ملا صنع له طعام.، ي»ما رأيته صلَّى الضحى قبل ذلك«أيب حامت: 

 ».الصحيح«وحديثا أنس اآلتيان يف 
فذكر ركعيت » اين رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بثالثأوص«وعند مسلم: عن أيب الدرداء قال: 

 الضحى.
 ».صلَّى الضحى أربًعا مل ُيكَتب من الغافلنيمن «وعند احلاكم: 
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هذا العدد،  فاظ واألئمة األثبات فوجدهتم خيتارونوقال: صحبت مجاعة من أئمة احلديث احل
 ويصلون هذه الصالة أربًعا لتواتر األخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب.

أنه «، وروي عنه أيًضا: »أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلى الضحى أربًعا«ُرِوَي عن جماهد: و 
 ».صلى الضحى ركعتني وسًتا ومثانًيا

أوصاين خليلي بثالث، قال: وسبحة الضحى يف «سنه: عن أيب الدرداء: وعند البزار بسند ح
 ، وزعم ابن بطال أنه فيه ضعف.»السفر واحلضر

وجيزئ من ذلك كله «، ويف آخره: »يصبح على كلِّ ُسَالمى من ابن آدم صدقه«ر: وعن أيب ذ
 خرجه مسلم.» ركعتان من الضحى



 عليه وسلَّم كان ال يصلي من الضحى إال أن النيب صلَّى هللاُ «وعند البخاري: عن ابن عمر: 
 وسيأيت.» يومني يوم مقدِم مكة

 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلى الضحى ركعتني حني أن رسول هللا«وعند احلاكم: عن ابن أيب أوىف: 
َر برأس أيب جهل وابلفتح  ».ُبشِّ

 ».حىأوصاين رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بركعيت الض«وعن أنس قال: 
أمر� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن نصلَِّي ركعيت الضحى بسوريهما «وعن عقبة بن عامر: 
 ».ضحىابلشمس وضحاها وال

أربًعا ويزيد «وعن عائشة ُسِئَلْت كم كان رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصلى الضحى؟ قالت: 
 ، رواه احلاكم.»ما شاء هللا

ذة قلت لعائشة: أكان النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصلي الضحى؟ قالت: وعند مسلم: عن ُمعا
النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلى الضحى يف أن «، ويف لفظ: »أربع ركعات ويزيد ما شاء هللا«

 ».بيتها أربع ركعات
ا: قال آلدم: حدَّثنا أبو معاوية عن ُمعرِّف، عن عبد امللك بن ميسرة عنه» النوادر«ويف كتاب 

من صلَّى يف يوم ثنيت عشرة ركعة من أول النهار ُبِينَ له بيت يف «رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».اجلنة

ما رأيت النيب صلَّى «وعند أمحد من حديث أم ذرَّة قالت: رأيُت عائشة ُتصلِّي الضحى وتقول: 
 ».ُهللا عليه وسلَّم يصلي إال أربع ركعات

 قال أبو عمر:
 %148ص  2%ج 

)1/375( 

 

ما سبَّح رسول هللا صلَّى «هذا عندي غري صحيح، وهو منكر مردود حبديث ابن شهاب عنها: 
 ».ُهللا عليه وسلَّم سبحة الضحى وإين ألستحبها

 واية املشهورة. وروي: [أسبحنها ابلنون بعد النون] واألوىل أوىل.قال ابن التني: كذا الر 
قال هللا عزَّ وجلَّ: ابن آدم اكفين أربع «يب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: وعن نُعيم بن َمهَّار عن الن

 ».صحيحه«خرَّجه ابن حبان يف » أكفك هبنَّ آخرهركعات من أول النهار 
يم عن عقبة بن عامر، وال أعلم أحًدا ذكر عقبة يف هذا وقال احلاكم: ورواه قتادة فقال: نع

 يعدون نـَُعيم بن َمهَّار يف الصحابة. اإلسناد إال قتادة، فأما الشاميون فإ�م



}  أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ذكر«وعن أيب أمامة:  َراِهيَم الَِّذي َوىفَّ هذه اآلية الكرمية: {َوِإبـْ
} [النجم:  هل تدرون«] قال: 37[النجم:   ».]؟ عمل يومه أبربع ركعات الضحى37ما {َوىفَّ

جد مجاعة مث ثبت فيه حىت يسبح فيه سبحة الضحى من صلى الصبح يف مس«ويف لفظ مرفوع: 
 ».مث صلى الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر

 ».ومعتمر متَّ له حجته وعمرته«سخة: ويف ن
تال النيب صلَّى «جعفر بن الزبري عن القاسم عنه: آلدم: حدَّثنا محاد بن سلمة عن » الثواب«ويف 

 ث.احلدي» ُهللا عليه وسلَّم وإبراهيم الذي وىف
نسان يف اإل«عن بُريَدَة: مسعت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: » صحيح ابن خزمية«ويف 

فيه، فإن مل جتد ستون وثالمثئة مفصل، فعليه أن يتصدَّق عن كلِّ مفصل منه بصدقة، فذكر حديثًا 
 ».فركعتا الضحى جتزيك

ابن آدم اضَمْن إيلَّ ركعتني من أول النهار «وعن ابن عمر قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».أكفك آخره

ا احلديث ركعتني غري ليث بن أيب ُسَليم وهو جممع على قال احلاكم: ال أعلم أحًدا قال يف هذ
 سوء حفظه.

 ».أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلَّى الضحى ست ركعات«ن جابر: وعن حممد بن قيس ع
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عباس أنه كان يقول: لقد أتى علينا زمان وال ندري ما وجه هذه  بن قيس عن ابن وعن الضَّحَّاك
ْشَراِق} [ص:اآلية: {ِإ�َّ َسخَّْرَ� اْجلَِباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن اِبلْ  ] حىت رأينا الناس يصلون 18َعِشيِّ َواْإلِ

 الضحى.
عيت الضحى يف القرآن؟ قالوا: ويف رواية عطاء اخلرساين عنه أنه قال يوًما جللسائه: هل جتدون رك

ْشَراِق} [ص:   ].18ال، فتال {اِبْلَعِشيِّ َواْإلِ
 وعند
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بن شريك، عن ابن أيب ُمَليكة عن ابن عباس، أنه سئل دَّثنا حممد ابن أيب شيبة، حدَّثنا وكيع، ح

اهللَُّ َأْن تـُْرَفَع َويُذَْكَر  عن صالة الضحى: فقال: إ�ا لفي كتاب هللا تعاىل، مث قرأ: {ِيف بـُُيوٍت َأِذنَ 
 ].36ِفيَها اْمسُُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيَها اِبْلُغُدوِّ َواْآلَصاِل} [النور: 

 ».أن رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم كان يصلي الضحى«علي:  عن» بن خزميةصحيح ا«ويف 



 قال احلاكم: وكذا رواه جبري بن مطعم.
نِْعَمة عن أبيه عن علي: قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  آلدم من حديث» الثواب«ويف 

 ديث.احل» ئيت حسنةمن صلَّى سبحة الضحى ركعتني إمياً� واحتسااًب كتب له هبا م«
من «ومن حديث معاوية بن صاحل، عن علي بن أيب طلحة: قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 ».إميانه وهداه رشده ونوره سبَّح سبحة الضحى مثان ركعات أعطي
أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم خرج على أهل قـَُباء وهم يصلون «وعن زيد بن أرقم: 

 ».فقال: إن صالة األوابني كانت إذا رمضت الفصال أشرقت الشمس الضحى بعدما
 قال احلاكم: هذا حديث متفق على إخراجه يف الصحيحني. انتهى

 و عند مسلم وحده.كأنه غري جيد إمنا ه
قال: وقد صحَّت الروا�ت عن علي، واحلسن، ومجاعة من أئمة أهل البيت أ�م كانوا يواظبون 

 على صالة.
من صلَّى بعد الصبح أربًعا مل ميسَّ «هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  ال: قال رسولوعن احلسن ق

 ».جلده النار
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من صلى فيكم صالة الضحى «ل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: وعن عبيد هللا بن َجَراد: قال رسو 
ًدا، فإن الرجل ليصليها السََّنَة من الدَّْهِر  مث ينساها ويدعها، فتحنُّ إليه كما حتنُّ فليصلها متعهِّ

 ».الناقة إىل ولدها إذا فقدته
ى ثنيت عشرة كان رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصلي صالة الضح«وعن أم سلمة قالت: 

 ، رواها احلاكم أبو عبد هللا.»ركعة
 هو حديث ضعيف، فينظر.» شرح املهذب«ويف 

 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصلي الضحى حىت نقول ال كان رسول هللا«وعن أيب سعيد اخلدري: 
 وقال: حسن غريب.» يدعها، ويدعها حىت نقول ال يصليها

من صلى الضحى عشر ركعات بين له «وسلَّم قال:  وعن ابن مسعود أن النيب صلَّى ُهللا عليه
 ، ذكره ابن بطال.»بيت يف اجلنة

 وعن األحوص بن حكيم عن عبد هللا
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من صلى صالة «بن غابر أن أاب أمامة وعتبة بن عبد حداثه عن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 



 احلديث.» ح سبحة الضحىالصبح يف مجاعة مث ثبت يف مكانه يف املسجد حىت يسب
عن عتبة بن عبد عن » الفضائل«، ورواه ابن زجنويه يف كتاب »معجمه الكبري«رواه الطرباين يف 

 ة وقال: عتبة صحايب.أيب أمام
وعند أيب داود بسند فيه كالم: عن معاذ بن أنس اجلهين أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 

من صالة الصبح حىت يسبح ركعيت الضحى ال يقول إال خريًا من قعد يف مصاله حني ينصرف «
 ».غفرت له خطا�ه وإن كانت مثل زبد البحر

ثنا ابن منري، عن ابن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن علي بن عبد وقال ابن أيب شيبة: حدَّ 
ة فصلى خرجت مع رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إىل حرة بين معاوي«الرمحن عن حذيفة قال: 

 ».الضحى مثان ركعات طول فيهن
ل وعند ضياء الدين املقدسي ذكر صالة الضحى ابثنيت عشرة ركعة عن أم حبيبة قالت: قال رسو 

ما من عبد مسلم يصلِّي يف كلِّ يوم ثنيت عشرة ركعة تطوًعا من غري «هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 سلم.رواه م» فريضة إال بىن هللا له بيًتا يف اجلنة
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 وعن أيب موسى من عند أمحد بن حنبل مثله.
أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلى يف بيته ُسبحَة الضحى فقاموا «وعن ِعْتباَن بن مالك: 

 ».وراءه فصلوا
 ».صحيحه«احلاكم: هذا قطعه من احلديث املتفق عليه مطوًال، وخرجه ابن خزمية يف  قال

اهرها تعارض هذه األخبار؛ منها: حديث ابن عمر من عند البخاري: وقد وردت أحاديث ظ
 ».وقيل له: أتصلي الضحى؟ قال: ال«

سبح سبحة الضحى، ما رأيت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم «وحديث عائشة من عنده أيًضا: 
 ».وإين ألستحبها

 ».: ال إال أن جييء من مغيبهأكان النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصلي الضحى؟ قالت«ويف لفظ: 
 أي أداوم عليها.» ألستحبُّها وإّينِ «أ�ا تريد ما داوم عليها،  -وهللا أعلم  -قال البيهقي: عندي 

 ين املداومة عليها.تع» وما أحدث الناس شيئا«قال: وكذا قوهلا: 
 إثبات فعلها.» إذا جاء من َمِغيِبه«ويف قوهلا 

 بر وكعب بن مالك.قال احلاكم: وروي يف ذلك عن جا
عليه وسلَّم ليدع وإن كان رسول هللا صلَّى ُهللا «وقد بينت العلة يف تركه املداومة عليها بقوله: 



 »يهمالعمل وهو حيب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عل
 صحيح«ويف 
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 ».غيبة مل يكن يصلِّي الضحى إال أن يقدم من«خرب ابن عمر وعائشة: » ابن خزمية

الكالم، قال ابن خزمية: يقول العامل: مل يفعل فالن كذا أو مل يكن كذا على املساحمة واملساهلة يف 
أتولت أن النيب صلَّى ُهللا  وإمنا يريد أن فالً� مل يعمل فالن كذا علمي، والدليل على صحة ما

لغيبة، فاخلرب الذي عليه وسلَّم قد صلى صالة الضحى يف غري اليوم الذي كان يقدم فيه من ا
.  جيب قبوله وحيكم به هو خرب من علم أنه صلى الضحى ال خرب من قال إنه مل يصلِّ

ُكليب، عن البن هشام من حديث سفيان، عن عاصم بن  » الناسخ واملنسوخ«وروينا يف كتاب 
ويف ، »ما صلَّى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صالة الضحى قط«أبيه عن أيب هريرة قال: 

 ».إال مرة واحدة«رواية: 
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وقال أبو عمر: العلماء ال يوقعون اسم سبحة إال على النافلة دون الفريضة واإلحاطة عند 
 عليه وسلَّم آاثر كثرية صحايب أو اثنني جبميع األحاديث متعذرة، وقد ُرِوَي عن النيب صلَّى هللاُ 

لمت من صالة الضحى ما خفي على عائشة، حساٌن يف صالة الضحى، أال ترى أن أمَّ هانئ ع
 وأين أم هانئ من عائشة يف العلم.

د شرك عائشة يف عدم العلم بذلك مجاعة من الصحابة، هذا مساك بن حرب قال: قلت جلابر وق
قال: نعم كثريًا، فكان ال يقوم من «ُهللا عليه وسلَّم؟  بن َمسُرة: أكنت جتالس رسول هللا صلَّى

ه الذي صلَّ  قال: وهذا حديث ». ى فيه الغداة حىت تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قاممصالَّ
 .صحيح

 ومل يكن عبد الرمحن بن عوف وابن مسعود وابن عمر يصلون الضحى وال يعرفو�ا.
 وقال طاوس: أول من صالها األعراب.

 يب: مسعت ابن عمر يقول: ما صليت الضحى منذ أسلمت.وقال الشع
 ل عثمان وما أحد يستحبُّها، وما أحدث الناس أحب إيلَّ منها.ويف رواية سامل: لقد قت

ا أنكرت صالة الضحى املعهودة حينئذ عند وقال عياض: ا ألشبه عندي يف اجلمع أن تكون إمنَّ
ا، مثان ركعات فإنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الناس على الذي اختاره مجاعة من السلف من صالهت

 قالت ويزيد ما شاء.إمنا كان يصليها أربًعا كما 



لنيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فعَله وقال القرطيب: ميكن أن يقال: إن الذي أنكرت ونفت أن ا
 اجتماع الناس هلا يف املسجد يصلو�ا كذلك
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ة. وحيتمل أن يقال: إن عائشة مل يكن النيب صلَّى ُهللا عليه وهو الذي قال فيه عمر: إنه بدع

له ا يف كل وقت السيما وقت الضحى، وإمنا هلا يوم من تسعة مع كثرة أسفاره وشغوسلَّم �تيه
 بنوائب املسلمني ومصاحلهم.

أن النفي عن عائشة وهم؛ ألنه روي عنها أنه كان صلَّى ُهللا عليه » التهذيب«وزعم الطربي يف 
 ».الصحيح«وسلَّم يصليها كما يف 
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اظًبا ومعلًنا هبا ألنه جيوز أن أيته يسبح سبحة الضحى، يعين مو وقال بعضهم: حيتمل قوهلا: ما ر 
 غلقت على نفسها الباب.يصليها حبيث ال تراه، وقد روي عن عائشة أ�ا كانت إذا صلتها أ

 وملا بلغ ابن مسعود صالة أصحابه إ�ها يف املسجد قال: إن كنتم ال بد فاعلني ففي بيوتكم.
بيته، قال: وكان مذهب السلف ? االستتار هبا وترك إظهارها  وكان أبو ِجمِْلز يصلي الضحى يف

 للعامة لئال يرو�ا واجبة.
 لى أ�ا صالة مندوب إليها مرغب فيها.ويف قوهلا: (وإّينِ ألستحبُّها) دليل ع

 وقد وري عنها أ�ا قالت: لو نشر يل أبواي ما تركتها.
إنكم لتصلون هذه وما صالها رسول هللا وعند احلاكم: رأى أبو بكرة �ًسا يصلون الضحى فقال: 

 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وال عامة أصحابه.
بكرة، ولو صح لكان معناه ما ذكر يف حديث  وقال: مل يصحَّ من وجه عن عبد الرمحن بن أيب

 عائشة.
عن صدقة بن الفضل، أخرب� معاذ بن معاذ، حدَّثنا شعبة » مسنده«ورواه أبو حممد الدارمي يف 

 ثنا الفضل بن فضالة عن عبد الرمحن بنحوه.حدَّ 
ُهللا عليه  أنه مل ير رسول هللا صلَّى«ومن حديث عبيد هللا بن رواحة قال: أخربين أنس بن مالك: 

، قال احلاكم: عبيد هللا »وسلَّم يصلي صالة الضحى إال أن خيرج يف سفر أو يقدم من سفر
 جمهول ال يعرف.

 ».سول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلى الضحى إال يوًما واحًداما رأيت ر «وعن أيب هريرة قال: 
 ة؟!قال احلاكم كيف نعارض هبذا األخبار الصحيحة ووصيته أاب هرير 



أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان «والذي حيكم على هذه الروا�ت كلها حديث علي وجبري: 
 ».يصلي الضحى

 ».بدعة، ونعمت البدعة«فقال:  قال ابن بطال: ُسِئَل ابن عمر عنها
 ».ما ابتدع املسلمون بدعة أفضل من صالة الضحى«ويف لفظ: 

 أن«وعند ابن التني: ذكر ابن عمر: 
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 ».النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان ال يصليها وعن أيب بكر وعمر
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» بدعة«أن ُتصلَّى يف البيوت فقال: أل�ا �فلة، واألفضل يف النوافل » بدعة«قال: حيتمل قوله 
ول فيهم هذا كانوا [يصلوها] املسجد، أو حيتمل أن يكونوا هؤالء املق ابلنسبة إىل صالهتا يف

 مجاعة يف املسجد فقال: بدعة صالهتا جبماعة أو إظهارها يف املسجد
كن صالة الضحى، وعن الشعيب: الصالة اليت صالها النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عند الفتح مل ت

 وإمنا كانت من أجل الفتح، وكذا فعله خالد بن الوليد ملا فتح احلرية.
وذهب بعض الناس إىل أن الضحى ُتصلَّى يف بعض األ�م دون بعض كما تقدم من قال الطربي: 

حديث أيب سعيد وغريه، وكان ابن عباس يصليها يوًما ويدعها عشرة أ�م، وكان ابن عمر ال 
 ا جاء مسجد قباء يف كل سبت صالها.يصليها، وإذ

 ويدعون. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن حيافظوا عليها كاملكتوبة، ويصلون
 وقال سعيد بن جبري: إين ألدع صالة الضحى وأ� أشتهيها خمافة أن أراه حتًما عليَّ.

 وسيأيت الكالم عليها بعُد إن شاء هللا تعاىل.
؛ فروى ابن عمر عند البخاري عنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: واختلف الناس يف التطوع يف السفر

 ».أنه كان يسبح على راحلته«
ملنذر: روينا ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وابن عباس وأنس وأيب ذر وقال ابن ا

 ومجاعة من التابعني، وهو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور.
الصحيح الذي ال ريب فيه عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه كان يتنفل يف قال ابن بطال: وهو 

 السفر.
صحبت رسول هللا صلَّى هللاُ «ن أيب ُبسرة الغفاري عن الرباء بن عازب قال: روى الرتمذي ع

 ».عليه وسلَّم مثانية عشر شهًرا سفًرا فما رأيته ترك الركعتني إذا زاغت الشمس قبل الظهر



 الباب عن عمر، وحديث الرباء غريب، وسألت حممًدا عنه فلم يعرفه إال من حديث قال: ويف
 أيب بسرة، ورآه حسًنا. الليث، ومل يعرف اسم

صليت مع النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الظهَر يف السفِر «وعن عطية الَعْويف عن ابن عمر قال: 
 وقال: هذا حديث حسن.» ركعتني وبعدها ركعتني
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صليت مع النيب صلَّى ُهللا عليه «وقد رواه ابُن أيب ليلى عن عطية و�فع عن ابن عمر قال: 
 وسلَّم
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ا ركعتني، وصليت معه يف السفر الظهر ركعتني، يف احلضر والسفر يف احلضر الظهر أربًعا، وبعده

 ».وبعدها ركعتني، وبعد املغرب ركعتني
 مًدا يقول: ما روى ابن أيب ليلى حديثًا أعجب إيل من هذا.قال: وهو حديث حسن، ومسعت حم
ى هللاُ عليه وسلَّم يعين صالة السفر سنَّ رسول هللا صلَّ «وقال البيهقي: روى ابن عباس قال: 

وسنَّ صالة احلضر أربًعا، فكما الصالة قبل صالة احلضر وبعدها حسن، وكذلك الصالة  ركعتني،
 ».يف السفر قبلها وبعدها

 اجلَْمِع ِيف السََّفِر بـَْنيَ املَْغِرِب َوالِعَشاءِ  اَببُ 
َراِهيُم ْبُن َطْهَماَن عَ  - 1108 - 1107 َأِيب َكِثٍري، َعْن  ِن احلَُسْنيِ املَُعلِِّم، َعْن َحيَْىي ْبنِ َوقَاَل ِإبـْ

َمُع بـَْنيَ َصَالِة الظُّْهِر َوالَعْصِر، َكاَن َرُسوُل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم جيَْ «ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: 
 ]1108 - 1107¦[خ». لِعَشاءِ ِإَذا َكاَن َعَلى َظْهِر َسْريٍ َوَجيَْمُع بـَْنيَ املَْغِرِب َوا

 الستة. حديث ابن عباس عند
قال البيهقي: أخرب� أبو عبد هللا احلافظ، أخرب� أبو علي احلافظ، حدثين حممد بن َعْبُدوس، 

د بن حفص بن راشد، حدثين أيب، حدَّثنا إبراهيم بن طهمان، عن احلسني املعلم حدَّثنا أمح
 فذكره.

 قال البخاري:
َكاَن رسول هللا «ْفِص ْبِن ُعبَـْيِد اهللَِّ ْبِن أََنٍس، َعْن أََنِس: ، َعْن َحيَْىي ْبِن َأِيب َكِثٍري، َعْن حَ َوَعْن ُحَسْنيٍ 

 ». َصَالِة املَْغِرِب َوالِعَشاِء ِيف السََّفرِ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َجيَْمُع بـَْنيَ 
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أخرب� أبو علي »: جمموع حديث حيىي بن أيب كثري«قال احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه 
د هللا بن معاذ، عن معمر عن املوصلي، حدَّثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل، حدَّثنا عب

ُهللا عليه وسلَّم جيمع كان رسول هللا صلَّى «حفص بن عبيد هللا عن أنس:  حيىي بن أيب كثري، عن
 ».بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يف السفر

 قال:
َمجََع النَِّيبُّ صلَّى هللاُ «س] َواَتبـََعُه َعِليُّ ْبُن املَُباَرِك، َوَحْرب بن شداد، َعْن َحيَْىي، َعْن َحْفٍص [َعْن أَنَ 

 .»عليه وسلَّم
ا حممد بن مثىن، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا قال اإلمساعيلي: أخربين احلسن بن سفيان، حدَّثن

أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان «عن حيىي عن حفص عن أنس:  -يعين ابن املبارك  -علي 
 ».هجيمع بني املغرب والعشاء يف سفر 

 د، حدَّثنا احلسن بن سفيان فذكره.حدَّثنا أبو أمح»: املستخرج«وقال أبو نعيم يف 
 فخرجه البخاري يف كتابه مسنًدا. وأما حديث حرب

عن أمحد بن زكر�، حدَّثنا هشام بن علي، حدَّثنا الربيع بن حيىي حدَّثنا » معجم ابن ُمجيع«ويف 
  صلَّى ُهللا عليه وسلَّمأن النيب«سفيان عن ابن املنكدر وعن جابر: 
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 ».ن غري علة وال سفر للرخصالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء، مجع بينهنَّ ممجع بني ص

قَاَل  - 1109اَبٌب: َهْل يـَُؤذُِّن َأْو يُِقيُم ِإَذا َمجََع بـَْنيَ املَْغِرِب َوالِعَشاِء؟ ذكر فيه حديث ابن عمر:
ُر  فَكاَن َعْبدُ «َساِملٌ:   ُيَسلُِّم، مثَُّ قـَلََّما يُِقيُم املَْغِرَب، [فـَُيَصلِّيَها َثَالاًث، مثَُّ اهللَِّ يـَْفَعُلُه ِإَذا َأْعَجَلُه السَّيـْ

 ]1109¦احلديث. [خ» يـَْلَبُث َحىتَّ يُِقيَم الِعَشاَء]، فـَُيَصلِّيَها رَْكَعتَـْنيِ، مثَُّ ُيَسلِّمُ 
من األذان أن يكون معناه: مبا تقام به الصلوات يف أوقاهتا  قال ابن بطال: قوله (يُِقيَم) حيتمل

ا على ما جاء يف اجلمع بعرفة واملزدلفة من االختالف يف واإلقامة، وحيتمل أن يريد اإلقامة وحده
 إقامتها.
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وقال ابن املنذر: يؤذن ويقيم، فإن أقام ومل يؤذن أجزَأُه، ولو تركهما مل يكن عليه إعادة، وإن كان 
 مسيًئا برتكه ذلك.

 أنه كان يقيم للمغرب خاصة، وهللا تعاىل أعلم. ض املخالفنيوقال السََّفاُقسي: ذكر بع
 قوله يف:



ُر الظُّْهَر ِإَىل اْلَعْصرِِفيِه اْبُن َعبَّاٍسيعين احلديث املذكور مسنًدا قبل  ابب يـَُؤخِّ
 اَبُب َصَالِة الَقاِعِدذكر حديث عائشة وأنس وقد تقدما أول الصالة.

ْعُت َأِيب، حدَّثنا احلَُسْنيُ، َعْن اْبِن وٍر، [َأْخبَـ حدَّثنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنصُ  - 1115 َرَ� َعْبُد الصََّمِد، مسَِ
ْعُت َأِيب، حدَّثنا احلَُسْنيُ،  بـَُرْيَدَة، َحدََّثِين ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْنيٍ وزاد إسحاق َأْخبَـَرَ� َعْبُد الصََّمِد، مسَِ

ان مبسورًا] أنه: َسَأل َرُسوَل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُحَصْنيٍ وكَعْن اْبِن بـَُرْيَدَة، َحدََّثِين ِعْمَراُن ْبُن 
ِإْن َصلَّى قَائًِما فـَُهَو َأْفَضُل َوَمْن َصلَّى قَاِعًدا فـََلُه ِنْصُف «َعْن َصَالِة الرَُّجِل قَاِعًدا، قال: فـََقاَل: 

 ]1115¦[خ». الَقاِعدِ  َأْجِر الَقائِِم، َوَمْن َصلَّى َ�ئًِما فـََلُه ِنْصُف َأْجرِ 
 وقال يف:

َلِة، صَ  لَّى َحْيُث اَبُب ِإَذا َملْ يُِطْق قَاِعًدا َصلَّى َعَلى َجْنٍبَوقَاَل َعطَاٌء: ِإْن َملْ يـَْقِدْر َأْن يـََتَحوََّل ِإَىل الِقبـْ
 دار َوْجُههُ 

، َعْن اْبِن َطْهَماَن، عن - 1117 ملعلم، [عن حيىي] َعِن ُحَسْنيُ ا حدَّثنا َعْبَداُن، حدَّثنا َعْبِد اهللَِّ
 ]1117¦[خ». َصلِّ قَائًِما، فَِإْن َملْ َتْسَتِطْع فـََقاِعًدا، فَِإْن َملْ َتْسَتِطْع فـََعَلى َجْنبٍ «اْبِن بـَُرْيَدَة، 

 وقال يف:
 اَبُب َصَالِة الَقاِعِد اِبِإلميَاءِ 
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َمْن َصلَّى «لفظ: لَواِرِث، قَاَل: حدَّثنا ُحَسْنيٌ املَُعلُِّم، بحدَّثنا أَبُو َمْعَمٍر، وحدَّثنا َعْبُد ا - 1116
لَّى قَاِعًدا فـََلُه ِنْصُف َأْجِر الَقائِِم، َوَمْن َصلَّى َ�ئًِما فـََلُه ِنْصُف َأْجِر قَائًِما فـَُهَو َأْفَضُل، َوَمْن صَ 

 ]1116¦[خ». الَقاِعدِ 
سألت النيب «م حنو رواية إبراهيم بن طهمان: قال الرتمذي: ال نعلم أحًدا روى عن حسني املعل

 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن
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 ».فعلى جنب« ، وفيه:»صالة املريض
من صلَّى «وقد روى أبو أسامة وغري واحد عن حسني املعلم حنو رواية عيسى بن يونس بلفظ: 

�ئًما فله نصف أجر  قائًما فهو أفضل، ومن صلى قاعًدا فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى
 ، قال أبو عيسى: ومعىن هذا احلديث عند بعض أهل العلم يف صالة التطوع.»القاعد
هذا إسناد قد توَّهم من مل ُحيِكم صناعة األخبار، وال تفقَّه يف »: صحيحه«بن حبان يف وقال ا

لسنة الثالثة صحيح اآلاثر أنه منفصل غري متصل، وليس كذلك فإن عبد هللا بن بريدة [ولد] يف ا



من خالفة عمر، فلما وقعت فتنة عثمان خرج بريدة [بولديه] عبد هللا وسليمان فسكن البصرة، 
 ا إذ ذاك عمران بن حصني ومسرة بن جندب فسمع منهما.وهب

وقوله: (وزاد إسحاق عن عبد الصمد) زعم الَكالابذي وغريه أنه إسحاق بن إبراهيم، فإنه هو 
 الصمد.وابن منصور رو� عن عبد 

وقال اإلمساعيلي: ترجم البخاري بـ (َصَالِة الَقاِعِد اِبِإلميَاِء)، وذكر حديث عبد الوارث وهو 
صحيف، وذلك أ� روينا عن القاسم عن الزعفراين عن عفان عن عبد الوارث هذا احلديث: ت
فقال: » �ئًما«، وقال فيه: قال عبد الوارث: والنائم املضطجع، فرجع التصحيف يف »�ئًما«
 ».إبمياء«

 قال اإلمساعيلي: واملعىن على جنب، وسائر األحاديث يفسره، وتفسري عبد الوارث يوضح األمر،
وهذا يف التطوع، فيها حديث إبراهيم: (فـََعَلى َجْنٍب)، وكأن نسق الكالم لو كان املعىن اإلمياء أن 

 ن قاعًدا.يقول: ومن صلى مومًئا، كما قال يف قائم أو قاعد، واملومئ قد يكو 
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وزعم ابن بطال أن النسائي غلط يف حديث عمران، وترمجه: ابب صالة النائم، فظن أن قوله 
الغلط فيه ظاهر ألنه ثبت وإمنا هو من صلى إبمياء، و » ومن صلى �ئًما«صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

ن يقطع صالته، وبني معىن ذلك عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه أمر املصلي إذا غلبه النوم أ
 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، انتهى.

ظاهره، وهو غري جيد، وإمنا حيمل على االضطجاع، وهو يدفع كأن أاب احلسن محل النوم على 
 ما تومهه.

وصالة النائم على النصف من صالة «يث احلسني بسند البخاري: روى السراج من حد
بنيََّ لك أنه النائم، رواه عن ابن راهويه، عن عيسى بن ، والثالث: املضطجع، فقد ت»القاعد

 يونس عنه.
لعلم يف صالة املريض إذا مل يستطع أن يصلي جالًسا، فقال وقال الرتمذي: اختلف أهل ا
 بعضهم: يصلي مستلقًيا على

 %157ص  2ج %
ئم، قال: قفاه ورجاله إىل القبلة، وقال الثوري يف هذا احلديث: من صلى جالًسا فله نصف القا

ثل هذا للصحيح وملن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غريه فصلى جالًسا فله م
 أجر القائم.



 وقد روي يف بعض احلديث مثل قول سفيان.
 الُعَرين بسند عن علي بن أيب طالب عن النيب صلَّى ُهللا عليه وعند الدارقطين من حديث احلسني

إن استطاع، فإن مل يستطع صلى قاعًدا، فإن مل يستطع أن يسجد  يصلي املريض قائًما«وسلَّم: 
فإن مل يستطع أن يصلي قاعًدا صلى على جنبه األمين  أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه،

 ».مستلقًيا ورجاله مما تلي القبلة مستقبل القبلة، فإن مل يستطع صلى
 ».قفاه، تلي قدماه القبلةيصلي املريض مستلقًيا على «وعن ابن عمر بسند ال أبس به: 
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وقال اخلطايب: ال أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخَّص يف صالة التطوع �ئًما كما رخصوا 
ومل تكن من كالم بعض  فيها قاعًدا، فإن صحت هذه اللفظة عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم

ربه بصالة املريض �ئًما إذا مل يقدر على الرواة أدرجه يف احلديث وقاسه على صالة القاعد إذا اعت
على القعود جائز كما جيوز للمسافر أن يتطوع على  القعود، فإن التطوع مضطجًعا للقادر

يصلي قاعًدا؛ ألن  راحلته، فأما من جهة القياس فال جيوز أن يصلي مضطجًعا كما جيوز أن
 ال الصالة.القعود شكل من أشكال الصالة، وليس االضطجاع من شيء من أشك
من صلى «إال أن قوله:  قال أبو سليمان: كنت أتولت هذا احلديث على أن املراد صالة التطوع

يفسد هذا التأويل؛ ألن املضطجع ال يصلي التطوع كما فعل القاعد، فرأيت اآلن أن » �ئًما
د على النصف د املريض املُْفَرتِض الذي ميكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقَّة، فجعل أجر القاعاملرا

جع الذي لو حتامل ألمكنه من أجر القائم ترغيًبا له يف القيام مع جواز قعوده، وكذلك املضط
 القعود مع شدة املشقة.

خاري بوَّب عليه: (ابب َصَالِة ، ويدل عليه أن الب»إبمياء«وزعم ابن التني أن يف رواية اَألِصيلي: 
 الَقاِعِد اِبِإلميَاِء).

ملوحدة مثل الناسور، وهو اجلرح الغاذُّ، أعجمي، يقال: تنسَّر اجلرح تنقض، والباسور: ابلباء ا
�صور ابلصاد ويقال »: شرح ألفاظ املنصوري«نتشرت مدته، وقال أبو جعفر بن احلََشا يف وا

 اسدةُ ابلسني عربيان، وهو القرحة الف
، أما الباسور: ابلباء الباطِن اليت ال تقبل الربء ما دام فيها ذلك الفساد حيث كانت من البدن

 املوحدة والسني؛ فهو ورم املقعدة وابطن األنف.
 ِإَذا َصلَّى قَاِعًدا، مثَُّ َصحَّ، َأْو َوَجَد ِخفًَّة، متَََّم َما بَِقيَ اَبُب 

 يُض َصلَّى رَْكَعتَـْنيِ قَائًِما أو رَْكَعتَـْنيِ قَاِعًدا.َوقَاَل اَحلَسُن: ِإْن َشاَء املَرِ 
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عن حممد بن بشار، حدَّثنا ابن أيب عدي، عن أشعث بن » جامعه«تعليق رواه الرتمذي يف ال هذا
 ا ومضطجًعا.عبد امللك عن احلسن قال: إن شاء الرجل صلَّى التطوع قائًما وجالسً 

وقال ابن أيب شيبة: حدَّثنا هشيم عن مغرية وعن يونس عن احلسن أ�ما قاال: يصلي املريض 
 هو عليها.على احلالة اليت 

وقال السََّفاُقِسي: قول احلسن ما له وجه؛ ألنَّه قال: (ِإْن َشاَء)، وفرض القيام ال يسقط عمن 
 ال أن يريد: أن يشاء بكلفة كبرية.قدر عليه إ

َها حدَّثنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، أَنـَّ  - 1118
ًدا َقطُّ َحىتَّ َأَسنَّ، َأْخبَـَرْتُه: أَنـََّها َملْ تـََر َرُسوَل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُيَصلِّي َصَالَة اللَّْيِل قَاعِ 

آيًَة مثَُّ يرَكَع. يـَْقَرُأ قَاِعًدا، َحىتَّ ِإَذا َأرَاَد َأْن يـَرَْكَع قَاَم، فـََقَرَأ َحنًْوا ِمْن َثالَِثَني َأْو َأْربَِعَني َفَكاَن 
 ]1118¦[خ

ٌو ِمْن َثالَِثَني ِإَذا بَِقَي ِمْن ِقَراَءتِِه حنَْ ويف َأِيب َسَلَمَة، َعْنها: َكاَن ُيَصلِّي َجاِلًسا، فـَيَـْقَرأُ َوُهَو َجاِلٌس، فَ 
يـَْفَعُل ِيف الرَّْكَعِة الثَّانَِيِة ِمْثَل َذِلَك،  قَاَم فـََقَرَأَها َوُهَو قَائٌِم، مثَُّ رَكُع، مثَُّ َسَجدَ  -َأْو َأْربَِعَني آيًَة  -آيًَة 

 ًة اْضَطَجَع.دََّث َمِعي، َوِإْن ُكْنُت َ�ئِمَ فَِإَذا َقَضى َصالََتُه َنَظَر: فَِإْن ُكْنُت يـَْقَظى حتََ 
يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ اإلنسان «ويف حديث عمرة عند مسلم: 

 ».أربعني آية
 ».كان يقرأ فإذا أراد أن يركع قام فركع«يف حديث علقمة بن وقاص: و 

 ».ما حطمه البأسكان يصلي قاعًدا بعد«ويف حديث عبد هللا بن َشِقيق: 
 ».يقرن بني السَُّوِر من املَُفصَّل«شقي: زاد ابن مسعود الدم

 ».الته وهو جالسمل ميت صلَّى ُهللا عليه وسلَّم حىت كان كثٌري من ص«ويف حديث أيب أسامة: 
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 ».ملا َبدََّن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وثـَُقَل كان أكثُر صالته جالًسا«ويف لفٍظ لعروة: 
يه وسلَّم يصلي يف سبحته قاعًدا حىت  ما رأيُت رسول هللا صلَّى ُهللا عل«عند مسلم عن حفصة: 

قاعًدا، وكان يقرأ ابلسورة فريتلها حىت  كان قبل وفاته بعام أو اثنني، فكان يصلي يف سبحته
 ».تكون أطول من أطول منها

 أن النيب صلى هللا«وعن جابر بن مسرة: 
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 ».عليه وسلم مل ميت حىت صلى قاعًدا

 ميت صلَّى ُهللا عليه وسلَّم حىت كان أكثُر صالته قاعًدا إال مل«وعند النسائي عن أم سلمة: 
 ».العمل إليه أدوَمه وإن قلَّ املكتوبة، وكان أحبُّ 

 ».وسلَّم يصلي مرتبًِّعا رأيت النيب صلَّى ُهللا عليه«وعن عائشة رضي هللا عنها: 
وال أحسب إال أن هذا  وقال: ال أعلم أن أحًدا روى هذا احلديث إال أاب داود اجلفري، وهو ثقة،

 احلديث خطأ.
يف النافلة، ووجه استنباط البخاري منه  قال ابن بطال: الرتمجة يف صالة الفريضة وهذا احلديث

د لغري علة مانعة من القيام، وكان سيد� حممد حكم الفريضة: هو أنه ملا جاز يف النافلة القعو 
نت الفريضة اليت ال جيوز القعود فيها إال لعدم صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقوم فيها قبل الركوع، كا

 لقيام فيها إذا ارتفعت العلة املانعة.القدرة فيها على القيام أوىل أن يلزم ا
: فإن قلت: ما وجه دخول الرت  مجة يف الفقه ومن املعلوم ضرورًة أن القيام إمنا وقال ابن املُنَـريِّ

 وجب اإلمتام قائما؟يسقط ملانع منه، فإذا جاءت الصحة وزال املانع 
ا كلها يستأنف إذا صح قلت: إمنا أراد دفع خيال من ختيل أن الصالة ال تتبعَّض، فإما قائمً 

يث أن النيب صلَّى ُهللا عليه القيام، وإما جالًسا كلها إذا استصحبَت العلة [فيهن] هبذا احلد
َر عليه استيعاهُبا ابلقيام فبعضها، وسلَّم كان حيافظ على القيام يف النافلة ما أمكنه، وملا أسنَّ تعذَّ 

 ق األوىل.فكذلك الفريضة إذا زال املانع ال يستأنفها بطري
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ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إىل أن املريض إذا صلى مضطجًعا أو قاعًدا مث وجد قوًَّة أنه يقوم 
لك، وقال حممد بن فيما بقي من صالته، ويبين على ما مضى منها، وهو قول الشافعي وما

 احلسن: يستأنف الصالة.
 د استأنف عند أيب حنيفة وصاحبيه.فإن صلى بعض صالته �ئًما مث قدر على الركوع والسجو 

ن القيام فعند أيب حنيفة فإن افتتح الصحيُح بعَض صالته قائًما مث حدث به مرض فعجز ع
عن أيب يوسف وحممد أن صالته والثوري ومالك والشافعي يبين عليها قاعًدا، ونقل ابن بطال 

 تبطل إال أن يتمادى قائًما. فينظر يف الذي قاله!.
 فعن أيب حنيفة يقعد كما يقعد يف حالوأما اجللوس: 
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 ربع وإن شاء احتىب.القراءة كما يقعد يف سائر الصالة وإن شاء ت
وعن زفر: يقعد كما يقعد يف  وعن أيب يوسف: حيتيب، وقيل: يرتبَّع إن شاء، وعن حممد: يرتبَّع،

 عليه الفتوى.»: شرح اهلداية«التشهد، قيل يف 
 الة الليل: يرتبع من أول الصالة إىل آخرها.وعن أيب حنيفة يف ص

كما يقعد يف تشهد املكتوبة، وعنه: يركع   وقال أبو يوسف: إذا جاء وقت الركوع والسجود يقعد
 مرتبًِّعا.

ى وافرتشها، وهو خمريَّ بني أن يركع من قعود وبني أن يقوم عند وإذا أراد الركوع ثىن رجل اليسر 
 آخر قراءته.

فرتاش أفضل يف قول، والرتبع أفضل يف قول، وقيل: ينصب ركبته اليمىن  وعند الرافعي: اال
 قرئ.كالقارئ جيلس بني يدي امل

 ع والسجود.وعند مالك: يرتبع، وعن أمحد: يقعد مرتبًعا يف حال القيام ويثين رجله يف الركو 
 وتكرميًا وختصيًصا.مث إن القعود يف حقه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم كالقيام يف حال القدرة تشريًفا له 

 اَبُب التـََّهجُِّد اِبللَّْيلِ 
 ]79تَـَهجَّْد ِبِه َ�ِفَلًة َلَك} [اإلسراء: َوقـَْوِلِه تعاىل: {َوِمَن اللَّْيِل فَـ 

: فتهجد به أي: اسهر بصالة. يقال: هتجدت أي سهرت، »اجملاز«روينا عن أيب عبيدة يف كتاب 
 وهجدت: أي منت.
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هجد القوم هجوًدا �موا، وهتجدوا استيقظوا »: العني«عن صاحب بن التـَّيَّاين ال» املوعب«ويف 
 ]. أي انتبه بعد النوم واقرأ القرآن.79لصالة أو ألمر، قال تعاىل: {فـَتَـَهجَّْد ِبِه} [اإلسراء: 

 وقال ُقطُرب: التهجد القيام.
 وقال ُكراع: التهجد صالة الليل خاصة.

 هجًدا: أي ساهًرا.ا �م، وابت مت: هجد يهجد هجودً وعن األصمعي
 للزَّجَّاج: هجَّدته إذا نوَّمته.» معاين القرآن العظيم«ويف 
هجد يهجد هجوًدا، وأهجد �م، واهلاجد واهلَجود: املصلي ابلليل، واجلمع ُهجود »: احملكم«ويف 

 وُهجد.
ل فأكثر ما يستعم اد، فأما التهجداهلاجد النائم، وقد يكون الساهر، من األضد»: اجلامع«ويف 

 يف السَّهر، وأكثر الناس على أن هجد �م.



قال عياض: ذكر بعض السلف أنه جيب على األمة من قيام الليل ما يقع عليه االسم، ولو قدر 
 حلب شاة.

 قال النووي: هذا غلط ومردود، وقيام الليل أمر مندوب إليه وسنة متأكدة.
 ة بعد املفروضةأفضل الصال»: سلمصحيح م«قال أبو هريرة يف 
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 صالة الليل.

فإن قسمت الليل نصفني فالنصف اآلخر أفضل، وإن قسمت أثالاًث فاألوسط أفضها، وأفضل 
 منه السدس الرابع واخلامس حلديث ابن عمرو يف صالة داود صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.

غين أنك تقوم الليل؟ بل« بن عمرو: وسلَّم لعبد هللا ويكره أن يقوم كل الليل لقوله صلَّى ُهللا عليه
 ».قلت: نعم، قال: لكين أصلي وأ�م، فمن رغب عن سنيت فليس مين

 فإن قيل: ما الفرق بينه وبني صوم الدهر غري أ�م النهي فإنه ال يكره عند الشافعية؟
ل ما فاته يستويف يف اللي قيل: له صالة كلِّ الليل تضرُّ ابلعني وبسائر البدن، خبالف الصوم فإنه

ل النهار، وال ميكنه نوم النهار إذا صلى الليل كله ملا فيه من تفويت مصاحل دنياه وعياله، من أك
 وأما بعض الليايل فال يكره إحياؤها مثل العشر األواخر من رمضان وليليت العيد.

 ]79وقوله: {َ�ِفَلًة َلَك} [اإلسراء: 
 النافلة ز�دة.
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 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أل�ا كانت فريضة عليه ولغريه صَّ سيد� رسول هللاقال بعضهم: إمنا خ
 .تطوع فقال تعاىل: أقمها �فلة لك، ذكره ابن بطال عن ابن عباس

 ومنهم من قال أبن صالة الليل كانت واجبة عليه مث نسخت فصارت �فلًة أي تطوًعا.
ما تقدم من ذنبه وما أتخر، فكل طاعة �يت هبا وذكر يف كو�ا �فلة: إن هللا تعاىل غفر هللا له 

َي �فلة خبالف األمة فإن هلم ذ حمتاجة نواًب سوى املكتوبة تكون ز�دة يف كثرة الثواب، فلهذا مسُِّ
إىل الكفارات، فثبت أن هذه الطاعات إمنا تكون زوائد ونوافل يف حق سيد� رسول هللا صلَّى هللاُ 

 عليه وسلَّم ال يف حق غريه.
وأما الذين قالوا: إن صالة الليل كانت واجبة عليه قالوا: معىن كو�ا �فلة له على التخصيص؛ 

 ُخصصَت هبا من بني أمتك.خلمس، أي: أ�ا فريضة لك زائدة على الصلوات ا
، حدَّثنا ُسْفَياُن، حدَّثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأِيب ُمْسِلمٍ  - 1120 ، َعْن طَاُوٍس، حدَّثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ



َع اْبَن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّْيِل يـَتَـَهجَّدُ  اللَُّهمَّ َلَك : «قَالَ  مسَِ
ِت َواَألْرِض، َوَلَك احلَْمُد أَْنَت قـَيُِّم السََّمَواِت َواَألْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ، َوَلَك احلَْمُد أَْنَت َمِلُك السََّمَوا

َحقٌّ، َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ،  لنَّارُ احلَْمُد أَْنَت احلَقُّ َوَوْعُدَك احلَقُّ، َوِلَقاُؤَك َحقٌّ، َوقـَْوُلَك َحقٌّ، َواجلَنَُّة َحقٌّ، َوا
 َوُحمَمٌَّد َحقٌّ، َوالسَّاَعُة َحقٌّ،
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، َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت، َوِإلَْيَك أَنـَْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوِإلَْيَك اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنتُ 

ُر، الَ  ْرُت،َحاَكْمُت، فَاْغِفْر ِيل َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّ  ُم، َوأَْنَت املَُؤخِّ َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، أَْنَت املَُقدِّ
 ]1120¦[خ». -ُرَك َأْو: َال ِإَلَه َغيْـ  -ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت 
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َة ِإالَّ اِبهللَِّ «قَاَل ُسْفَياُن: َوزَاَد َعْبُد الَكِرِمي أَبُو ُأَميََّة:   ».َوَال َحْوَل َوَال قـُوَّ
َعُه ِمْن طَاُوٍس، َعْن اْبِن َعبَّ َوقَاَل َعِليُّ ْبن َخْشَرم قَاَل ُسْفَيانُ  اٍس َعِن : قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َأِيب ُمْسِلٍم مسَِ

 النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.
ر وما أنت أعلم به مين أنت«ويف لفظ:   ».املقدِّم وأنت املؤخِّ
ماوات اللهمَّ لك احلمُد أنت رب السماوات واألرض، ولك احلمد أنت رب الس«ويف لفظ: 

 ».واألرض
 قال: اللهمَّ لك احلمد أنت كان إذا قام صلَّى ُهللا عليه وسلَّم من الليل كربَّ مث«وعند مسلم: 

 هذا احلديث خرَّجه الستة.» قيَّام السموات واألرض
 -يعين لعبد الكرمي  -قال سفيان: كنت إذا قلت له »: املستخرج«أبو نعيم األصبهاين يف  قال

، قال سفيان: وليس »وال حول وال قوة إال ابهلل«، قال: »وال إله غريك: «آخَر حديث سليمان
 سليمان األحول. هذا يف حديث

 نسخة: مسعته من طاوس.ومقصود البخاري هبذه الز�دة: تبيني أن سليمان مسعه من طاوس، ويف 
 وعلي بن خشرم: مل يذكره أحد يف رجال البخاري، إمنا ذكر يف رجال مسلم، فينظر.

 ».يعين صلَّى ستَّ ركعات«د السراج: وعن
(أَْنَت قـَيُِّم السََّمَواِت)، وهو القيام وقرأ هبا عمر  قوله: (قـَيُِّم) حبذف أنت قيم، ويف بعض النسخ:

 آلية الكرمية كذا وقائم وقوام.بن اخلطاب، والقيوم يف ا
 قال ابن عباس: القيوم الذي [ال] يزول.

 ، ومعناه: مدبر أمرِها.وقال غريه: هو القائم على كل نفس



 حيتاج إليه. وقيل: قيَّام على املبالغة من قام ابلشيء إذا هيََّأ له ما
 وقيل: قيِّم السماوات واألرض: خالقهما وممسكهما أن تزوال.

، وأصله قيوم، على وزن فيعل، مثل صيت، وهو قول البصريني، وقال »احلي القيم: «وقرأ علقمة
 الكوفيون: أصل قيٍم قومي.

ِعَلَتا �ًء وقال ابن األنباري: أصل القيوم القيووم، فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن جُ 
 مشددة، وأصل القيام القيوام.
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قال الفراء: وأهل احلجاز يصرفون الفعال إىل الفيعال، يقولون للصواغ: صياغ. ذكره النووي 
 وغريه، انتهى.
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قال قتادة: هو القائم على خلقه أبحواهلم »: اهرالز «والذي قاله ابن األنباري يف الكتاب 

 رزاقهم.وأعماهلم وأ
 وقال الكليب: هو الذي ال بديل له.

 القيوم القائم على األشياء. وقال أبو عبيدة:
 ، وكذلك هو يف مصحف ابن مسعود، وروي عن علقمة.»القيم«وقرأ عمر بن اخلطاب: 

قال سيبويه: أصله فيعل. وأنكر ذلك الفراء وقال: وأما القيم: فإن الفراء وسيبويه اختلفا فيه، ف
 ية العرب فيعل.ليس يف أبن

ين منورمها، وقرئ: ?هللا نوَّر السماوات واألرض? بفتح النون وقوله: (نُوُر السََّمَواِت َواَألْرِض) يع
 والواو املشددة.

 وقال ابن عباس: هادي أهلها.
 ربَّأ من كل ريبة.وقيل: منزه يف السماوات واألرض من كل عيب، وم

 ومشس الزمان. وقيل: هو اسم مدح، يقال: فالن نور البلد
شمس والقمر والنجوم، ومزين األرض ابألنبياء وقال أبو العالية: مزين السماوات واألرض ابل

 والعلماء واألولياء.
اىل: وقوله: (احلَقُّ) معناه احملقق وجوده، وكل شيء صحَّ وجوده وحتقق فهو حق، ومنه قوله تع

، وهذا وصف هلل تعاىل ابحلقيقة واخلصوصية، ] أي الكائنة يقيًنا بغري شك1{اْحلَاقَُّة} [احلاقة: 
 .وال ينبغي لغريه



وقوله: (وُحممٌَّد َحقٌّ) وإن كان داخًال يف النبيني صلوات هللا عليهم أمجعني، كقوله تعاىل: {َوِجْربِيَل 
: {َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه} [البقرة: ]، بعد قوله جلَّ 98َوِميَكاَل} [البقرة:   ].98وعزَّ

 ضت إليك.بة: الرجوع؛ أي: رجعت إىل مناديك. وقيل: رجعت إليك؛ أي: فوَّ واإل�
(َوِبَك َخاَصْمُت): أي مبا أعطيتين من الرباهني والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر، وقمعته 

 ابحلجة والسيف.
قَّ حاكمُته إليك، وجعلتك احلاكم بيين وبينه ال غريك مما  وقوله: (َحاَكْمُت): أي من جحَد احل

 كانت اجلاهلية تتحاكم إليه من أصنامها وكها�ا وشبه ذلك.
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 وسؤاله املغفرة مع أنه مغفور له للتواضع واخلضوع واإلجالل، أو لتعليم األمة.
 الباب الذي بعده تقدم يف ذكر املساجد، والباب اآلخر تقدم يف الوتر.

 ِك الِقَياِم ِلْلَمرِيضِ اَبُب تـَرْ 
ْعُت ُجْنَداًب، يـَُقوُل: بُو نـَُعْيٍم، حدَّثنا ُسْفَياُن، َعِن اَألسْ حدَّثنا أَ  - 1124 اْشَتَكى النَِّيبُّ «َوِد، مسَِ

َلتَـْنيِ  َلًة َأْو لَيـْ  ]1124¦[خ». صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فـََلْم يـَُقْم لَيـْ
 ويف لفظ:
َلْيِه َقاَلِت اْمَرَأٌة ِمْن قـَُرْيٍش: أَْبطَأَ عَ ، فَـ »َعن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّماْحتَـَبَس ِجْربِيُل « - 1125

]. 2[الضحى: » َوالضَُّحى َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى، َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قـََلى» فالنه، فـَنَـَزَلْت:
 ]1125¦[خ

  قالك. فنزلت: {َما َودََّعَك رَبَُّك َوَماويف لفظ: فقالت امرأة: � رسول هللا ما أرى صاحبك إال
 ].3قـََلى} [الضحى:

 ».لقد ُودِّع حممد صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال املشركون:«ويف لفظ: 
أبطأ جربيل على النيب صلَّى ُهللا عليه «ويف كتاب الواحدي من حديث هشام بن عروة عن أبيه: 

هللا عنها: قد قالك ربك ملا يرى من جزعك،  وسلَّم فجزع جزًعا شديًدا، فقالت خدجية رضي
 انتهى.». زلت السورةفن

 من ثباهتا وصحة يقينها.وكأنه غري صحيح ملا علم 
أن جرًوا دخل حتت السرير، «قال الواحدي: وعن خولة خادم النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: 

ال: � خولة ما حدث يف بييت؟ فمكث النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أ�ما ال ينزل عليه الوحي، فق
لت: فأهويت ابملكنسة حتت . قالت خولة: فقلت: لو هيأت البيت وكنسته. قاجربيل ال �تيين



السرير فإذ شيء ثقيل، فإذا جرو ميت، فألقيته خلف اجلدار. قالت: فجاء رسول هللا صلَّى ُهللا 
 ».لضحىعليه وسلَّم يرعد فقال: � خولة دثريين. فأنزل هللا تعاىل وا

أ� ال  ى هللا عليهما وسلم: ما أخرك؟ فقال: أما علمتفقال النيب جلربيل صل«زاد ابن إسحاق: 
 ».ندخل بيًتا فيه كلب وال صورة
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وعند احلاكم من حديث عبيد هللا بن موسى أخرب� إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن زيد بن أرقم: 
ال: ما هجوتك، ما ملا نزلت تبت جاءت امرأُة أيب هلب فقالت: � حممد عالم هتجوين؟ فق«

ىل، ومكث رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أ�ًما ال ينزل عليه الوحي فأتته هجاك إال هللا تعا
 ».فقالت: � حممد، ما أرى ربك إال قد قالك. فنزلت السورة

وقال: هذا إسناد صحيح، إال أين وجدت له علة، مث قال: أخرب�ه الصفار، حدَّثنا أمحد بن 
سرائيل عن أيب إسحاق، عن يزيد بن زيد قال: ملا ن موسى، حدَّثنا إثنا عبيد هللا بمهران، حدَّ 

 نزلت تبت. احلديث.
 أن القائل ذلك للنيب» تفسري سنيد بن داود«ويف 
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صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها، ويشبه أن يكون غري جيد ألن السورة 

 مكية.
 ال اختالف فيها.»: لتنزيلمقامات ا« كتابه و العباس الضرير يفقال أب

 احلديث.». فقالت امرأة من أهله أو من قومه«عند الطربي من حديث جندب: 
أبطأ الوحُي عن النيب صلَّى هللاُ «رواية إمساعيل بن أيب ز�د الشامي: » تفسري ابن عباس«ويف 

 عليه وسلَّم، نور حممد صلَّى هللاُ  شرف: قد أطفأ هللاعليه وسلَّم أربعني يوًما، فقال كعب بن األ
وانقطع الوحي عنه، فهبط جربيل صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بعد األربعني يوًما فقال النيب صلَّى هللاُ 

]، وأنزل سورة 64عليه وسلَّم: ما أبطأك عين؟ فنزلت: {َوَما نـَتَـنَـزَُّل ِإالَّ أبَِْمِر رَبَِّك} [مرمي: 
 ]».8ُئوا نُوَر اهللَِّ أبَِفْـَواِهِهْم} [الصف: رِيُدوَن لُِيْطفِ تكذيًبا لكعب: {يُ الضحى. و 

أليب القاسم » اإليضاح تفسري القرآن العظيم«أليب زكر� حيىي بن ز�د الفراء، و » املعاين«ويف 
. إمساعيل بن حممد اجلوزي: قيل سبب نزوهلا أن الوحي كان أتخر مخسة عشر يوًما فتكلم الكفار

 احلديث.



 نقيب عن ابن عباس وعن ابن جريج: اثنا عشر يوًما.بو عبد هللا بن الونقله أ
 وقيل: مخسة وعشرون يوًما.
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 وزعم أبو عبد هللا بن علي بن عسكر أن القائلَة ذلك إحدى عماته صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.
ذي  سألوه عن شركني ملاوزعم ابن إسحاق أن سبب أتخر جربيل صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن امل

القرنني والروح وعدهم ابجلواب إىل غد، ومل يستثن، فنزل عليه بعد بطئه سورة والضحى، وجبواب 
 ].24، 23سؤاله وبقوله: {َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإّينِ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا ِإالَّ َأْن َيَشاَء هللا} [الكهف: 

ن يكون جوااًب عن ذينك الشيئني  ب جلواز أ قول جندقال القرطيب: وال معارضة بني هذا وبني
 كائًنا من كان.

وعند اإلمساعيلي خرب أيب نعيم عن سفيان، وجه القراءة فيه: (ودَعك) ابلتخفيف، ووجه القراءة 
 يف رواية وكيع عن سفيان: (ودَّعك) ابلتشديد.

 وعند أيب نعيم األصبهاين: فلم يقم ليلتني وال ثالاًث.
ما هو آخر عهدك ابلوحي، والتخفيف معناه: ما تركك واملعىن التشديد: ني: معىن قال ابن الت

 واحد.
 عن أيب َجنيح عن جماهد.» تفسريه«ومعىن سجى: استوى، رواه ورقاء يف 

 وقال ابن أيب حامت: حدَّثنا أيب وأبو
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 ابن عبد يعين -اود ئدة، عن دزرعة، قاال: حدَّثنا سهل بن عثمان، حدَّثنا حيىي بن زكر� بن أيب زا
 عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: إذا سجى إذا أظلم. -الرمحن العطار 

قال: وحدَّثنا أبو زرعة، حدَّثنا صفوان بن صاحل، حدَّثنا الوليد، حدَّثنا سفيان بن َرزين عن عطاء 
 اخلرساين عن عكرمة قال: إذا سجى إذا سكن اخللق.

ن معناه: إذا سكن أبهله وثبت بظالمه، كما يقال: ابلصواب أوال عندي وقال الطربي: أوىل األق
 حبر ساج؛ إذا كان ساكًنا، ومنه قول أعشى بين ثعلبة:

ُبنا إْن جاَش َحبُْر ابِن َعمِّكم ... َوْحبُرَك ساٍج ما يـَُواِري الدَّعاِمَصا  َفَما َذنـْ
 وقال الراجز:

 ْثُل ُمالِء النَّسَّاجْ ُطُرٌق مِ اْج ... و � َحبََّذا الَقْمَراُء َواللَّْيُل السَّ 
 وأنشد املربد جلرير:



 ولقد رَمتك يوم رحض أبعٍني ينظرن من َخَلل الستور سواج
 وقال الراعي يعين املرِّي:
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 حىت أضاء سراٌج دونه بقٌر محر احلواصل ِعٌني َطرفها ساج
 رجع إىل الطربي وعن احلسن: سجى: جاء.

 بن عباس: سجى مبعىن ذهب.وعن علي بن أيب طلحة عن ا
 رِيِض النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َعَلى َصالَِة اللَّْيِل َوالنـََّواِفِل ِمْن َغْريِ ِإَجيابٍ اَبُب حتَْ 

َلًة ِللصَّالَةِ   َوَطَرَق النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فَاِطَمَة َوَعِليًّا لَيـْ
 مسنًدا، فقال:هذا التعليق ذكره يف هذا الباب نفسه 

، َأْخبَـَرِين َعِليُّ ْبُن ُحَسْنيٍ، َأنَّ ُحَسْنيَ ْبَن  حدَّثنا أَبُو - 1127 الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ
، َأْخبَـَرُه: َأنَّ َعِليًّا َأْخبَـَرُه: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َطَرَقُه َوفَاِطَمةَ  َلًة، َوقَاَل:  َعِليٍّ َأَال «لَيـْ

َعثـََنا بـََعثـََنا، فَاْنَصَرَف » َياِن؟ُتَصلِّ  ُفُسَنا بَِيِد اهللَِّ عزَّ وجلَّ، فَِإَذا َشاَء َأْن يـَبـْ ، أَنـْ فـَُقْلُت: َ� َرُسوَل اهللَِّ
ْعُتُه َوُهَو ُمَولٍّ َيْضرِ  ًئا، مثَُّ مسَِ اَن ُب َفِخَذُه، َوُهَو يـَُقوُل: ?وَكَ ِحَني قـُْلُت َذِلَك َوَملْ يـَْرِجْع ِإَيلَّ َشيـْ

 ]1127¦]. [خ54اِإلْنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَدًال? [الكهف: 
قال الدارقطين: رواه الليث عن عقيل عن الزهري، عن علي بن حسني، عن احلسن عن علي، 

 قال ذلك أبو صاحل كاتبه
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فرجع  فقيل له: إن الصواب احلسني بن علي، وقتيبة بن سعيد. ويقال: إنه كذا يف كتاب الليث،
 إىل الصواب.

 ورواه معمر، عن الزهري، عن علي بن حسني مرسًال.
وكذلك رواه مسعر، عن عقبة بن قيس، عن علي بن احلسني، والصواب ما رواه شعيب ومن 

 اتبعه، وكذا قاله أبو بكر بن أيب شيبة قبله، وهللا أعلم.

)1/399( 

 

يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة  ْبُد اهللَِّ ْبنُ حدَّثنا عَ  - 1129
َلٍة، َفَصلَّى ِبَصالَتِِه َ�ٌس، مثَُّ َصلَّى ِمَن إنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلَّ «قَاَلْت:  ى ُهللا عليه وسلَّم َصلَّى َذاَت لَيـْ



َلِة الثَّالِثَِة وِالرَّاِبَعِة، فـََلْم َخيُْرْج ِإلَْيِهْم َرُسوُل اهللَِّ صلَّى ُهللا الَقاِبَلِة، َفَكثـَُر النَّاُس، مثَُّ   اْجَتَمُعوا ِمَن اللَّيـْ
َقْد رَأَْيُت الَِّذي َصنَـْعُتْم، َوَملْ َميْنَـْعِين ِمَن اخلُُروِج ِإلَْيُكْم ِإالَّ َأّينِ «َلمَّا َأْصَبَح قَاَل: م، فَـ عليه وسلَّ 
 ]1129¦[خ». َأْن يـُْفَرَض َعَلْيُكْم، َوَذِلَك ِيف رََمَضانَ  َخِشيتُ 

ه وبينهم يف صالة الليل؛ ألن بين خشيته صلَّى ُهللا عليه وسلَّم هو خمافته أن يسوَِّي هللا عزَّ وجلَّ 
قيام الليِل كان فرًضا عليه على ما ذكره ابن عباس؛ إذ املعهود يف الشريعة مساواة حال اإلمام 

يف الصالة فرضها ونفلها، وحيتمل أن يكون خشي من مواظبتهم على صالة الليل أن  واملأموم
 يضعفوا عنها فيكون من تركها عاصًيا.

 ل: كيف جيوز أن يكتب عليهم صالة الليل وقد اكتملت الفرائض؟فإن قيوقال ابن التني: 
له اليت تتصل ابلشريعة قيل: صالة الليل كانت مكتوبة على النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وأفعا

واجب على األمة االقتداء به فيها، وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يف وقت معلوم 
ز�دة إمنا يتصل وجوهبا عليهم من جهة وجوب االقتداء بفعله ال من ا، فاليقتدون به ويرونه واجبً 

 جهة ابتداء فرض زائد على اخلمس.
مسني وحطها إىل مخس بشفاعته صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فإذا أو يكون أن هللا تعاىل ملا فرض اخل

ته فرًضا عليهم، كر ثبو عادت األمة فيما استوهبت والتزمت متربِّعة ما كانت استعفت منه مل يستن
َناَها َعَلْيِهْم} [احلديد:  ]. 27وقد ذكر هللا عزَّ وجلَّ فريًقا من النصارى، وأ�م ابتدعوها {َما َكتَـبـْ

 ى ُهللا عليه وسلَّم أن يكونوا مثلهم،فخشي صلَّ 
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 فقطع العمَل شفقًة على أمته.

 حديث عائشة رضي هللا عنها تقدم يف كتاب اجلمعة.
 وقوله: (َطَرَقُه) أي أاته ليًال، وقد تقدَّم معناه أول الصالة.

 واجلدال: املبالغة يف املناظرة.
ضرب  لَّم من سرعة جوابه وعدم موافقته له على االعتذار هبذا، وهلذاوتعجََّب صلَّى ُهللا عليه وس

 فخذيه.
 وقيل: قاله تسليًما لعذرمها، وأنه ال عتب عليهما.

عليكم «يد: وقد روى بالل وأبو أمامة عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عند ابن زجنويه بسند ج
لرتمذي أيًضا، وصحح احلاكم حديث أيب ومها عند ا». بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم



 عدي بسند فيه ضعف عن سلمان مثُل حديثهما.أمامة، وعند أيب أمحد بن 
 اَبُب: [ِقَياِم] النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َحىتَّ َترَِم َقَدَماهُ 

َها: َوقَاَلْت َعاِئَشُة رَ   »َحىتَّ تـََفطََّرت َقَدَماهُ «ِضَي اهللَُّ َعنـْ
اء هللا تعاىل هو ئشة هذا خرَّجه يف التفسري مسنًدا يف سورة الفتح، وسيأيت إن شحديث عا

 وحديث املغرية املذكور هنا هناك.
» أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان يصلي حىت ترم قدماه«عن أيب هريرة: » الشمائل«ويف 
 ديث.احل

صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصلي من كان النيب «للطرباين عن ابن مسعود: » املعجم الصغري«ويف 
 احلديث.» الليل حىت ترم قدماه فقيل له

 قال البخاري: (الفطر: الشقوق انشقت).
، والزجاج، وهو قول ابن عباس، »املعاين«، والفراء يف »اجملاز«هذا اللفظ ذكره أبو عبيدة يف 

 ».التفسري«إمساعيل بن أيب ز�د يف حكاه 
 لسََّحرِ اَبُب َمْن َ�َم ِعْنَد ا
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، حدَّثنا ُسْفَياُن، حدَّثنا َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َأنَّ َعْمَرو ْبَن َأْوٍس،  - 1131 حدَّثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ
قَاَل َلُه:   ْبَن َعْمِرو ْبِن الَعاِص َأْخبَـَرُه: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّمَأْخبَـَرُه: َأنَّ َعْبَد اهللَِّ 

َياِم ِإَىل اهللَِّ ِصَياُم َأَحبُّ الصََّالِة ِإَىل اهللَِّ تعاىل َصَالُة َداُوَد صلَّى ُهللا عليه وسلَّ « م، َوَأَحبُّ الصِّ
 ».اللَّْيِل َويـَُقوُم ثـُُلَثُه، َويـََناُم ُسُدَسُه، َوَيُصوُم يـَْوًما، َويـُْفِطُر يـَْوًماَداُوَد، َكاَن يـََناُم ِنْصَف 

 ]1131¦[خ
إن ِلَزورك عليك، وإن لزوجك عليك حًقا، قلت: وما صوم داود؟ قال: نصف «ويف لفظ: 

 ».هرالد
 ».ل: ال تفعل� عبد هللا، أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى. قا«ويف لفظ: 

 ويف
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عليك حًقا، وإن لعينك فإنك ال تستطيع ذلك، صم وأفطر، وقم ومن، فإن جلسدك «لفظ: قال: 
شَر أمثاهلا، عليك حًقا، وإن حبسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أ�م، فإن لك بكل حسنة ع

 أجد قوة، قال: صم فإذا ذلك صيام الدهر كله، فشددت فشدد عليَّ، فقلت: � رسول هللا، إين



 ».صيام نيب هللا داود، وال تزد عليه
أطيق أكثر من ذلك، قال: ال أفضل من ذلك، قال:  هو أفضل الصيام، فقلت: إين«ويف لفظ: 

 ».رخصة النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّمفكان عبد هللا بعدما كرب يقول: � ليتين قبلت 
لَّم أين أسرد الصوم وأصلي الليل، فإمَّا أرسل إيل وإما بلغ النيبَّ صلَّى هللاُ عليه وس«ويف لفظ: 

ُهللا عليه وسلَّم ال يفر إذا القى، فقال: من يل هبذا � نيب  لقيته .. وكان نيب [هللا] داود صلَّى
ذكر صيام األبد، فقال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ال صام من صام هللا؟! قال عطاء: ال أدري كيف 

 ».األبد مرتني
 ».اقرأ القرآن يف كل شهر، قال: إين أطيق أكثر، فما زال حىت قال: ثالث«لفظ: ويف 

 ».ِإنََّك ِإَذا فـََعْلَت َذِلَك َهَجَمْت له العني، َونَِفَهت النفس: «]1153ويف لفظ [خ:
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، فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على «ويف لفظ:  ذكر له صومي، فدخل عليَّ
قال فقلت: � األرض، وصارت الوسادة بيين وبينه فقال: أما يكفيك من كل شهر ثالثة أ�م؟ 

ل: سبعة، قلت: � رسول هللا، قال: تسعة، مخسة، قلت: � رسول هللا! قا رسول هللا! قال:
 ».قلت: � رسول هللا! قال: أحد عشر، مث قال: ال صوم فوق صوم داود

 ».وهو أعدل الصيام«ويف لفظ: 
ه وسلَّم لكان أحبَّ إيل من ألن أكوَن قبلُت الثالثَة أ�م اليت قال النيب صلَّى ُهللا علي«ويف لفظ: 

 ».هلي ومايلأ
 ». رسول هللا، مل أرد بذلك إال اخلريقلت: �«ويف لفظ: 
اقرا القرآن يف كل شهر، قلت: «، وفيه: »كان أعبد الناس  -يعين داود  -فإنه «ويف رواية: 

أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه يف عشرين، قال: قلت: فإين أطيق أفضل من ذلك، قال: 
يف سبع وال تزد، فقال يل  طيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأهقرأه يف عشر، قال: قلت: إين أفا

 رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: إنك ال تدري لعلك يطول بك
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 ».عمر، قال عبد هللا: فصرت إىل ما قال يل
 ».وإن لولدك عليك حًقا«وعند مسلم: 

 ».ثة أ�مفصم من كل مجعة ثال«ويف رواية: 
 ».م من صام األبد ثالاثً ال صا«ويف رواية: 



 ».فإن لعينك عليك حظًا، ولنفسك حظًا، وألهلك حظًا«رواية: ويف 
إذا أراد أن يتقوَّى أفطر أ�ًما وصام مثلهن، كراهية أن يرتك شيئا فارق عليه النيب «ويف رواية: 

 يعين عبد هللا.» صلَّى ُهللا عليه وسلَّم
تقول: نِْعَم الرجل اهد كنته فيسأهلا عن بعلها، فكحين امرأة ذات حسب، فكان يتعأن«ويف لفظ: 

من رجل، مل يطأ لنا فراًشا، ومل يفتش لنا كنًفا منذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنيب 
 ، هكذا خرجه األئمة الستة.»صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: القين به

عطاء بن لنسائي رواه من طريق محاد عن و العباس الطَّْرقي يزعم أن اعطاء هذا اخُتِلَف فيه؛ فأب
 السائب.

 وغريُه يزعم أنه ابن أيب رابح، فينظر.
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على أن عطاء بن السائب له رواية يف هذا احلديث عن أبيه عن ابن عمرو، ورواه أيًضا عن عبد 
 هللا بن عمرو نفسه من غري واسطة.
ا احلجاج بن أرطأة، عن عطاء بن ُمنَري، حدَّثنى، عن عبد العزيز قال البزار: حدَّثنا يوسف بن موس

 بن السائب، عن عبد هللا بن عمرو فذكره.
قال: وحدَّثنا يوسف بن موسى، حدَّثنا سلمة بن الفضل، حدَّثنا إمساعيل بن مسلم، عن عطاء 

 عن عبد هللا بن عمرو به.
عن معاوية عن حجاج،  دَّثنا أيب عن أيبوقال الطرباين: حدَّثنا حممد بن إسحاق بن راهويه، ح

 عطاء بن السائب، عن ابن عمرو.
قال: وأخرب� حممد بن إسحاق، حدَّثنا أيب، عن عيسى بن يونس، عن األوزاعي عن عطاء عن 

 عبد هللا، فذكره.
وملا ذكر البزار حديث عمرو بن أوس املبتدأ به أول الباب قال: هذا احلديث ال نعلمه يروى هبذا 

  هبذا اإلسناد.فظ عن ابن عمرو إالالل
كنت رجًال جمتهًدا، فتزوجت، فجاء أيب إىل املرأة فقال هلا: كيف «عند النسائي: قال عبد هللا: و 

جتدين بعلك؟ فقالت: نِْعَم الرجل، رجٌل ما ينام، وما يفطر، فوقع بيين وبني أيب، فقال: زوَّجتك 
ن بلغ ذلك النيب جد من القوة إىل أابِل ما قال ملا أامرأة من املسلمني ففعلت هبا ما فعلت، فلم أ

 احلديث.» صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال .. 
إن لكل عمل ِشرة، ولكل شرة فرتة، فمن كانت فرتته إىل سنيت فقد اهتدى، ومن  «زاد البزار: 



 ».كانت فرتته إىل غري ذلك فقد هلك
 صم يوًما ولك أجر ما بقي، قال: إين«وعند النسائي: 

 %171ص  2%ج 
ل: صم ثالثة أ�م ولك أجر ما بقي، قال: إين أطيق أكثر من ذلك، ق أكثر من ذلك، قاأطي

قال: صم أربعة أ�م ولك أجر ما بقي، قال: إين أطيق أكثر من ذلك، قال: صم أفضل الصيام 
 ».عند هللا صوم داود
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يق أقوى من صم من كل عشرة أ�م يوًما ولك أجر تلك التسعة، فقلت: إين أط«ويف لفظ: 
يق أقوى من ، فقلت: إين أطذلك، قال: فصم من كل مثانية أ�م يوًما ولك أجر تلك التسعة

ذلك، قال: فصم من كل سبعة أ�م ولك أجر تلك الثمانية، قلت: إين أطيق أقوى من ذلك، 
 ».حىت قال: فصم يوًما وأفطر يوًما

� رسول هللا، قال: فصم يومني  صم يوًما ولك أجر عشرة أ�م، قال: قلت: زدين«ويف لفظ: 
 ».انية أ�مولك تسعة، قال: قلت: زدين، قال: صم ثالثة أ�م ولك مث

أدلك على صوم الدهر؛ ثالثة أ�م من كل شهر، قلت: إين أطيق أفضل من ذلك، «ويف لفظ: 
قال: فصم مخسة أ�م، قلت: إين أطيق أكثر من ذلك، قال: فصم عشًرا، قلت: إين أطيق أكثر 

 ».ذلك من
 ».رسول هللا ملا ذكر له صيام داود صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: ومن يل هبذا �«ويف لفظ: 

قال القرطيب: من ال بصرية عنده ظن أن حديث عبد هللا مضطرب، وليس كما ظن؛ فإنه إذا تتبع 
رجع ألفاظه وضمَّ بعضها إىل بعض انتظمت فصوله وتناسبت؛ إذ ليس فيه اختالف تناقض؛ بل ي

 اختالفه إىل أن بعضهم ذكر ما سكت عنه غريه، وفصل بعٌض ما أمجله غريه.
لتني: املعىن فيه: املؤمن مل يتعبد ابلصيام خاصة؛ بل تعبد ابحلج وابجلهاد وغريمها، فإذا وقال ابن ا

استفرغ جهده ابلصوم خاصة انقطعت قوته وبطلت العبادات، فأُِمَر أن يستبقي قوته للعبادات، 
)، يعين بصوم األ�م  ذلك يف قوله: (َوَال يَِفرُّ ِإَذا َالَقى)، وقوله: (َال َصاَم َمْن َصاَم األََبدَ وبنيَّ 

 املنهي عنها، وإال فهو أفضل.
وقوله: (ال َأْفَضَل ِمْن َذِلَك) حيتمل أن يكون هذا للمخاطب ملا علم من حاله ومنتهى قوته، وأن 

ه عن حقوق نفسه، يوضحه أنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مل ما هو أكثر يضعفه عن فرائضه ويقعد ب
 وم.مينع محزة بن عمرو عن سرد الص



 وقال ابن التني: استدلَّ من منع صوم الدهر خبمسة أشياء:
 األول:
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 قوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: (وال َتزِْد) ومل يكن ينهى عن فعل األفضل.
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 يكن ليأمر ابألدىن.وَأْفِطْر) ومل  الثاين: قوله (ُصمْ 
 الثالث: قوله: (ال َأْفَضَل ِمْن َذِلَك).
 الرابع: دعاؤه على من صام األبد.

 وال َأْفَطَر) يريد أنه مل يكتب له أجر الصائم. اخلامس: قوله: (ال َصامَ 
 وذهب مجاعة الفقهاء إىل جواز صومه إال األ�م املنهي عنها خالفًا ألهل الظاهر.

قال املهلب: هذا يدل أن داود صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ينام أول الليل مث يقوم يف الوقت الذي و 
: هل من سائ يستدرك من النوم ما يسرتيح به من نصب القيام يف ل؟ مث ينادي فيه هللا جلَّ وعزَّ

 بقية الليل، وهذا هو النوم عند السحر على ما بوَّب له البخاري.
ه الطريقة أحب إىل هللا عزَّ وجلَّ من أجل األخذ ابلرفق على النفس خشية قال: وإمنا صارت هذ

يدمي فضله ويوايل إحسانه ب أن السآمة وامللل الذي هو سبب إىل ترك العبادة، وهللا تعاىل حي
عبادة يعين ال يقطع اجملازاة على ال» إنَّ هللا ال ميلُّ حىت متلُّوا«أبًدا، وقد قال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 ، حىت تقطعوا أنتم العمل، فأخرج لفظ اجملازاة بلفظ الفعل؛ ألن امللل غري جائز على هللا جلَّ وعزَّ
 عائشة: ه حديثوال هو من صفاته، ويدل علي
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، قال مسروق: َمَىت يـَُقوُم؟ »َأَحب العمِل ِإَىل النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الدَّائِمُ « - 1132
َع الصَّارِخَ : «قَاَلتْ  قال: حدَّثنا ُحمَمَُّد، َأْخبَـَرَ� أَبُو اَألْحَوِص. نسب  ] مث1132¦[خ». ِإَذا مسَِ

م. وقال اجليَّاين: ويف كتاب أيب ذر عن احلموي: حممد بن  ابن السكن حممًدا هذا فقال: ابن سالَّ
عنه أاب ذر فقال يل: أراه ، مث قال: وسألت »اجلرح والتعديل«سامل. وكذا قال أبو الوليد يف كتاب 

ابب «ه احلموي، وال أعلم يف طبقة شيوخ البخاري حممد بن سامل. وقوله يف ابن سالم وسهى في
] حدَّثنا إسحاق أخرب� هارون. قال أبو علي اجلياين: مل ينسبه أبو نصر 1974»: [حق الضيف



 أمحد، حدَّثنا عبد هللا بن عن أيب» مستخرجه«وال غريه من شيوخنا، ورواه أبو نعيم األصبهاين يف 
أخرب� هارون فذكره. وقوله:  -يعين ابن راهويه  -حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم شريويه، قال: 

هتجم هجًما، وهجوًما، واهلجم: »: العني«(َهَجَمْت عيُنَك) قال أبو عمرو: غارت. صاحب 
وقال القرطيب: ».وعبامل«الغلبة، والكثري إهجام. األصمعي: ا�جمت عينه دمعت، ذكره يف 

%النوم لكثرة السهر 173ص  2جمت العني عليه بغلبة%ج حيتمل أن يكون معناه: ه
السابق، فينقطع عما التزم، فيدخل يف ذمِّ من ابتدع رهبانية ومل يرعها، وقال صلَّى ُهللا عليه 

َور: مصدر يقام والزُّ ».� عبدهللا! ال تكن مثل فالن؛ كان يقوم الليل، فرتك قيام الليل«وسلَّم: 
ي صائم، ونوم: أي �ئم. وقيل: زور مجع زائر، مثل: شارب وشرب، مقام االسم، كقوله: صوم، أ

وراكب وركب، وال يثىن وال جيمع. ذكره ثعلب. وعن الزخمشري: الزور الكثري الز�رة. وقال 
 القزاز: هم القوم الزوَّار، ذكراً� أو إ�اًث، وهو الضيف.
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ِلَزوِجَك َعَليَك َحقًّا) هذه هي اللغة العليا، وكان األصمعي يضعف غريها، وإنَّ ذا  (إنَّ  وقوله:
لبصرة العام اثو�غري حجة، فقيل له: الرمة يف قوله: أذو زوجة يف املصر أم ذو قرابة فأنت يف ا

ميلهافلم فما تقول يف قول الفرزدق: وإنَّ الذي يسعى لُيفسد زوجيت كساٍع إىل أسِد الّشرى يست
وهي زوجه وزوجته، وأابها األصمعي »: احملكم«ُحير جوااًب، كذا ذكره ابن السَّيِّد وغريُه. ويف 

عه من أزد شنوءة بغري هاء، والكالم ابهلاء، إال كسائي عن القاسم بن معن أنه مسابهلاء. وزعم ال
] هذا كله قول 35} [البقرة: أن القرآن العظيم جاء ابلتذكري: {اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنَّةَ 

قول اللِّْحياين. قال بعض النحويني: الزَّوج يضُعه أهل احلجاز للمذكر واملؤنث وضًعا واحًدا، ت
الرجل: هذه زوجي، وبنو متيم يقولون هي: زوجته. ومجع الزوج: أزواج املرأة: هذا زوجي، ويقول 

وال تقول »: اجلامع«بعضهم تعديته ابلباء. ويف وُزَوجه، وقد تزوَّج امرأة وزوَّجه إ�ها وهبا، وأىب 
: {َوَزوَّْجَناُهْم ِحبُوٍر ِعٍني} [ ن، ] فمعناه: قر�هم هب54الدخان: تزوجت ابمرأة، فأما قوله جلَّ وعزَّ

: {اْحُشُروا الَِّذيَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُهْم} [الصافات: ] أي وقر�ءهم، وهللا 22وهو من قوله جلَّ وعزَّ
للفراء: تزوجت » املعاين«علم. وقال يونس: ليس يف كالم العرب تزوجت ابمرأة. ويف تعاىل أ

 ل يف الكالم.زوجة قلي»: الكتاب املنتهى«ابمرأة. ويف 
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%من منزيل قد أخرجتين زوجتيوقال أبو حامت: قرأ� على 174ص  2قال الشاعر:%ج 
هلذيل: ألفصح الناس، وهو أبو ذؤيب ا -يعين قبل إنكاره على ذي الرمة  -األصمعي قبل هذا 

تبكي بنايت شجوهن وزوجيت والطامعون إيلَّ مث تصدعواومل ينكره، وأنشده أيًضا أبو حامت: زوجة 
أمشط مرهوب بوادره قد صار يف رأسه التحويص والقزعواجلمع: زوجات، قال الشاعر: � صاح 

مٍ بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس رحل إذا اسرتخت عرى الذن ِمْن كلِّ  بوقوله: (ُصْم َثالثََة أ�َّ
َشْهر) قال القرطيب: جاء يف حديث صحيح رواه جرير بن عبد هللا عند النسائي فيه ختصيص 

صيام ثالثة أ�م من كل شهر صيام الدهر؛ «األ�م البيض ابلذكر، بقوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
ين شيوخنا روينا هذا اللفظ عن متق».عشرة أ�م البيض؛ صبيحة ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس

، ترفع على إضمار املبتدأ؛ كأنه قال: هي أ�م بيض، عائًدا إىل ثالثة »صبيحة«و » أ�م«برفع 
يُرَفع على البدل من أ�م، ومن خفض فيها فعلى البدل من األ�م املتقدمة. »: صبيحة«أ�م، و 

هر، على أنه ثة األ�م اليت صومها كصوم الدوعلى التقديرين فهذا احلديث مقيد ملطلق الثال
حيتمل أن يكون النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم عني هذه األ�م أل�ا وسط الشهر وأعدله كما قال: 

واخُتِلَف يف أي الشهر أفضل للصوم؛ فقالت مجاعة من الصحابة ».خري األمور أوساطها«
بيض أفضل. مسعود وأبو ذر أن صوم أ�م ال والتابعني رضي هللا عنهم أمجعني، منهم عمر، وابن

وقال النخعي: آخر الشهر أفضل. وقال آخرون: أول الشهر أفضل، منهم احلسن. وقالت 
عائشة: أول يوم من السبت واألحد واإلثنني يف شهر، مث الثالاثء واألربعاء واخلميس. واختار 

 2الثة من كل شهر، أول%ج يصوم ث«بعضهم اإلثنني واخلميس. ويف حديث ابن عمر مرفوًعا: 
 ».%اثنني واخلميس الذي بعده واخلميس الذي يليه175ص 
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وقال السََّفاُقِسي: صيام ثالثة من الشهر حسن ما مل يعنيِّ أ�ًما من الشهر، مثل قصد أ�م 
ن هلل، يوضحه ما روى مسلم عالبيض، فقد كرهه مالك، وقال: ما هذا ببلد�، وقال: األ�م كلها 

عليه وسلَّم يصوم من كل شهر ثالثة أ�م، وال يبايل من أي أ�م الشهر   كان صلَّى هللاُ «عائشة: 
قال: واختلف القائلون إبابحة تعمد صومها على أربعة أقوال يف تعيينها: قال ابن ».كان يصوم

ب أن عشرين. قال: وأخربين حبي حبيب: كان أبو الدرداء يصوم أول يوم، واليوم العاشر، ويوم
قال سحنون: يصوم أوله. ويف الرتمذي حمسًنا: قال أبو ذر: قال يل رسول هذا كان صوم مالك. و 

إذا صمت من الشهر ثالثة أ�م فصم ثالثة عشر وأربعة عشر ومخسة «هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
ويوم من الشهر، ويوم أحد عشر، وقال الشيخ أبو إسحاق: أفضل صيام التطوع أول يوم ».عشر



ز�دة إن شاء هللا تعاىل يف كتاب الصيام. اَبُب َمْن َتَسحََّرتقدم يف وقت أحد وعشرين. وسيأيت 
حدَّثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، حدَّثنا ُشْعَبُة، َعِن  - 1135الفجر. اَبُب ُطوِل الِقَياِم ِيف َصَالِة اللَّْيِل 

َلًة، فـََلْم َصلَّْيُت « قَاَل: َواِئٍل، َعْن َعْبِد اهللَِّ  اَألْعَمِش، َعْن َأِيب  َمَع النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم لَيـْ
قـُْلَنا: َوَما َمهَْمَت؟ قَاَل: َمهَْمُت َأْن َأقْـُعَد َوَأَذَر النَِّيبَّ صلَّى ُهللا » يـََزْل قَائًِما َحىتَّ َمهَْمُت أبَِْمِر َسْوءٍ 

 ]1135¦عليه وسلَّم. [خ
صالة الليل؛ ألن ابن مسعود كان جلًدا قوً�، دليل على طول القيام يف  قال ابن بطال: فيه

 حمافظًا على االقتداء ابلنيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وما همَّ ابلقعود إال عن طول كثري.
 وقد اختلف العلماء: هل األفضل يف صالة التطوع طول القيام أو كثرة الركوع والسجود؟

 قاله النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.» ودأفضل األعمال كثرة السج« فروي عن ثوابن عند مسلم:
 ».َأعينِّ على نفسك بكثرة السجود«وملا سأله ربيعة بن كعب مرافقته يف اجلنة قال: 
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 وعند ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأيب فاطمة مرفوًعا:
 %176ص  2%ج 

ة عاىل له هبا حسنة، ورفع له هبا درجة، زاد عبادما من عبد يسجد هلل سجدة إال كتب هللا ت«
 ».قال: فاستكثروا من السجود

وعن أيب ذر أنه كان ال يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، وقال ملا ُسِئَل عن ذلك: مسعت 
من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه هللا هبا درجة، وحط عنه هبا «النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: 

 ».خطيئة
لو عرفته ألمرته أن يطيل الركوع والسجود،  وروي عن عمر أنه رأى فىت قد أطال صالته فقال:
إذا قام العبد يصلي أيت بذنوبه فجعلت على «فإين مسعت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: 

 ».رأسه وعاتقه، فكلما ركع وسجد تساقطت عنه
يان عن جوا حبديث عبد هللا املذكور، ومبا رواه أبو سفوالذين ذهبوا إىل أن طول القيام أفضل احت

سئل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أي الصالة أفضل؟ قال: طول «جابر من عند مسلم: 
 ».القنوت

أنَّ النيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُسِئَل [أي] «وعند أيب داود عن عبد هللا بن ُحْبشيٍّ اخلَثْـَعمي 
 ».ل: طول القنوتالصالة أفضل؟ قا



 َلز، وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأشهب.وهو قول النخعي واحلسن وأيب ِجمْ 
 مث ذكر البخاري بعده حديث حذيفة:
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َواكِ « - 1136 ». َأنَّ النَِّيبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم َكاَن ِإَذا قَاَم لِلتـََّهجُِّد ِمَن اللَّْيِل َيُشوُص فَاُه اِبلسِّ
وهذا احلديث ال مدخل له يف هذا الباب ألن شوص الفم ال يدل ] قال ابن بطال: 1136¦[خ

لوال أن أشقَّ على أميت ألمرهتم ابلسواك عند  «على طول القيام وال قصرها، كما ال يدلُّ قوله: 
أنه أراد طول الصلوات دون القصار. قال: وهذا احلديث ميكن أن يكون من غلط » كل صالة

البخاري أعجلته املنية عن هتذيب كتابه وتصفحه، وله فيه  ه يف غري موضعه، أو أنالناسخ فكتب
مواضع مثل هذا تدل على أنه مات قبل حترير الكتاب. وقال ابن املنري: حيتمل أن يكون أراد أن 

صليت مع النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: «حذيفة روى يف مسلم: 
احلديث. فكأنه ملا قال: يتهجد، » صلي هبا يف ركعة فمضىد املئة، فمضى فقلت: ييركع عن

وذكر حديثه يف السواك، وكان يتسوك حني يقوم من النوم ولكل صالة، ففيه إشارة إىل طول 
%على أن يف احلديث إشارة من جهة أن استعمال السواك 177ص  2القيام، أو حيمل%ج 

لعبادة، وذلك دليل طول القيام؛ إذ النافلة كمال اهليئة والتأهب لحينئذ يدل على ما يناسبه من إ
املخففة ال يتهيأ هلا هذا التهيؤ الكامل، انتهى. لقائل أن يقول: مراد البخاري أن طول القيام 

والقراءة اخلفية ينشأ عنهما الالزم، احملتاج إىل السواك لتعليم األمة، وهللا تعاىل أعلم. اَبٌب: َكْيَف  
 1137لَّى ُهللا عليه وسلَّم؟ وََكْم َكاَن ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل؟ ذكر حديث ابن عمر:َصَالُة النَِّيبِّ ص َكانَ 

 ] وقد تقدم يف الوتر.1137¦[خ». َمثْـَىن َمثْـَىن «َكْيَف َصَالُة اللَّْيِل؟ قَاَل:   -
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 َكانَ «دََّثِين أَبُو َمجَْرَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: حدَّثنا ُمَسدٌَّد، حدَّثنا َحيَْىي، َعْن ُشْعَبَة، حَ  - 1138
] عند 1138¦يـَْعِين اِبللَّْيِل. [خ»  عليه وسلَّم َوَسلََّم َثَالَث َعْشَرَة رَْكَعةً َصَالُة النَِّيبِّ صلَّى هللاُ 

 داود: وعند أيب».كان النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة«الرتمذي: 
أنه «لَّم: وقد جاء يف الصحيح يف َمِبيِت ابن عباس عنده صلَّى هللاُ عليه وس».منها ركعيت الفجر«

صلى ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث أوتر، مث اضطجع حىت أاته املؤذن، فصلى 
شرة منها الوتر فبني يف هذا احلديث أن الثالث ع».ركعتني خفيفتني، مث خرج فصلى الصبح



ع ركعيت والفجر. ويف رواية: ذكر الركعتني ست مرات مث أوتر مث اضطجع، وذكر بعد االضطجا 
ويف النسائي من حديث حيىي بن ».ثالث عشرة حاشى ركعيت الفجر»: «املوطأ«الفجر. ويف 
ا اخلرب قال أبو عمر: روي يف هذ».كان يصلي من الليل مثان ركعات، ويوتر بثالث«اجلزَّاِر عنه: 

ْيِل َمثْـَىن ، وروي غري ذلك. وقوله: (َصالَُة اللَّ »كان يسلُِّم يف كل ركعتني من صالته تلك«أنه: 
أنه اضطجع بعد «َمثْـَىن) يقضي على كل ما اختلف فيه من ذلك. وجاء يف رواية عن كريب عنه: 

اضطجع حىت أاته ويف رواية: ذكر الركعتني ست مرات، مث أوتر، مث ».الوتر، وقبل ركعيت الفجر
وهذا رواه املؤذن فصلى ركعتني خفيفتني مث خرج إىل الصالة. فعلى هذا يكون مخس عشر ركعة، 

مالك عن خمرمة، عن كريب، ومل خيتلف عن مالك يف إسناده ومتنه. وأكثر ما روي عنه يف ركوعه 
ص  2 يف صالة الليل ما روي عنه يف هذا اخلرب عن ابن عباس، وليس يف عدد الركعات%ج

 %من صالة الليل حد حمدود عند أحد من أهل العلم، وإمنا الصالة خري موضوع.178
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ٍب،  - 1139 ، َأْخبَـَرَ� ِإْسَرائِيُل، َعْن َأِيب َحِصٍني، َعْن َحيَْىي ْبِن َواثَّ حدَّثنا ِإْسَحاُق، أخرب� ُعبَـْيُد اهللَِّ
َسْبٌع، َوِتْسٌع، « عليه وسلَّم اِبللَّْيِل؟ فـََقاَلْت: ِة النيب صلَّى هللاُ َعاِئَشَة َعْن َصالَ  َعْن َمْسُروٍق، َسأَْلتُ 

الَقاِسِم عنها:  - 1140] ويف حديث:1139¦[خ». َوِإْحَدى َعْشَرَة، ِسَوى رَْكَعِيت الَفْجرِ 
َها الوِتْـُر، وَ « ث ] هذا احلدي1140¦. [خ»رَْكَعَتا الَفْجرِ ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل َثَالَث َعْشَرَة رَْكَعًة ِمنـْ

كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صالته يسجد «أخرجه الستة. ويف لفظ: 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتني قبل صالة 

ول هللا ما كان رس«.ويف لفظ: »الفجر، مث يضطجع على شقه األمين حىت �تيه املنادي للصالة
عليه وسلَّم يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فال تسل صلَّى ُهللا 

عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي ثالاًث قالت فقلت: � رسول هللا تنام قبل أن توتر قال: إن عيين 
ا بني ن ركعات وركعتني جالسً صلى العشاء مث صلى مثا«ويف لفظ: ».تنامان وال ينام قليب

كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر «وعند مسلم: ».يكن يدعهما أبًدا النداءين، ومل
منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه األمين حىت �تيه املؤذن فيصلي ركعتني خفيفتني، 

يوتر «ويف لفظ: ».يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية قبل أن يرفع رأسه
يصلي تسع ركعات ال جيلس فيها «ويف لفظ: ».ء إال يف آخرهاك خبمس ال جيلس يف شيمن ذل

إال يف الثامنة، فيذكر هللا تعاىل وحيمده ويدعوه مث ينهض وال يسلم مث يقوم فيصلي التاسعة، مث 
، مث يسلم تسليًما يسمعنا، مث يصلي ركعتني بعدما يسلم وهو قاعد،  يقعد فيذكر هللا جلَّ وعزَّ



ا أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصنع يف الركعتني مثل صنيعه إحدى عشرة ركعة، فلم فتلك
 ».كان إذا قام من الليل يصلي افتتح صالته بركعتني خفيفتني«ويف لفظ: ».األول فتلك تسع
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وعند أيب داود من رواية ابن زرارة بن أوىف، وتكلم بعضهم يف مساعه. وخرجه ابن خزمية يف 
إىل أهله فريكع  يصلي العشاء مث يرجع«من حديث زرارة، عن سعد بن هشام، عنها: » صحيحه«

%ويصلي مثان ركعات، ال 179ص  2أربع ركعات، مث ينام حىت يبعثه هللا فيسبغ الوضوء%ج 
يقعد يف شيء منها إال يف الثامنة، وال يسلم ويقرأ يف التاسعة مث يقعد فيدعو ويسلم تسليمة 

فلم تزل  هو قاعد أبم الكتاب، ويركع وهو قاعد، مث يدعو مث يسلم وينصرف،واحدة، مث يقرأ و 
تلك صالته حىت بدن فنقص من التسع ثنتني فجعلها إىل الست والسبع، وركعتيه حىت قبض 

كان يوتر أبربع وثالث، وست وثالث، ومثان «وعند أمحد: ».على ذلك صلَّى ُهللا عليه وسلَّم
وعند ».يوتر أبكثر من ثالث عشرة، وال أنقص من سبع وثالث، وعشر وثالث، ومل يكن

كان يصلي من الليل تسًعا، فلما أسنَّ صلى «حديث حيىي بن اجلزار عنها: النسائي من 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتني «وعند مسلم: عن أيب هريرة يرفعه: ».سبًعا

خفيفتني، مث صلى ركعتني طويلتني،  صلى من الليل ركعتني«وعن زيد بن خالد يرفعه: ».خفيفتني
تني قبلهما، مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما، مث صلى ركعتني مث صلى ركعتني ومها دون الل

وعند أيب داود بسند ال أبس به عن ».ومها دون اللتني قبلهما، مث أوتر فذلك ثالث عشرة ركعة
 عليه وسلَّم ألنظر كيف يصلي من الليل، بتُّ عند رسول هللا صلَّى هللاُ «الفضل بن عباس قال: 
تني، قيامه مثل ركوعه، وركوعه مثل سجوده، مث �م مث استيقظ فتوضأ مث فقام فتوضأ وصلى ركع

استنثر مث قرأ مخس آ�ت من آل عمران، ومل يزل يفعل هكذا حىت صلى عشر ركعات، مث قام 
من حديث شعبة عن عبد ربه بن احلديث. ورواه الرتمذي: » يصلي بسجدة واحدة فأوتر هبا

يعة. وذكر البخاري أن حديث شعبة هذا أخطأ فيه يف سعيد، فجعله من مسند املطلب بن رب
 أصح من حديث شعبة. -يعين املتقدم  -مواضع. قال: وحديث الليث 
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يه وعند ابن ماجه قال الشعيب: سألت ابن عباس وابن عمر عن صالة رسول هللا صلَّى ُهللا عل
قرة موسى بن طارق  وعند أيب».ثالث عشرة، منها مثان ويوتر بثالث«وسلَّم ابلليل فقاال: 



أنه «السَّْكَسِكي، حدث ابن جريج عن حيىي بن سعيد عن موىل لألنصار عن جابر بن عبد هللا: 
شيبة ورواه ابن أيب ».رأى النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلى يف سفر ثالث عشرة ركعة بعد العشاء

مطوًال. قال %األمحر، عن حيىي بن سعيد، عن رجل عن جابر 180ص  2عن أيب خالد%ج 
ابن عبد الرب: وأهل العلم يقولون إن االضطراب عنها يف احلج والرضاع وصالة النيب صلَّى ُهللا 
عليه وسلَّم ابلليل وقصر صالة املسافر مل �ت ذلك إال منها رضي هللا عنها؛ ألن الرواة عنها 

ضطراب لو أ�ا حفاظ، وكأ�ا أخربت بذلك يف أوقات متعددة. قال القرطيب: إمنا يتأتى اال
أخربت عن وقت خمصوص أو كان الراوي عنها واحًدا. وقال عياض: حيتمل أن إخبارها إبحدى 

عشرة منهن الوتر يف األغلب، وابقي روا�هتا إخبار منها مبا كان يقع �درًا يف بعض األوقات 
سن أو اترة ساع الوقت وضيقه بطول قراءة أو نوم أو بعذر مرض أو غريه أو عند كرب الحبسب ات

تعد الركعتني اخلفيفتني يف أول القيام واترة ال تعدمها. ويف هذه األحاديث أن قيام الليل سنة 
مسنونة، وداللة أنه جيوز أن يقال: رمضان، من غري ذكر شهر. وعند اجلماعة سوى مالك أنه 

ن رشد ضان فيما نقله عياض عنهم، وعن اجلمهور عشرون ركعة سوى الوتر، ونقله ابصالة رم
عن داود. وعن ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن سًتا وثالثني ركعة والوتر ركعة. وعن 

األسود بن يزيد: أنه كان يقوم أبربعني ركعة، ويوتر بسبع. ويف قوهلا: (ُيصلِّي َأْربًعا ال َتَسْل َعْن 
ة التنفل أبربع ركعات بسالم واحد، سِنهنَّ وُطوِهلنَّ، مثَّ ُيصلِّي ثالاًث) َيستِدلُّ به من يرى مطلوبيحُ 

يسلم من كل ثنتني «و�ت الوتر ثالث ركعات، لوال ما جاء يف رواية أيب داود بسند صحيح: 
 ».ويوتر بواحدة

)1/416( 

 

اللَّْيِلَوقـَْولُُه تـََعاَىل: {َ� أَيـَُّها اِبللَّْيِل ونـَْوِمِه، َوَما ُنِسَخ ِمْن ِقَياِم اَبُب ِقَياِم النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 
ُل .. إىل قوله ... َسْبًحا َطوِيًال} [املزمل:  إىل  ] َوقـَْولُُه عزَّ وجلَّ: {َعِلَم َأْن َلْن ُحتُْصوُه .. }7املُزَّمِّ

] 2يًال} [املزمل: فوي: للعلماء يف قوله: {ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقلِ قوله: {َوَأْعَظَم َأْجًرا} قال أبو بكر اُألدْ 
 : أقوال: منها: أن قوله: {ُقِم اللَّْيَل} ليس معناه الفرض، يدل على ذلك بعده قوله جلَّ وعزَّ

] وليس كذا يكون الفرض، وإمنا هو ندب. قال: وقيل 3{ِنْصَفُه َأِو انـُْقْص ِمْنُه َقِليًال} [املزمل: 
ص  2لَّى ُهللا عليه وسلَّم وحده،%ج تم. قال: والقول الثالث: أن يكون فرًضا على النيب صح

%روي ذلك عن ابن عباس. قال: وقال ابن سريين واحلسن: صالة الليل فريضة على كل 181
حدَّثنا هشيم، أخرب� أبو عامر املزين، عن »: فاملصن«مسلم، ولو َقْدَر َحْلِب شاٍة، انتهى. يف 

وحدَّثنا ».الليل أربًعا، صلوا ولو ركعتني صلوا من«ن قال رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: احلس



رحم هللا رجًال قام من الليل «هشيم أخرب� يونس عن احلسن قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
من الليل صلوا «ا هشيم أخرب� أبو األشهب عن احلسن أنه قال: احلديث. وحدَّثن» فأيقظ أهله

عن هشام عن حممد أنه كان يستحبُّ أال َيرتَُك الرجل  وحدَّثنا أبو أسامة».ولو َقدَر َحْلِب شاة
قيام الليل، ولو َقْدَر َحْلِب شاٍة. انتهى. فينظر، كأن هذا اللفظ ال يدل على فريضة وال وجوب؛ 

 األخنس، عن ابن آلدم من حديث ابن هليعة، عن خمرمة عن أيب» الثواب«ب لكن روينا يف كتا
صلوا نصفه أو ثلثه أو ربعه، «صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: عباس ذكروا قيام الليل عند النيب 

فلو صح لكان فيه شائبة من الوجوب. قال القاضي إمساعيل بن ».فواق �قة أو حلب شاة
 ].20[املزمل: لقوله تعاىل: {فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمْنُه}  إسحاق: أحسبهما قاال ذلك
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قُِم اللَّيَل، ُقِم اللَّيَل كلَّه إال قليًال منه، فاشتدَّ ذلك على النيب صلَّى »: «تفسري ابن عباس«ويف 
، ومل يعرفوا ما حد القليل، فأنزل هللا تعاىل: ُهللا عليه وسلَّم وعلى أصحابه وقاموا الليل كله

] فاشتدَّ ذلك أيًضا على النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 3[املزمل:  {ِنْصَفُه َأِو انـُْقْص ِمْنُه َقِليًال}
الليل كله حىت انتفخت أقدامهم، وذلك قبل الصلوات اخلمس، ففعلوا  وعلى أصحابه، فقاموا

] يعين قيام الليل 20سختها فقال: {َعِلَم َأْن َلْن ُحتُْصوُه} [املزمل:ذلك سنة فأنزل هللا تعاىل �
للفراء: اجتمع القراء على تشديد املزمل واملدثر، وكان هذا » املعاين«ويف ».فمن الثلث والنص

الصلوات اخلمس، فلما فرضت اخلمس نسخت هذا كما نسخت الزكاة كل  قبل أن تفرض
كان الرجل يسهر طوال الليل خمافة أن »: تفسري اجلوزي« صدقة وصوم رمضان كلَّ صوم. ويف

لليل أو نصفه أو ثلثه، فشق عليهم ذلك، فخفف هللا تعاىل يقصر فيما أمر به من قيام ثلثي ا
بقوله: {َعِلَم َأْن َلْن ُحتُْصوُه فـََتاَب َعَلْيُكْم فَاقْـَرُءوا َما  عنهم بعد بسنة ونسخ وجوب التقدير

%صلوا ما تيسر من الصالة ولو قدر حلب شاة، مث نسخ وجوب 182ص  2تـََيسََّر} أي%ج 
بعد سنة أخرى، فكان بني الوجوب والتخفيف سنة، وبني الوجوب  قيام الليل ابلصلوات اخلمس
أليب جعفر النحاس: الذي أخرب� به » الناسخ واملنسوخ«تاب والنسخ ابلكلية سنتان. ويف ك

الطاهر الثـَّْغري احلافظ، أخرب� به حممد بن بركات  مجاعة من شيوخنا عن أشياخهم عن أيب
د بن اَبَبشاذ، أخرب� أبو احلسن علي بن إبراهيم احلَْويف، النَّْحوي مبصر، أخرب� طاهر بن أمح

� أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النَّحَّاس، قال ابن بركات: أخرب� أبو بكر األدفوي، أخرب 
أما سورة املزمل فمكية سوى آيتني منها، فإ�ما نزلتا ابملدينة، ومها قوله: وقد رأيت احلَْويف قال: و 

 يها موضعان.] إىل آخرها ف20َك يـَْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم َأْدَىن ِمْن ثـُُلَثِي اللَّْيِل} [املزمل:{ِإنَّ رَبَّ 
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فقوله: {ُقِم اللَّْيَل} جاز أن يكون نداًب وحضًّا، وأن يكون حتًما وفرًضا، غري أن اببه أن يكون 
ه كان حتًما وفرًضا، وذلك أن أني حتًما وفرًضا، إال أن يدل دليل على غري ذلك، والدالئل تقو 

الندب واحلض ال يقع على بعض الليل دون بعض؛ ألن قيامه ليس خمصوًصا به يف وقت دون 
وقت، وأيًضا فقد جاء التوقيف مبا سنذكره، وجاز أن يكون هذا حتًما وفرًضا على النيب صلَّى 

ف أبنه كان عليه وعلى قيتو ُهللا عليه وسلَّم وحده، وجاز أن يكون عليه وعلى أمته، فجاء ال
إنَّ هللا تعاىل افرتَض القيام يف «املؤمنني مث نسخ. فذكر حديث عائشة الذي عند مسلم قالت: 

] على النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وعلى أصحابه حوًال حىت 1أول: {َ�أَيـَُّها اْلُمزَّمُِّل} [املزمل: 
شهًرا، مث أنزل التخفيف يف أخرها فصار قيام ر عشانتفخت أقدامهم، وأمسك هللا عزَّ وجلَّ اثين 

ملا نزلت: {َ� أَيـَُّها اْلُمزَّمُِّل} كانوا يقومون «وعن ابن عباس: ».الليل تطوًعا بعد أن كان فريضة
ويف ».حنًوا من قيامهم يف شهر رمضان، حىت نزل آخرها، وكان بني أوهلا وآخرها حنو من سنة

ِدَم النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم املدينة نسختها هذه اآلية الكرمية: قَ ا مل«رواية عطاء اخلراساين عنه: 
َك} {ِإنَّ رَبََّك يـَْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم َأْدَىن ِمْن ثـُُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثـُُلَثُه َوطَائَِفٌة ِمَن الَِّذيَن َمعَ 

حممد بن موسى بن إبراهيم  بند وقال الشيخ أبو احلسن علي بن حمم».] إىل آخرها20[املزمل:
الذي أخرب� به أبو حممد النصري، » الناسخ واملنسوخ«اخلزرجي املعروف اببن احلصار يف كتابه 

%ابتفاق. قال: 183ص  2عن أيب عبد هللا القرطيب عنه قال: وأما سورة املزمل فمكية%ج 
واحتج بقوله تعاىل: ، سخوزعم بعض الناس أن املنسوخ طول القيام، وأن القيام اليسري مل ين

{فَاقْـَرُؤوا َما تـََيسََّر ِمْنُه}، قال أبو احلسن: واآلية حمتملة، واملعتمد على قول عائشة فصار قيام 
 الليل تطوًعا بعد فريضة.
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وقد زعم الفقيه: أبو بكر أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مل ينسخ عنه فرض قيام الليل، وظاهر 
ن على تسوية اجلميع. وقد قيل: القرآن العظ إنَّ آخَر السورة نزل حني افرتض يم واحلديث يدالَّ

وقد اختلف يف وقت فرض الصلوات من  -شرَّفها هللا تعاىل  -هللا تعاىل الصلوات اخلمس مبكة 
بعد البعث بستة أشهر إىل قبل اهلجرة بستة أشهر، وأصحَّ ما يف ذلك حديث ابن عباس: أن 

َشأَ قام ابحلبشة. هذا التعليق رواه هلجرة بعام، وهللا تعاىل أعلم. وقال ابن عباس: نذلك كان قبل ا
ي يف  بسنٍد صحيٍح عن عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أيب » تفسريه«عبد بن محيد الكَّجِّ



قام.  إسحاق، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس {ِإنَّ َ�ِشَئَة اللَّْيِل} قال: هو بكالم احلبشة نشأ
و، عن ابن أيب مليكة، ُسِئَل ابن عباس: عن قوله وأخرب� عبد امللك بن عمرو عن رافع بن عمر 

البن أيب » اإلعراب«تعاىل: {َ�ِشَئَة اللَّْيِل} فقال: أي الليل قمت فقد أنشأت. ويف كتاب 
ن إسرائيل عن أيب خيثمة: ومن خطِّ الصُّويل حدَّثنا أيب وعبد هللا بن حممد، قاال: حدَّثنا وكيع، ع

رواية » تفسري ابن عباس«و بلسان احلبشة إذا قام نشأ. ويف إسحاق، عن سعيد بن جبري: قال ه
إمساعيل بن أيب ز�د: {َ�ِشَئَة اللَّْيِل} ساعات الليل. ويف تفسري عبٍد عن أيب ميسرة قال: هو 

ئة. وعن قتادة واحلسن وأيب بكالم احلبشة نشأ قام. وعن أيب مالك: قيام الليل بلسان احلبشة �ش
العشاء �شئة. وقال جماهد: إذا قمَت من الليِل ُتصلِّي فهو �شئة، ويف ِجمَْلز: كل شيء بعد 

رواية: أي ساعة هتجَّد فيها. وقال معاوية بن قرة: هي قيام الليل. وعن عاصم: {َ�ِشَئَة اللَّْيِل} 
 بنصب الواو وجزم الطاء من معىن املواطأة. ]6مهموزة الياء، {ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا} [املزمل:
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 2للفراء: وقد اجتمع القرَّاء على نصب الواو من َوِطَئ، وقرأ بعضهم: {ِهَي%ج » املعاين«ويف 
طأة، وأما الَوطء فال َوطء، مل %َأَشدُّ َوْطًئا} بكسر الواو ومده، يريد أشد عالًجا وموا184ص 

ْطًئا} للزجاج: وطأ أي أشد مواطأة للقلب، ومن قرأ: {وَ » املعاين« يروه عن أحد من القرَّاء. ويف
أليب عبيدة: » اجملاز«ابلفتح فمعناه أبلغ يف القيام وأبني يف القول، وجيوز أن يكون أشد. ويف 

أول أليب املعايل: {َ�ِشَئَة اللَّْيِل} » املنتهى«شئًة. ويف {َ�ِشَئَة اللَّْيِل} آ�ء الليل، �شئًة بعد �
الناشئة أوَّل »: احملكم«نَّشيئة. ويف ساعاته، ويقال: أول ما ينشأ من الليل من الطاعات وهو ال

النهار والليل، وقيل: الناشية والناشئة إذا ِمنَت من أول الليل نومة مث قمَت. ويف كتاب اهلروي:  
عن قتادة: » تفسري عبد«ليل وبدأ فهو �شئ وقد نشأ، واجلمع �شئة. ويف كل ما حدث ابل

يًال}: أحفظ يف احلفظ. وعن جماهد: {َوْطًئا} مواطأة {َأَشدُّ َوْطًئا} أثبت يف اخلري. {َوَأقْـَوُم قِ 
} للقول، وفراًغا للقلب، ويف رواية: أن يواطئ مسُعك وبصُرك وقلُبك بعضه بعًضا، {َوَأقْـَوُم ِقيًال 

ري وأمنع من هذا العدو. وقوله: {َسْبًحا أثبت للقراءة. وعن احلسن: {َوَأقْـَوُم ِقيًال} أبلغ يف اخل
] قال ابن عباس يف رواية الكليب عن أيب صاحل عنه: السبح الفراغ للحاجة 7: َطوِيًال} [املزمل

طويًال. ويف كتاب  والنوم. وعن أيب مالك وجماهد والربيع بن أنس وقتادة: سبًحا طويًال، فراًغا
ك، وقد قرأ بعضهم: {سبخا} ابخلاء، والتسبيخ: الفراء: يقول لك يف النهار ما تقضي حوائج

مَّري: حضَر جملَس الفرَّاء يوَم َأْمَلى علينا هذا أبو توسعة القطن وا لصوف. قال أبو عبيد هللا السِّ



قولون: اللهم سبخ عنه، للمريض ز�د الكاليب، فسأله الفراء عن هذا احلرف فقال: أهل ابديتنا ي
 اج: القراءة ابحلاء غري معجمة، وقد قرئت ابخلاء معجمة.وحنوه وامللسوع. وقال الزَّجَّ 
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َع أََنًسا يـَُقوُل:  - 1141 ، َحدََّثِين ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُمحَْيٍد، مسَِ حدَّثنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َعْبِد اهللَِّ
، َوَيُصوُم َحىتَّ ْهِر َحىتَّ َنُظنَّ أَنه َال َيُصوَم ِمْنهُ  صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـُْفِطُر ِمَن الشَّ َكاَن َرُسوُل اهللَِّ «

َتُه، َوالَ  ًئا، وََكاَن َال َتَشاُء َأْن تـََراُه ِمَن اللَّْيِل ُمَصلًِّيا ِإالَّ رَأَيـْ » َتهُ َ�ئًِما ِإالَّ رَأَيْـ  َنُظنَّ أَنه َال يـُْفِطَر ِمْنُه َشيـْ
بعُة سليمان فذكر خلف أنه ] أما متا1141¦اَألْمحَُر، َعْن ُمحَْيٍد. [خ اَتبـََعُه ُسَلْيَماُن، َوأَبُو َخاِلدٍ 

ابن بالل، وقال البخاري يف كتاب الصوم يف ابب ما يذكر من صوم النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
: إن البخاري قال عقب %فذكره. وأما قول املزِّي185ص  2وقال سليمان عن محيد%ج 
أيب خالد سليمان بن  سليمان. فغري جيد إمنا فيه ما قدمنا. ومتابعة حديث حممد بن جعفر: وقال

حيان األمحر فذكرها البخاري مسندًة يف ابب ما يذكر من صوم النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم 
سألت أنًسا .. احلديث. وأمَّا  وإفطاره، فقال: حدثين حممد حدَّثنا أبو خالد األمحر، أخرب� محيد

الصالة عن حممد، وهو ابن أن حديَث سليمان بن حيان األمحر يف الصوم ويف ما ذكره املزي 
سالم، عن أيب خالد فغري جيد، إمنا يف البخاري ما أنبأتك به هنا، قال: متابعة. ويف الصوم: رواه 

وقال يوسف القاضي، حدَّثنا حممد بن  عن حممد عنه فينظر، وهللا تعاىل أعلم. وقال اإلمساعيلي:
م رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم حدَّثنا حيىي بن سعيد ومحيد: ُسِئَل أنس عن صو أيب بكر، 

فذكره، مث قال: ووافقه املعتمر بن سليمان. اَبُب َعْقِد الشَّْيطَاِن َعَلى قَاِفَيِة الرَّْأِس ِإَذا َملْ ُيَصلِّ 
 اِبللَّْيلِ 
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ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َأِيب الزِّ�َ حدَّثنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن يُوُسفَ  - 1142
يـَْعِقُد الشَّْيطَاُن َعَلى قَاِفَيِة رَْأِس َأَحدُِكْم ِإَذا ُهَو َ�َم «صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ 

َقَظ َفذََكَر اهللََّ، اْحنَلَّْت َثَالَث ُعَقٍد َيْضِرُب مكان ُكلَّ ُعْقَدٍة  َعَلْيَك لَْيٌل َطوِيٌل، فَاْرُقْد فَِإِن اْستَـيـْ
َأ اْحنَلَّْت ُعْقَدٌة، فَِإْن َصلَّى اْحنَلَّْت ُعْقَدٌة، فََأْصَبَح َنِشيطًا طَيَِّب النـَّْفِس َوِإالَّ َأْصَبَح ُعْقَدٌة، فَِإْن تـََوضَّ 

من حديث ابن » الفضائل«] عند ابن زجنويه يف كتاب 1142¦[خ». َخِبيَث النـَّْفِس َكْسَالنَ 
ال يقوم أحدكم «ى ُهللا عليه وسلَّم: هليعة عن أيب ُعشَّانة، مسع عقبة بن عامر يقول عن النيب صلَّ 



من الليل يعاجل طهوره، وعليه عقد، فإذا َوضََّأ يده احنلت عقدة، فإذا وضأ وجهه احنلت عقدة، 
ومن حديث ابن هليعة أيًضا عن ».، فإذا وضأ رجليه احنلت عقدةفإذا مسح رأسه احنلت عقدة

ليس يف األرض نفٌس من ذكر أو «لَّم يقول: أيب الزبري عن جابر مسعت النيب صلَّى ُهللا عليه وس
أنثى إال وعلى رأسه حرير معقدة، فإن استيقظ فتوضأ احنلت عقدة، وإن استيقظ وصلَّى حلَّت 

 ».يتوضأ أصبحت العقد كما هي العقد كلها وإن مل يصل، ومل
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%عن أيب احلسن علي بن حممود بن أمحد 186ص  2قرأت على أيب النور اجلَْوَدري%ج 
جاين، حدَّثنا أبو عبد احملمودي، أخرب� احلافظ أبو الطاهر قراءة عليه، أخرب� أبو مسعود السُّوَدرْ 

 بن حممد بن إبراهيم قراءة عليه، أخرب� أبو هللا حممد بن أمحد احلبال، أخرب� أبو حممد عبد هللا
أتليفه، » الثواب«� آدم بن أيب إ�س العسقالين جبميع كتاب موسى عيسى بن إبراهيم، أخرب 

ما من عبد ينام إال «عليه وسلَّم:  حدَّثنا الربيع بن صبح، عن احلسن: قال رسول هللا صلَّى هللاُ 
ه ُحلَّت عقدة، وعلى رأسه ثالث عقد، فإذا هو تعارَّ م ن الليل فسبح هللا تعاىل ومحده وهلَّله وكربَّ

 له فقام وتوضأ وصلى ركعتني ُحلَّت العقد كلها، وإن مل يفعل شيًئا من ذلك حىت وإن عزم هللا
ماء يف هذا العقد: فقيل: هو على احلقيقة مبعىن اختلف العل».يصبح أصبح والعقد كلها كما هي

قيام. قال القرطيب: فشبه فعل الشيطان ابلنائم بفعل السواحر. السحر لإلنسان ومنعه من ال
عقد القلب وتصميمه، فكأنه يوسوس يف نفسه وحيدثه أبنه عليك ليًال طويًال، وقيل: هو من 

سََّر هذا احلديث العقد الثالث هي األكل فيتأخر عن القيام. قال ابن بطال: رأيت لبعض من ف
ه من أكثر من األكل والشرب أنه يكثر نومه لذلك، فاهلل أعلم والشرب والنوم، وقال: أال ترى أن

فجعل » إذا هو �م«ويل. وقد استبعد بعضهم هذا القول لقوله يف احلديث: بصحة هذا التأ
ة من عقد بين آدم، وليس املراد العقد نفسها، العقد حينئذ. وقال ابن قـُْرُقول: هو َمَثٌل واستعار 

بعقدهم ذلك تصرف من حياول فيما عقده، كان هذا مثله من  ولكن ملا كان بنو آدم مينعون
ذي ال يقوم من نومه إىل ما حيب من ذكر هللا تعاىل والصالة. قال القرطيب: إمنا الشيطان للنائم ال

النائم يف السحر، فإن اتفق له أن يستيقظ ويرجع  خص العقد ابلثالِث ألن أغلب ما يكون انتباه
نقض النومة الثالثة يف الغالب إال والفجر قد طلع. انتهى. قد أسلفنا إىل النوم ثالث مرات مل ت

 عقد فينظر يف كالمه.أربع 
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َنا َعَلى آَذاِ�ِْم ِيف  وقوله: (َيْضِرُب على ُكلِّ ُعْقَدٍة) يريد يضرب ابلرقاد، ومنه قوله تعاىل: {َفَضَربـْ
مرفوع ابالبتداء، أو على الفاعل إبضمار  يٌل) هوْيٌل َطوِ ].قوله: (َعَلْيَك لَ 11اْلَكْهِف} [الكهف: 

%القرطيب: كذا الرواية ووقع يف بعض النسخ 187ص  2فعل؛ أي: بقي عليك. قال%ج 
على اإلغراء، واألول أوىل من جهة املعىن؛ ألنه أمكن يف الغرور من حيث » َعليَك ليًال طويًال «

ْد)، وعلى اإلغراء ليس فيه إال األمر (فَاْرقُ بقوله:  إنه خيربه عن طول الليل، مث �مره ابلرقاد
مبالزمة طول الرقاد، وحينئذ يكون قوله (فَاْرُقْد) ضائًعا. وقال أبو عمر: يف هذا احلديث دليل أن 
ذكر هللا تعاىل يطرد به الشيطان، وكذلك الوضوء والصالة، قال: وحيتمل أن يكون الذكر الوضوء 

من الفضل يف طرد الشيطان، وحيتمل أن يكون سائر تص هبما  ذكر خموالصالة ملا فيهما من معىن
البن » املوطأ«أعمال الرب كذلك. وزعم ابن قـُْرُقول أنه اختلف يف اآلخرة منها فقط، وقع يف 

وكالمها » ُعْقَدة«على اجلمع، وكذا ضبطناه يف البخاري، ويف غريمها: » احنلَّْت ُعَقُدهُ «وضَّاح: 
ء يف مسلم يف األوىل عقدة، ويف الثانية عقداتن، ويف ا وقد جاه، السيمصحيح، واجلمع أوج

قال ابن التني: أراد ابلصالة هنا ».احنلت عقده كلها«الثالثة احنلت العقد. ويف بدء اخللق: 
الفريضة، وقيل: النافلة، واحتج من قال النافلة مبا يف احلديث الذي �يت ابل الشيطان يف أذنه. 

اه لسروره مبا وفقه هللا الكرمي له من الطاعة ووعده به من الثواب، ومع طًا) معنَح َنِشيوقوله: (َأْصبَ 
ما زال من عقد الشيطان وتثبيطه. قوله: (َوِإالَّ َأْصَبَح َخِبيَث النـَّْفِس َكْسَالَن) وذلك ملا عليه من 

 العقد.
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ال يقولن « عليه وسلَّم: قال أبو عمر: زعم قوم أن يف هذا احلديث ما يعارض قوله صلَّى هللاُ 
ء ذلك لنفسه كراهة نهي إمنا ورد عن إضافة املر ، وليس كذلك؛ ألن ال»أحدكم خبثت نفسي

لتلك الكلمة، واحلديث الثاين أصبح خبيث النفس ذًما لفعله، وعتًبا له، ولكل واحد من 
 األمور الثالثة: احلديثني وجه، وليسا مبتعارضني. قال النووي: ظاهر احلديث أن من مل جيمع بني

لى البخاري الذكر والوضوء والصالة، فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس. وأنكر املازري ع
%وإمنا 188ص  2تبويبه، وقال: الذي يف احلديث يعقد على قافية رأسه وإن صلى بعده،%ج 

العقد إمنا  تنحل عقده ابلذكر والوضوء والصالة. قال: ويُتأوَُّل كالم البخاري أنه أراد استدامة
، وهللا يكون على من ترك الصالة، وجعل من صلى واحنلت عقده كمن مل يعقد عليه لزوال أثره

تعاىل أعلم. قال ابن التني: فإن قيل: إن أاب بكر وأاب هريرة كا� يوتران أول الليل مث ينامان. قيل: 
، وأما من تنفل ما قدر له و�م بنية أراد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الذي ينام وال نية له يف القيام



ما من امِرٍئ يكون له صالة بليٍل «وسلَّم: القيام فال يدخل يف ذلك، بدليل قوله صلَّى ُهللا عليه 
حديث َمسَُرُة ْبُن ُجْنَدٍب:  - 1143».يغلبه عليها نوٌم إال ُكِتَب له أجر صالته، وكان نومه صدقة

». ُتوبَةِ اِبحلََجِر، فَِإنَُّه �َُْخُذ الُقْرآَن، فـَيَـْرِفُضُه، َويـََناُم َعِن الصََّالِة املَكْ َأمَّا الَِّذي يـُثْـَلُغ رَْأُسُه «
] �يت إن شاء هللا تعاىل، �يت يف آخر كتاب اجلنائز. وزعم اإلمساعيلي أنه ال يدخل 1143¦[خ

د؛ ألن يف يف هذا الباب، قال: وليس رفض القرآن ترك الصالة ابلليل، انتهى. وهو غري جي
القرآن رجل علمه هللا «، ويف آخر احلديث: »وينام عن الصالة املكتوبة«احلديث كما سقناه: 

فأي مناسبة أكثر من هذا؟ وقوله: (قَاِفَية رَأِسِه) » فنام عنه ابلليل حىت نسيه ومل يعمل به ابلنهار
 يعين قفاه، وقافية كلِّ شيء آخره، ذكره األزهري وغريه.
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 - 1144ذا يف أكثر النسخ بغري ترمجة ويف بعضها: ِإَذا َ�َم َوَملْ ُيَصلِّ اَبَل الشَّْيطَاُن ِيف ُأُذنِِه ُبكابَ 
ْحَوِص، حدَّثنا َمْنُصوٌر، َعْن َأِيب َواِئٍل، َعْن َعْبِد اهللَِّ قَاَل: ذُِكَر ِعْنَد حدَّثنا ُمَسدٌَّد، حدَّثنا أَبُو األَ 

اَبَل «عليه وسلَّم رَُجٌل، َفِقيَل: َما زَاَل َ�ئًِما َحىتَّ َأْصَبَح، َما قَاَم ِإَىل الصََّالِة، فـََقاَل: النَِّيبِّ صلَّى ُهللا 
قال القرطيب: يصح بقاؤه على ».يف أذنيه«ويف صفة إبليس:  ]1144¦[خ». شَّْيطَاُن ِيف ُأُذنِهِ ال

مل على التوسع فيكون معناه: أن ظاهره إذ ال إحالة فيه، وفلعه به ذلك استهانة، وحيتمل أن حي
أذنيه  الذي ينام الليل كله وال يستيقظ عند أذان املؤذن وال تذكري املذكرين كأن الشيطان سدَّ 

ه: أن الشيطان استوىل عليه واستهان به، حىت لقد اختذه كالكنيف ببوله. وحيتمل أن يكون معنا
يطان بول حقيقة؟ قلنا قال هللا %إللقاء البول فيه. فإن قيل: هل للش189ص  2املعدِّ%ج 

َلُهْم َوَال َجانٌّ} [الرمحن:  » إنه �كل ويشرب«ث: ].ويف احلدي56تعاىل: {َملْ َيْطِمثْـُهنَّ ِإْنٌس قـَبـْ
يكون له بول حقيقة إذا كان يطمث و�كل ويشرب؟ وقال ابن قتيبة: تقول  فأي مانع من أن

مثل ضربه له حني غُفَل عن الصالة، كمن ثقل العرب ابل يف كذا إذا أفسده. وقال اخلطايب: هو 
لتنجيس، وخص مسعه وبطل حسه لوقوع البول الضار يف أذنه، وخص البول ابلذكر إبالًغا يف ا

: {َكانُوا َقِليًال األذن أل�ا حاسة االنت باه. اَبُب الدَُّعاِء والصََّالِة ِمْن آِخِر اللَّْيِلَوقَاَل اهللَُّ جلَّ وعزَّ
] َأْي: َما يـََناُموَ�ذا القول الذي قاله البخاري قاله 17ِل َما يـَْهَجُعوَن} [الذار�ت: ِمَن اللَّيْ 

»: العني«ويف كتاب ».اجملاز« عن ابن عباس وأبو عبيدة يف» تفسريه« إمساعيل بن أيب ز�د يف
هجع الرجل يهجع هجوًعا، وهو النوم ابلليل دون النهار، ورجل هاجع من قوم هجع وهجوع، 

 مرأة هاجعة من نسوة هجع وهواجع وهاجعات.وا
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قد يكون اهلجوع بغري نوم، قال زهري بن أيب ُسْلَمى: قفر هجعت هبا ولست بنائم »: احملكم«ويف 
وُهُجوع وَهواِجُع، وَهَواجعات مجع  وذراُع ملقيِة اجلران وساديوقوم ُهجَّع وُهُجوع، ونساء ُهجَّعٌ 

قال أبو عمرو: اهلاجع كل »: أفعال ابن طريف«از: هاجعون. ويف للقز » اجلامع«اجلمع. ويف 
التـَّْهَجاُع النومة اخلفيفة. قال أبو قيس بن األسلت: قد عّصت البيضة »: الكامل«ئم. ويف �

هللَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن حدَّثنا َعْبُد ا - 1145رأسي فما أطعم نوما غري هتجاع 
َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ْن َأِيب َسَلَمَة، َوَأِيب َعْبِد اهللَِّ اَألَغرِّ، َعْن ِشَهاٍب، عَ 

َلٍة ِإَىل السَّمَ «قَاَل:  َقى ثـُُلُث اللَّْيِل اآلِخُر فيَـقُ يـَْنِزُل رَبـَُّنا تـََباَرَك َوتـََعاَىل ُكلَّ لَيـْ َيا ِحَني يـَبـْ نـْ وُل: اِء الدُّ
] هذا 1145¦[خ». ُأْعِطَيُه، َمْن َيْستَـْغِفُرِين فََأْغِفَر َلهُ َمْن َيْدُعوِين، فََأْسَتِجيَب َلُه َمْن َيْسأَُلِين فَ 

ث الليل شطر الليل أو ثل«ويف لفظ: ».ثلث الليل األول«احلديث خرجه الستة. وعند مسلم: 
يبقى ثلث الليل حني % «190ص  2وقال الرتمذي: أصح الروا�ت:%ج ».اآلخر
يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صالة  حىت»: «النزول«وعند الدارقطين يف كتاب ».اآلخر
إذا مضى شطر الليل أو «ويف رواية: ».حني يبقى نصف الليل اآلخر«ويف رواية: ».الصبح

ر كان أصحاب رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يفضلون صالة آخ  فلذلك«ويف رواية: ».ثلثاه
أال َسِقيم «ويف رواية: ».لإذا مضى ثلث الليل أو نصف اللي«ويف رواية: ».الليل على أوله

من ذا الذي َيستَـْرزُِقين فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر «ويف رواية: ».َيسَتْشِفي فُيشَفى
احلديث. ويف لفظ: » �دى مناٍد من السماء: من ذا الذي يدعوين«ويف رواية: ».فأكشفه عنه

 ».يقرض غري عدمي مث يبسط يديه فيقول: من«ويف لفظ: ».من يقرض غري عدمي وال ظلوم«
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ينزل ربُّنا عزَّ وجلَّ كل ليلة إىل السماِء الدُّنيا فيقول أ� امللك أ� امللك ثالاًث، من «ويف لفظ: 
، مث يقول: مر أببواب السماء ففتحتهبط إىل هذه السماء، مث أ«احلديث. ويف لفظ: » يسلين

احلديث. ويف حديث علي بن أيب » ث أغيثه، هل من مضطر أكشف عنه ضرههل من مستغي
إن هللا عزَّ وجلَّ ينزل يف كل ليلة مجعة من أول الليل إىل آخره إىل السماء الدنيا، ويف «طالب: 

ن اتئب ل من سائل فأعطيه؟ هل مسائر الليايل يف الثلث اآلخر من الليل، فيأمر ملًكا ينادي: ه
رواه من ».من مستغفر فأغفر له؟ � طالب اخلري أقبل، و� طالب الشر أقصرفأتوب عليه؟ هل 

حديث إمساعيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني، قال: حدثين عمُّ أيب احلسُني 
بيه عن علي. ورواه بن موسى، عن أبيه، عن جده جعفر، عن أبيه، عن علي بن احلسني عن أ



اق، حدَّثنا عمِّي عن عبد هللا بن أيب رافع، عن أبيه عنه، ولفظه: صاٍحل من حديث ابن إسح بسند
ويف حديث جبري بن ».هبط هللا جلَّ وعزَّ إىل مساِء الدنيا فلم يزل هنالك حىت يطلع الفجر«

 ويف حديث جابر بن».دنياينزل هللا تبارك وتعاىل كلَّ ليلٍة إىل السماء ال«مطعم بسند صحيح: 
ث سلمة بن أسلم، عن حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن، عن عبد الرمحن عبد هللا ورواه من حدي

أال عبٌد من عبادي يدعوين فأستجيب له، أو ظامل لنفسه «بن كعب بن مالك عنه بلفظ: 
أال عان يدعوين فأفك  فيدعوين فأغفر له، أو ُمَقرتَّ عليه فأرزقه، أال مظلوم َيستنصرين فأنصره،

ص  2حديث إبراهيم اهلََجري عن األحوص عنه.%ج  وحديث ابن مسعود من».نهع
%وحديث أيب سعيد من رواية جرير عن منصور عن أيب إسحاق عن األغر. ويف حديث 191

عامر اجلهين من رواية علي بن املبارك: حدَّثنا حيىي بن أيب كثري حدَّثنا هالل بن أيب ميمونة أن 
ينزل هللا عزَّ  -أو قال: نصف الليل  - إذا مضى ثلث الليل«فظ: اء بن يسار حدثه عنه بلعط

 احلديث.» وجلَّ فيقول: ال أسأل عن عبادي أحًدا غريي
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قال الدارقطين: وراه مجاعة منهم الدَّستوائي، واألوزاعي، وأابن العطار، عن حيىي عن هالل بن 
 عليه وسلَّم، وهو احملفوظ. لنيب صلَّى هللاُ أيب ميمونة عن عطاء عن رفاعة بن عرابة اجلهين عن ا

وسألت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ما ساعة أقرب إىل هللا عزَّ «ويف حديث عمرو بن عنبسة: 
وجلَّ من ساعة؟ قال: � عمرو، لقد سألت عن شيء ما سألين عنه أحد قبلك، إن الرب تعاىل 

يف حديث عثمان بن العاص الثقفي و ».رك والبغييتدىل من جوف الليل فيغفر إال ما كان من الش
احلديث. » ينادي مناٍد كل ليلة: هل من داٍع فأستجيبَ «من رواية علي بن زيد عن احلسن عنه: 

ويف حديِث أيب الدرداء من حديث ز�دة بن حممد، عن حممد بن كعب، عن فضالة بن عبد هللا 
من الليل، فيفتح الذكر يف الساعة ساعات يبقني إن هللا عزَّ وجلَّ ينزل يف ثالث «األنصاري عنه: 

األوىل الذي مل يره غريه، فيمحو هللا ما يشاء ويثبت، مث ينزل يف الساعة الثانية إىل جنة عدن، 
احلديث. ويف » فيقول: طوىب ملن دخلك، مث ينزل يف الساعة الثالثة إىل مساء الدنيا مبالئكته

ميد بن يزيد بن سلمة، عن أبيه عن ي عن عبد احلحديث علي بن عاصم: أخرب� عثمان الليث
يهبط هللا عزَّ وجلَّ ثلَث الليل إىل مساء الدنيا، «جدِّه، مسعت النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يقول: 

أبو العباس أمحد بن حممد، أخرب� » النزول«احلديث. أخرب� جبميع كتاب » فيبسط يده أال داع
أبو القاسم ذاكر بن كامل بن غالب اخلفاف، أخرب� ليه، أخرب� احلافظ يوسف بن خليل مساًعا ع

أبو عبد هللا حممد بن عبد الباقي الدوري، أخرب� أبو بكر حممد بن عبد امللك بن بشران، قراءة 



عليه، أخرب� الدارقطين، وذكر نزوله جلَّ وعزَّ يف ليلة نصف شعبان عن أيب بكر الصديق من 
حممد عن أبيه أو عمه عنه. وعن معاذ من طريق ن القاسم بن حديث الصعب بن أيب ذئب ع

%صاحل. وعن عائشة من رواية احلجاج 192ص  2جيدة. وعن أيب ثعلبة اُخلَشين بسند%ج 
 بن أرطأة. وعن أيب موسى األشعري من رواية ابن هليعة.
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ثنا شجاع بن الوليد، وعن أم سلمة رواه عن أيب بكر النيسابوري، حدَّثنا حممد بن إسحاق، حدَّ 
هللا جلَّ وعزَّ فيه إىل السماء  يوم ينزل«ا قالت: حدَّثنا سليمان بن مهران عن أيب صاحل عنها أ�

َلَكائي من حديث زيد أيب أُنَيسة، ».الدنيا، قيل أي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة وروينا يف كتاب الالَّ
إن هللا «عبد هللا بن عباس يقول:  عن طارق بن عبد الرمحن، قال: مسعت سعيد بن جبري عن

» ل من الليل فيهبط إىل مساء الديناتعاىل ينزل يف شهر رمضان كل ليلة إذا ذهب الثلث األو 
احلديث. وقال: رواه عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عشرون نفًسا. وقال ابن اجلوزي: ويف الباب 

ألمحد بن حنبل بسند صحيح عن عبد » الردة وعذاب القرب«عن النواس بن مسعان. ويف كتاب 
َلماين أنه قال: ما من ليلة إال وين زل هللا تعاىل إىل السماء، وما من مساء إال وله الرمحن بن البَـيـْ

فيها كرسي، فإذا نزل إىل السماء خرَّ أهلها سجوًدا حىت يرجع، فإذا لقي السماء الدينا أَتطَّطت 
احلديث. وأما قول عياض وغريه: الذي عليه » ديهورعدت من خشية هللا تعاىل، وهو ابسط ي

إن أراد بذلك حديث أيب هريرة » ثلث الليل«ار: شيوخ أهل احلديث والذي تظاهرت عليه األخب
فغري جيد؛ ألن الدارقطين ذكر أن يف رواية حممد بن عمرو بن علقمة وحيىي بن أيب كثري عن أيب 

 سعيد، وسعيد بن مرجانة، وأيب صاحل ، وكذا يف حديث سعيد بن أيب»نصف الليل«سلمة: 
وإن أراد غريه فكذلك أيًضا؛ ألن يف  السمان، وحبيب بن أيب اثبت عن األغر عن أيب هريرة.

، وحديث جابر ورفاعة بن عرابة عن »الشطر«، ويف لفظ: »النصف«حديث أيب سعيد اخلدري: 
أبن النزول يكون يف النصف،  النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كذلك. ومجع عياض بني الروايتني

 والقول يف الثلث.
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وقال النووي: حيتمل أن يكون سيد� حممد صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أعلم أبحد األمرين فأخرب به، مث 
قلهما مجيًعا، ومسع أبو سعيد خرب أعلم ابآلخر يف وقت آخر فأخرب، فسمع أبو هريرة اخلربين فن



عيد أيًضا به مع أيب هريرة كما يف مسلم. انتهى. قد أسلفنا أن أاب سالثلث األول فقط فأخرب 
%يظهر من هذا أن هذا حبسب املطالع، فقوم عندهم 193ص  2روى النصف، والذي%ج 

عم أبو بكر بن ُفوَرك نصف الليل، وهو عند آخرين ثلث، وعند آخرين ثلثا، وهللا تعاىل أعلم. وز 
ضبطه  بضم الياء، ويذكر أنه» يُنزل«صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  أن بعض أهل النقل رواه له عن النيب

عمَّن مسع منه من الثقات الضابطني. وقال القرطيب: قيَّده بعض الناس بضم الياء، يعدى إىل 
مث «على صحة هذا ما يف النسائي: مفعول حمذوف، أي ينزل هللا عزَّ وجلَّ ملًكا، قال: والدليل 

، »ف الليلابب الدعاء نص«يث. وزعم ابن بطال أنه ترجم هلذا احلديث: احلد» �مر منادً� يقول
قال: وليس يف احلديث نصف الليل. انتهى كالمه. قد بيَّنا أن نصف الليل يف بعض طرقه، فال 

عاء، وليس يف احلديث صالة، وجياب: إيراد عليه إًذا. وأورد بعضهم أن التبويب يف الصالة والد
َم َأوََّل اللَّْيِل اَبُب َمْن �َ ».حىت ينصرف القارئ من صالة الصبح«احلديث:  أب� قد قدمنا قوله يف

ْرَداِء: َمنْ، فـََلمَّا َكاَن ِمْن آِخِر اللَّْيِل، قَاَل: ُقْم، قَاَل النَِّيبُّ   صلَّى َوَأْحَيا آِخَرُهَوقَاَل َسْلَماُن ِألَِيب الدَّ
 ».َصَدَق َسْلَمانُ «ُهللا عليه وسلَّم: 
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هذا التعليق أخرب� به املسند املعمر: صاحل بن خمتار اَألْشَنوي الصويف، رمحه هللا تعاىل، قراءة عليه 
اءة عليه، أخرب� أبو الفرج حيىي بن حممود وأ� أمسع، أخرب� أبو العباس أمحد بن عبد الدائم قر 

خرب� أبو حممد السمرقندي الثقفي، أخرب� احلافظ أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين، أ
نا أبو حفص احلافظ بنيسابور، أخرب� عبد الصمد بن نصر، أخرب� أبو العباس الَبْخَرتي، حدَّث

بن عون حدَّثنا أبو الُعَميس عن عون بن أيب ُجَحيفة  البخرتي حدَّثنا حممد بن بشار حدَّثنا جعفر
بني سلمان وأيب الدرداء، فزار سلمان أاب عن أبيه قال: آخى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 

أاب الدرداء ليس له حاجة يف  الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذِّلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك
 2رداء قرَّب إليه طعاًما وقال: كل فإين صائم، قال: ما أ� آبكل%ج الدنيا، فلما جاء أبو الد

هب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: من، %حىت أتكل، فأكل، فلما كان الليل ذ194ص 
مان: قم اآلن، فقاما فصليا، مث ذهب يقوم فقال له: من، فنام، فلمَّا كان عند الصبح قال له سل

وإن لربك عليك حًقا، وإن لضيفك عليك حًقا، وإن ألهلك  فقال: إن لنفسك عليك حًقا،
 عليه وسلَّم فذكرا ذلك له فقال: عليك حًقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتيا النيب صلَّى هللاُ 

البخاري  وملا خرَّجه أبو عيسى عن بندار قال: هذا حديث صحيح، وخرجه».صدق سلمان«
 أيضا مسنًدا يف كتاب األدب من صحيحه.
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ِد، قَاَل: َسأَْلُت حدَّثنا أَبُو الَولِيِد، وُسَلْيَماُن، حدَّثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َعِن اَألْسوَ  - 1146
َكاَن يـََناُم َأوََّلُه َويـَُقوُم آِخَرُه، «ُة النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم اِبللَّْيِل؟ قَاَلْت: َعاِئَشَة َكْيَف َكاَنْت َصالَ 

ٌة، اْغَتَسَل َوِإالَّ تـََوضَّأَ فـَُيَصلِّي، مثَُّ يـَْرِجُع ِإَىل ِفَراِشِه، فَِإَذا َأذََّن املَُؤذُِّن َوَثَب، فَِإْن َكاَنت له َحاجَ 
] قال اإلمساعيلي: هذا حديث يغلط يف معناه األسود، فإن األخبار 1146¦[خ». َوَخَرجَ 

اجلياد: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وأمر بذلك من سأله. اَبُب ِقَياِم رََمَضاَن 
م يف: الصالة قاعًدا ووجد َوَغْريِهحديث عائشة تقدم يف ابب كيف كانت صالته، والثاين تقدَّ 

ة عند الطُُّهوِر اِبللَّْيِل َوالنـََّهاِرَوَفْضِل الصََّالِة بـَْعَد الُوُضوِء اِبللَّْيِل َوالنـََّهاِر خفة. اَبُب َفْضِل الصال
، َعْن َأِيب حدَّثنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر، حدَّثنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن َأِيب َحيَّاَن، َعْن َأِيب زُْرَعةَ  - 1149

َرَة َأنَّ النَِّيبَّ صلَّى هللاُ  ْثِين أبَِْرَجى َعَمٍل « عليه وسلَّم قَاَل لِِبَالٍل: ُهَريـْ ِعْنَد َصَالِة الَفْجِر َ� ِبَالُل َحدِّ
ْعُت َدفَّ نـَْعَلْيَك بـَْنيَ يََديَّ ِيف اجلَنَّةِ  ْلُت َعَمًال َأْرَجى فَقاَل: َما َعمِ » َعِمْلَتُه ِيف اِإلْسَالِم، فَِإّينِ مسَِ

ْر َطُهورًا، ِيف َساَعِة لَْيٍل وال نـََهاٍر، ِإالَّ َصلَّْيُت ِبَذِلَك الطُُّهوِر َما ُكِتَب ِيل َأْن ِعْنِدي: َأّينِ َملْ أََتَطهَّ 
] زعم أبو مسعود الدمشقي وأبو العباس الطرقي وأبو بكر احلميدي أن 1149¦ُأَصلَِّي. [خ

ص  2 ل، فينظر يف مسلم فإين مل أره، وهللا تعاىل أعلم.%جمسلًما أخرجه يف الفضائ
%والذي رأيُت أن النسائي خرَّجه عن حممد بن عبد هللا املَْخَرمي عن أيب أسامة. ويف 195

 ».حفيف نعليك»: «صحيح أيب بكر اإلمساعيلي«
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ارحة اجلنة فسمعت � بالل، مب سبقتين إىل اجلنة؟ دخلت الب«وعند احلاكم على شرط الشيخني: 
ت قط إال صليت بلفظ: ما أذن» صحيحه«احلديث. وخرَّجه ابن خزمية يف » خشخشتك أمامي

ركعتني، وما أصابين حَدٌث إال توضأت عندها، فقال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم هبذا. 
: بفتح الدال املهملة وتشديد الفاء، قال ابن ِسيَده: الدَّفيف: َسريٌ  ، َدفَّ َيِدفُّ َدفيًفا.  والدَّفُّ َلنيِّ

أدف ضرب جنبيه جبناحيه، وقيل: هو إذا ودفَّ املاشي: جدَّ على وجه األرض، ودفَّ الطائر و 
أن حديث بالل هذا: » املغيث«حرك جناحيه ورجاله يف األرض. وزعم أبو موسى املديين يف 

» التتمة«ذكره صاحب أي حفيفهما وما حيس من صوهتما عند وطئهما، » مسعت َدفَّ نعليك«
املهملة، ومعنامها قريبان،  ابلذال املعجمة، وأصله السري السريع، وقد يقال: دف نعليك ابلدال

بضم الدال املهملة يعين ». ُدوي نعليك«انتهى. يؤيد هذا ما رواه اإلمساعيلي ورواه ابن السََّكن: 



ٍل أو نـََهاٍر ِإالَّ َصلَّْيُت) من يرى أن كل صالة الصوت. وقد يستدل بقوله: (َملْ أََتَطهَّْر ِيف َساَعِة لَيْ 
 وقات املكروهة. اَبُب َما ُيْكَرُه ِمَن التَّْشِديِد ِيف الِعَباَدةِ هلا سبب تصلى، وإن كانت يف األ
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ْن أََنِس ْبِن حدَّثنا أَبُو َمْعَمٍر، حدَّثنا َعْبُد الَواِرِث، حدَّثنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن ُصَهْيٍب، عَ  - 1150
َما َهَذا « عليه وسلَّم فَِإَذا َحْبٌل لزينب َممُْدوٌد بـَْنيَ السَّارِيـَتَـْنيِ، فـََقاَل: َماِلٍك: َدَخَل النَِّيبُّ صلَّى هللاُ 

الَ ُحلُّوُه «م: قَاُلوا: َهَذا َحْبٌل ِلَزيـَْنَب فَِإَذا فـَتَـَرْت تـََعلََّقْت، فـََقاَل النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّ » احلَْبُل؟
ْليَـْقُعدْ  لُِيَصلِّ َأَحدُُكْم َنَشاَطُه، ] ذكر احلميدي هذا احلديث يف أفراد 1150¦[خ». فَِإَذا فـَتَـَر فـَ

يف كتاب الصالة، ورواه عن شيبان عن عبد » صحيح مسلم«البخاري، وهو غري جيد لثبوته يف 
من » سنن أيب داود«ن عبد العزيز. ويف الوارث وعن أيب بكر بن أيب شيبة وزهري عن ابن ُعليَّة ع

ص  2عباد عن ابن ُعليَّة: أن اليت مدَّ هلا احلبل هي محنة بنت جحش.%ج  رواية هارون بن
%وقال ابن اجلوزي: وقيل: إ�ا أم املؤمنني ميمونة. وفيه جواز التنفل يف املسجد؛ ألن يف 196

اليدين يف الصالة. وسيأيت حكمه عن بعض طرقه: أن احلبل كان به. وفيه كراهة االعتماد على 
وقال َعْبُد اهللَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك،  - 1151تعاىل يف ابب استعانة اليد.قريب إن شاء هللا 

صلَّى َعْن ِهَشاِم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة: َكاَنْت ِعْنِدي اْمَرَأٌة ِمْن َبِين َأَسٍد، َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهللَِّ 
َمْه «ْلُت: ُفالَنَُة َال تـََناُم اِبللَّْيِل، تذكر ِمْن َصَالهِتَا، فـََقاَل: قُـ » َمْن َهِذِه؟«ُهللا عليه وسلَّم، فـََقاَل: 

] هذا التعليق 1151¦[خ». َعَلْيُكْم َما ُتِطيُقوَن ِمَن اَألْعَماِل، فَِإنَّ اهللََّ عزَّ وجلَّ الَ َميَلُّ َحىتَّ َمتَلُّوا
ن سعيد القطان عن هشام عن أبيه يف كتاب اإلميان مسنًدا عن حممد بن مثىن، عن حيىي ب رواه

وقال أبو نعيم األصبهاين: حدَّثنا أبو بكر بن خالد، حدَّثنا ».أحب الدين إىل هللا أدوُمه«ولفظه: 
 حممد بن غالب حدَّثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك.
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ابن وهب حدَّثنا مالك به. ورواه مسلم يف  موسى حدَّثنا يونس حدَّثناوقال اإلمساعيلي: أخربنيه 
ين عروة فذكره. عن حممد بن مسلم عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخرب » صحيحه«

وقد جاء مبيًنا يف غِري ما روايٍة: أن هذه املرأة امسها احلوالء بنت تـَُوْيت. اَبُب َما ُيْكَرُه ِمْن تـَْرِك 
 ْيِل ِلَمْن َكاَن يـَُقوُمهُ ِقَياِم اللَّ 
، َوَحدََّثِين  - 1152 ُر، َعِن اَألْوزَاِعيِّ ُحمَمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل، حدَّثنا  حدَّثنا َعبَّاُس ْبُن احلَُسْنيِ، حدَّثنا ُمَبشِّ



، َحدََّثِين َحيَْىي ْبُن َأِيب َكِثٍري، َحدََّثِين أَبُو سَ  ، حدَّثنا اَألْوزَاِعيُّ َلَمَة َحدََّثِين َعْبُد اهللَِّ ْبُن َعْمِرو َعْبُد اهللَِّ
، َال َتُكْن ِمْثَل ُفَالٍن َكاَن يـَُقوُم َ� َعْبَد ا«ْبِن الَعاِص قَاَل ِيل َرُسوُل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  هللَِّ

 ]1152¦[خ». اللَّْيَل، فـَتَـَرَك ِقَياَم اللَّْيلِ 
، َحدََّثِين َحيَْىي، َعْن ُعَمَر ْبِن احلََكِم ْبِن  َوقَاَل ِهَشاٌم: حدَّثنا اْبُن َأِيب  الِعْشرِيَن، حدَّثنا اَألْوزَاِعيُّ

 َة ِمثْـَلُه.ثـَْواَبَن، َحدََّثِين أَبُو َسَلمَ 
عن ابن أيب حسان وحممد بن حممد، قاال: حدَّثنا » مستخرجه«هذا التعليق رواه اإلمساعيلي يف 

 ن أيب العشرين، حدَّثنا األوزاعي فذكره.هشام بن عمار، حدَّثنا عبد احلميد ب
 ام به.وقال أبو نعيم: حدَّثنا أبو احلسني حممد بن املظفر، حدَّثنا حممد بن ُخَرمي، حدَّثنا هش

وقال ابن أيب حامت عن أبيه وسأله عنه: الناس يقولون حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة ال يدخلون 
 حيىي عنبينهما عمر، قال: وأحسب أن بعَضهم قال 
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 حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة، عن عبد هللا عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.

. قال: واَتبـََعُه َعْمُرو ْبنُ   َأِيب َسَلَمَة، َعِن اَألْوزَاِعيِّ
، قال: حدَّثنا أمحد بن يوسف »صحيح مسلم«يعين اتبع ابَن أيب العشرين، وهي مذكورة يف 

 ن أيب سلمة عن األوزاعي.حدَّثنا عمرو ب

)1/437( 

 

ورواها البيهقي من غري طريق عبد هللا بن حممد بن أيب مرمي وأمحد بن عيسى التنيسي، كالمها عن 
 عمرو بن سلمة.

ومبشر بن إمساعيل والوليد بن مسلم وحيىي بن  وعند الدارقطين: رواه عن األوزاعي ابُن املبارك
، وعيسى بن يونس وعمر بن عبد هللا الدمشقي، وشعيب بن إسحاق والوليد بن  عبد هللا الَبابُليتِّ

 ىي عن أيب سلمة من غري واسطة.مزيد، فقالوا: حي
ورواه عنه عن حيىي عن عمر بن احلكم بشر بن بكر، عند النسائي وعقبة بن علقمة عند 

 مساعيلي كرواية ابن أيب العشرين.اإل
 الباب الذي بعده تقدم حديثه.

 َمْن تـََعارَّ ِمَن اللَّْيِل َفَصلَّىاَبُب َفْضِل 
ُر ْبُن حدَّثنا َصَدَقُة ْبُن الَفْضلِ  - 1154 ، َحدََّثِين ُعَميـْ ، َأْخبَـَرَ� الَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، عن اَألْوزَاِعيُّ

لنَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم اَدُة ْبُن َأِيب ُأَميََّة، [َحدََّثِين ُعَباَدُة ْبُن الصَّاِمِت]، َعِن اَهاِنٍئ، َحدََّثِين ُجنَ 



، فـََقاَل: َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه املُْلُك َوَلُه احلَْمُد، َوُهَو َمْن تـََعارَّ ِمَن اللَّْيلِ «أنه قَاَل: 
، َواهللَُّ َأكْ َعَلى   ، َوُسْبَحاَن اهللَِّ ، مثَُّ قَاَل: ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، احلَْمُد هلِلَِّ بَـُر، َوالَ َحْوَل َوالَ قـُوََّة ِإالَّ اِبهللَِّ
 ]1154¦[خ». اْغِفْر ِيل، َأْو َدَعا، اْسُتِجيَب َلُه، فَِإْن تـََوضَّأَ َوَصلَّى قُِبَلْت َصالَتُهُ  اللَُّهمَّ 

 عن الوليد بن مسلم حدَّثنا األوزاعي.»: ابن ماجهسنن «يف 
 ديث حسن غريب صحيح، وُجَنادة صحايب.وملا خرَّجه أبو عيسى قال: ح

ساين عند انتباهي من النوم مث منت فجاءين جاٍء فقرأ وقال الِفَرْبري: أجريت هذا الدعاء على ل
 ].24وا ِإَىل ِصَراِط اْحلَِميِد} [احلج: هذه اآلية: {َوُهُدوا ِإَىل الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُهدُ 
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ث رواه يوسف بن عدي عن َعثَّام عن هشام ت أيب وأاب زرعة عن حديوقال ابن أيب حامت: سأل
 الواحد القهَّار، رب كان إذا تعارَّ من الليل قال: ال إله إال هللا«عن أبيه عن عائشة يرفعه: 

 ».السماوات واألرض وما بينهما العزيز الغفار
 فقاال: هذا خطأ إمنا
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يقول هذا، هكذا رواه جرير، وقال أبو زرعة: حدَّثنا يوسف  هو هشام بن عروة عن أبيه أنه كان
 بن عدي هبذا احلديث، وهو منكر.
ليُم، يَِعرُّ ِعَرارًا، َوعارَّ معارًَّة ِعَرارًا، صاح، والتَّعارُّ: السهر قوله (تـََعارَّ) قال ابن ِسيَده: َعرَّ الظَّ 

 والتقلب على الفراش ليًال مع كالم، وهو من ذلك.
 يقال منه: تـََعارَّ يـَتَـَعارُّ، ويقال: ال يكون ذلك إال مع كالم وصوت.»: وعبامل«ويف 

 وقال يعقوب: ال يقال َعرَّ الظَّليُم.
: ظاهر احلديث أن (تـََعارَّ) استيقظ؛ ألنه قال تعار، فقال: فعطف القول ابلفاء وقال ابن التني

 على تعار.
مع كالم يرفع به صوته عند انتباهه ومتطية،  وقيل: تعارَّ تقلب يف فراشه، وال يكون إال يقظة

 وقيل: األنني عند التمطي أبثر االنتباه.
ر، فقال قوم: انتبه، وقال قوم: تكلم، وقال وعن ثعلب فيما حكاه الزاهد: اختلف الناس يف تعا

 قوم: علم، وقال بعضهم: متطَّى وأنَّ.
َثُم ْبُن َأِيب حدَّثنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، حدَّثنا اللَّيْ  - 1155 ُث، َعْن يُوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخبَـَرِين اهلَيـْ

َرَة، َوُهَو يـَُقصُّ قائما َع َأاَب ُهَريـْ يقول ِيف َقَصِصِه، َوُهَو َيْذُكُر َرُسوَل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه  ِسَناٍن، مسَِ



. يـَْعِين بِ » ِإنَّ َأًخا َلُكْم َال يـَُقوُل الرََّفثَ «وسلَّم:  َذِلَك َعْبَد اهللَِّ ْبَن َرَواَحَة َوِفيَنا َرُسوُل اهللَِّ
 ]1155¦[خ

ُلو ِكَتابَُه ... ِإَذا ا  ْنَشقَّ َمْعُروٌف ِمَن الَفْجِر َساِطعُ َوِفيَنا َرُسوُل اهللَِّ يـَتـْ
 َأرَاَ� اهلَُدى بـَْعَد الَعَمى فـَُقُلوبـَُنا ... ِبِه ُموِقَناٌت َأنَّ َما قَاَل َواِقعُ 
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َبُه َعْن ِفَراِشِه ... ِإَذا اْستَـثْـَقَلْت اِبْلُمْشرِِكَني املََضاِجعُ   يَِبيُت ُجيَاِيف َجنـْ
َرَة.اَتبـََعُه ُعَقْيٌل، َوقَاَل الزُّبـَْيِديُّ: َأْخبَـَرِين    الزُّْهِريُّ، َعْن َسِعيٍد، َواَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـْ

ا َلُكْم َال يـَُقوُل الرََّفَث) هو سيد� حممد رسول هللا صلَّى ُهللا عليه قال ابن بطال: القائل (ِإنَّ َأخً 
ألن ميتَأل جوُف أحدكم «الشعر كحسن الكالم حممود، وأن قوله: وسلَّم، وفيه داللة أن حسن 

، يعين احلديث املشهور املروي عن مجاعة من الصحابة، »قيًحا حىت يَرِيِه، خري له أن ميتلئ شعًرا
 هريرة عند البخاري، وابن أيب وقاص عند مسلم، وأبو الدرداء عند منهم أبو
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 درداء حممول على شعر فيه ابطل وَهْجر.ابن أيب عدي، وأبو سعيد وال

ُ فيه الشعر اجلائز من غريه: أن مالك بن » معجمه«بغوي يف وقد ذكر أبو القاسم ال حديثًا يبنيِّ
ر جييش يف صدري فما أتمرين؟ فقال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: عمري قال: � رسول هللا، إن الشع

يعين املمنوع » قتك، وما سوى ذلك فهو شعرقل الشعر يف زوجك، يف أمتك، يف مجلك، يف �«
ن أيب ميسرة، حدَّثنا يعقوب الزهري حدَّثنا أبو صخر واصل بن يزيد منه، رواه عن حممد ب

 لك بن عمري فذكره مطوًال.السلمي حدَّثنا أيب وعموميت عن جدي ما
 حديث ابن عمر تقدَّم يف نوم الرجال يف املسجد.
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كان ال يدع أربًعا قبل «اَبُب املَُداَوَمِة َعَلى رَْكَعيتَِ الَفْجرِحديث َعاِئَشَة تقدم عن قرب، وفيه: 
عاهًدا منه كن على شيٍء من النوافل أشد تمل ي«ويف لفظ: ».الظهر، وركعتني قبل صالة الغداة

كان يصلِّي «ويف لفظ: ».ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها«ويف لفظ: ».على ركعيت الفجر
ويف لفظ: ».إذا طلَع الفجر صلَّى ركعتني«وعن حفصة عند الشيخني: ».ركعيت الفجر وخيفِّفهما

أبو حممد  يب داود بسند ليس ابلقوي قالهوعن أيب هريرة عند أ».ال يصلي إال ركعتني خفيفتني«



وعند أيب عبد ».ال تدعوا ركعيت الفجر ولو طردتكم اخليل«أيًضا ابن القطان: اإلشبيلي، وضعَّفه 
أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أمر ابلركعتني قبل صالة «الرمحن النسائي بسند ضعَّفه ابن القطان: 

وعند ».تطلع الشمس ركعيت الفجر فليصليهما بعدما من مل يصلِّ «وعند الرتمذي: ».الفجر
احلديث. وخرَّجه أيًضا ابن خزمية يف » من نسي ركعيت .. «شرط الشيخني:  احلاكم على

لو «وابن حبان. وعند أيب داود من حديث أيب ز�دة الكندي عن بالل يرفعه: » صحيحه«
وعن قيس بن ».ركعيت الفجر أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأمجلتهما؛ يعين

ليه وسلَّم يصلي بعد صالة الصبح ركعتني فقال: � رسول هللا صلَّى ٍد ورآه النيب صلَّى ُهللا عقـَهْ 
ُهللا عليه وسلَّم، إين مل أكن صليت الركعتني اللتني قبلهما فصليتهما اآلن، فسكت صلَّى هللاُ عليه 

ة يف %مبتَّصل. وخرَّجه ابن خزمي200ص  2وسلَّم. قال الرتمذي: ليس هذا احلديث%ج 
ن الركعتان؟ قال: � رسول هللا، ركعتا الفجر، مل أكن صلَّيتهما، فهما ما هاات«ولفظه: » صحيحه«

وقال: » ال صالة بعد الفجر إال سجدتني«وعن ابن عمر يرفعه: ».هااتن، قال: فسكت عنه
ن وعن عائشة واب».ر النـََّعمهلما أحبُّ إيلَّ من محُُ «عن عمر: » املصنف«حديث غريب. ويف 

وحدَّثنا معاذ عن أشعث: كان ».جر فإن فيهما اخلري والرغائبحافظوا على ركعيت الف«عمر: 
 احلسن يرى الركعتني قبل الفجر واجبتني.
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قال القرطيب: وهذا قول شاذ ال أصل له، والذي عليه مجاعة العلماء أ�ما سنة. وقال بعضهم: 
قِّ »: دالقواع«مها من الرغائب. وقال ابن رشد يف  ْجَعِة َعَلى الشِّ اتفقوا على أ�ما سنة. اَبُب الضِّ

 اَألْميَِن بـَْعَد رَْكَعيتَِ الَفْجرِ 
يَزِيَد، حدَّثنا َسِعيُد ْبُن َأِيب أَيُّوَب، َحدََّثِين أَبُو اَألْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة،  ْبُن حدَّثنا َعْبُد اهللَِّ  - 1160

صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى رَْكَعيتَِ الَفْجِر اْضَطَجَع َعَلى ِشقِِّه َكاَن النَِّيبُّ «َعْن َعاِئَشَة: 
ل الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل يلي: وقا] قال اإلمساع1160¦[خ». اَألْميَنِ 

 حدَّثنا عن أيب األسود. هذا احلديث أخربنيه الكاغدي، حدَّثنا أبو زرعة، حدَّثنا حيىي بن بكري
الليث. وملا روى البيهقي حديث عائشة هذا من طريق معمر عن الزهري عن عروة بز�دة: 

وكذلك رواه عمرو بن احلارث واألوزاعي ي. قال: قال: أخرجه البخار » حىت �تيه املؤذن«
ويونس بن يزيد وابن أيب ذئب وشعيب عن الزهري، وكذلك قاله أبو األسود عن عروة عن 

فهم مالك بن أنس فيما رواه حيىي بن حيىي بذكر االضطجاع بعد الوتر. قال عائشة، وخال
نقل مالك أحدمها ونقل فوظني فالبيهقي: والعدد أوىل ابحلفظ من الواحد، وحيتمل أن يكو� حم



الباقون اآلخر، وقد قال حممد بن حيىي الذهلي: الصواب االضطجاع بعد الركعتني. ويف كتاب 
حلجاج: َوِهَم مالك يف ذلك، وخولف فيه عن الزهري، مث ذكر مجاعة رووا ملسلم بن ا» التمييز«

واحتجوا حبديث اع سنة، االضطجاع بعد الركعتني. وقال أبو عمر: ذهب قوم إىل أن االضطج
قال: هكذا قال كل من روى هذا احلديث عن ».إذا ركع ركعيت الفجر اضطجع«ابن شهاب: 

إذا سكت املؤذن من صالة الفجر وتبنيَّ له%ج «م: ابن شهاب إال مالك بن أنس. وعند مسل
 ».%الفجر وجاءه املؤذن قام فركع ركعتني خفيفتني مث اضطجع على شقه األمين201ص  2
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مبا روي عن أيب هريرة قال رسول هللا  -وهو ابن حزم  -استدلَّ من قال بوجوب االضطجاع 
خرجه ابن خزمية » نهعيت الفجر فليضطجع على مييإذا صلى أحدكم رك«صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

عن بشر بن معاذ حدَّثنا عبد الواحد بن ز�د حدَّثنا األعمش عن أيب صاحل عنه. وقال الرتمذي 
وخرجه من هذه الطريق وأبو علي الطوسي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

ضطجاع أمحد بن حنبل يسأل عن اال ، وقال األثرم: مسعت»صحيحه«وخرَّجه أيضا ابن حبان يف 
قيل: ِملَ َملْ  -كأنه مل يعبه إن فعله-بعد ركعيت الفجر فقال: ما أفعله أ�، وإن فعله رجل مث سكت 

أتخذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثبت. قلت: حديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة؟ 
 ُكَدينة  حدَّثنا أبو الصلت عن أيبقال: رواه بعضهم مرسًال. وقال أبو طالب: قلت أليب عبد هللا

، فقال: »أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم اضطجع بعد ركعيت الفجر«عن سهيل عن أيب هريرة: 
شعبة ال يرفعه. قلت: فإن مل يضطجع عليه شيء؟ قال: ال، عائشة ترويه، وابن عمر ينكره. 

به عن  بذاك. قلت: إن األعمش حيدثوقال املَرُّوذي: قال أبو عبد هللا: حديث أيب هريرة ليس 
قال إبراهيم بن احلارث: »: علل اخلالل«أيب صاحل عنه؟! قال: عبد الواحد وحَده حيدث به. ويف 

سئل أبو عبد هللا عن االضطجاع بعد ركعيت الفجر فقال: ما أفعله، وإن فعله رجل فحسن. وقال 
عمش وأيب عه أبو صاحل منه، وبني األحديث أيب هريرة معلول مل يسم»: العارضة«ابن العريب يف 

صاحل كالم. وقال احلافظ املنذري: قيل: إن أاب صاحل مل يسمع هذا احلديث من أيب هريرة. وقال 
البيهقي: األوىل يف رواية أيب هريرة حكاية فعله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الذي رواه حممد بن إبراهيم 

ى ُهللا عليه وسلَّم كان أن رسول هللا صلَّ «ن احلكم: عن أيب صاحل مسعت أ� هريرة حيدث مروان ب
قال املنذري: ذهب مجهور ».يفصل ركعتيه من الفجر، وبني الصبح بضجعة على شقه األمين

 العلماء إىل أن هذه الضجعة إمنا كان يفعلها راحة لطول قيام، انتهى.
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جع، وإن كنت مستيقظة إن كنت �ئمة اضط% «202ص  2مستدلني مبا روته عائشة:%ج 
نه أنكرها وقال: هي مبا رواه األثرم من غِري ما وجٍه عن ابن عمر أو ».حدثين صلَّى ُهللا عليه وسلَّم

بسند صحيح » املصنف«بدعة. وعن إبراهيم وأيب عبيدة وجابر بن زيد أ�م أنكروها أيًضا. ويف 
: احصبوه. وعن إبراهيم قال عن سعيد بن املسيب: رأى عمر رجًال اضطجع بعد الركعتني فقال

و احلمار إذا سلم فصل. عبد هللا: ما ابل الرجل إذا صلَّى الركعتني يتمعَّك كما تتمعَّك الدابة أ
قال ابن حزم: صح ذلك. يعين إنكاره أمر عبد هللا، انتهى. وكذا قاله ابن املسيب، وقال 

هبا إن مل يرد هبا أن يفصل  إبراهيم: هي ضجعة الشيطان. وروى ابن القاسم عن مالك: ال أبس
ن خديج وأنًسا كانوا بينهما. كأنه ملح ما روى ابن أيب شيبة عن ابن سريين أن أاب موسى ورافع ب

يضطجعون. وحدَّثنا هشيم أخرب� غيالن بن عبد هللا قال: رأيت ابن عمر فصلى ركعيت مث 
ي حىت يضطجع. اضطجع. وهو أثر ضعيف. وسئل أبو هريرة عن االضطجاع فقال: ال يصل

عن سعيد بن املسيب، والقاسم بن » احمللى«وكان ابن سريين وعروة يضطجعان، وحكاه يف 
وأيب بكر بن عبد الرمحن، وخارجة بن زيد بن اثبت، وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة،  حممد،

ج كما وسليمان بن يسار، وأيب موسى األشعري، وأصحابه، وأيب رافع. انتهىإمنا هو رافع بن خدي
أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان إذا صلى «سبق، قال: وأيب الدرداء. وأما حديث ابن عباس: 

فرواه البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن موسى بن » ركعيت الفجر اضطجع
أيب عائشة، عن رجل، عن سعيد بن جبري، عنه. وقال: رواه غريه عن شعبة، عن موسى، عن 

عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم منقطًعا، وقد روى كريب عن ابن عباس ما دلَّ على أن  سعيد
 عد الوتر، وقد حيتمل يف ذلك ما احتمل برواية مالك املذكورة قبل.اضطجاعه كان ب
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وقال عياض: حديث مالك وابن عباس أن االضطجاع كان قبل ركعيت الفجر، وهو رد ملا ذهب 
أحد يف االضطجاع ال إ�ا سنة، وذهب مالك ومجهور العلماء إىل أ�ا بدعة ومل يقل إليه من ق

قال ».إن كنت مستيقظة حدثين وإال اضطجع«قبلهما أنه سنة فكذا بعدمها، يؤيده قول عائشة: 
القرطيب: هذه ضجعة اسرتاحة، وليست بواجبة عند اجلمهور وال سنة، فكذا بعدمها وال سنة. 

اء أكان ذلك أشار الشافعي إىل أن االضطجاع للفصل بني النافلة والفريضة، وسو »: املعرفة«ويف 
%ابالضطجاع أو التحديث أو التحول عن ذلك املكان أو غريه، 203ص  2الفصل%ج 

واالضطجاع غري متعني لذلك. وهذا يدفع قول النووي: االضطجاع الصحيح أنه سنة. 



نوم؛ ألن القلب يف جهة اليسار، فيكون إذ ذاك واضطجاعه على شقه األمين لئال يستغرق يف ال
فَِإْن ُكْنُت ُمْستَـْيِقَظًة  - 1168لى يساره اسرتاح القلب ودخله النوم. ويف قوهلا:معلًقا، فلو �م ع

 ]1168¦َحدََّثِين. [خ
يرد على من قال: يكره الكالم بعد طلوع الفجر حىت يصلي الصبح إال ما كان من ذكر هللا 

 بو عيسى عن بعض أهل العلم من الصحابة وغريهم.تعاىل، حكاه أ
 د، وإسحاق.قال: وهو قول أمح

 وحكاه ابن أيب شيبة عن ابن مسعود، وسعيد بن جبري، وإبراهيم، وابن عمر، وجابر بن زيد.
كان إذا قضى صالته من «ما يشعر أن اضطجاعه كان بعد الوتر، قالت: » سنن أيب داود«ويف 

مستيقظة حدثين، وإن كنت �ئمة أيقظين وصلى، مث اضطجع فإذا  آخر الليل نظر، فإن كنت
رواه من حديث ابن ». ه املؤذن لصالة الصبح صلى ركعتني خفيفتني مث خيرج إىل الصالةجاء

 عيينة عن أيب النضر سامل، عن أيب سلمة.
 قال البيهقي: هذا خبالف رواية اجلماعة عن أيب سلمة بن عبد الرمحن.

 عن سامل فذكر احلديث عقيب صالة الليل.» املوطأ«خارج قال: ورواه مالك 
 يدي: كان سفيان يشك يف حديث أيب النضر ويضطرب فيه.وقال احلم

 وقد تقدم يف ابب من انتظر اإلقامة طرف منه وحديث عائشة تقدم أيًضا.
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مَّاٍر، َوَأِيب َذرٍّ، َوأََنٍس َوَجاِبِر ْبِن زَْيٍد، َوِعْكرَِمَة، اَبُب َما َجاَء ِيف التََّطوُِّع َمثْـَىن َمثْـَنىَويُْذَكُر َذِلَك َعْن عَ 
نَـتَـْنيِ ِمَن «ْهِريِّ َوقَاَل َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد األَْنَصاِريُّ: الزُّ وَ  َما َأْدرَْكُت فـَُقَهاَء َأْرِضَنا ِإالَّ ُيَسلُِّموَن ِيف ُكلِّ اثـْ

َبُة، حدَّثنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب املََواِيل، َعْن ُحمَمَّدِ  حدَّثنا - 1162هذا التعليق.».صالة النـََّهارِ   قـُتَـيـْ
: َكاَن َرُسوُل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـَُعلُِّمَنا اِالْسِتَخارَ  َة ِيف ْبِن املُْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ

ْنيِ ِمْن َغْريِ ِإَذا َهمَّ َأَحدُُكْم اِبَألْمِر، فـَْليَـرَْكْع رَْكَعتَـ «الُقْرآِن، يـَُقوُل: األُُموِر، َكَما يـَُعلُِّمَنا السُّورََة ِمَن 
%ج  %َأْسَتِخريَُك ِبِعْلِمَك َوَأْستَـْقِدُرَك ِبُقْدرَِتَك، 204ص  2الَفرِيَضِة، مثَُّ لِيَـُقْل: اللَُّهمَّ ِإّينِ

ُم الُغُيو َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك الَعِظيِم، فَِإنََّك تَـ  ِب، اللَُّهمَّ ْقِدُر َوالَ َأْقِدُر، َوتـَْعَلُم َوالَ َأْعَلُم، َوأَْنَت َعالَّ
ٌر ِيل ِيف ِديِين َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري  َأْو قال: َعاِجِل َأْمِري  -ِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنَّ َهَذا اَألْمَر َخيـْ

ْرُه ِيل  -َوآِجِلِه  ِيل ِيف ِديِين  ، مثَُّ اَبِرْك ِيل ِفيِه، َوِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنَّ َهَذا اَألْمَر َشرٌّ فَاْقُدْرُه ِيل َوَيسِّ
فَاْصرِْفُه َعينِّ َواْصرِْفِين َعْنُه، َواْقُدْر ِيل  -َأْو قال: َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِه  -َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري 



َر َحْيُث َكاَن، مثَُّ َأْرِضِين  مث «] عند أيب داود: 1162¦[خ». َوُيَسمِّي َحاَجَتهُ «قَاَل: » اخلَيـْ
 مذي: حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث ابن أيب املوايل.، وقال الرت »رضين
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أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم «وأستاِذه ابن خزمية عن أيب أيوب: » صحيح ابن حبان«ويف 
ب هللا لك، مث امحد ربك وجمِّده، مث مث توضأ فأحسن وضوءك، مث صلِّ ما كت قال له: اْكُتم اِخلطبة،

 -قل: اللهم إنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب، فإن رأيت يل يف فالنة 
يها ابمسها  خريًا يف ديين ودنياي وآخريت، وإن كان غريها خريًا يل منها يف ديين ودنياي  -يسمِّ
ي: عن ابن أيب أوىف قال رسول هللا صلَّى ُهللا وعند الرتمذ».يل هبا أو فاقدرها يل وآخريت، فاقضِ 

من كانت له حاجة إىل هللا تعاىل أو إىل أحد من بين آدم فليتوضأ فليحسن «عليه وسلَّم: 
 الوضوء، مث ليصلِّ ركعتني، مث ليثِن على هللا تعاىل، وليصل على النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، مث

، سبحان هللا رب العرش العظيم، احلمد هلل رب العاملني، أسألك ليقل: ال إله إال هللا احلليم الكرمي
موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسالمة من كل إمث، ال تدع يل ذنًبا إال 

وقال: هذا ».نيغفرته، وال مهًّا إال فرجته، وال حاجة هي لك رضى إال قضيتها، � أرحم الرامح
ناده مقال. قوله: (فـَْليَـرَْكْع رَْكَعتَـْنيِ ِمْن َغْريِ الَفرِيَضِة) قال ابن حديث حسن غريب، ويف إس

العريب: فيه تسمية ما يتعني فعله من العبادات فرائض، وال يسمى به املندوب، وإن كان فيه معىن 
الشرع. قال: و (َأْسَتِخريَُك)  الفرض، وهو التقدير لكنه أمر خص به املكتوب حتًما يف لسان

عل يف لسان العرب على معان؛ منها: سؤال الفعل، فتقدير الكالم: أطلب منك اخلري فيما أستف
مهمت به، واخلري هو كل معىن زاد نفعه على ضره. و (َأْستَـْقِدُرَك): معناه أسألك هبة اخلري 

درًا إال مع الفعل ال قبله، %قال: وفيه داللة أن العبد ال يكون قا205ص  2والقدرة.%ج 
قدرية، فإن الباري جلَّ وعزَّ هو خالق العلم ابلشيء للعبد، واهلم به، والقدرة عليه، خالفا لل

 والفعل مع القدرة، وذلك كله موجود بقدرة هللا تعاىل.
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كل ما يهب وقوله: (َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك): كل عطاء هللا فضل، فإنه ليس ألحد عليه حق، ف
ستقبل، خالفًا للمبتدعة الذين فهي ز�دة مبتدأة من عنده، مل يقابلها منا عوض يف املاضي وامل

يقولون: جيب على هللا أن يبتدأ العبد ابلنعمة. وقوله: (تـَْقِدُر َوَال َأْقِدُر) فيه تصريح مبعتقد أهل 



ُم الُغُيوِب) أي: أريد أمًرا مس تأنًفا ال يعلمه إال أنت. والرضا: سكون السنة. وقوله: (أَْنَت َعالَّ
(َوِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنَّ َهَذا األَْمَر َشرٌّ ِيل) فيه حجة على القدرية  النفس إىل القضاء والقدر. وقوله:

الذين يزعمون أن هللا تعاىل ال خيلق الشر، تعاىل عما يفرتون. حديث أيب قتادة تقدم يف ابب: إذا 
حديث أنس تقدم يف: الصالة على احلصري. وحديث ابن عمر تقدم يف دخل أحدكم املسجد. و 

ديث جابر فيها أيًضا. ودخول الكعبة �يت. وقول أيب هريرة وعتبان تقدم يف الضحى اجلمعة. وح
 وغريه مسنًدا. وحديث عائشة تقدم قريًبا، وكذا األبواب بعده. اَبُب الرَّْكَعتَـْنيِ قـَْبَل الظُّْهرِ 

 قدم.حديث ابن عمر ت
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َتِشِر، َعْن أَبِيِه، َعْن  - 1182 حدَّثنا ُمَسدٌَّد، حدَّثنا َحيَْىي، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن املُنـْ
] اَتبـََعُه اْبُن 1182¦[خ». لنَِّيبَّ َكاَن الَ َيدَُع َأْربـًَعا قـَْبَل الظُّْهِر، َورَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل الَغَداةِ َأنَّ ا«َعاِئَشَة: 

، َوَعْمٌرو، َعْن ُشْعَبَة. ابن أيب عدي: هو حممد بن إبراهيم ، وعمرو هو ابن مرزوق. َأِيب َعِديٍّ
ظر يف دخول هذا احلديث يف هذا الباب. الرتمجة يف الركعتني قبل الظهر، واحلديث أربع، فين

د الرتمذي مصحًحا من ، حاشى ما عن»أربع قبل الظهر«وسائر طرق حديث عائشة الصحاح: 
حديثه والذي يف مسلم من ».كان يصلي قبل الظهر ركعتني«حديث عبد هللا بن شقيق عنها: 

بعد. وملا خرجه النسائي  كما رواه البخاري قبل، وكذا رواه أيًضا عنه الرتمذي» أربًعا«عنها: 
راد ابملتابعة أدخل بني حممد بن املنتشر وعائشة مسروقًا من طريق صحيحة، وكأن البخاري أ

%حدَّثنا 206ص  2التامة السالمة من هذه الشائبة. قال النسائي: حدَّثنا ابن مثىن%ج 
وق، عن عائشة عثمان بن عمر بن فارس، حدَّثنا شعبة عن إبراهيم بن حممد، عن أبيه، عن مسر 

يث مل قال النسائي: وهذا احلد».كان ال يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتني قبل الفجر«بلفظ: 
، خالفه حممد بن جعفر وعامة أصحاب شعبة. وأخرب� »عن مسروق«يتابعه أحد على قوله: 

مسع أابه، أنه بد هللا بن احلكم، حدَّثنا حممد، حدَّثنا شعبة، عن إبراهيم بن حممد: أنه أمحد بن ع
لثوري عن مسع عائشة، احلديث. وقال اإلمساعيلي: قال لنا املَِنيعي: روى هذا احلديث وكيع عن ا

 ابن املنتشر عن أبيه مسعت عائشة. قال: وهو وهم، فحدَّثنا هو قال: حدَّثنا حممد بن عبد هللا
عن إبراهيم بن حممد،  املخرمي، وأمحد بن منصور، قاال: حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا شعبة،

 عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة.
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يًعا رواه عن شعبة فقال ملنتشر من عائشة غُري واحد، فإن وكقال اإلمساعيلي: قد ذكر مساع ابن ا
قلت: فاحلمل يف ذلك على فيه: مسعت، من رواية عثمان وأيب كريب وكذا قال غندر عن شعبة. 

عثمان بن عمر، فإن حيىي بن سعيد مل يكن ليحمل هكذا إن شاء هللا تعاىل، وقد جاء به غندر 
املبارك، ومعاذ بن معاذ، وابن أيب عدي، ووهب بن جرير.  ووكيع، وكفى هبما. واتبع حيىي: ابنُ 

سروق بينهما؛ الحتمال انتهىلقائل أن يقول: تصريح أولئك بسماعه من عائشة ال ينفي دخول م
أن يكون أوًال رواه بواسطة، مث مسعه بغري واسطة، فأدى ما مسعه عنه شعبة يف احلالتني؛ ألن 

لم. وعند الرتمذي من حديث املغرية بن ز�د، عن عطاء الطريق يف كل منهما صحيحة، وهللا أع
ر على اثنيت عشرة ركعة يف من اثب«بن أيب رابح، عنها، قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

اليوم والليلة دخل اجلنة: أربًعا قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد 
.قال الرتمذي: حديث غريب من هذا الوجه، ومغرية تكلم بعض »العشاء، وركعتني قبل الفجر

ة بن أيب سفيان، عن أم أهل العلم من قبل حفظه. وقال النسائي: هذا خطأ، ولعله أراد عنبس
كان يصلي أربًعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام، وحيسن فيهن «حبيبة، فصحف. وعند ابن ماجه: 

من «، والرتمذي وصححه: »صحيحه«ابن خزمية يف  وحديث أم حبيبة رواه».الركوع والسجود
ات قبل الظهر، صلى يف يوم ثنيت عشرة ركعة تطوًعا غري فريضة بين له بيت يف اجلنة؛ أربع ركع

%بعد املغرب، وركعتني قبل 207ص  2وركعتني بعد الظهر، وركعتني قبل العصر، وركعتني%ج 
نني، عن أم حبيبة، وعند السراج من ويف لفظ البن خزمية من حديث حممد بن أيب ح».الفجر

 من حافظ على أربع ركعات قبل«حديث حممد بن عبد هللا الشعيثي، عن أبيه، عن عنبسة عنها: 
وخرجه الرتمذي وقال: حسن غريب صحيح. وعند » الظهر وأربع بعدها حرمه هللا على النار

 ».من صالة النهار من صلى ثنيت عشرة ركعة«ويف لفظ: ».من صلى يف يوم وليلة«السراج: 
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وحديث أيب أيوب عن النيب صلَّى ».من صلى ثنيت عشرة ركعة �فلة ابلنهار والليل«ويف لفظ: 
رواه أبو داود » بواب السماءأربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح هلن أ«ُهللا عليه وسلَّم قال: 

» التهذيب«الطربي يف كتاب من حديث عبيدة بن معتب، وقال: هو ضعيف. ورواه أبو جعفر 
عن األعمش، عن املسيب بن رافع، عن عبيد هللا بن سعد الزهري، حدَّثنا عمي، حدَّثنا شريك، 

دري من أي عن علي بن الصلت، عنه. وقال ابن خزمية: لست أعرف علي بن الصلت، وال أ
ِعْلِمي إال معاند أو  بالد هللا هو، وال أفهم ألقي أاب أيوب أم ال؟ وال حيتج مبثل هذه األسانيد

أن رسول هللا «بن السائب: وحديث عبد هللا ».الصالة مثىن مثىن«جاهل. وقد تقدم ذكره يف: 



اعة تفتح فيها أبواب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان يصلي أربًعا بعد أن تزول الشمس، وقال: إ�ا س
ن غريب. وحديث ، قال الرتمذي: حديث حس»السماء، وأحب أن يصعد يل فيها عمل صاحل

دها ركعتني، وقبل العصر كان النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصلي قبل الظهر أربًعا، وبع«علي: 
هللا صلَّى كان رسول »: «مسند أمحد«، وقال: حديث حسن. ويف »أربًعا، يفصل بينهن ابلتسليم

ئتها من هاهنا ُهللا عليه وسلَّم يصلي ست عشرة ركعة، يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهي
هنا لصالة الظهر صالة العصر ركعتني، وكان يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من ها

 أربع ركعات، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعده ركعتني، وقبل العصر أربع ركعات،
الضحى. ، وخرََّجه ابن خزمية خمتصًرا. وحديث الرباء تقدم يف »يفصل بني كل ركعتني ابلتسليم

من صلى قبل % «208ص  2فيه ز�دة:%ج » السنن«وعند سعيد بن منصور يف كتاب 
ر أربًعا كان كأمنا يتهجد من ليله، ومن صالهنَّ بعد العشاء كان كمن قام ليلة الظه

أربع قبل الظهر بعد «طاب قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: وحديث عمر بن اخل».القدر
احلديث، قال » هنَّ من صالة التهجد، وليس شيء إال يسبح تلك الساعةالزوال حتسب مبثل
 الرتمذي: غريب.
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قال القرطيب: اختلف العلماء هل ».رحم هللا امًرا صلَّى قبل«وحديث ابن عمر عند ابن خزمية: 
ئض، وذهب مالك يف للفرائض رواتب مسنونة أو ليس هلا؟ فقال اجلمهور: هي سنة مع الفرا

رواتب يف ذلك وال توقيت، عدا ركعيت الفجر، محاية للفرائض، وال مينع شهور عنه إىل أنه ال امل
من تطوع مبا شاء إذا أمن ذلك. قال: وذهب العراقيون من أصحابنا إىل استحباب الركوع بعد 

ك يف كثري من الظهر وقبل العصر وبعد املغرب. وقال الطربي: من روى أربًعا رآه يفعل ذل
يصلي ركعتني يف بعض أحواله، فأخرب كلٌّ مبا رأى فال ُخْلَف بني ورآه ابن عمر وغريه  أحواله،

الروايتني، والصالة بعد الزوال وقبل الظهر كانت تعدل بصالة الليل يف الفضل، روي هذا عن 
 مجاعة من السلف. اَبُب الصََّالِة قـَْبَل املَغِربِ 
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». َصلُّوا قـَْبَل َصالَِة املَْغِربِ «رفعه:  َعْبُد اهللَِّ املَُزِينُّ، يذكر حديث ابن بريدة: حدثين - 1183
وعند اإلمساعيلي: قال حممد ».ذان واإلقامةكم بني األ«] احلديث املتقدم يف ابب: 1183¦[خ



بن عبيد بن حساب، عن عبد هللا املزين، كنيته ونسيته، ال أدري ابن مغفل أو ابن معقل. وقال 
َحيَّان بن عبيد هللا، عن عبد هللا بن بريدة، وأخطأ يف إسناده، وأتى بز�دة مل يتابع  البيهقي: رواه

إن عند  «دة، عن أبيه، قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: عليها، فقال: حدثين عبد هللا بن بري
عيل، قال: أخرب� أبو عبد هللا احلافظ، أخربين حممد بن إمسا».كل أذانني ركعتني ما خال املغرب

حدَّثنا أبو بكر بن خزمية على أثر هذا احلديث: َحيَّان بن عبيد هللا قد أخطأ يف هذا اإلسناد؛ ألن  
سن وسعيد اجلريري وعبد املؤمن الَعَتِكي رووا اخلرب عن ابن بريدة عن ابن مغفل، َكْهَمس بن احل

اجملرة، فهذا الشيخ ملا  ال عن أبيه، وهذا علمي من اجلنس الذي كان الشافعي يقول: أخذ طريق
رأى أخبار ابن بريدة عن أبيه توَّهم أن هذا اخلرب هو أيًضا عن أبيه، ولعله رأى العامة ال 

%قبل املغرب، توهم أنه ال يصلى قبل املغرب، فزاد هذه الكلمة يف 209ص  2تصلي%ج 
َكْهَمس: وكان ابن اخلرب. وازداد علمنا أبن هذه الرواية خطأ أن ابن املبارك قال يف حديثه عن  

بريدة يصلي قبل املغرب ركعتني، فلو كان ابن بريدة قد مسع من أبيه عن رسول هللا صلَّى هللاُ 
مل يكن خيالف خرب النيب » ما خال صالة املغرب«هذا االستثناء الذي زاده َحيَّان:  عليه وسلَّم

، وملا خرج البزار »الثقات«كتاب   صلَّى ُهللا عليه وسلَّم. انتهى. حيَّاُن هذا: ذكره ابن حبان يف
قال: مشهور ليس به أبس. وقال أبو حامت الرازي: صدوق. روى » السنن«حديثه هذا يف كتاب 

أبو داود، وعبيد هللا بن موسى، ومسلم بن إبراهيم، وموسى بن إمساعيل، وال التفات إىل قول عنه 
يان بن عبيد هللا املَروزي، فإن أيب حممد بن حزم: هو جمهول، مع هذا، ويشبه أن يكون ظنه ح

 ذاك جهل.
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وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بَزِيَزة: قال أبو عمر الطلنكي: هذه الز�دة ضعيفة، وقد صححها 
ديث ابن مغفل هبذا احلديث. بعض احلفاظ، وروينا عن ابن شاهني أنه استدلَّ على نسخ عموم ح

من حديث شعبة، عن أيب شعيب، عن طاوس: ُسِئَل » سننه« ويزيده وضوًحا ما رواه أبو داود يف
ر عن الركعتني قبل املغرب فقال: ما رأيت أحًدا على عهد رسول هللا صلَّى ُهللا عليه ابن عم

عن أيب شعيب أو شعيب، وسلَّم يصليهما. وسنده صحيح وإن كان ابن حزم قال: ال يصح ألنه 
يب حامت ذكر وكيًعا أيًضا وابن أيب غنية رو� عنه، وقال أبو وال يُدَرى من هو؟ فغري جيد؛ ألن ابن أ

زرعة: ال أبس به، وقال أيب: صاحل، وقال ابن معني: شعبة يهم فيه، يقول: أبو شعيب، وإمنا هو 
ُفون، وزاد: روى عنه عمر بن عبيد ، وكذلك ابن ُخلْ »الثقات«شعيب، وذكره أبن حبان يف كتاب 

م عن عيل التـَُّبوذَكي. وأما احتجاج ابن حزم حبديث قال من عند مسلالطََّنافسي، وموسى بن إمسا



كنا على عهد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم نصلي ركعتني بعد غروب الشمس، قلت: أكان «أنس: 
ب الشمس؟ قال: كان يرا� فلم �مر� ومل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصلي ركعتني بعد غرو 

ث. وقال مد بن عطية أن هذا ليس يف مسلم هبذا اللفظ، وال يف كتب احلدي، فزعم أبو حم»ينهنا
%اإلسالم ليتبني خروج الوقت 210ص  2املهلب بن أيب صفرة: فعلها كان يف أول%ج 

 يتباطؤوا عن وقت فضيلة املنهي عنه ملغيب الشمس، مث التزم الناس املبادرة ابملغرب لئال
 يصار إليه إال عند تعذر اجلمع، وعلم التاريخ. وقال ابن املغرب. ورد هذا النووي أبن النسخ ال

ريب: اختلف الصحابة ? فيها، ومل يفعلها أحد بعدهم. وقال سعيد بن املسيب: ما رأيت فقيًها الع
ن بن عوف كان يصليهما، وكذا يصليهما إال سعد بن أيب وقاص. وذكر ابن حزم: أن عبد الرمح

، ومخسة آخرون من أصحاب الشجرة، وعبد الرمحن بن أيب بن كعب، وأنس بن مالك، وجابر
 أيب ليلى.
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وقال حبيب بن مسلمة: رأيت الصحابة يهبُّون إليهما كما يهبُّون إىل صالة الفريضة. وسئل 
طال: وهو قول أمحد عنهما احلسن فقال: حسنتان ملن أراد هبما وجه هللا تعاىل. وقال ابن ب

األثرم: قلت ألمحد:  هر كالم أمحد أ�ما جائزاتن وليستا سنة، قالظا»: املغين«وإسحاق. ويف 
الركعتني قبل املغرب؟ قال: ما فعلته قط إال مرة حني مسعت احلديث. قال: وفيهما أحاديث 

ني، إال أنه قال: ملن عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وأصحابه والتابع -أو قال: صحاح  -جياد 
: هذا عندهم : هذا شيء ينكره الناس، وضحك كاملتعجب، وقالشاء، من شاء صلى، وقال

كان املؤذن إذا أذن قام �س من «عظيم. وقد تقدم يف ابب الصالة إىل األسطوانة حديث أنس: 
يصلون ركعتني،  الصحابة يبتدرون السََّواِري، حىت خيرج النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وهم كذلك

ملسجد فيحسب أن الصالة قد صليت من كثرة من حىت إن الرجل الغريب ليدخل ا
صليت الركعتني قبل «وعند أيب داود من حديث املختار بن فـُْلُفل، عن أنس قال: ».صليهاي

املغرب على عهد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، قال املختار: قلت: أرآكم رسول هللا صلَّى ُهللا 
ابن  وعند البيهقي عن معمر، عن الزهري، عن».ينهناعليه وسلَّم؟ قال: نعم رآ� فلم �مر� ومل 

املسيب قال: كان املهاجرون ال يركعو�ما، وكانت األنصار تركعهما. ومن حديث مكحول عن 
خرج أيب أمامة: كنا ال ندع الركعتني قبل املغرب يف زمان رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم. و 

ْبَن َعاِمٍر اجلَُهِينَّ:  َد ْبن َعْبِد اهللَِّ قَاَل: قلت لُعْقَبةَ َمْرثَ  - 1184البخاري يف هذا الباب حديث:



ِإ�َّ ُكنَّا نـَْفَعُلُه َعَلى َعْهِد «َأَال ُأْعِجُبَك ِمْن َأِيب َمتِيٍم يـَرَْكُع رَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل َصالَِة املَْغِرِب؟ فـََقاَل ُعْقَبُة: 
 ».شُّْغلُ ال«قـُْلُت: َفَما َميْنَـُعَك اآلَن؟ قَاَل: ، »%صلَّى ُهللا عليه وسلَّم211ص  2ُسوِل%ج رَ 
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] وملا أخرجه النسائي ذكر أن أاب متيم هذا هو اجلَْيَشاين، عبد هللا بن مالك، وكذا 1184¦[خ
هما أبو بكر وال عمر وال وغريه. وعند ابن بطال: قال النخعي: مل يصل» صحيح اإلمساعيلي«يف 

بن مسعود وحذيفة هي بدعة، قال: وكان خيار الصحابة ابلكوفة علي واعثمان، وقال إبراهيم: و 
وعمار وأبو مسعود فأخربين من رمقهم كلهم فما رأى أحًدا يصلي قبل املغرب. قال: وهو قول 

أشهرمها: ال  ألصحابنا فيهما وجهان؛»: شرح املهذب«مالك وأيب حنيفة والشافعي. ويف 
اِفِل َمجَاَعًةذََكَرُه اهبما. وهللا تعاىل أعلم. اَبُب َصالَِة النـَّوَ تستحب، والصحيح عند احملققني استحب

أََنٌس، َوَعاِئَشُة َعِن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّمحديث أنس ذكره مسنًدا يف ابب الصالة على 
 يف ابب املساجد يف البيوت. واَبُب التََّطوُّعِ  احلصري، وحديث عائشة ذكره. وحديث عتبان تقدم

اَتبـََعُه َعْبُد الَوهَّاِب، َعْن أَيُّوَب.  - 1187وقوله: ِيف الُبيوِت تقدم يف كراهة الصالة يف املقابر.
] يعين اتبع ُوهيًبا، وهو تعليق رواه مسلم عن ابن مثىن عن عبد الوهاب، 1187¦[خ

الوهاب حدَّثنا  حدَّثنا ابن مثىن وابن خالد، قاال: حدَّثنا عبد واإلمساعيلي قال: حدَّثنا احلسن،
ث عبد الرمحن بن سابط، عن أبيه، عن النيب صلَّى ُهللا عليه أيوب فذكره. وعند الطربي من حدي

نوِّروا بيوتكم بذكر هللا تعاىل، وأكثروا فيها تالوة القرآن، وال تتخذوها قبورًا كما «وسلَّم قال: 
إذا قضى « عليه وسلَّم: احلديث. وعن جابر قال النيب صلَّى هللاُ » د والنصارىاختذها اليهو 

ه فليجعل لبيته نصيًبا من صالته، فإن هللا جلَّ وعزَّ جاعل يف بيته من أحدكم صالته يف مسجد
رواه مسلم. قال ابن بطال: روي عن مجاعة من السلف أ�م كانوا ال يتطوعون يف » صالته خريًا

 وسويد بن غفلة.ذلك عن حذيفة والسائب بن يزيد والربيع بن خشيم  املسجد، روي

)1/456( 

 

وقال آخرون: هذا احلديث إمنا ورد يف الفريضة، و (ِمْن) للتبعيض؛ كأنه قال: اجعلوا بعض 
منهم إىل  %أهلكم، ومن ال خيرج212ص  2صالتكم املكتوبة يف بيوتكم ليقتدي بكم%ج 

راهيم املسجد، ومن صلى يف بيته مجاعة فقد أصاب سنة اجلماعة وفضلها. روى محاد عن إب
ى. هذا قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما مجاعة، وهلما التضعيف مخًسا وعشرين درجة. انته



، صلوا أيها الناس يف بيوتكم«مرفوًعا: » الصحيحني«لعمري جيد لوال ما روى زيد بن اثبت يف 
 اَبُب َفْضِل الصََّالِة ِيف َمْسِجِد َمكََّة َواملَِديَنةِ ».فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة
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حدَّثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، حدَّثنا ُشْعَبُة، َأْخبَـَرِين َعْبُد املَِلِك َعْن قـََزَعَة، قَاَل:  - 1189 - 1188
ْعُت من أيب َسِعيٍد وََكاَن غَ  َيتْ َعْشَرَة َغْزَوًة أربعا حيدث هبن َزا مسَِ َمَع النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ثِنـْ

َنِين َوآنـَْقَنِين قَاَل:  الَ ُتَساِفِر املَْرَأُة يـَْوَمْنيِ ِإالَّ َمَعَها َزْوُجَها َأْو «عن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فََأْعَجبـْ
ْوَمْنيِ الِفْطِر َواَألْضَحى، َوَال َصَالَة بـَْعَد َصالَتـَْنيِ بـَْعَد الصُّْبِح َحىتَّ َتْطُلَع  يَـ ُذو َحمَْرٍم، َوالَ َصْوَم ِيف 

الشَّْمُس، َوبـَْعَد الَعْصِر َحىتَّ تـَْغُرَب َوَال ُتَشدُّ الّرَِحاُل، ِإالَّ ِإَىل َثالَثَِة َمَساِجَد َمْسِجِد احلََراِم، 
أنت «] عند مسلم عن قـََزَعَة قلت: 1189 - 1188¦[خ». يَوَمْسِجِد اَألْقَصى َوَمْسِجدِ 

مسعت هذا من رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم؟ قال: فأقول على رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 
وزعم الدارقطين أن سويد بن عبد العزيز رواه عن يزيد بن أيب مرمي، عن قـََزَعَة، عن ».ما مل أمسع؟

لعاص. وقال حممد بن شعيب بن شابور، عن يزيد، عن قـََزَعَة، عن ابن بن ا عبد هللا بن عمرو
عمرو، وأيب سعيد اخلدري. ورواه َطْلق بن حبيب، عن قـََزَعَة، عن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب. 

قال أبو احلسن: والصحيح قول من قال: قـََزَعة عن أيب سعيد. وينظر يف مناسبة هذا احلديث 
صالة، ولقائل أن يقول: الصالة من لوازمه ألنه ال يشد رحله إال ألن  س فيهابلرتمجة، فإنه لي

يصلي غالًبا. قوله: (آنـَْقَنِين) مبعىن أعجبنين، وهللا أعلم. وذكر البخاري بعده حديث أيب هريرة 
، َعن اَألَغرِّ،  عَ من روايته: عن اْبِن يُوُسَف، عن َماِلٌك، َعْن زَْيِد ْبِن َراَبٍح، َوُعبَـْيِد اهللَِّ ْبِن َأِيب  ْبِد اهللَِّ

َال ُتَشدُّ الّرَِحاُل ِإالَّ ِإَىل َثالَثَِة َمَساِجَد: املَْسِجِد احلََراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسوِل، َوَمْسِجِد «َعْنه: 
 ».اَألْقَصى
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 قال ابن».إمنا يسافر إىل ثالثة مساجد: الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء«هو عند مسلم: 
ه ما ذكره أبو %ابن مسلمة إليهنَّ رابًعا، وهو مسجد قباء، يشدُّ 213ص  2التني: أضاف%ج 

عن النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم من غري ما طريق: إن » أخبار املدينة«زيد عمر بن شبة يف كتاب 
بن  الصالة فيه كعمرة. قال: وحدَّثنا عبد الصمد، حدَّثنا صخر بن جويرية، عن عائشة بنت سعد

يل من آيت بيت أيب وقاص، قالت: مسعت أيب يقول: ألن أصلي يف مسجد قباء ركعتني أحب إ



املقدس مرتني، لو يعلمون ما يف قباء لضربوا إليه أكباد اإلبل. وقال أنس بن مالك: سبحان هللا 
ما أعظم حق هذا املسجد، لو كان على مسرية شهر كان أهًال أن يُؤَتى، احلديث. قال أبو 

لرمحن بن ن: ومما يقوي هذه األخبار ويدل على تظاهرها يف العامة واخلاصة قول عبد اغسا
احلكم: فإن أهلك فقد أقررت عينا من املعتمرات إىل قباءمن الاليت سوالفهن ِغيٌد عليهن املالحة 

والبهاءوقال عمر بن اخلطاب: لو كنت أبُُفٍق من اآلفاق لضربنا إليك أكباد اإلبل. وعند أمحد 
ه الرواحل مسجدي خري ما ركبت إلي«ن جابر عن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه قال: ع

وعند ابن حبان، عن بصرة بن أيب بصرة: مسعت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه ».هذا والبيت العتيق
 ال تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد؛ إىل املسجد احلرام، ومسجدي هذا، وإىل«وسلَّم يقول: 

ابن ماجه مبثله. وحديث عبد هللا بن عمر عند ».مسجد إيلياء أو بيت املقدس، يشك أيهما قال
حدَّثنا حممد بن العباس املؤدب، حدَّثنا سريح بن النعمان، »: أوسط معامجه«وعند أيب القاسم يف 

بن ثقات ا«يعين املذكور يف  -حدَّثنا محاد بن سلمة، عن كلثوم بن جرب، عن خيثم بن مروان 
د اخليف، ومسجد ال تشد الرحال إال إىل ثالث مساجد؛ مسج«عن أيب هريرة يرفعه:  -» حبان

وقال: مل يروه عن كلثوم إال محاد بن سلمة، ومل يُْذَكْر مسجُد اخليِف يف ».احلرام، ومسجدي هذا
 شد الرحال إال يف هذا احلديث.
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ع خيثم يف ذكر مسجد اخليف، وال يُعَرُف له وهو لعمري سند جيد لوال قول البخاري: ال يتاب
ث موضوع رواه حممد املشهور أليب اخلطاب: روي حدي» العلم«مساع من أيب هريرة. ويف كتاب 

بن خالد اجلَْندي، عن املثىن بن الصباح، جمهول عن مرتوك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن 
ربعة مساجد؛ املسجد احلرام، %تُعَمُل الرحال إال إىل أ214ص  2ال%ج «جده يرفعه: 

ة قوله: (مْسِجد احلََراِم) من إضاف».ومسجدي هذا واملسجد األقصى، وإىل مسجد اجلَْند
املوصوف إىل صفته عند الكوفيني، وتقديره عند البصريني مسجد املكان احلرام، واملكان 

حال وإعمال األقصى، ومسي أقصى لبعده عن املسجد احلرام. وقد اختلف العلماء يف شد الر 
املطي إىل غري املساجد الثالثة، كالذهاب إىل قبور الصاحلني، وإىل املواضع الفاضلة وحنو ذلك: 

الشيخ أبو حممد اجلويين: حيرم شد الرحال إىل غريها، واختاره القاضي حسني. قال النووي: فقال 
رم وال يكره، قالوا: والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام احلرمني واحملققون أنه ال حي

من  واملراد أن الفضيلة التامة إمنا هي يف شد الرحال إىل الثالثة خاصة. وقال ابن بطال: النهي
إعمال املطي إمنا هو عند العلماء فيمن نذر على نفسه الصالة يف مسجد من سائر املساجد غري 



حلة فإنه يصلي يف بلده؛ هذه الثالثة، قال مالك: من نذر صالة يف مسجد ال يصل إليه إال برا
ا لفظه إال أن ينذر ذلك يف أحد هذه الثالثة فعليه السري إليها. وبنحوه قاله اخلطايب، قال: هذ

لفظ اخلرب، ومعناه اإلجياب فيما نذره اإلنسان من الصالة يف البقاع اليت يتربك فيها، يريد أنه ال 
ن يصلي يف أحد هذه املساجد قال أبو يلزمه الوفاء بشيء من ذلك غري هذه الثالثة، فإن نذر أ

 .حنيفة: ال يلزمه بل يصلي حيث شاء، وقال أمحد يلزمه، وعن الشافعي كاملذهبني
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حدَّثنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن زَْيِد ْبِن َراَبٍح، َوُعبَـْيِد اهللَِّ ْبِن َأِيب َعْبِد  - 1190
َرَة َأنَّ النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَل: َغرِّ، عَ اهللَِّ األَ  َصالٌَة ِيف «ْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ اَألَغرِّ، َعْن َأِيب ُهَريـْ

ٌر ِمْن أَْلِف َصَالٍة ِفيَما ِسَواُه، ِإالَّ املَْسِجَد احلََرامَ   ]1190¦[خ». َمْسِجِدي َهَذا َخيـْ
، ورواه حممد بن سلمة »املوطأ«هذا احلديث يف  يف إسناد قال أبو عمر: مل خيتلف على مالك

املخزومي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس، وهو غلط فاحش وإسناد مقلوب، ال يصح فيه 
 ، يعين املذكور آنًفا.»املوطأ«عن مالك إال حديثه يف 

 قال: وقد روي عن أيب هريرة من طرق متواترة كلها صحاح اثبتة.
ا خري من ألف صالة أو كألف صالة فيما سواه إال أن مسجدي هذ صالة يف«وعند مسلم: 

 ».تكون يف املسجد احلرام فإين آخر األنبياء، وإن مسجدي آخر املساجد
 قال الدارقطين: ورواه عبد الرمحن

 %215ص  2%ج 
بن خالد بن مسافر، عن الزهري، عن األغر، عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مرسًال، ورواه ابن 

 ن ابن جريج، عن عطاء، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة وعائشة رضي هللا عنهما.املبارك ع
وروى هذا اللفظ ابن ماجه من حديث عبيد هللا بن عمر، عن �فع، عن ابن عمر، وهو رد ملا 

 قاله النسائي: ال أعلم رواه عن �فع عن ابن عمر غري موسى اجلهين.
 بن عمر، وعبد هللا بن �فع، ورواه موسى بن عقبة ا عبد هللاوقال الدارقطين: رواه عن �فع أيضً 

 عن سامل و�فع.
، »إال املسجد احلرام فإنه أفضل منه مبئة صالة«ويف حديث موسى عند ابن عبد الرب ز�دة: 

 وسنده صحيح.
صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما غريه من «ويف حديث عطاء عن ابن عمر: 

 ».رام فإن الصالة فيه أفضلملسجد احلاملساجد إال ا
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وعند النسائي عن ابن راهويه وابن رافع، حدَّثنا عبد الرزاق، أخرب� ابن جريج، مسعت �فًعا، 
ونة، قال رسول هللا صلَّى هللاُ حدَّثنا إبراهيم بن عبد هللا بن معبد، أن ابن عباس حدثه عن ميم

 ».أفضل من ألف صالة فيما سواه إال مسجد الكعبةصالة يف مسجدي هذا «عليه وسلَّم: 
 قال النسائي: ورواه الليث عن �فع عن إبراهيم عن ميمونة مل يذكر ابن عباس.

 لصواب.وقال الدارقطين: قال بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة، ومل يثبت، ورواية الليث هي ا
ألصلني يف بيت املقدس، فلما أن امرأة اشتكت فقالت: إن شفاين هللا تعاىل «وهو يف مسلم: 

 احلديث.» برأت متهدت للخروج، فقالت هلا ميمونة
وعند أمحد بسند صاحل عن سعد بن أيب وقاص مسع رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: 

 ».ا سواه إال املسجد احلرامصالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيم«
مرو، عن عبد الكرمي، عن عطاء، عن جابر، أن رسول وعند ابن ماجه من حديث عبيد هللا بن ع

صالة يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد «هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 
 ».احلرام، وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مئة صالة فيما سواه

 ».واهصالة يف املسجد احلرام أفضل من مئة ألف صالة فيما س«وعند البزار: 
قال: فحسبت ذلك على هذه الرواية فغلبت صالة واحدة يف املسجد احلرام عمر مخس ومخسني 

سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، وصالة يوم وليلة فيه عمر مئيت سنة وسبع وسبعني سنة وتسعة 
 أشهر وعشر ليال.
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ن عبد هللا بن الزبري، عن وعند الدارقطين روى الزِّجني بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، ع

 النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، يعين مثل حديث جابر.
قال: وكذلك قاله حبيب املعلم، واملثىن بن الصباح، والربيع بن صبيح، عن عطاء، عن ابن 

 د حسن.الزبري، وهو يف كتاب أمحد بن حنبل بسن
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ثنا محاد بن زيد، عن حبيب املعلم، عن وعند ابن أيب خيثمة: حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّ 
ا سواه من صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيم«عطاء، عن ابن الزبري يرفعه: 

املساجد إال املسجد احلرام، فإن الصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف مسجدي هذا 



 ».مبئة صالة
 ملتعسف ال يعرج على قوله يف قال ابن عبد الرب: هذا حديث اثبت ال مطعن فيه ألحد إال

 حبيب.
؛ ألنه حيتمل، قال: وزعم بعضهم أنه حديث معلول لالختالف فيه على عطاء، وليس ذلك بعلة

وال يبعد أن يكون عند عطاء فيه عدة مشايخ؛ ألنه كان يعىن أبمر احلج فحدث عن كل مبا حيمله 
 عنه.

 ».صالة يف مسجدي مبئة ألف صالة أفضل من«وقال القرطيب: رواه عبد بن محيد وقال فيه: 
 لصحيح.قال القرطيب: وهذه الرواية منكرة، مل تشتهر عند احلفاظ، وال خرجها أصحاب ا

وقال ابن أيب خيثمة: قال علي: حدَّثنا هشيم، أخرب� احلجاج، عن عطاء، عن ابن الزبري قال: 
 وسلَّم مبئة ضعف.الصالة يف املسجد احلرام تفضل على مسجد النيب صلَّى هللاُ عليه 

امد بن وقال أبو عمر: حدَّثنا أمحد بن قاسم، حدَّثنا ابن أيب دهلم، حدَّثنا ابن وضاح، حدَّثنا ح
حيىي، حدَّثنا سفيان، حدَّثنا ز�د بن سعد أبو عبد الرمحن اخلراساين، وكان ثبًتا يف احلديث، إمالء 

ول: مسعت عمر بن اخلطاب يقول: أخربين سليمان بن عتيق، مسعت ابن الزبري على املنرب يق
 صالة يف املسجد احلرام أفضل من مئة ألف صالة فيما سواه من املساجد.

إسحاق بن إمساعيل عن سفيان: صالة يف املسجد احلرام خري من مئة ألف صالة  ويف حديث
 إال مسجد رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم. -يعين من املساجد  -فيما سواه 

للرتمذي: حدَّثنا أبو كريب، حدَّثنا أبو مصعب، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن » الكبري العلل«ويف 
عن ابن الزبري عن عائشة رضي هللا عنها، قال رسول هللا صلَّى ُهللا  مهاجر، عن جابر العالف،

 ».صالة يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه«عليه وسلَّم: 
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 ال أعرف جابًرا إال هبذا احلديث. وسألت حممًدا عنه فقال:
وعند الطحاوي عن أيب ذر: سألت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقلت: الصالة يف مسجدك 

صالة يف مسجدي مثل أربع صلوات يف مسجد بيت «الصالة يف بيت املقدس؟ فقال: أفضل أم 
 ».املقدس
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ناه، فقال أبو بكر عبد هللا بن �فع الزبريي صاحب قال ابن عبد الرب: اختلفوا يف أتويله ومع
يف الكعبة  مالك: معناه أن الصالة يف مسجد رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أفضل من الصالة



بدون ألف درجة، وأفضل من الصالة يف سائر املساجد أبلف صالة، وقال بذلك مجاعة من 
 املالكيني، ورواه بعضهم عن مالك.

أهل الفقه واألثر: إن الصالة يف املسجد احلرام أفضل من الصالة فيه على ما ذكر�ه وقال عامة 
 من النصوص يف موضع اخلالف.

ه ضعيف وال قوي وال مسنًدا وال موقوفًا، فيكون معارًضا له مع ما قدمنا ومل يـُْرَو قوهلم من وج
دَّ أحٌد قوَهلما، وهم القوم ال من أن أمريي املؤمنني عمر وابن الزبري قااله على املنرب، ومل يـَرُ 

 يسكتون على ما ال يعرفون، وعند بعضهم يكون هذا كاإلمجاع.
ة يف مسجد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أفضل من وعلى قول ابن �فع يلزم أن يقال: إن الصال

د الصالة يف املسجد احلرام بتسعمئة ضعف وتسعة وتسعني ضعًفا، وإذا كان كذا مل يكن للمسج
احلرام فضل على سائر املساجد إال ابجلزء اللطيف، فإن حدَّ ابن �فع مل يكن لقوله دليل وال 

 حجة، وكل قول ال يعضده حجة ساقط.
بو عمر: وأتول بعضهم قول عمر أن الصالة يف مسجد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم خري من قال أ

 ه أصل.تسعمئة صالة يف املسجد احلرام، وهو أتويل ال يعضد
وزعم بعض املتأخرين أن الصالة فيه أفضل من الصالة يف املسجد احلرام مبئة صالة، ومن غريه 

املذكور عن عمر، وال حجة فيه؛ ألنه خمتلف يف إسناده أبلف صالة، واحتج حبديث ابن الزبري 
ف ما ويف لفظه، وأثبت منه ما رواه ز�د بن سعد، عن سليمان بن عتيق املذكور قبل، وفيه خال

 أتوَّلوه.
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صالة يف املسجد احلرام أفضل من مئة ألف صالة فيما سواه من «وروي عن أيب الدرداء: 
 ».قدس خبمسمئةاملساجد، وصالة يف مسجد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أبلف، ويف بيت امل

 وعن جابر بن عبد هللا مثله سواء.
 ة بيتها إال املسجد احلرام.وقال ابن مسعود: ما للمرأة أفضل من صال

وهذا تفضيل منه للصالة فيه على الصالة يف مسجد الرسول صلَّى ُهللا عليه وسلَّم؛ وقد قَاَل 
أفضل من صالة يف مسجدي إال صالة أحدكم يف بيته «النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ألصحابه: 

 ».املكتوبة
 يربز هلا يف كل بلد إال مبكة وقد اتفق مالك، وسائر العلماء على أن صالة الفرض
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 شرفها هللا تعاىل، فإ�ا تصلى يف املسجد احلرام.
قال: وهذا عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وجابر يفضلون مكة ومسجدها، وهم أوىل 

 تقليد من غريهم.ابل
جده أو هو ألن وقال القرطيب: اختلف يف استثناء املسجد احلرام: هل ذلك أنه أفضل من مس

املسجد احلرام أفضل من غري مسجده صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فإنه أفضل املساجد كلها، وهذا 
 اخلالف يف أي البلدين أفضل؟

تفضيل املدينة، ومحلوا االستثناء على فذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر املدنيني إىل 
املساجد كلها، إال املسجد احلرام فبأقل  تفضيل الصالة يف مسجد املدينة أبلف صالة على سائر

 من األلف، واحتجوا مبا قَاَل عمر: صالة يف املسجد احلرام خري من مئة صالة فيما سواه.
مسجد املدينة على املسجد احلرام وال يقول عمر هذا من تلقاء نفسه، فعلى هذا تكون فضيلة 

 بتسعمئة وعلى غريه أبلف.
 وهب وابن حبيب إىل تفضيل مكة.وذهب الكوفيون واملكيون وابن 

وهي ابالتفاق مفضولة، واملستثىن » من املساجد«وال شك أن املسجد احلرام مستثىن من قوله: 
ال: مفضول أبلف؛ ألنه من املفضول مفضول إذا سكت عليه، فاملسجد احلرام مفضول، لكنه يق

يعينها الشرع، فيتوقف فيها،  قد استثناه منها، فالبد أن يكون له مزية على غريه من املساجد ومل
 أو يعتمد على قول عمر.
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فربط الكالم » فإين آخر األنبياء، ومسجدي آخر املساجد«ويدل على صحة ما قلناه قوله: 
ها، ومنسوب إىل بفاء التعليل مشعر أبن مسجده إمنا فضل على املساجد كلها؛ ألنه متأخر عن

 وسالمه عليهم أمجعني يف الزمان، فتدبره.نيب متأخر عن األنبياء صلوات هللا 
وقال عياض: أمجعوا على أن موضع قربه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أفضل بقاع األرض، وأن مكة 

واملدينة أفضل بقاع األرض، واختلفوا يف أفضلهما ما عدا موضع القرب؛ فمن ذهب إىل تفضيل 
 -ل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول ة احتج حبديث عبد هللا بن عدي بن احلمراء، مسع رسو مك

وهللا إنك خلري األرض، وأحب أرض هللا إىل هللا، ولوال أين : «-وهو واقف على راحلته مبكة
 ، صححه ابن حبان واحلاكم والرتمذي والطوسي يف آخرين.»أخرجت منك ما خرجت

 عليه وسلَّم ابحلَْزَورَةِ  قال: وقف رسول هللا صلَّى هللاُ  -بسند جيد  -هريرة وعند أمحد عن أيب 
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 احلديث.» علمت أنك خري أرض هللا، وأحب أرض هللا إىل هللا عزَّ وجلَّ «فقال: 
» ما أطيبك من بلد وأحبك إيلَّ «وعن ابن عباس قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ملكة: 

 قال الرتمذي: حسن صحيح غريب.احلديث، 
نا أمحد بن صاحل، حدَّثنا عنبسة، حدثين يونس وابن مسعان عن ابن شهاب، وعند أيب داود: حدَّث

عن عروة، عن عائشة: أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال ابملدينة ورفع يديه حىت رُِئَي بياض 
فإ�م أخرجوين من مكة، وهي  -مساهم  لرجال -اللَّهمَّ أنت بيين وبني فالن وفالن «إبطيه: 

 احلديث.»  إيلَّ أحبُّ أرض هللا
أنبأ� به مجاعة من شيوخنا الشاميني، عن احلافظ حممد بن عبد الواحد، أخرب� أبو القاسم سعيد 

أبو حممد بن عطاف ببغداد، أن إمساعيل بن أمحد بن عمر السمرقندي، أخربهم قال: أخرب� عبد 
 زنبور، أخرب� ابن أيب داود.رِيِفيين، حدَّثنا حممد بن عمر بن علي بن خلف بن هللا بن حممد الصَّ 
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قال أبو عمر: وقد روى عن مالك ما يدل على أن مكة أفضل األرض كلها، لكن املشهور عن 
 أصحابه يف مذهبه تفضيل املدينة.

 واختلفوا: هل يراد ابلصالة هنا الفرض أو هو عام يف النفل والفرض؟
رض املالكي، وقال النووي: مذهبنا يعمُّ الفوإىل األول ذهب الطحاوي، وإىل الثاين ذهب مطرف 

 والنفل مجيًعا.
قال الطحاوي: فوقفنا هبذه األحاديث على أ�ا قد نسخ بعضها بعًضا، فطلبنا تصحيحها وما 

الناسخ من املنسوخ، فوجب بذلك أن يكون أول األحكام كانت يف ذلك ما أتى يف فضل 
 سجد احلرام، وأنه ال فضل فيه للصالة علىمسجد املدينة على ما سواه من املساجد سوى امل

مبا رواه أبو ذر، مث زاد عزَّ وجلَّ أن  -زاده هللا تعاىل  -غريه، وإبعمال املطي إىل املساجد الثالثة 
جعله كخمسمئة صالة، مث زاد هللا تعاىل فجعل صالة فيه كألف صالة، وجعلها كالصالة يف 

 مسجد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.
اب وال يتعدى ذلك إىل اإلجزاء عن الفوائت، حىت إن الصالة يف هذه املساجد ترجع إىل الثو مث 

 لو كان عليه صالاتن فصلى يف مسجد املدينة صالة مل جيزه عنها وهو أمر ال خالف فيه.
والفضيلة خمتصة بنفس مسجده الذي كان صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصلي فيه دون ما زيد فيه بعده 

 للمصلي أن حيرص على ذلك. فينبغي
 إتيان النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قباء ماشًيا وراكًبا، ويفوذكر البخاري 
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 ».فيصلي ركعتني«لفظ: 

كان �تيه كل سبت فإذا دخل املسجد كره أن خيرج منه حىت يصلي فيه وكان يزوره «ويف لفظ: 
 ».راكًبا وماشًيا
ن إذا قدمها طاف ال يصلي الضحى إال يوم قدم مكة فإنه كا إن ابن عمر كان«ويف لفظ: 

ابلبيت مث صلى ركعتني خلف املقام ويوم �يت مسجد قباء قال: وكان يقول إمنا أصنع كما رأيت 
أصحايب يصنعون، وال أمنع أحًدا أن يصلي يف أي ساعة شاء من ليل أو �ار، غري أن ال يتحروا 

 ».طلوع الشمس وال غروهبا
 اء ابملد، ومل حيك غريه.أن قب»: املخصص«و » احملكم«ن ِسيَده يف ذكر اب
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د، وصاحب  ، واجلوهري، واملطرزي يف »املنتهى«وكذا ذكره يعقوب بن السكيت، وابن والَّ
 آخرين.

 وقال ابن ِسيَده: يصرف وال يصرف.
 ويصرفه، ومنهم من يؤنثه وال يصرفه. وعند البكري: من العرب من يذكره

 وقد جاءت قبا مقصورة، وأنشدا:»: الدالئل«قال ابن األنباري وقاسم يف كتاب و 
 وألبغينكم قبا وعوارضا ... وألقبلن اخليل البة ضرغد

بنون بعد القاف، وهو جبل يف د�ر بين » قنا«وهذا وهم منهما؛ ألن الذي يف البيت إمنا هو 
 هذا البيت.ه الرواة املوثوق بروايتهم ونقلهم يف ذبيان، كذا أنشد

وذكر ابن قـُْرُقول أنه على ثالثة أميال من املدينة، وأصله اسم بئر هناك، وأنكر السكري القصر 
 قصره.» العني«عن صاحب » املوعب«فيه، ومل حيك فيه أبو علي سوى املد، وذكر يف 

ناك سار القاصد إىل مكة، به أثر بنيان، وهوقال �قوت: هو قرية على ميلني من املدينة على ي
 مسجد التقوى.

وقال الرََّشاطي: بينها وبني املدينة ستة أميال، وملا نزل هبا رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وانتقل 
 إىل املدينة اختط الناس هبا اخلطط واتصل البنيان بعضه ببعض حىت صارت مدينة.

على جواز ختصيص بعض  ُهللا عليه وسلَّم لقباء كل سبت دليل قال النووي وغريه: جميئه صلَّى
األ�م ببعض األعمال الصاحلة واملداومة على ذلك، وهو الصواب، وكره ابن مسلمة ذلك، ولعله 

 مل يبلغه هذا احلديث، انتهى.



أتليفه: حدثين عبد العزيز بن مسعان، عن ابن املنكدر، عن » أخبار املدينة«ذكر ابن شبة يف 
 م �يت قـَُباءكان النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّ «بر: جا

 %221ص  2%ج 
 ».صبيحة سبع عشرة من رمضان

كان] رسول هللا صلَّى ُهللا «[وحدَّثنا حممد بن حيىي، حدَّثنا الدَّرَاَوْرِدي، عن شريك بن عبد هللا: 
 ».عليه وسلَّم �يت قباء يوم االثنني

: إال ما من األوقات بشيء من القرب، قال القرطيبوأصل مذهب مالك كراهة ختصيص [شيء] 
 ثبت به توقيف.
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البن شبة: قال الواقدي: عن جممع بن يعقوب، عن سعيد بن عبد الرمحن » أخبار املدينة«[ويف] 
 يف رحبة املسجد.بن [رقيش] قال: كان مسجد قباء يف موضع األسطوانة املخلقة اخلارجة 

صلى إىل األسطوانة املَخلَّقة، قال عبد الرمحن: فحدثين �فع أن ابن عمر كان إذا جاء قـَُباء 
 يقصد بذلك مسجد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم األول.

وقال أبو مسلمة بن عبد الرمحن: إن ما بني الصومعة إىل القبلة واجلانب األمين عند دار القاضي 
 عثمان ?. ز�دة زادها

ط محارًا هلا فيه، فابتناه سعد وقال عروة: كان موضع مسجد قباء المرأة يقال هلا: لَيَّة، وكانت ترب
 بن خيثمة ? مسجًدا.

وقال أبو غسان: طوله وعرضه سواء، وهو ست وستون ذراًعا، وطول ذرعه يف السماء تسع 
ا ست وعشرون ذراًعا، وطول عشرة ذراًعا، وطول رحبته اليت يف جوفه مخسون ذراًعا، وعرضه

أذرع وفيه ثالثة أبواب وثالث وثالثون  منارته مخسون ذراًعا، وعرضها تسع أذرع، وشرب يف تسع
 أسطواً�، ومواضع قناديله ألربعة عشر قنديًال.

قال: وأخربين من أثق به من األنصار من أهل قباء أن مصلَّى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف 
بعد صرف القبلة كان إىل حرف األسطوان املخلق كثري منها املقدمة إىل حرفها مسجدهم 

 رقي، وهي دون حمراب املسجد على عني املصلي فيه.الش
وقال أبو جعفر الداودي: إن إتيان النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مسجد قباء يدل أن ما قرب من 

شًيا وراكًبا، وال يكون فيه ما �ى أن تعمل املساجد الفاضلة اليت يف املصر ال أبس أن يؤتى ما
 املطي إليه.



 سجد قباء ومسجده أفضل؛ لتكثر املواضع اليت يتقرب إىل هللا فيها.وقال بعضهم: إتيانه م
قال ابن التني: وهذا كما قال مالك أن التنفل يف البيوت أحب إيل منه يف مسجد النيب صلَّى ُهللا 

 تنفلهم يف مسجده أحبُّ إيل.عليه وسلَّم إال للغرابء، فإن 
ر، واالجتماع هبم، ال ألجل صالة؛ ألن وقال ابن رشد: كان �يت مسجد قباء ملواصلة األنصا

 الفريضة يف مسجده أفضل،
 %222ص  2%ج 

 والنافلة يف بيته أفضل.

)1/469( 

 

ليس من كالم النيب صلَّى ُهللا عليه » كان �يت مسجد قباء ليصلي فيه«وقال الطحاوي: قوله: 
 عليه وسلَّم ال جيلس ى هللاُ وسلَّم، فيحتمل أن يكون الراوي قاله من عنده؛ لعلمه أن النيب صلَّ 

انفرد به واحد من الرواة،  -» فيصلي فيه«وهو قوله:  -فيه حىت يصلي، على أن هذا احلرف 
 وعسى أن يكون وًمها؛ ألن اجلماعة أوىل ابحلفظ من الواحد.

وثبت أن مسجد التقوى الذي أسس على التقوى هو مسجد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، روي 
 أيب سعيد مرفوًعا، وقال الرتمذي: حسن صحيح. حديثذلك يف 

يعين مسجد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ومسجد  -وقال السَُّهيلي: وميكن أن يكون كًال منهما 
] يرجح حديث 108أسس على التقوى، غري أن قوله سبحانه {ِمْن َأوَِّل يـَْوٍم} [التوبة:  -قباء 

سَ  مسجد النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، غري أن اليوم قد يراد  قبل من قال: مسجد قباء؛ ألنه ُأسِّ
به املدة والوقت، وكال املسجدين أسس على هذا من أول يوم، أي من أول عام من اهلجرة، وقد 

 سبق ذكر قباء قبل أيًضا.
َربِ   اَبُب َفْضِل َما بـَْنيَ الَقْربِ َواِملنـْ
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يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َأِيب َبْكٍر، َعْن َعبَّاِد ْبِن َمتِيٍم،  حدَّثنا َعْبُد اهللَِّ ْبنُ  - 1195
َربِي َرْوَضٌة ِمْن « ْبِن زَْيٍد َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَل: َعْن َعْبِد اهللَِّ  َما بـَْنيَ قربي َوِمنـْ
ُعبَـْيِد اهللَِّ عن ُخبَـْيُب ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن،  - 1196اد يف حديث:] ز 1195¦[خ». ِرَ�ِض اجلَنَّةِ 

] قال أبو عمر: كذا روى عن 1196¦َرَة أو أيب سعيد. [خَعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم، َعْن َأِيب ُهَريْـ 



كلهم فيما علمت على الشك إال معن بن عيسى وروح بن عبادة فإ�ما » املوطأ«مالك رواة 
يب هريرة وأيب سعيد مجيًعا، على اجلمع ال على الشك، ورواه ابن مهدي عن مالك قاال: عن أ

مجيًعا. قال: واحلديث حمفوظ أليب هريرة هبذا  فجعله عن أيب هريرة وحده ومل يذكر أاب سعيد
اإلسناد، ورواه عبيد هللا بن عمر عن خبيب هبذا اإلسناد. قال أبو العباس أمحد بن عمر الداين 

اتبع العمريَّ يف ذلك مجاعة، وهكذا قاله البخاري. قال أبو عمر: »: أطراف املوطأ«يف كتابه 
ليمان القرشي البصري، عن مالك، عن ربيعة، عن سعيد ذكر حممد بن َسْنَجر: حدَّثنا حممد بن س

وضعت «بن املسيب عن ابن عمر، قال: أخربين أيب أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 
قال أبو عمر: مل ».ى ترعة من ترع اجلنة، وما بني بييت ومنربي روضة من ر�ض اجلنةمنربي عل

إلسناد عن مالك، وحممد هذا ضعيف. زاد يتابع حممَد بَن سليمان أحٌد على هذا ا
، وقال: تفرد به »منربي رواتب يف اجلنة«وقوهلم »: الغرائب«%يف 223ص  2الدارقطين%ج 

: ويف هذا الباب حديث منكر رواه عبد امللك بن زيد الطائي، حممد بن سليمان. قال أبو عمر
عمر بن اخلطاب، قال عن عطاء بن زيد موىل سعيد بن املسيب، عن سعيد بن املسيب، عن 

ما بني قربي ومنربي وأسطوانة التوبة روضة من ر�ض «رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ه عبد امللك.قال أبو عمر: هذا حديث موضوع، وضع».اجلنة

)1/471( 

 

وروى أمحد بن حيىي الكويف: أخرب� مالك بن أنس، عن �فع، عن ابن عمر، قال رسول هللا صلَّى 
ل أبو عمر: هذا إسناد خطأ. قا».ما بني قربي ومنربي روضة من ر�ض اجلنة«ُهللا عليه وسلَّم: 

وعند الطرباين عن ».تِرَِع اجلنةمنربي على تِْرَعٍة من «وعند النسائي عن سهل بن سعد مرفوًعا: 
وعند الضياء املقدسي عن ».ما بني بييت ومصالي روضة من ر�ض اجلنة«سعد بن أيب وقاص: 

ربي روضة من ر�ض اجلنة، ما بني قربي ومن«أيب بكر الصديق من رواية ابن أيب سربة يرفعه: 
عن جابر وابن عمر »: مسند اهليثم بن كليب الشاشي«ويف ».ومنربي على ترعة من ترع اجلنة

، وجعل بعض »بييت«مكان » قربي«، وروي: »بييت«حنوه. قال القرطيب: الصحيح من الرواية: 
ز؛ ألنه صلَّى هللاُ ، والظاهر بيت سكناه. والتأويل اآلخر جائ»بييت«الناس هذا تفسريًا لقوله: 

أن العمل الصاحل يف  عليه وسلَّم دفن يف بيت سكناه. وقال القاضي عياض: حيتمل أن يريد به:
ارتعوا يف ر�ض اجلنة يعين حلق «ذلك يؤدي بصاحبه إىل اجلنة كما قال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

ه التحريض على ز�رة قربه صلَّى قال ابن بطال: ويكون معنا».الذكر والعلم؛ أل�ا مؤدية إىل اجلنة
ل: إ�ا اآلن روضة من ر�ض اجلنة، على ُهللا عليه وسلَّم والصالة يف مسجده. قال ابن التني: وقي



احلقيقة. قال: وأنكر بعضهم هذا. قال: وقوهلم: إن العمل يف تلك البقعة يؤدي إىل ر�ض اجلنة 
رآن والسنة يؤدي إىل ر�ض اجلنة، فال يكون حيتمل وجهني: األول: أن اتباع ما يتلى فيه من الق

اين دون غريها. والثاين: أن يريد أن مالزمة ذلك فيها للبقعة فضيلة إال ملعىن اختصاص هِذه املع
املوضع ابلطاعة يؤدي إليها؛ لفضيلة الصالة فيه على غريه. وقال اخلطايب: معىن احلديث تفضيل 

%واملنرب، يقول: من لزم طاعة هللا يف 224ص  2ج املدينة وخصوًصا البقعة اليت بني البيت%
ض اجلنة، ومن لزم عبادة هللا عند املنرب سقي يف اجلنة هذه البقعة آلت به الطاعة إىل روضة من ر�

 من احلوض.
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هبذا  -شرَّفها هللا تعاىل  -قال أبو عمر: وقد استدل أصحابنا على أن املدينة أفضل من مكة 
يف اجلنة خري من الدنيا وما  ملوضع سوط«احلديث، وركَّبوا عليه قوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

ل أبو عمر: وهذا ال دليل فيه؛ ألنه أراد صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ذمَّ الدنيا والرتغيب يف قا».فيها
اآلخرة، فأخرب أن اليسري من اجلنة خري من الدنيا كلها. قال عياض: ذكر أكثر العلماء أن املراد 

اك منربًا قال: وهذا هو األظهر. وقيل: إن له هن هذا املنرب بعينه يعيده هللا تعاىل على حوضه،
على حوضه. قال القرطيب: وللباطنية يف هذا احلديث من الغلوِّ والتحريف ما ال ينبغي أن يلتفت 
إليه. قال أبو عمر: واإلميان ابحلوض عند مجاعة العلماء واجب اإلقرار به، وقد نفاه أهل البدع 

، نعوذ ابهلل من دقون ابلشفاعة وال ابحلوض وال ابلدجالمن اخلوارج واملعتزلة؛ أل�م ال يص
بدعهم. وسيأيت إن شاء هللا تعاىل أحاديث احلوض يف املوضع الذي ذكره البخاري، وأ�ا متواترة 
جيب اإلميان هبا، سقا� هللا تعاىل منه ومجيع من يؤمن به. فضل القدس تقدم. اَبُب اْسِتَعانَِة الَيِد 

اَل اْبُن َعبَّاٍس: َيْسَتِعُني الرَُّجُل ِيف َصالَتِِه ِمْن َجَسِدِه ِمبَا َذا َكاَن ِمْن َأْمِر الصََّالِةَوقَ ِيف الصََّالِة، إِ 
َشاَء. َوَوَضَع أَبُو ِإْسَحاَق قـََلْنُسَوَتُه ِيف الصََّالِة َورَفـََعَها. كذا يف نسخة السماع: (َورَفـََعَها)، ويف 

ى الشك، وعند النسفي لَعبُدوس والقاسم عل» أو رفعها«ُقول: وقال ابن قـُرْ ».أو رفعها«نسخة: 
وأيب ذر واَألِصيلي: (َورَفـََعَها) من غري شك. قال: وهو الصواب. َوَوَضَع َعِليٌّ ? َكفَُّه َعَلى ُرْصِغِه 

األَْيَسِر. قال ابن التني: كذا وقع يف البخاري ابلصاد. وقال اخلليل: هو لغة يف الرسغ. وقال 
»: احملكم«راع، والقدم يف الساق. ويف وابه ابلسني، وهو حد مفصل الكف يف الذغريه: ص

 الرسغ: جمتمع الساقني والقدمني.
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وقيل: هو مفصل ما بني الساعد والكتف، والساق والقدم، وكذلك هو من كل دابة، واجلمع 
فـََوَضَع يََدُه « - 1198أرساغ. حديث ابن عباس ونومه عند ميمونة ذكره هنا لقول ابن عباس:

%تقدم يف غري موضع؛ ألن البخاري خرجه 225ص  2] وقد%ج 1198¦[خ ».َعَلى رَْأِسي
يف اثين عشر موضًعا. قال البخاري: ِإالَّ َأْن َحيُكَّ ِجْلًدا َأْو ُيْصِلَح ثـَْواًب. هذا من كالم البخاري، 

اإلمساعيلي. قال ابن  وكان ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله: من أمر الصالة. قاله
ف السلف يف االعتماد يف الصالة والتوكي على الشيء، فقالت طائفة: ال أبس أن بطال: اختل

يستعني يف الصالة مبا شاء من جسده وغريه. ذكر ابن أيب شيبة عن أيب سعيد اخلدري أنه كان 
عليه وسلَّم  يتوكأ على عصا، وعن أيب ذر مثله. وقال عطاء: كان أصحاب حممد صلَّى هللاُ 

يف الصالة. وأوتد عمرو بن ميمون وتدا إىل احلائط فكان إذا سئم القيام يف يتوكؤون على العصي 
الصالة أو شق عليه أمسك ابلوتد يعتمد عليه. وقال الشعيب: ال أبس أن يعتمد على احلائط. 

توبة إال من وكره ذلك غريهم، روى أبو بكر عن احلسن أنه كره أن يعتمد على احلائط يف املك
ا يف النافلة وحنوه. قال مالك: وكرهه ابن سريين يف الفريضة والتطوع. وقال علة، ومل ير به أبسً 

جماهد: إذا توكأ على احلائط ينقص من صالته بقدر ذلك. وقد تقدم حديث احلوالء يف ابب ما 
َجَسِدِه) ِيف َصالَتِِه ِمبَا َشاَء ِمْن يكره من التشدد يف العبادة. قال ابن التني: قوله: (َيْسَتِعُني الرَُّجُل 

يريد إال االختصار؛ للنهي يف الصحيحني عنه، ألنه فعل اجلبابرة، وقيل: فعل اليهود يف صالهتم. 
قال: والعمل يف الصالة على ثالثة أضرب: يسري جًدا كالغمز وحك اجلسد واإلشارة، فهذا ال 

بطلها عمده القريبة. الثاين: أكثر من هذا ي ينقض عمده وال سهوه، وكذلك التخطي إىل الفرجة
دون سهوه، كاالنصراف من الصالة. الثالث: املشي الكثري واخلروج من املسجد، فهذا يبطل 

 الصالة عمده وسهوه.
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قال ابن بطال: واالستعانة ابليد يف الصالة يف هذا احلديث هي وضع النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم 
ملا جاز للمصلي أن يستعني بيده خاري منه أنه يده على رأس ابن عباس وفتل أذنه، فاستنبط الب

يف صالته فيما خيتص بغريه؛ فاستعانته هبا يف أمر نفسه ليتقوى بذلك على صالته وينشط هلا إذا 
�ى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه «عن ابن عمر: » مسند أمحد«احتاج إىل ذلك أوىل. انتهى. يف 

وعند أيب داود: ».لى يدهة وهو يعتمد ع%يف الصال226ص  2وسلَّم أن جيلس الرجل%ج 
رأى رجًال يتَِّكُئ على يده اليسرى وهو قاعد يف صالته، فقال: ال جتلس هكذا فإن هكذا «

َهى َعْنُه ِمَن اْلَكَالِم ».هكذا صالة املغضوب عليهم«ويف رواية: ».جيلس الذين يُعذَّبون ابب َما يـُنـْ



 ِيف الصََّالةِ 
َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن  ْريٍ، حدَّثناحدَّثنا اْبُن منَُ  - 1199 اْبُن ُفَضْيٍل، حدَّثنا اَألْعَمُش، َعْن ِإبـْ

َنا، فَـ  َلمَّا رََجْعَنا َعْبِد اهللَِّ قَاَل: ُكنَّا ُنَسلُِّم َعَلى النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َوُهَو ِيف الصََّالِة، فـَيَـُردُّ َعَليـْ
َنا، َوقَاَل: يِّ َسلَّْمنَ ِمْن ِعْنِد النََّجاشِ   ]1199¦[خ». ِإنَّ ِيف الصََّالِة لُشْغًال «ا َعَلْيِه، فـََلْم يـَُردَّ َعَليـْ

 ».ويسلم بعضنا على بعض«وقال يف ابب: من مسى قوًما أو سلم يف الصالة على غريه: 
ضهم بعًضا يريد ما كانوا يفعلونه أوًال من مواجهة بع» من َمسَّى قوًما«قال ابن بطال: قوله: 

طاب قبل أن �مرهم صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ابلتشهد، فأراد البخاري أن يعلمك أنه مل �مرهم ابخل
 إبعادة تلك الصالة اليت سلم بعضهم فيها على بعض.

إن هللا حيدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أال تكلموا يف الصالة، ورد علي «عند أيب داود: 
 ».السالم
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َراِهيُم ْبُن ُموَسى، َأْخبَـَرَ� ِعيَسى َعْن ِإْمسَاِعيَل، َعِن احلَاِرِث ْبِن ُشبَـْيٍل، َعْن َأِيب  - 1200 حدَّثنا ِإبـْ
، قَا َباِينِّ  َل: قَاَل ِيل زَْيُد ْبُن َأْرَقَم: ِإْن ُكنَّا لَنَـَتَكلَُّم ِيف الصََّالِة َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ صلَّى هللاُ َعْمٍرو الشَّيـْ

 عليه وسلَّم ُيَكلُِّم َأَحُدَ� َصاِحَبُه ِحلَاَجِتِه، َحىتَّ نـََزَلْت: {َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّالِة اْلُوْسَطى
 ]1200¦[خ». فَأُِمْرَ� اِبلسُُّكوتِ ] «238قَانِِتَني} [البقرة:  َوُقوُموا هلِلَِّ 
 ».ويسلم بعضنا على بعض«ويف لفظ: 

 ».و�ينا عن الكالم«وعند مسلم: 
كنا نتكلم خلف رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف الصالة، يكلم الرجل منا «وعند الرتمذي: 
 ».صاحبه إىل جنبه

ن أرقم يف الصحيحني غري هذا احلديث الواحد، أخرب� أبو علي وكتب أليب عمرو عن زيد ب
حاضر، أخرب� ابن اللِّْحياين، أخرب� ابن الكردي قراءة علينا من لفظه، أخرب� ابن الليب، وأ� 

السراج أخرب� ابن ... قال أخرب� ابن .... أخرب� حيىي بن جعفر، حدَّثنا حممد بن عبيد، حدَّثنا 
كنا يف عهد النيب «خالد، عن احلارث بن شبيل، عن أيب عمرو، عن زيد قال:  إمساعيل بن أيب

 احلديث.» ة فأراد أحد� حاجة إىل أحد فسارَّهصلَّى ُهللا عليه وسلَّم إذا كنا يف الصال
 وقع لنا عالًيا، فإين من طريق البخاري مسعته من أيب الوقت.

اليت » حىت«لقنوت السكوت هنا؛ لقوله له ولفظ هذين احلديثني مصّرِح ابلنسخ، وأن املراد اب
 هي للغاية، والفاء تشعر
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 بتعليل ما سبق.

ي رمحه هللا تعاىل: األرجح من هذا محله على ما أشعر به كالم الراوي، فإن قال شيخنا الُقَشريْ 
قول الراوي املشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون سبب النزول والقرائن احملتفة به، وقد قالوا: إن 

 الصحايب نزلت هذه اآلية يف كذا تتنزل منزلة املسند.
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َ� اِبلسُُّكوِت) يقتضي أن كلَّ ما ُيسمَّى كالًما فهو منهي عنه، وما وقوله: (فُنِهيَنا عِن الكالِم وُأِمرْ 
 طريق القياس.ال يسمى كالًما فمن أراد إحلاقه به كان ذلك ب

وأمجع العلماء على أن الكالم عاملًا بتحرميه لغري مصلحتها ولغري إنقاذ هالك أو شبهه مبطل 
 لشافعي ومالك وأمحد: تبطل الصالة.للصالة، وأما الكالم ملصلحتها فقال أبو حنيفة وا

 وجوزه األوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة، واعترب الشافعيون ظهور حرفني وإن مل
 يكو� مفهمني.

 واختلفوا يف النسخ مىت كان؟
فقال ابن حبان: توهم من مل حيكم صناعة العلم أبن نسخ الكالم يف الصالة كان ابملدينة حلديث 

ألن الكالم يف الصالة كان مباًحا إىل أن رجع ابن مسعود من عند النجاشي  زيد، وليس كذلك؛
ن عمري يقرئ املسلمني، وكان الكالم ابملدينة فوجد اإلابحة قد نسخت، وكان ابملدينة مصعب ب

مباًحا كما كان مبكة شرفها هللا تعاىل، فلما نسخ ذلك مبكة تركه الناس ابملدينة، فحكى زيد ذلك 
 خ الكالم كان ابملدينة.الفعل ألن نس

كنا نتكلم خلف النيب صلَّى ُهللا «وهو لعمري كالم جيد؛ لوال ما يف كتاب الرتمذي عن زيد: 
 ».ه وسلَّم يكلم الرجل منا صاحبه وهو إىل جنبه حىت نزلتعلي

 وأهل العلم كلهم يقولون: إن سورة البقرة مدنية خصوًصا هذه اآلية.
 بعد اهلجرة مبدة يسرية. وقال اخلطايب: نسخ الكالم كان

ومحل بعضهم على هذا حديث ابن مسعود على جميئه يف املرة الثانية من احلبشة ال األوىل، ومحل 
بعضهم حديث زيد على أنه إخبار عن الصحابة املتقدمني، كما يقول القائل: قتلناكم وهزمناكم، 

 يعنون: اآلابء واألجداد.
بعثين «جيًدا؛ ألن يف حديث جابر املخرج عند مسلم:  ورد قول اخلطايب بتعذر التاريخ، وليس

سلمت عليه فأشار إىل فلما فرغ رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف حاجة مث أدركته وهو يصلي ف



 قال إنك سلمت آنفا وأ�
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 ».أصلي فهو الذي منعين أن أكلمك
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كان ذلك وهو منطلق إىل بين «وابن ماجه، ويف لفظ:  وخرَّجه أيًضا أبو داود والرتمذي والنسائي
 ، ويرد ما قاله أيًضا ابن حبان.، فهذا فيه بيان ما أشكل على من رد كالم أيب سليمان»املْصَطِلق

وفيه إشكال على قول أيب حنيفة حيث قال: املصلي إذا سلم عليه [ال يرد] بلفظ وال إبشارة 
 ي وعطاء والثوري: إذا سلم على املصلي يرد بعد السالم.بكل حال، وكأنه اعتمد ما قاله النخع

ي ومالك وأمحد وأيب ثور، وهو فإْن ردَّ السالم بلسانه بطلت صالته عند أيب حنيفة والشافع
 مروي عن أيب ذر وعطاء والنخعي والثوري.

بعد وعن أيب حنيفة يردُّ يف نفسه، وعند حممد بعد السالم، وقال أبو يوسف: ال يف احلال وال 
 الفراغ.

 وقد اختلف العلماء يف هذا:
ريرة وجابر وسعيد قال عياض: قال مجاعة من العلماء: يرد السالم يف الصالة نطًقا، منهم أبو ه

 بن املسيب واحلسن وقتادة وإسحاق.
 وقال عمر بن عبد العزيز ومالك ومجاعة: يرد إشارة ال نطًقا.

 سلم عليه مل يستحق جوااًب.وعند الشافعي: أنه ال يسلم على املصلي، فإن 
 وعن مالك روايتان: كراهة السالم، والثانية جوازه.

: حدَّثنا شريك عن ابن عون قال: رأيت القاسم يرد أليب نعيم الدكيين» الصالة«ويف كتاب 
السالم يف التطوع. وحدَّثنا كامل أبو العالء حدَّثنا حبيب بن أيب اثبت قال كان ابن عباس إذا 

 رجل يف الصالة أخذ بيده.سلم عليه ال
 أن رسول هللا صلَّى هللاُ «أما الصالة الوسطى: يف التفسري واجلهاد من كتاب البخاري عن علي: 

عليه وسلَّم قال يوم اخلندق: مأل هللا بيوهتم وقبورهم �رًا كما شغلو� عن الصالة الوسطى حىت 
 ».غربت الشمس

 ».بطو�م«ويف لفظ: 
 ».الصالة الوسطى صالة العصر، مث صالها بني املغرب والعشاءشغلو� عن «وعند مسلم: 

سحاق الرتمذي: حدَّثنا األشجعي عن عن أيب إ» املسند«وعند عبد هللا بن أمحد فيما زاده يف 



سفيان عن عاصم عن زر عن عبيدة عنه: كنا نراها الفجر، فقال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 يعين الوسطى.» هي صالة العصر«
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أربع حفظتهن عن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: أن «وعند الدارقطين من حديث احلارث عنه: 
 احلديث.» الصالة الوسطى هي العصر

املشركون النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن صالة العصر حىت  وعند مسلم عن ابن مسعود: حبس
 احلديث.» طىحبسو� عن الصالة الوس«غابت الشمس فقال: 

 وعند
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صالة «من حديث حممد بن طلحة عن زيد: » مسنديهما«أيب داود الطيالسي والسراج يف 
 ».الوسطى صالة العصر

د هللا: {َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت وعلى الصََّالِة اْلُوْسَطى} للفراء هي يف قراءة عب» املعاين«ويف 
 ب على احلث عليها بفعل مضمر كان وجًها.ولذلك آثرت القراء اخلفض، ولو نص

وعند مسلم عن أيب يونس موىل عائشة قال: أمرتين عائشة أن أكتب هلا مصحًفا، وقالت: إذا 
لصََّلَواِت}، فلما بلغتها أذنتها، فأملت علي: {َحاِفُظوا بلغت هذه اآلية فآذين {َحاِفُظوا َعَلى ا

ى وصالة العصر} وقالت: مسعتها من رسول هللا صلَّى ُهللا عليه َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّالِة اْلُوْسطَ 
 وسلَّم.

قرأت على املسند العالمة أيب حممد البصري، أخربكم اإلمام مشس الدين أبو بكر حممد بن 
عبد الواحد املقدسي، أخرب� أبو الربكات داود بن أمحد بن مالعب، أخرب� أبو إبراهيم بن 

ي، أخرب� أبو جعفر بن املسلمة، أخرب� أبو عمرو عثمان بن حممد الفضل حممد بن عمر األرمو 
بن القاسم اآلدمي، أخرب� العالمة أبو بكر عبد هللا بن أيب داود سليمان بن األشعث 

عن أيب  -يعين قاضي مصر  -محد بن حباب، حدَّثنا مكي، حدَّثنا عبد هللا السجستاين، أخرب� أ
يف مصحف عائشة رضي هللا عنها: {َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت هبرية، عن قبيصة بن ذؤيب قال: 

 َوالصََّالِة اْلُوْسَطى َو صالة العصر}.
عمرو األنصاري عن ويف كتاب ابن حزم: روينا من طريق ابن مهدي عن أيب سهل حممد بن 

 القاسم عنها، فذكرته بغري واو.
 ا وأبو سهل ثقة. انتهىقال أبو حممد: فهذه أصح رواية عن عائشة رضي هللا عنه
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 وفيه رد ملا قاله أبو عمر: مل خيتلف يف حديث عائشة يف ثبوت الواو.
 قال: على تقدير صحته جياب عنه أبشياء منها:
 أنه من أفراد مسلم، وحديث علي متفق عليه.

 ثاين: أن من أثبت الواو امرأة، ومسقطها مجاعة كثرية.ال
 وط الواو.الثالث: موافقة مذهبها لسق

 الرابع: خمالفة الواو للتالوة، وحديث علي ? موافق.
 اخلامس: حديث علي ميكن فيه اجلمع، وحديثها ال ميكن فيه اجلمع إال برتك غريه.

عند مسلم: نزلت هذه اآلية {َحاِفُظوا َعَلى  السادس: معارضة روايتها برواية الرباء بن عازب من
 ا ما شاء هللالصََّلَواِت وصالة العصر} فقرأ�ه
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]، فقال 238مث نسخها هللا، فنزلت: {َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّالِة اْلُوْسَطى} [البقرة: 

 وكيف نسخت. رواه مسلم.رجل: هي إذن صالة العصر، فقال الرباء: قد أخربتك كيف نزلت، 
سعيد حدَّثنا إبراهيم بن أيب الليث حدَّثنا  حدَّثنا ابن َعْبُدوس، حدَّثنا عثمان بن»: املزكيات«ويف 

األشجعي عن الثوري عن األسود عن شقيق عنه: قرأ� مع النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أ�ًما: 
رأ�: {َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّالِة اْلُوْسَطى} {َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوصالة العصر}، مث ق

 أم ال. فال أدري أهي هي
َراِهيَم  : {وََكَذِلَك نُِري ِإبـْ [السابع]: تكون الواو زائدة كما زيدت عند بعضهم يف قوله جلَّ وعزَّ

 ].75م: َمَلُكوَت السََّماَواِت َواْألَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنَني} [األنعا
 ].105[األنعام:  وقوله تعاىل: {وََكَذِلَك ُنَصرُِّف اْآلَ�ِت َولِيَـُقوُلوا َدَرْسَت}

 ].40وقوله: {َوَلِكْن َرُسوَل اهللَِّ َوَخاَمتَ النَِّبيَِّني} [األحزاب: 
} [احلج:  ].25وقوله: {ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اهللَِّ

َوابـَُها} [الزمر:  وقال األخفش أن اجلواب  ]73يف قوله تعاىل: {َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـْ
 فتحت، ومنه قول امرئ القيس:

 فلما أجز� ساحة احلي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقيقل
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وزعم بعض حمققي النحاة أن العطف هنا من ابب التخصيص والتفضيل والتنويه، كقوله تعاىل: 
 ].98يَكاَل} [البقرة: َومِ  {َمْن َكاَن َعُدوًّا هلِلَِّ َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيلَ 

 ].68وكقوله: {ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوَخنٌْل َورُمَّاٌن} [الرمحن: 
 ] اآلية.7وكقوله: {َوِإْذ َأَخْذَ� ِمَن النَِّبيَِّني ِميثَاقـَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح} [األحزاب: 

َطى} فوجب أن ْلُوسْ فإن قيل: قد حصل التخصيص يف العطف وهو قوله تعاىل: {َوالصََّالِة ا
 يكون العطف الثاين، وهو قوله {وَصَالة الَعْصر} مغايًرا له؟

فيجاب: أن العطف كما قلتم، والثاين للتأكيد والبيان ملا اختلف اللفظان، كما تقول: جاءين زيد 
الكرمي والعاقل، فتعطف إحدى الصفتني على األخرى [ومنها حديث] احلسن عن مسرة بن 

 ».أنه قال يف الصالة الوسطى صالة العصر«ُهللا عليه وسلَّم: صلَّى جندب عن النيب 
رواه الرتمذي، وقال: قال حممد بن إمساعيل قال: علي بن املديين: حديث احلسن عن مسرة 

 صحيح وقد مسعه منه.
قال أبو عيسى: وحديث مسرة يف الصالة الوسطى حديث حسن. كذا رأيته يف عدة نسخ من 

 د عنه أنه صححه.خ اجملاجلامع. وذكر الشي
 ».أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم سئل عن صالة الوسطى، قال: هي صالة العصر«وعند أمحد: 

 ويف لفظ: قال:
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 ».َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّالِة اْلُوْسَطى} ومساها لنا أ�ا هي العصر«{
أبيه سليمان بن مسرة عن مسرة يرفعه: ان عن وعند احلاكم حمسًنا من حديث خبيب بن سليم

 ».وأمر� أن حنافظ على الصلوات كلهن، وأوصا� ابلصالة الوسطى، ونبأ� أ�ا صالة العصر«
بسند صحيح، وقال يف » التمهيد«وعن حفصة أم املؤمنني رضي هللا عنها من كتاب 

بكتب مصحف فإذا بلغ اتبها أ�ا أمرت ك«اختلف يف رفعه ويف ثبوت الواو فيه: »: االستذكار«
هذه اآلية يستأذ�ا فلما بلغها أمرته بكتب {َحاِفُظوا َعَلى الصََّالة الوسطى َوَصَالِة العصر} 

 ».ورفعته إىل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم
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ورواه هشام عن جعفر بن إ�س عن رجل حدثه عن سامل عنها، ومل يثبت الواو قال: {الصََّالة 
 َالِة العصر}.الوسطى صَ 

 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صالة العصر ابملَُخمَّص صلى بنا رسول هللا«وعن أيب بصرة الغفاري قال: 



إن هذه الصالة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره «وقال: 
 ».مرتني

ه هللا تعاىل، قراءة عليه وأ� أخرب� به اإلمام القدوة موسى بن علي بن يوسف احلنفي ابلقبطي رمح
اللطيف بن الصيقل عن أيب احلسن اجلمال أخرب� أبو احلسن بن  أمسع، أخرب� مسند وقته عبد

أمحد أخرب� احلافظ أمحد بن عبد هللا حدَّثنا أبو بكر بن خالد حدَّثنا احلارث بن أيب أسامة حدَّثنا 
 ة عن أيب متيم اجليشاين عنه.قتيبة حدَّثنا الليث عن خري بن نعيم عن أيب هرير 

ن إبراهيم عن أبيه عن أيب إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن رواه مسلم عن زهري عن يعقوب ب
خري، فكأين من حيث العدد مسعته طريق مسلم من الفراوي، وبني وفاته ومولدي مئة [وتسع] 

افر الفارسي، وبني وفاتيهما ومخسون سنة وهلل احلمد، وإذا رويته ابإلجازة فكأين مسعته من عبد الغ
 اثنتان ومثانون سنة.

شغلو� عن الصالة الوسطى، مأل «باس قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يوم اخلندق: وعن ابن ع
 ».هللا قبورهم وأجوافهم �رًا

رواه الطرباين من حديث ابن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم، وسعيد بن جبري عنه، ولفظه: 
 وصححه». لنا عن الصالة الوسطىاللهم من شغ«
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 ى الصََّلواِت والصََّالِة الُوْسَطى َوَصَالِة الَعْصِر} بال واو.{َحاِفُظوا َعلَ 

حدَّثنا علي بن مسلم الطوسي، حدَّثنا عباد بن العوام، عن بالل بن »: تفسريه«وقال الطربي يف 
 عليه وسلَّم عن صالة العصر يف غزاة حبس املشركون النيب صلَّى هللاُ «خباب، عن عكرمة عنه: 

 ».ل: اللهم امأل بيوهتم وأجوافهم �رًا كما حبسو� عن الصالة الوسطىحىت متسى هبا، فقا
 ».قال يوم األحزاب: شغلو� على الصالة الوسطى حىت غابت الشمس«يف لفظ: 

)1/482( 

 

عن عبيد بن مرمي مسع ابن  البن أيب داود من حديث أيب إسحاق» املصاحف«وروينا يف كتاب 
 َطى َوَصَالِة الَعْصِر}.عباس قرأ هذا احلرف: {َحاِفُظوا َعَلى الصََّلواِت والصََّالِة الُوسْ 

 ويف كتاب ابن حزم من هذه الطريق بغري واو، مث قال: كذا قاله وكيع.
ثنا إبراهيم بن وحديث ابن عمر املذكور عند أيب عبد هللا حممد بن حيىي بن منده األصبهاين، حدَّ 

ابن أيب  عامر بن إبراهيم، حدَّثنا أيب حدَّثنا يعقوب القمي، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عن
املوتور أهله وماله من وتر «ليلى، وليث، عن �فع عنه عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه قال: 



 ».صالة العصر الوسطى يف مجاعة، وهي صالة العصر
حدَّثنا حممد بن عبد احلكم، حدَّثنا أيب وشعيب بن الليث، عن يزيد بن »: فرتفسري أيب جع«ويف 

سامل عن أبيه أنه كان يرى لصالة العصر فضيلة للذي قاله رسول هللا  اهلاد، عن ابن شهاب عن
 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فيها ويرى أ�ا الصالة الوسطى.

، خرجه ابن »صالة الوسطى صالة العصر«سلَّم: وعن أيب هريرة قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه و 
 ».صحيحه«خزمية يف 

أمحد الواسطي، حدَّثنا الوليد بن مسلم أخربين صدقة بن خالد  وعن ابن املثىن حدَّثنا سليمان بن
حدَّثنا خالد بن دهقان عن خالد بن سيالن عن، ُكَهيل بن َحْرملة، ُسِئَل أبو هريرة عن الصالة 

لفنا فيها كما اختلفتم فيها وحنن بفناء بيت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم اخت«الوسطى فقال: 
حل أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس فقال: أ� أعلم لكم ذلك فقام وفينا الرجل الصا

فاستأذن على رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فدخل عليه مث خرج إلينا فقال: أخرب� أ�ا صالة 
 ».رالعص

 أبو هاشم»: الصحابة«وقال أبو موسى املديين يف كتاب 
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 هذا له حديثان حسنان.
شغلو� عن الصالة الوسطى «م حبيبة عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه قال يوم اخلندق: وعن أ

 ».صالة العصر حىت غربت الشمس
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ثنا ابن أيب عدي عن شعبة عن سليمان عن أيب الضحى قال أبو جعفر: حدَّثنا به ابن املثىن حدَّ 
 عن ُشتَـْري بن َشَكل عنها.

بكر وعمر وأ� غالم صغري إىل النيب صلَّى ُهللا عليه  أرسلين أبو«وعن رجل من الصحابة قال: 
وسلَّم أسأله عن الصالة الوسطى فأخذ أصبعي الصغرية فقال: هذه الفجر، وقبض اليت تليها 

ر مث قبض اإلهبام، فقال: هذه املغرب مث قبض اليت تليها فقال: هذه العشاء مث فقال: هذه الظه
ل: أي الصالة بقيت؟ قلت: العصر، قال: هي قال أي أصابعك بقيت فقلت: الوسطى فقا

 ».العصر
رواه أبو جعفر عن أمحد بن إسحاق، حدَّثنا أبو أمحد، حدَّثنا عبد السالم موىل أيب نصري حدثين 

زيد الدمشقي قال: كنت جالًسا عند عبد العزيز بن مروان، فقال: � فالن اذهب إىل إبراهيم بن ي



 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف الصالة الوسطى، فقال: رجل فالن فقل له: أيش مسعت من رسول هللا
 جالس: أرسلين. فذكره

صالة العصر رواه وعن أيب مالك األشعري قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الصالة الوسطى 
أبو جعفر عن حممد بن عوف الطائي، حدَّثنا حممد بن إمساعيل بن عياش حدَّثنا أيب حدثين 

 عة عن شريح بن عبيد عنه.ضمضم بن زر 
قالت لكاتب يكتب هلا مصحًفا إذا كتبت {َحاِفُظوا َعَلى الصََّلواِت والصََّالِة «وعن أم سلمة: 

 ».الُوْسَطى} فاكتبها {العصر}
عن إسحاق بن إبراهيم حدَّثنا سعيد بن الصلت حدَّثنا » املصاحف«ابن أيب داود يف كتاب  ذكره

 أبيه قال: قالت أم سلمة، فذكره.عمرو بن ميمون بن مهران عن 
 ورواه ابن حزم من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عبد هللا بن رافع عن أم سلمة.

شغلو� عن صالة العصر اليت «يه وسلَّم قال: وعن أنس بن مالك أن رسول هللا صلَّى ُهللا عل
 ديث.احل» غفل عنها سليمان بن داود صلى هللا عليهما وسلم حىت توارت ابحلجاب

 عن أابن عن أنس به.» تفسريه«ذكره إمساعيل بن أيب ز�د الشامي يف 
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يف الصالة  يف شيء ما اختلفوا -يعين الصحابة  -عنه: ما اختلفوا » تفسري النقاش«ويف 
 الوسطى وشبك بني أصابعه.

 من طريق» كتاب أيب حممد الفارسي«ويف 
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إمساعيل بن إسحاق عن حممد بن أيب بكر عن حمبوب أيب جعفر عن خالد بن مهران عن أيب قالبة 
 قال يف قراءة أيب بن كعب: {َصَالِة الُوْسَطى َصَالِة الَعْصِر}.

 ن تلك؛ يعين اليت فيها الواو، فقد اختلف على ُأيبٍَّ يف ذلك.قال: وليست هذه الرواية بدو 
حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وهي «ُهللا عليه وسلَّم: وعن احلسن قال صلَّى 

 ، رواه أبو جعفر عن يعقوب بن إبراهيم، حدَّثنا ابن علية، عن يونس عنه.»العصر
م األحزاب عن صالة العصر حىت غابت وعن الربيع قال: ذكر لنا أن املشركني شغلوهم يو 

 ».ن الصالة الوسطى حىت غربت الشمسشغلو� ع«الشمس، فقال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 قال أبو جعفر: حدثت عن عمار بن احلسن، حدَّثنا ابن أيب جعفر عن أبيه عنه.

بن عباس وأيب وبه قال أبو هريرة وعبد هللا بن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وأم سلمة وا



ي وَعِبيدة بن كعب، وروي أيًضا عن أيب أيوب األنصاري ويونس واحلسن وقتادة والزهر 
 السَّلماين.

وهو قول سفيان بن سعيد وأيب حنيفة وأمحد والشافعي وأصحاهبم فيما حكاه أبو عمر، وعبد هللا 
ومشهور أهل  بن عباس على اختالف عنه، وداود ومجيع أصحاهبم، وهو قول إسحاق بن راهويه

 احلديث.
 قال ابن حزم: وال يصح عن علي وال عن عائشة غري هذا أصًال.

ابن املنذر: زيد بن اثبت وأاب سيعد اخلدري والضحاك بن مزاحم والسائب بن يزيد وابن  زاد
مسعود وعبد هللا بن عمرو ومسرة والنخعي وعبيد بن برمي وزر بن حبيش وحممد بن سريين وسعيد 

 د بن السائب الكليب ومقاتال. ذكره الطربي والثعليب.بن جبري وحمم
 ذهب مجهور التابعني.وقال أبو احلسن املاوردي: هو م

 وقال أبو عمر: وهو قول أكثر أهل األثر.
 وقال ابن عطية: عليه مجهور الناس.

 وقال أبو جعفر الطربي: الصواب من ذلك ما تظاهرت به األخبار من أ�ا العصر.
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كان رسول هللا صلَّى هللاُ عليه «م من قال: هي صالة الظهر جاًحنا إىل حديث زيد بن اثبت: ومنه
ه منها، فنزلت حافظوا على وسلَّم يصلي الظهر ابهلاجرة، ومل يكن يصلي صالة أشد على أصحاب
 ».الصلوات والصالة الوسطى، وقال: إن قبلها صالتني وبعدها صالتني

 خمتلف فيه. صححه ابن حزم وقال: إسناده
وهو عند أيب داود عن ابن مثىن حدَّثنا غندر حدَّثنا شعبة عن عمرو بن أيب حكيم عن الزبرقان 

 يعين ابن
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[اَبُب] َما َجيُوُز ِمَن التَّْسِبيِحتقدم يف ابب من دخل ليؤم فجاء اإلمام األول. وكذا حديث سهل 
يف النهي عن الكالم. اَبُب َمْن رََجَع اتقدم قبل ] وأيب هريرة. واَبُب َمْن َمسَّى قـَْومً 1201[

م. هذا الَقْهَقَرى ِيف َصالَتِِه، َأْو تـََقدََّم أِبَْمٍرَ نزل هِبَِرَواُه َسْهُل ْبُن َسْعٍد َعِن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّ 
 ه: (َرَواهُ ، ويف غريه. ويف قول»ما جيوز من التسبيح يف الصالة«احلديث تقدم مسنًدا يف ابب: 



َسْهٌل َعِن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم) فيه نظر؟ وذلك أنه إمنا شاهد الفعل وهو التقدم من سيد� 
 - 1205رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم والتأخر من أيب بكر، وهللا تعاىل أعلم. وقول البخاري:

] هو 1205¦وُنُس: قَاَل الزُّْهِريُّ: َأْخبَـَرِين أََنس. [خ، قَاَل يُ حدَّثنا ِبْشُر ْبُن ُحمَمٍَّد، أخرب� َعْبُد هللاِ 
، ورواه اإلمساعيلي، عن »عن يونس«من أفراد البخاري، كذا يف روايتنا: (قَاَل يُوُنُس)، ويف رواية: 

 أيب يعلى، أخرب� أمحد بن محيد املَرَوزي، أخرب� ابن املبارك، أخرب� معمر ويونس، عن الزهري.
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َوقَاَل اللَّْيُث: َحدََّثِين  - 1206%َوَلَدَها ِيف الصََّالِة 240ص  2اَبُب ِإَذا َدَعِت األُمُّ%ج 
َرَة: قَاَل َرُسوُل هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: َجْعَفُر، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ُهْرُمَز،  قَاَل: قَاَل أَبُو ُهَريـْ

نَـ « َها َوُهَو ِيف َصْوَمَعٍة، فَقاَلْت: َ� ُجَرْيُج! فَقاَل: اللَُّهمَّ ُأمِّي َوَصَالِيت، فَقاَلْت: َ� َ�َدِت اْمَرَأٌة ابـْ
َلْت: َ� ُجَرْيُج! فَقاَل: اللَُّهمَّ ُأمِّي َوَصَالِيت، فَقاَلْت: اللَُّهمَّ الَ ُجَرْيُج! فَقاَل: اللَُّهمَّ ُأمِّي َوَصَالِيت، فَقا

ىتَّ يـَْنُظَر ِيف ُوُجوِه املََياِميِس، وََكاَن ْ�ِوي ِإَىل َصْوَمَعِتِه رَاِعَيٌة تـَْرَعى الَغَنَم، فـََوَلَدْت، َميُوُت ُجَرْيٌج حَ 
ْن ُجَرْيٍج، نـََزَل ِمْن َصْوَمَعِتِه، فَقاَل ُجَرْيٌج: أَْيَن َهِذِه الَِّيت تـَْزُعُم َأنَّ َفِقيَل َهلَا: ِممَّْن َهَذا؟ قَاَلْت: مِ 

] كذا خرجه مسنًدا 1206¦[خ». ا ِيل؟ قَاَل: َ� اَببُوُس! َمْن أَبُوَك؟ قَاَل: رَاِعي الَغَنمِ َوَلَدهَ 
عليهم وسالمه عن مسلم بن  معلًقا، وقد أسنده يف كتاب املظامل، وأحاديث األنبياء صلوات هللا

املهد إال مل يتكلم يف «إبراهيم، عن جرير بن حازم، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة بلفظ: 
ثالثة: عيسى ابن مرمي، وصاحب جريج، والصيب الذي قالت أمه ورأت رجًال له شارة: اللهم 

 ديث بطوله.احل» اجعل ابين مثله، فنزع الثدي من فمه وقال: اللهم ال جتعلين مثله
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ثالث: اللهم وكان جريج رجًال عابًدا، فاختذ صومعة، فكان هبا، وفيه قالت أمه يف اليوم ال«وفيه: 
رًجيا رضي هللا عنه وعبادته، وكانت ال متته حىت ينظر إىل وجوه املوِمسات، فتذاكر بنو إسرائيل ج

امرأة بغي يـَُتمثَّل حبسنها، فقالت: إن شئتم ألفتننه، قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت 
لت: هو من ُجريج، راعًيا كان �وي إىل صومعته فأمكنته من نفسها، فحملت، فلما ولدت قا

ما شأنكم؟ قالوا: زنيت هبذه البغي فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: 
فولدت منك، فقال: أين الصيب؟ فجاؤوا به فقال: دعوين حىت أصلي، فتوضأ وصلى، فلما 

أقبلوا انصرف أتى الصيب فطعن يف بطنه وقال: � غالم! من أبوك؟ قال: فالن الراعي، قال: ف



ل: ال، أعيدوها من على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبين لك صومعة من ذهب؟ قا
وعند اإلمساعيلي: أخرب� أبو بكر املَْرَوزي، حدَّثنا عاصم بن علي، ».طني كما كانت، ففعلوا

 ال أماتك هللا حىت تنظر يف وجهك زواين«حدَّثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة احلديث، وفيه: 
خرجن %أن ذلك يصيبه، فلما مروا به على بيت الزواين 241ص  2املدينة، فعرف%ج 

وقال أبو نعيم: حدَّثنا أبو بكر بن َخالد، ».يضحكن، فتبسم، فقالوا: مل يضحك حىت مر ابلزواين
حدَّثنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان، حدَّثنا حيىي بن بكري، قال: حدَّثنا الليث، عن جعفر. وخرجه 

لفظ: من حديث محيد بن هالل، عن أيب رافع الصائغ، عن أيب هريرة ب» صحيحه«م يف مسل
فجاءت أمه، قال محيد: فوصف لنا أبو رافع صفة أيب هريرة بصفة رسول هللا صلَّى ُهللا عليه «

احلديث. ويف » وسلَّم حني دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها، مث رفعت رأسها إليه تدعوه
ي: روى الليث بن سعد، عن يزيد بن َحوَشب، عن أبيه قال: مسعت رسول الدمياط» حواشي«

لو كان جريج لو كان فقيًها عاملًا لعلم أن إجابة أمه خري من «لَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: هللا ص
 ».عبادة ربه تعاىل
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كانوا يعظمون الز�، أن املرأة ملا قالت: أحبلين جريج، و «أليب الليث السمرقندي: » التنبيه«ويف 
الصومعة، وجيء به إىل امللك، وأرسل إليه امللك وهو يف الصالة، فنادوه فلم يكلمهم فهدموا 

فحلف أنه ما فعل، فلم يصدقه، فقال: ردوين إىل أمي، فقال: � أماه! إنك دعوت عليَّ 
يت فاكشف فاستجيب لك، فادعي هللا أن يكشف عين، فقالت: اللهم! إن كان إمنا أخذته بدعو 

، لتخرب� من عنه، فجيء ابلصيب إىل جريج فوضع يده على رأسه وقال: حبق هللا الذي خلقك
أن املرأة كانت «قال: ويف رواية أخرى: ».أبوك؟ فقال: الراعي، فلما مسعت املرأة ذلك اعرتفت

عته، حامًال مل تضع محلها بعد، فقال هلا امللك: أين أصابك؟ قال: حتت الشجرة اليت عند صوم
ختربيين مبن فقال جريج: أخرجوا إىل تلك الشجرة، فقال: � شجرة! أسألك حبق الذي خلقك أن 

ز� هبذه املرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الضأن، مث طعن إبصبعه يف بطنها وقال: � غالم! من 
ن حديث لعبد هللا بن املبارك م» الرب والصلة«ويف كتاب ».أبوك؟ فنادى من بطنها: راعي الضأن

 ليايل أدعو هللا عز وجل، احلسن أن امسه كان ُجَرً�، وأ�م ملا أحاطوا به قال: ابهلل ملا أنظرمتوين
فأنظروه ليايل هللا أعلم كم هي، فأاته آت فقال له: إذا اجتمع الناس فتوضأ فاطعن يف بطن املرأة 

اعي الغنم، فلما %فإنه سيقول: ر 242ص  2وقل: أيتها السَّْخلة من أنت ومن أبوك؟ %ج 
الغنم، قال: احلسن: ذكر  أصبح طعن يف بطنها وقال: أيتها السخلة! من أبوك؟ قالت: أيب راعي



يل أن مولوًدا مل يتكلم يف بطن أمه إال هذا وعيسى صلَّى ُهللا عليه وسلَّم. قال عبد امللك بن 
فيه أن من دعته أمه  حبيب: كانت صالته �فلة، وإجابة أمه أفضل من النافلة. وقال الداودي:

 وهو يف صالة ال خيشى فواهتا أن جييبها مث يعود إىل صالته.
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وذكر بعضهم أن الكالم مل يكن ممنوًعا يف شريعة جريج، كما كان مباًحا يف أول اإلسالم، فأما 
ال «م: ه صلَّى ُهللا عليه وسلَّ اآلن فال جيوز للمصلي إذا دعته أم أو غريها أن يقطع صالته؛ لقول

وقد روى ابن أيب شيبة بسند صحيح عن حممد بن املنكِدر عن ».طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
إذا دعتك أمك يف الصالة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فال «النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

سل ، والفقهاء على خالف مر ورواه األوزاعي أيًضا عن مكحول. وعن جماهد: جييبهما مًعا».جتبه
ابن املنكِدر. وقال القرطيب: يتمسك به من قال: أن الز� ُحيّرِم كما حيّرِم الوطء احلالل، وهي 

عكسه: ال حيرم الز� حالًال. ويستدل به » املوطأ«، ويف »املدونة«رواية ابن القاسم عن مالك يف 
ن املاِجشون: أ�ا حتل، ، وهو املشهور، وقال ابأيًضا أن املخلوقة من ماء الزاين ال حيل للزاين أمها

ووجه التمسك على املسألتني: أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم حكى عن جريج أنه نسب ابن الز� 
للزاين، وصدق هللا نسبته مبا خرق له من العادة، فكانت تلك النسبة صحيحة، فيلزم على هذا 

ري ذلك، وقد اتفق املسلمون ن التوارث والوال�ت وغأن جيري بينهما أحكام األبوة والبنوة م
على أال توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة؛ أل� جنيب عن ذلك: أبن ذلك موجب ما ذكر�، 

وقد ظهر ذلك يف األم من الز�، فإن أحكام األمومة والبنوة جارية عليهما، فما انعقد عليه 
ى أصل ذلك الدليل. انتهى. ثنيناه، ونفي الثاين علاإلمجاع من األحكام أنه ال جيوز بينهما است

لقائل أن يقول: املراد عني هذا الصغري، من ماء من أنت؟ ومساه أاًب جمازًا، أو يكون يف شرعهم أنه 
 يلحقه.
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وهذا احلديث يدل على صحة كرامات األولياء رمحهم هللا تعاىل، وهو قول مجهور أهل السنة 
ُنسب لبعض العلماء إنكارها، والذي نظنه  %خالفًا للمعتزلة، وقد243ص  2والعلماء%ج 

هبم أ�م ما أنكروا أصلها؛ لتجويز العقل، وملا وقع يف الكتاب العزيز والسنة وأخبار صاحلي هذه 
مبا يدل على وقوعها، وإمنا حمل اإلنكار ادعاء وقوعها فيمن ليس موصوفًا بشروطها، وال األمة 



 وطلبه، كما يف حديث جريج، وهو الصحيح عند هو أهل هلا. وقد تقع الكرامة ابختيار الويل
مجاعة املتكلمني، ومنهم من أنكر ذلك. وفيه: أن الكرامة قد تكون خبوارق العادات، ومنعه 

عى أ�ا ختتص مبثل إجابة دعاء وحنوه، قال بعض العلماء: هذا غلط من قائله وإنكار بعضهم وادَّ 
ر الشيء من املعدوم وحنوه. ويف هذا رد ملا للحس؛ بل الصواب جر��ا بقلب األعيان، وإحضا

ذكره عياض من أن بعضهم قال: الوضوء خمتص هبذه األمة، وكذا يف حديث سارة من عند 
، قال ابن بطال: والذي خصت به األمة من »ها الكافر أ�ا توضأت وصلَّتملا أراد«البخاري: 

رك اليمامة، كلم النيب صلَّى ُهللا عليه بني سائر األمم الغرة والتحجيل. وتكلم يف املهد أيًضا مبا
قال القرطيب: وعن ابن عباس: شاهد يوسف كان يف املهد. وعن ».الدالئل«وسلَّم، ذكره يف 

املهد أيًضا حيىي بن زكر�. ويف حديث صهيب أنه ملا َخدََّد األخدود تقاعست الضحاك تكلم يف 
 أمه! اصربي فإنك على احلق. قال امرأة عن األخدود فقال هلا صبيها وهو يرتضع منها: �

، فذكر األولني ظاهره يقتضي احلصر، »مل يتكلم يف املهد إال ثالثة«القرطيب: إن قيل: قوله: 
ال خالف فيهم والباقون خمتلف فيهم، أو يقال: أنه قاله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وجياب: أبن أولئك 

اِميس: الزواين والفاجرات، الواحدة ُموِمسة، واجلمع ذلك أوًال مث أطلعه هللا على غريهم بعد. واملَي
 ُموِمسات وَمياِميس، وجاء هنا َمياِميس. قال ابن اجلوزي: قال لنا ابن اخلشاب: ليس بصحيح.
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وقال ابن َقرُقول: املُوِمسات: اجملاهرات ابلفجور، وابلياء رويناه عن مجيعهم، وكذا ذكره أصحاب 
يقال: للَخَدِم ُموِمسات. وقوله: (َ�  اك: املُياميس: ابلضم. قال الَقزاز: وقدالعربية، ورواه الضح

ص  2اَببُوُس): قال الَقزاز: هو الصغري، ووزنه فاُعول، فاؤه وعينه من جنس واحد%ج 
%وهو قليل، وقيل: هو اسم عجمي، وقيل: هو عريب، وقال الداودي: هو اسم الولد. 244

ثـََنا أَبُو نـُعَ  - 1207لصََّالِة اَبُب َمْسِح اَحلَصا ِيف ا َباُن، َعْن َحيَْىي، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َحدَّ ْيٍم، حدَّثنا َشيـْ
َل: َحدََّثِين ُمَعْيِقيٌب: َأنَّ النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَل ِيف الرَُّجِل ُيَسوِّي التـَُّراَب َحْيُث َيْسُجُد، قَا

هذا من العمل القليل ] هذا حديث خرجه الستة، و 1207¦[خ». َدةً ِإْن ُكْنَت فَاِعًال فـََواحِ «
املعفو عنه. وروي عن مجاعة من السلف أ�م كانوا ميسحون احلصا ملوضع سجودهم مرة واحدة، 

وكرهوا ما زاد عليها. روي ذلك عن ابن مسعود وأيب ذر وأيب هريرة، وهو قول األوزاعي 
 غري هذا وليس ملَُعيِقيب يف الصحيحني».محر النعم تركها خري من«والكوفيني. وعن أيب ذر: 

احلديث الواحد. الباابن بعده تقدما، األول يف ابب السجود على الثوب يف شدة احلر، وحديث 



َفَلَتِت الدَّابَُّة ِيف  عائشة يف الصالة على الفراش، وحديث ُأيب تقدم يف الكسوف. اَبُب ِإَذا انـْ
َبُع السَّارِ الصََّالِةَوقَاَل قـََتاَدُة:   َق َوَيدَُع الصََّالَة.ِإْن ُأِخَذ ثـَْوبُُه يـَتـْ
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ُكنَّا اِبَألْهَواِز نـَُقاِتُل «َحدَّثـََنا آَدُم، حدَّثنا ُشْعَبُة، حدَّثنا اَألْزَرُق ْبُن قـَْيٍس، قَاَل:  - 1211
َنا َأَ� عَ  ي، َوِإَذا ِجلَاُم َدابَِّتِه بَِيِدِه، َفَجَعَلِت الدَّابَُّة تـَُنازُِعُه َلى ُجُرِف نـََهٍر ِإَذا رَُجٌل ُيَصلِّ احلَُرورِيََّة، فـَبَـيـْ

بَـُعَها ـ قَاَل ُشْعَبُة: وُهَو أَبُو بـَْرزََة اَألْسَلِميُّ ـ َفَجَعَل رَُجٌل ِمَن اخلََوارِِج يـَُقوُل: اللَّهُ  مَّ افْـَعْل َوَجَعَل يـَتـْ
ْعُت قـَْوَلُكْم َوِإّينِ َغَزْوُت َمَع َرُسوِل ِهللا صلَّى هللاُ ا الشَّْيِخ، فـََلمَّا اْنَصَرَف الشَّ هِبَذَ  ْيُخ قَاَل: ِإّينِ مسَِ

َيلَّ عليه وسلَّم ِستَّ َغَزَواٍت ـ َأْو َسْبَع َغَزَواٍت ـ َوَشِهْدُت تـَْيِسريَُه، َوِإّينِ ِإْن َأرِجَع َمَع َدابَِّيت َأَحبُّ إِ 
] هذا احلديث تفرد به البخاري عن 1211¦[خ». ْأَلِفَها فـََيُشقُّ َعَليَّ ِمْن َأْن َأَدَعَها َمتِْضْي ِإَىل مَ 

كنا نقاتل األزارِقة مع املهلب بن أيب ُصفرة، فبينا أبو برزة يصلي إذ «اجلماعة، وعند اإلمساعيلي: 
حىت أخذها، مث رجع القهقرى،  فلت املقود من يده، فمضت الدابة يف قبلته، فانطلق أبو برزة

فقلت للرجل ما أرى هللا إال خمزيك؛ تسب «احلديث، وفيه: » كان يرى رأي اخلوارج  فقال رجل
ص  2قال صاحب%ج »: املوِعب«(اَألْهَواِز): قال ابن التِّيَّاين يف ». رجًال من الصحابة!

نها اسم، وجتمعها األهواز: سبع كور بني البصرة وفارس، لكل ُكورَة م»: العني% «245
ليس لألهواز واحد من لفظه. وقال ابن »: احملكم«احدة منها هبوز. ويف األهواز، وال تفرد و 

ُخْرَداْذبُْه: هي بالد واسعة متصلة ابجلبل وأْصِبهان. وقال الَبْكري: بلد جيمع سبع كور، ُكورَة 
 األهواز وجندي سابُور والسوس وُسرَّق ونـَْهر بني و�ر تـَْريى.
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ا اآلن سوق األهواز، قال جرير: سريوا بين العم فاألهواز منزلكم وقال ابن السَّْمعاين: يقال هل
د: إن اخلوارج جتمعت ابألهواز مع أليب العباس املرب » الكامل«و�ر تـَْريى فما تعرفكم العربويف 

�فع بن األزرق سنة أربع وستني، فلما قتل �فع وابن ُعبيس رئيس املسلمني من جهة ابن الزبري، 
رثة بن بدر، مث أرسل إليهم ابن الزبري عثمان بن عبيد هللا، مث توىل الَقباع، فبعث مث خرج إليهم حا

معهم يف القتال حيًنا فلعل ذاك انتهى إىل سنة إليهم املهلب وكل من هؤالء األمراء ميكثون 
مخس. وهو يعكر على من قال: إن أاب برزة تويف سنة ستني، وأكثر ما قيل سنة أربع. فينظر، 

ىل أعلم. قال ابن بطال: ال خالف بني الفقهاء أن من أفلت دابته وهو يف الصالة أنه وهللا تعا



دابته اهلالك، أو على صىب رآه يف املوت  يقطع الصالة ويتبعها، وقال مالك: من خشي على
فليقطع صالته. وروى عنه ابن القاسم يف مسافر أفلتت دابته وخاف عليها، أو على صيب، أو 

بئر أو �ر، أو ذكر متاًعا خياف أن يتلف؛ فذلك عذر يبيح له أن يستخلف، أعمى أن يقع يف 
صلَّى ُهللا عليه وسلَّم. حديث عائشة  وال جيوز أن يفعل هذا أبو برزة دون أن يشاهده من النيب

ْبِد اهللَِّ ْبِن ] تقدم يف اخلوف. اَبُب َما َجيُوُز ِمَن الُبَصاِق َوالنـَّْفِخ ِيف الصََّالِةَويُْذَكُر َعْن عَ 1212[
من  هذا التعليق تقدم مسنًدا».نـََفَخ النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِيف ُسُجوِدِه ِيف ُكُسوفٍ «َعْمرٍو: 

عند الرتمذي مصحًحا، وإمنا مرَّضه البخاري ألنه من رواية عطاء بن السائب عن أبيه. وبقية 
ن العلماء اختلفوا يف النفخ يف الصالة، األحاديث تقدم ذكرها يف املساجد. وذكر ابن بطال أ

%طائفة ومل توجب على من نفخ إعادة، رُوي ذلك عن 246ص  2/ أ] %ج 11فكرهه [
بن عباس والنََّخعي، وهي رواية علي بن ز�د عن مالك أنه قال: أكره النفخ يف ابن مسعود وا

 د وإسحاق.الصالة، وال يقطعها كما يقطع الكالم، وهو قول أيب يوسف وأشهب وأمح
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وقالت طائفة: هو مبنزلة الكالم يقطع الصالة، روي عن سعيد بن جبري، وهو قول مالك يف 
ويقطع الصالة، وهو وفيه قول اثلث: وهو أن النفخ إن كان يسمع فهو مبنزلة الكالم ».املدونة«

يدل على صحة قول الثوري وأيب حنيفة وحممد. والقول األول أوىل؛ حلديث ابن عمرو. قال: و 
هذا أيًضا اتفاقهم على جواز النفخ والبصاق يف الصالة، وليس يف النفخ من النطق ابلفاء واهلمزة 

اق، وملَّا اتفقوا على جواز أكثر مما يف البصاق من النطق ابلفاء والتاء اللتني فيهما من رمي البص
حد منهما حبروف، ولذلك البصاق يف الصالة جاز النفخ فيها؛ إذ ال فرق بينهما يف أن كل وا

ذكر البخاري حديث البصاق يف هذا الباب ليستدل على جواز النفخ؛ ألنه مل يسند حديث ابن 
حسن. خيدش يف عمرو، واعتمد على االستدالل من حديث النخامة والبصاق، وهو استدالل 

عن » صنفامل«ويف ».من نفخ فقد تكلم«هذا حديث إسناده جيد، قال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
وكان إبراهيم يكرهه، ».ما أابيل نفخت يف الصالة أو تكلمت، النفخ يف الصالة كالم«ابن ُجبري: 

 بن أيب كثري، وكذا ابن أيب اهلُذيل ومكحول وعطاء وأبو عبد الرمحن والشعيب وأم سلمة وحيىي
تمل نفخه حي«وقال ابن التني: ».النفخ يف الصالة يقطع الصالة«وعن ابن عباس بسند صحيح: 

سهًوا، أو تنفس ُصَعداء، وبدر ذلك منه يف شدة اخلوف على أمته، أو حيتمل النفخ 
الباب الذي بعده: تقدم يف ابب عقد الثياب. والذي بعده تقدم يف ابب ما يُنهى من ».بنفسه



لكالم يف الصالة. والذي بعده تقدم يف ابب من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمام األول. اَبُب ا
 ِر ِيف الصََّالةِ اَخلصْ 
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َرَة قَاَل:  - 1219 ثـََنا أَبُو النـُّْعَماِن، حدَّثنا َمحَّاٌد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُحمَمٍَّد، َعْن َأِيب ُهَريـْ َ�ى «َحدَّ
نـََهى َأْن «] ويف لفظ: 1219¦[خ». وسلَّم َعِن اَخلْصِر ِيف الصََّالةِ  رسول هللا صلَّى ُهللا عليه

قال أبو داود: يعين يضع يده على ».%ُخمَْتِصًرا247ص  2/أ] %ج 12الرَُّجُل [ُيَصلَِّي 
خاصرته، وهو مروي عن عائشة؛ ألنه من فعل اجلبارين واملتكربين، وقيل: من فعل اليهود، 

يل: إن إبليس لعنه هللا تعاىل هبط من اجلنة هكذا، وعن عائشة: وقيل: من فعل الشيطان، وق
وقيل: املختصر: أن يصلي الرجل وبيده عًصا يتوكأ عليها، مأخوذ ».لنارهكذا أهل النار يف ا«

من اِملْخَصرة، ذكره اهلَروي. وقيل: ال يتمُّ ركوعها وال سجودها، كأنه خيتصرها. وقيل: أن يقرأ 
ة أو آيتني وال يتم السورة يف فرضه، قاله أبو هريرة، ومنه اختصار فيها من آخر السورة آي

قرأ السجدة فإذا انتهى إىل السجدة جاوزها. وقيل: خيتصر اآل�ت اليت فيها السجدة؛ وهو أن ي
السجدة يف الصالة، فيسجد فيها، وكرهه ابن عباس وعائشة والنخعي، وهو قول مالك 

س يف بيان املختصر: إن الشيطان حيضر ذلك. اَبُب تْفِكُر واألوزاعي والكوفيني. وقال ابن عبا
ُز َجْيِشي َوَأَ� ِيف الصََّالِة. هذا التعليق رواه ابن أيب الرَُّجِل الشَّْيَء ِيف ا لصََّالِةَوقَاَل ُعَمُر: ِإّينِ َألَُجهِّ

 إين ألجهز جيوشي وأ� يف«شيبة عن حفص، عن عاصم، عن أيب عثمان النهدي، عنه بلفظ: 
] تقدم يف ابب: من صلى ابلناس فذكر حاجة. وحديث أيب 1221حديث عقبة [».الصالة

] تقدم يف األذان. وقول أيب سلمة �يت قريًبا يف السهو. وقول الرجل أليب هريرة: 1222ة [هرير 
ر (ال أدري ما قرأ رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم)، يدل أنه كان مفكًرا يف الصالة، فلذلك مل يد

ال ميكن االحرتاز  ما قرأ به النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم. قال املهلب: الفكر يف الصالة أمر غالب
 منه؛ ملا جعل هللا تعاىل للشيطان من السبيل.
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إين ألحسب «روى ابن أيب شيبة عن حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال عمر: 
 ال حيدث فيهما من صلى ركعتني«وقال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ».جزية البحرين وأ� يف الصالة

دثه نفسه؛ ألنه ليس يف مقدوره أن نفسه ال حتدثه. َما َجاَء ِيف السَّْهِو ِإَذا ، ومل يقل: ال حت»نفسه



 قَاَم ِمْن رَْكَعيتَِ الَفرضِ 
ثـََنا َعْبُد هللاِّ ْبُن يُوُسَف، أخرب� َماِلٌك، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َعن اَألْعَرِج، َعْن ابْ  - 1225 ِن َحدَّ
َنَة:  نَـُهَما، فـََلمَّا َقَضى  َأنَّ َرُسوَل هللاِّ «ُحبَيـْ نَـتَـْنيِ ِمَن الظُّْهِر َملْ َجيِْلْس بـَيـْ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَم ِمَن اثـْ

 ]1225¦[خ». َصالََتُه َسَجَد َسْجَدتـَْنيِ، مثَُّ َسلََّم بـَْعَد َذِلكَ 
 ل واجًبا.تقدم هذا احلديث يف ابب: من مل ير التشهد األو 

 ».الظهر أو العصر«بن إسحاق، عن الزهري: من حديث ا» مسند السراج«ويف 
 ومن حديث أيب معاوية عن حيىي مثله.

 ».إحدى صاليت العشي«ومن حديث سفيان عن الزهري: 
ابن خزمية من حديث سفيان عن الزهري وحيىي بن سعيد، أخرب� األعرج عن ابن » صحيح«ويف 

 ».نظن أ�ا العصر: «حبينة، احلديث، وفيه
، ورده »اسجدوا يف السهو قبل التسليم«النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: وعند ابن عدي قال 

 إمساعيل بن أابن الَغَنوي.
وقد اختلف العلماء يف سجود السهو؛ فقالت طائفة: قبل السالم مطلًقا يف الز�دة والنقصان 

 شافعي رمحه هللا تعاىل.متمسكني هبذا احلديث، وهو الصحيح من مذهب ال
ان الشافعي [يقول]: هذا �سخ لغريه من األحاديث، يعين حديث ابن حبينة، قال الرتمذي: ك

 وَيذكر أنه آخر فعل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.
وروي عن أيب هريرة والزهري ومكحول وربيعة وحيىي بن سعيد األنصاري والسائب القاري 

 بن حنبل.، وزعم أبو اخلطاب أ�ا رواية عن أمحد واألوزاعي والليث بن سعد
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ومتسكوا أيًضا حبديث رواه الرتمذي مصحًحا له من حديث ابن إسحاق عن مكحول عن ُكريب 
إذا سها «يقول: عن ابن عباس عن عبد الرمحن بن عوف: مسعت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 

وف ، وقال: روي هذا عن ابن ع»وليسجد سجدتني قبل أن يسلم«، وفيه: »أحدكم يف صالته
 من غري هذا الوجه.

ورواه الزهري عن عبيد هللا عن عبد هللا عن ابن عباس عن عبد الرمحن مرفوًعا، وقال احلاكم: 
 صحيح اإلسناد.

من سها يف صالته يف «ل مرفوًعا بلفظ: ورواه أيًضا من حديث عبد الرمحن بن اثبت عن مكحو 
 إسناده. ، وصحح»ثالث أو أربع فليتم، فإن الز�دة خري من النقصان



ومن حديث حممد بن سلمة عن ابن إسحاق عن مكحول عن كريب وقال: صحيح على شرط 
 مسلم، وشاهد حديث عبد الرمحن.

ثنا ابن علية، حدَّثنا حممد بن عن يعقوب بن إبراهيم، حدَّ » األحكام«ورواه أبو علي الطوسي يف 
 إسحاق، حدثين مكحول أن

 %249ص  2%ج 
يه وسلَّم قال، احلديث، قال حممد: قال يل حسني بن عبد هللا: هل أسنده رسول هللا صلَّى ُهللا عل

لك؟ قلت: ال، قال: لكنه حدثين أن ُكريًبا حدثه عن ابن عباس قال: جلست مع عمر فقال: � 
به على الرجل يف صالته فال يدري أزاد أم نقص؟ قلت: وهللا � أمري املؤمنني ابن عباس! إذا اشت

ًئا، فقال: وهللا ما أدري، فبينا حنن كذلك إذ جاء عبد الرمحن بن عوف ما مسعت يف ذلك شي
 وقال: هذا حديث حسن غريب.» فذكره

ني بن عبد هللا وهو وقال البيهقي: ورواه املُحاريب مبثل رواية ابن علية فصار وصل احلديث حلس
حنو رواية ابن  ضعيف، مث ذكر من روايته عن عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن عن أبيه عن مكحول

 إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرمحن.
 ومن حديث ثور بن يزيد عن مكحول كذلك موصوًال.

 سًال.وقال الدارقطين: رواه محاد بن سلمة عن ابن إسحاق عن مكحول مر 
 ورواه ابن علية وعبد هللا بن منري واملُحاريب عن ابن إسحاق عن مكحول مرسًال.
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وعن ابن إسحاق عن حسني عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرمحن، فضبط 
 هؤالء الثالثة عن ابن إسحاق املرسل واملتصل.

ابن عباس، حدث به عنه إمساعيل بن مسلم املكي وحبر قال: ورواه الزهري عن عبيد هللا عن 
 السقاء.

 قاله إمساعيل بن هود عنه.ورواه حممد بن يزيد الواسطي عن ابن إسحاق عن الزهري، 
ورواه إسحاق بن هبلول عن عمار بن سالم عن حممد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسني، 

 وكالمها وهم.
 -وهو ضعيف  -يد على الصواب، عن إمساعيل بن مسلم ورواه أمحد بن حنبل عن حممد بن يز 

 عن الزهري، فرجع احلديث إىل إمساعيل بن مسلم.
حدَّثنا عبد هللا بن حممد بن مسلم، حدَّثنا حممد بن راشد، أملى »: اإلمساعيليمعجم «وروينا يف 



 مسلم فذكره.علينا حيىي بن آدم، حدَّثنا احلسن بن عياش ويزيد بن عبد العزيز عن إمساعيل بن 
وحبديث خرجه مسلم عن حممد بن أيب خلف، عن موسى بن داود عن سليمان بن بالل عن زيد 

إذا شك «ن يسار عن أيب سعيد: قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: بن أسلم عن عطاء ب
 ».فليسجد سجدتني قبل أن يسلم«احلديث، وفيه: » أحدكم يف صالته

  بن راشد والوليد بن مسلم عن مالك عن زيد متصًال، وأرسلهقال الدارقطين: رواه حيىي
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 فلم يذكروا أاب سعيد.» املوطأ«أصحاب 
 اه الدَّرَاَوْرِدي وعبد هللا بن جعفر وابن أيب ميسرة عن زيد عن عطاء مرسًال.ورو 

 ابن عجالن.وأسنده أبو قتادة احلراين عن الثوري، والقول قول املاِجشون وسليمان بن بالل و 
وعند البيهقي من رواية حبر بن نصر عن ابن وهب أخرب� مالك وداود بن قيس وهشام بن سعد 

 حدثهم عن عطاء أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: احلديث. أن زيد بن أسلم
 قال: إال أن هشاًما بلغ به.

مان وهشام حممد بن قال: ورواية حبر كأ�ا أصح، وقد وصل احلديث مجاعة عن زيد مع سلي
 عجالن وفُليح وحممد بن ُمطرِّف.

رط مسلم ومل خيرجاه هبذه وخرج احلاكم حديث ابن عجالن مرفوًعا مطوًال وقال: صحيح على ش
 السياقة.
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حديث ابن عجالن وهشام وحيىي بن حممد بن قيس املدين وعبد » صحيحه«وخرج ابن خزمية يف 
 العزيز املاِجشون موصوًال.

 ».ِر أزاد أم نقص فليسجد سجدتني وهو جالسإذا صلى أحدكم فلم يد«وعند الرتمذي حمسًنا: 
صحيح من طريق ابن عجالن عن حممد بن يوسف موىل عثمان عن وحبديث رواه النسائي بسند 

، وقال »الثقات«وإن كان قال فيه النسائي: ليس مبشهور، فقد ذكره ابن حبان يف  -أبيه 
بعد أن أمت الصالة وقال: أن معاوية سها فسجد سجدتني وهو جالس  -الدارقطين: ال أبس به 

من نسي شيًئا من صالته فليسجد مثل هاتني «ول: مسعت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يق
 ».السجدتني

أن معاوية صلى هبم، فنسي فقام وعليه جلوس فلم جيلس، فلما  »: املعرفة«وملا ذكره البيهقي يف 
رأيت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه هكذا «كان آخر صالته سجد سجدتني قبل السالم، وقال: 



 ».وسلَّم صنع
 ».السنة الذي صنعت«كتايب، وكذلك فعله عقبة بن عامر اجلُهين وقال: قال أبو بكر: كذا يف  

سجد رسول هللا صلَّى ُهللا «وقال الشافعي: أخرب� ُمطرِّف بن مازن، عن معمر، عن الزهري قال: 
، وذكر أن صحبة »ده، وآخر األمرين قبل السالمعليه وسلَّم سجديت السهو قبل السالم وبع

 معاوية متأخرة.
و بكر الطُّرُطوشي: ال يصح هذا عن الزهري؛ ألن مطرفًا غري قوي، وقال داود: وكذلك وقال أب

 سجدمها ابن الزبري وقام من ثنتني قبل التسليم، وهو قول الزهري.
 صلى ابن الزبري املغرب اثنتني«ند أمحد: قال البيهقي: وقد اختلف فيه عن عبد هللا بن الزبري، وع
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جر، فسبح القوم، فقال: ما شأنكم؟ فصلى ما بقي وسجد سجدتني، قال و�ض يستلم احل

 ».عطاء: فذكر ذلك البن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم
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وحبديث رواه أبو داود، عن حجاج، عن ابن أيب يعقوب، عن يعقوب عن أبيه، عن ابن إسحاق 
عليه وسلَّم، فذكر  عن أيب هريرة قال رسول هللا صلَّى هللاُ قال: حدثين الزهري عن أيب سلمة 

 ».فليسجد سجدتني قبل أن يسلم، مث ليسلم«حديث السهو املخرج عند الستة، وفيه ز�دة: 
وذكرها البيهقي أيًضا من رواية ابن أخي الزهري، عن الزهري، ومن رواية يعقوب بن إبراهيم، عن 

أيب هريرة بلفظ: ة بن صفوان الزُّرَقي، عن أيب سلمة، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدَّثنا سلم
 ».فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم مث يسلم«

قال: ورواه الدَّْسَتوائي واألوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة دون هذه الز�دة، ومن 
 كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة طريق عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، عن حيىي بن أيب

 ».فليسجد سجدتني وهو جالس مث يسلم: «وفيه
وقال الدارقطين: رواه َشيبان وعلي بن املبارك وهشام واألوزاعي وغريهم عن حيىي، ومل يذكروا فيه 

 التسليم قبل وال بعد، وكذا قال الزهري عن أيب سلمة.
كما قال عكرمة عن حيىي، ومها ثقتان، » ممث يسل«ورواه ابن إسحاق عن سلمة وقال فيه: 

 وز�دة الثقة مقبولة.
وليسلم مث يسجد «ورواه فُليح، عن سلمة بن صفوان، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة وقال فيه: 

 ، وهذا خالف ما رواه ابن إسحاق.»سجدتني وهو جالس



» أحدكم يف صالته إذا شك«وحبديث رواه ابن عباس قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
، رواه »رغ فلم يبق إال أن يسلم فليسجد سجدتني وهو جالس مث يسلمفإذا ف«احلديث، وفيه: 

 الدارقطين من حديث عبد هللا بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عنه.
وحبديث رواه من طريق عبد املهيمن بن عباس، عن أبيه، عن جده، عن املنذر بن عمرو ـ وكان 

 ».عليه وسلَّم سجد سجديت السهو قبل التسليمأن النيب صلَّى ُهللا «من النُّقباء ـ: 
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إذا  «وحبديث رواه أبو عبيدة، عن أبيه ـ ومل يسمع منه ـ عن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 
سجدت سجدتني وأنت وتشهدت مث «، وفيه: »كنت يف صالة فشككت يف ثالث أو أربع

 سجال
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، أخرجه أبو داود، وقال: رواه عبد الواحد »قبل أن تسلم، مث تشهدت أن تسلم أيًضا، مث تسلم
بن ز�د عن ُخصيف ومل يرفعه، ووافق عبد الواحد أيًضا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا يف 

 الكالم يف منت احلديث ومل يسندوه.
 عه ومتنه.ري قوي، وخمتلف يف رفوقال البيهقي: هذا غ

أنه قام وعليه جلوس، فقال الناس: سبحان هللا! فلم جيلس ومضى «وحبديث عقبة بن عامر: 
على قيامه، فلما كان يف آخر صالته سجد سجدتني وهو جالس، فلما سلم قال: إين مسعتكم 

 ، قال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني.»آنًفا، ولكن السنة اليت صنعت
 ».هصحيح«جه ابن حبان يف وخر 

رواه الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن ابن ِمشاسة، كذا »: العلل«وقال ابن أيب حامت يف كتاب 
َوة، عن يزيد، عن ابن ِمشاسة  عن عقبة، عن النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، ورواه املقرئ، عن َحيـْ

 عامر.طأ؛ إمنا هو عقبة بن فذكره، قال أبو زُْرعة: هذا خ» صلى عمرو بن العاص«قال: 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إىل أن السجود يكون بعد السالم يف الز�دة والنقص، وهو 

مروي عن علي بن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبري 
ي اليدين املذكور وأنس بن مالك والنخعي وابن أيب ليلى واحلسن البصري، مستدلني حبديث ذ

 يف ابب: تشبيك األصابع يف املسجد وغريه. قبل
 وحبديث ابن مسعود املخرج عند الستة، وقد تقدم يف ابب: ما جاء يف القبلة.
 وحبديث عمران بن حصني من عند مسلم، وقد تقدم يف حديث ذي اليدين.



د مران، قال: وإن كان قوتشكك ابن القطان يف اتصاله، ورجَّح انقطاعه فيما بني ابن سريين وع
 مسع منه أحاديث فيغلب على الظن أنه مل يسمع منه هذا، واستدل على ذلك بكالم طويل.
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وحبديث مصعب بن شيبة، عن عتبة بن حممد بن احلارث، عن عبد هللا بن جعفر أن رسول هللا 
 ».سلممن شك يف صالته فليسجد سجدتني بعد ما ي«صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 

 ليس مبعروف. -وقيل: عقبة  -صعب منكر احلديث، وعتبة قال النسائي: م
 وقال األَثـَْرم عن أيب عبد هللا: حديث ابن جعفر ال يثبت.

 وقال البيهقي: إسناده ال أبس به.
 وخرجه
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 وقال: الصحيح عتبة ال عقبة، ِعْلمي.» صحيحه«ابن خزمية يف 
به مسلم، وقال حيىي بن معني: ثقة، وقال اب؛ ألن مصعًبا احتج وكأن قوهلما أقرب إىل الصو 

الِعْجلي: مدين ثقة، وذكره أبو نعيم وأبو موسى يف آخرين يف مجلة الصحابة بعد أن نصوا على 
 االختالف يف ذلك.

 ».الثقات«وأما عتبة، فقال ابن عيينة: ال أبس به، وذكره ابن حبان يف 
عن يزيد بن هارون، عن املسعودي، عن » مسنديهما«وأمحد يف وحبديث رواه أبو حممد الدارمي 

صلى بنا املغرية بن شعبة، فلما صلى ركعتني قام ومل جيلس، فسبح به من «ز�د بن ِعالقة قال: 
خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صالته سلم وسجد سجديت السهو وسلم، وقال: 

 : قال يزيد: يصححونه.، قال الدارمي»وسلَّمهكذا صنع رسول هللا صلَّى ُهللا عليه 
 ورواه الرتمذي عن الدارمي وقال: حديث حسن صحيح.

فلما أمت «وقال أبو داود: حدَّثنا عبيد هللا بن عمر اجلَُشمي، حدَّثنا يزيد بن هارون، فذكره بلفظ: 
ه وسلَّم صالته وسلم سجد سجديت السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول هللا صلَّى ُهللا علي

 ».عتيصنع كما صن
 قال أبو داود: وكذا رواه ابن أيب ليلى عن الشعيب عن املغرية يرفعه.

صلى بنا املغرية، مثل حديث ز�د، وفعل سعد «قال: ورواه أبو الُعميس عن اثبت بن عبيد قال: 
ن، بن أيب وقاص مثل فعل املغرية، وعمران بن حصني، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أيب سفيا

 ».لك، وعمر بن عبد العزيزوابن عباس أفىت بذ



، »أنه سجدمها بعد التسليم«وروي عن املغرية يف هذه القصة: »: املعرفة«وقال البيهقي يف 
 وإسناد حديث ابن حبينة أصح. انتهى.
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يف ابب السجود قبل التسليم من عند أيب » جامع األصول«يف هذا كله رد ملا كره ابن األثري يف 
ه أن يكون وًمها؛ ألنه ليس لما أمت صالته سجد قبل التسليم مث سلم، ويشبف«داود عن املغرية: 

يف كتاب ابن داسه وابن العبد واللؤلؤي والرملي عن أيب داود إال ما ذكرته أوًال، وليس يف حديث 
 املغرية عند غريه شيء مما ذكره، فينظر.

ن الركعتني، فلم يستتم قائًما إذا قام اإلمام م«وعند أيب داود من رواية جابر بن يزيد يرفعه: 
 ».استتم قائًما فال جيلس ويسجد سجديت السهوفليجلس، فإذا 

 وحبديث ثوابن أن رسول هللا صلى هللا
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 ».لكل سهو سجداتن بعدما تسلم«عليه وسلم قال: 
ى يف سنده إمساعيل بن عياش، ولكنه رواه عن الشاميني، وروايته عنهم جيدة، لكن األثرم حك

فال أدري مبا أعله؟ ألنه هو أحد من يرجح حديثه عن أيب عبد هللا: أن حديث ثوابن ال يثبت، 
 عن أهل الشام، وهللا أعلم.

وحبديث رواه ابن ماجه بسند صحيح عن علي بن حممد وأيب كريب وأمحد بن سنان قالوا: حدَّثنا 
 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم سها أن رسول هللا«أبو أسامة، عن عبيد هللا، عن �فع، عن ابن عمر: 

عتني، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: � رسول هللا! أنسيت أم قصرت الصالة؟ فسلم يف الرك
 ».فتقدم فصلى ركعتني مث سلم، مث سجد سجديت السهو

فقام فصلى مث سجد «عن أيب كريب، حدَّثنا أبو أسامة بلفظ: » صحيحه«وخرجه ابن خزمية يف 
 ».سجدتني

عن سامل بن عبد هللا، عن عبد هللا أن  حديث سليمان بن بالل عنده، عن عمر بن حممد، ويف
إذا صلى أحدكم فال يدري كم صلى ثالاًث أم أربًعا؛ فلريكع «رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 

 ».ركعة حيسن ركوعها وسجودها مث يسجد سجدتني
ع آخر من كتاب أيوب بن سليمان بن بالل قال حممد بن حيىي: وجدت هذا احلديث يف موض

 ا.موقوفً 



وحبديث رواه قتادة عن أنس عند الطَّحاوي يف الرجل يهم يف صالته ال يدري أزاد أم نقص، 
 ».ليسجد سجدتني بعد السالم«قال: 

)2/5( 

 

أنه سجد سجديت «وعند أيب بكر، عن أيب معاوية، عن ز�د بن سعد، عن َضْمرة بن سعد، عنه: 
 ».بعد السالم السهو

ا حيىي بن سعيد، عن ابن أيب َعروبة، عن قتادة وعند السراج: حدَّثنا عبيد هللا بن سعيد، حدَّثن
 ».إذا وهم الرجل يف صالته فلم يدِر كم صلى، قال: ينتهي إىل ومهه ويسجد سجدتني«عنه: 

ابن » صحيح«وحبديث قال أبو داود فيما تقدم أنه سلم املغرية رواه سعد بن أيب وقاص يف 
الركعتني، فسبحوا به، فاستتم، مث أنه �ض يف «خزمية، واحلاكم على شرط الشيخني ولفظه: 

سجد سجديت السهو حني انصرف، مث قال: أكنتم تروين أجلس؟ إمنا صنعت كما رأيت رسول 
 ».هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصنع

النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلى هلم مبىن أن «وحبديث رواه عمر بن عبيد هللا بن أيب الَوقَّاد: 
لركعتني، فسبح به الناس، فقام فصلى الركعة الثالثة وسلم، مث سجد سجدتني املغرب، فسلم يف ا

 ».وهو جالس بعد السالم
 قال أبو حامت
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 ابن أيب الوقَّاد اتبعي.»: العلل«يف كتاب 

حديث الزهري الذي فيه داللة على النسخ ففيه  وقال احلازمي: طريق اإلنصاف أن نقول: أما
عارًضا لألحاديث الثابتة، وأما بقية األحاديث يف السجود قبل السالم وبعده انقطاع، فال يقع م

قوًال وفعًال، فهي وإن كانت اثبتة صحيحة وفيها نوع تعارض؛ غري أن تقدمي بعضها على بعض 
 األحاديث على التوسع وجواز األمرين. غري معلوم برواية موصولة صحيحة، واألشبه محل

 مع ما حكيناه عنه من سجود السهو بعد السالم تشهد مث سلم، وقد قال الشافعي يف القدمي
 ومن سجد قبل السالم أجزأه التشهد األول، ويف قوله: هذا جتويز للسجود بعد السالم وقبله.

عي وذكر حديث ذي اليدين وقد روى أمحد بن إسحاق القاضي عن أبيه قال: حدَّثنا الشاف
لَّم يف الز�دة بعد التسليم ويف النقصان بعد التسليم وسجدمها رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وس

 فذهبنا إىل ذلك ابحلديثني مجيًعا.
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قال: وقد ذهبت طائفة إىل أن السهو إذا كان يف النقصان كان السجود قبل السالم، وإذا كان 
 بو ثور.السالم، وإليه ذهب مالك، ونفر من أهل احلجاز وأيف الز�دة كان بعد 

 وقالت طائفة أخرى: احليطة يف هذا أن يتبع ظواهر األخبار على األحاديث:
 إن �ض من ثنتني سجد قبل السالم على حديث ابن حبينة.

 وإذا شك فرجع إىل اليقني سجد قبل السالم على حديث أيب سعيد.
 السالم على حديث أيب هريرة.وإذا سلم من ثنتني سجد بعد 

 رجع إىل التحري سجد بعد السالم على حديث ابن مسعود.وإذا شك فكان ممن ي
وكل سهو يدخل عليه سوى ما ذكر�ه يسجد قبل السالم سوى ما ُروي عن النيب صلَّى هللاُ عليه 

 و َخيثمة.وسلَّم، وإليه ذهب أمحد بن حنبل وسليمان بن داود اهلامشي من أصحاب الشافعي وأب
واضع اخلمسة اليت يسجد فيها سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا وقال أهل الظاهر: ال يسجد إال يف امل

عليه وسلَّم فقط، وغري ذلك إن كان فرًضا أتى به، وإن كان نداًب فليس عليه شيء، وكذا قاله 
 ابن سريين وقتادة، وهو قول غريب عن الشافعي.

 »شرح اهلداية«ع كالفرض، ويف ومجهور العلماء على أن التطو 
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 سجد للسهو قبل السالم جاز عند�.: لو 

 قال الُقدوري رمحه هللا: هذا يف رواية األصول، قال: وروي عنهم أنه ال جيوز؛ ألنه أدَّاه قبل وقته.
عبد الرب  ، وأبو عمر بن»احلاوي«هذا اخلالف يف األولوية، وكذا قاله املاَوْردي يف »: اهلداية«ويف 

 وغريه.
م وقام معه الناس) يدل على أن اجللوس يف التشهد األول وقوله يف حديث ابن حبينة: (قا

والتشهد فيه ليسا واجبني؛ إذ لو كا� كذلك ملا جربا ابلسجود، وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
 ومالك.

 د على مقتضى احلديث.وقال أمحد يف طائفة قليلة: مها واجبان، وإذا سها فيهما جربمها ابلسجو 
عية التكبري فيه، وهو أمر جممع عليه، وهذا ينبين على أن التكبريات يف وقوله: (َكبـََّر) فيه مشرو 

 الصالة هل هي سنة أو واجبة؟
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شرح «فمذهب أيب حنيفة أ�ا كلها سنة إال تكبرية اإلحرام فإ�ا واجبة، وهو قول اجلمهور، ويف 
 تني، وبه قال الثوري وأمحد.�يت بتسليم»: اهلداية

 : ينبغي أن يسلم واحدة عن ميينه، وهو قول الكرخي، وبه قال النخعي.»احمليط«ويف 
 يسلم تلقاء وجهه، وعن أمحد يف رواية، وأهل الظاهر أ�ا ـ أعين التكبرية ـ واجبة.»: البدائع«ويف 

تشهد، وكذا يف سجود التالوة، وقوله: (مثَُّ َسلََّم) الصحيح من مذهب الشافعي أنه يسلم وال ي
 تشهد كصالة اجلنازة.ويسلم وال ي

 مذهب أيب حنيفة: يتشهد ويسلم، وعند أمحد: إن كان السجود بعد السالم تشهد وسلم.
وعن ابن سريين وابن املنذر: فيهما تسليم بغري تشهد، قال ابن املنذر: التسليم فيهما اثبت من 

 غري وجه، ويف ثبوت التشهد نظر.
صحيح، وعن عطاء: هو خمري، إن شاء فعل، وإن  ل ابن عبد الرب: ال أحفظه مرفوًعا من وجهوقا

 شاء مل يفعل.
وعن األوزاعي: إذا سها سهوين سجد أربع سجدات، وعن ابن أيب ليلى: يتكرر السجود بعدد 

 السهو.
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ثـََنا أَبُو الَولِيِد، حدَّث - 1226اَبُب ِإَذا َصلَّى َمخًْسا  َراِهيَم، َعْن َحدَّ نا ُشْعَبُة، َعِن احلََكِم، َعْن ِإبـْ
َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َصلَّى الظُّْهَر َمخًْسا، فَِقيَل َلُه: َأزِيَد ِيف : «َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللاِّ 

] 1226¦[خ». َدتـَْنيِ بـَْعَد َما َسلَّمَ الصََّالِة؟ فـََقاَل: َوَما َذاَك؟ قَالوا: َصلَّْيَت َمخًْسا، َفَسَجَد َسجْ 
ول هللا! أحدث يف الصالة شيء؟ قال: %سلم قيل له: � رس257ص  2فلما%ج «ويف لفظ: 

وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثىن رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتني، مث سلم، 
كم به، ولكين إمنا أ� بشر، أنسى  مث أقبل علينا بوجهه وقال: إنه لو حدث يف الصالة شيء أنبأت
ته فليتحرَّ الصواب ولينب عليه، مث كما تنسون، فإذا نسيت فذكروين، وإذا شك أحدكم يف صال

فليتحرَّ الصواب، فليتم «ويف لفظ: ».أنه زاد أو نقص من الصالة«ويف لفظ: ».ليسجد سجدتني
فأيكم «.وعند ابن خزمية: »مث ليسلم مث يسجد سجدتني«ويف لفظ: ».عليه، مث ليسجد سجدتني

سجد «وعند مسلم: ».سها يف صالته، فال يدري كم صلى فليسلم مث ليسجد سجديت السهو
فلم يسلم يف وال «وعند السراج يف لفظ مل يذكر يف أوله: ».سجديت السهو بعد السالم والكالم

 أيكم شك يف صالته فلينظر أي ذلك الصواب فلينب«ويف لفظ: ».يف آخره، مث ليسلم
أنه سجد سجديت السهو بعد التسليم، «وعند الدارقطين بسند صحيح عن ابن مسعود: ».عليه



ذكر »: مسند أيب قرة«ويف ».حدث أن رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم سجدمها بعد التسليمو 
أن رسول هللا صلَّى «سفيان عن جابر أنه حدثهم عن عبد الرمحن بن األسود عن ابن مسعود: 

يه وسلَّم صلى الظهر أو العصر مخًسا مث سجد سجدتني فقال: هذه السجداتن ملن ظن ُهللا عل
 ».ن قد زاد أو نقصمنكم أ
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إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر أكثر »: «املصنف«ومن حديث أيب عبيدة عنه موقوفًا يف 
دتني، وإن كان ظنه جظنه، فلينب عليه، فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثالاًث فلريكع ركعة وليسجد س

يتحرى أو يسجد «ويف حديث احلجاج عن احلكم عن أيب وائل عنه: ».أربًعا فليسجد سجدتني
وقال الشافعي فيما بلغه عن أيب معاوية وحفص عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة ».سجدتني

 أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم تكلم مث سجد سجديت السهو بعد«عن عبد هللا: 
قال الشافعي: وذلك أنه إمنا ذكر السهو بعد الكالم، فلما استيقن أنه سها سجد، ».الكالم

وحنن �خذ هبذا، وهم ال �خذون به، وهذا احلديث من أحسن حديث للعراقيني يروونه مث 
%العلماء فيمن قام إىل اخلامسة؟ 258ص  2خيالفونه إىل غري أمر وال حجة. اختلف%ج 

ة إىل أنه إن سها عن القعدة وقام إىل اخلامسة رجع إىل القعدة ما مل ففذهب أصحاب أيب حني
يسجد للخامسة ويسجد للسهو، فإن قيد اخلامسة بسجدة بطلت صالته إن مل يكن قعد يف 

الرابعة مقدار التشهد، فإن كان قعد وقام إىل اخلامسة ضم إليها ركعة أخرى ومتت صالته، 
هو، وحيملون حديث ابن مسعود على ذلك؛ ألن الراوي سوكانت الركعتان له �فلة ويسجد لل

قام إىل »: املبسوط«قال: صلى الظهر مخًسا وال ظهر بدون ركنه وهي القعدة اآلخرة. قال يف 
اخلامسة على ظن أن هذه القعدة هي األوىل، والصحيح أ�ما ال ينوابن عن سنة الظهر؛ ألن 

ال يضم إىل اخلامسة ركعة أخرى، بل يقطع؛  رنزوعه فيهما مل يكن عن قصد، وإن كان يف العص
ألن التنفل بعد العصر مكروه، وروي عن حممد أنه يضيف إليها ركعة أخرى، وكذا روى احلسن 
عن أيب حنيفة وهو الصحيح؛ ألن الكراهة إمنا تقع إذا كان التنفل بعده عن قصده، فإن مل يقعد 

ا حىت يعود فيسلموا معه، فإن قيد اخلامسة قدر التشهد ال يتابعه القوم، ولكن ينتظرونه قعودً 
 بسجدة سلم القوم.
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هذا احلديث دليل ملذهب مالك والشافعي وأمحد واجلمهور، وهو أن من »: شرح املهذب«ويف 
صالته صحيحة زاد يف صالته ركعة �سًيا مل تبطل صالته؛ بل إن علم بعد صالته فقد مضت 

بقريب، وإن طال فاألصح عند� أنه ال يسجد للسهو، وإن ويسجد للسهو إن ذكر بعد السالم 
ذكر قبل السالم عاد إىل القعود سواء أكان يف قيام أو ركوع أو سجود أو غريه، ويتشهد ويسجد 

من  للسهو ويسلم، والز�دة على وجه السهو ال تبطل الصالة، سواء قلت أو كثرت إذا كانت
أو ركعة أو ركعات كثرية ساهًيا فصالته صحيحة يف   جنس الصالة، فسواء زاد ركوًعا أو سجوًدا

كل ذلك ويسجد للسهو استحبااًب ال إجيااًب. وقال عياض: إن زاد دون نصف الصالة مل تبطل 
صالته؛ بل هي صحيحة، ويسجد عند مالك للسهو، وإن زاد النصف فأكثر؟ من أصحابه من 

كعة فال، ومنهم من قال: ال تبطل منهم من قال: إن زاد ركعتني بطلت، وإن زاد ر أبطلها، و 
مطلًقا. وقال ابن قدامة: مىت قام إىل اخلامسة يف الرابعية أو الرابعة يف املغرب أو الثالثة يف 

الصبح لزمه الرجوع مىت ما ذكر، فجلس، وإن كان قد تشهد َعقيب الركعة اليت متت هبا صالته 
%مث سلم. إذا 259ص  2 و وسلم، وإن كان ما تشهد َتشهد وسجد للسهو%جسجد للسه

سلم يف ركعتني؟ تقدم يف: هل �خذ اإلمام إذا شك بقول الناس؟.اَبُب َمْن َملْ يـََتَشهَّْد ِيف َسْجَديتَِ 
يح عن ابن السَّْهِوَوَسلََّم أََنٌس َواَحلَسُن َوَملْ يـََتَشهََّدا. هذا رواه أبو بكر يف املصنف بسند صح

أ�ما سجدا سجديت السهو بعد «عن احلسن وأنس:  مهدي، عن محاد بن سلمة، عن قتادة،
وعند ابن قدامة وابن بطال وابن عبد الرب وغريهم: وقال أنس ».السالم، مث قاما ومل يسلما

ق يرجح ما َوقَاَل قـََتاَدُة: َال يـََتَشهَُّد. هذا التعلي».ليس فيهما تشهد وال تسليم«واحلسن وعطاء: 
مت روايته عن شيخيه، واألشبه أنه مل خيالفهما. فينظر. حديث نقله هؤالء األئمة؛ ألن قتادة تقد

 الباب تقدم، وكذا الذي بعده يف حديث ذي اليدين.
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]: (ِإَذا نـُْوِدَي اِبلصََّالِة): تقدم يف التفكر يف الصالة قريًبا. وقوله: اَبُب اِإلَشارَِة 1231وحديث [
َلَمَة َعِن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم. هذا التعليق تقدم مسنًدا يف سَ  ِيف الصََّالِةقَاَلُه ُكَرْيٌب: َعْن ُأمِّ 

] تقدم يف ابب: من دخل ليؤم 1234ابب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت. وحديث سهل [
] تقدم يف الكسوف. وحديث عائشة 1235الناس فجاء اإلمام األول. وحديث أمساء [

رقطين بسند فيه ضعف عن عمر قال رسول هللا صلَّى ُهللا الدا] تقدم يف اإلمامة، عند 1236[
ليس على من َخَلَف اإلمام سهو، فإن سها اإلمام فعليه وعلى من خلفه السهو، «عليه وسلَّم: 

وعند أمحد عن أيب هريرة قال رسول ».وإن سها من خلف اإلمام فليس عليه سهو، واإلمام كافيه



، قال أمحد: يعين: أن ال يسلم »ْغرار يف صالة وال تسليمال إ«هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مسى «فينصرف وهو شاك. وعند ابن خزمية عن ابن عباس: 

، قاله النخعي واحلكم »سجديت السهو املرغمتني، فإن سها يف سجديت السهو فال سهو عليه
حلسن بن أيب احلسن رضي هللا عنهم. بسم هللا الرمحن  واومحاد ومغرية وابن أيب ليلى والبسيت

 الرحيم
 اللهم صلِّ على سيد� حممد وآله وصحبه وسلم إىل يوم الدين

 ِكَتاُب اجلََنائِزِ 
 اَبُب َمْن َكاَن آِخُر َكَالِمِه: الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ 

 %260ص  2%ج 
حد اِملْسَمعي، عن الضحاك بن الواهذا الكالم بعض حديث رواه أبو داود عن مالك بن عبد 

خملد، عن عبد احلميد بن جعفر، عن صاحل بن أيب ُعريب، عن كثري بن مرة احلضرمي، عن معاذ 
، »من كان آخَر كالمه ال إله إال هللا دخل اجلنة«بن جبل، قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 وقال احلاكم: صحيح اإلسناد.
 يه حكاية.ته فوأليب ُزْرعة عند وفا

وقيل لوهب بن منبه: أليس ال إله إال هللا مفتاح اجلنة؟ قال بلى: ولكن ليس مفتاح إال له أسنان، 
 فإن جئت مبفتاح له أسنان فتح لك، وإال مل يفتح لك.
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هذا القول وقع يف حديث مرفوع إىل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، ذكره البيهقي عن معاذ بن جبل 
إنك ستأيت أهل كتاب، «اليمن: رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال له حني بعثه إىل  أن

فيسألونك عن مفتاح اجلنة، فقل: شهادة أن ال إله إال هللا، ولكن مفتاح بال أسنان، فإن جئت 
 ».مبفتاح له أسنان فتح لك، وإال مل يفتح لك

حلضرمي، إذا سئلت عن مفتاح اجلنة، فقل: ملَّا أرسل العالء بن ا»: «سرية ابن إسحاق«ويف 
 ». هللامفتاحها ال إله إال

أيب داود الطيالسي: حدَّثنا سليمان بن معاذ الضيب، عن أيب حيىي القتَّات، عن » مسند«ويف 
 ».مفتاح اجلنة الصالة«جماهد، عن جابر بن عبد هللا قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

املفتاح هي أن أسنان هذا »: «أحوال املوحدين املوقنني«هاين يف كتابه وذكر أبو نعيم األصب
 ».الطاعات الواجبة من القيام بطاعة هللا تعاىل وأتديتها، واملفارقة ملعاصي هللا تعاىل وجمانبتها



كان وهب بن منبه جالس يف جملس «ويف كتاب ابن التني وغريه عن عبد الصمد بن معقل قال: 
؟ قال: بلى، وجدته  عنهما فسئل: أليس يقول: إن مفتاح اجلنة ال إله إال هللابن عباس رضي هللا

يف التوراة، ولكن اختذوا له أسناً�، فسمع ذلك ابن عباس فقال: أسنانه وهللا عندي، أوهلا: 
شهادة أن ال إله إال هللا وهو املفتاح، والثاين: الصالة وهو الفطرة، والثالث: الزكاة وهي الطهور، 

دس: اجلهاد، والسابع: األمر رابع: الصوم وهو اجلنة، واخلامس: احلج وهي الشريعة، والساوال
ابملعروف وهو األلفة، والثامن: الطاعة وهي العصمة، والتاسع: الغسل من اجلنابة وهي السريرة 

 ».وقد خاب من ال سر له، هذا وهللا أسنا�ا
 حدثنا موسى بن
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ثنا مهدي بن ميمون، حدَّثنا واصل األحدب، عن املعرور، عن أيب ذر قال رسول إمساعيل، حدَّ 
أو قال: بشرين ـ أنه من مات  أاتين آت من ريب عز وجل، فأخربين ـ«هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 ».من أميت ال يشرك ابهلل شيًئا دخل اجلنة. فقلت: وإن زىن وإن سرق؟ قال: وإن زىن وإن سرق
أتيت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وعليه ثوب «يث األسود عن أيب ذر يف كتاب اللباس: ويف حد

: ال إله إال هللا مث مات على ذلك ما من عبد قال«أخضر وهو �ئم، مث أتيته وقد استيقظ فقال: 
إال دخل اجلنة. قلت: وإن زىن وإن سرق؟ قال: وإن زىن وإن سرق، قلت: وإن زىن وإن سرق؟ 

، وكان أبو ذر إذا حدث هبذا يقول: وإن رَِغم »وإن زىن وإن سرق على رَْغم أنف أيب ذرقال: 
ب وندم وقال: ال إله إال هللا، غفر أنف أيب ذر، قال أبو عبد هللا: هذا عند املوت أو قبله إذا ات

 له.
: مث وهو يوضح ما استبعد من أنه ليس موافًقا للتبويب الذي فيه من كان آخر كالمه؛ ألن فيه

 مات على ذلك، وهللا تعاىل أعلم.
أاتين جربيل صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فبشرين: أنه من مات وال يشرك ابهلل «وعند الرتمذي مصحًحا: 

 ».اجلنة. قلت: وإن زىن وإن سرق؟ قال: نعم شيًئا دخل
قال: على  قال أبو ذر: � رسول هللا! وإن سرق وإن زىن، ثالث مرات، ويف الرابعة:«ويف رواية: 

 ».رغم أنف أيب ذر
وجيمع بني اللفظني أبن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قاله مستوضًحا، وأبو ذر قاله مستبعًدا؛ ألن 

، وما يف معناه، وفيه »ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«ى ُهللا عليه وسلَّم: يف ذهنه قوله صلَّ 



 قطع هلم ابلنار، وأ�م إن دخلوها خرجوا منها.حجة للسنيني أن أصحاب الكبائر من أمتنا ال ي
 قال ابن بطال: من مات على اعتقاد ال إله إال هللا، وإن بـَُعَد قوله هلا عن موته إذا مل يقل بعدها

 خالفها حىت مات [فإنه يدخل اجلنة].
 لقنوا مواتكم: ال«وذكر بعضهم حديث أيب ذريف ابب تلقني امليت، وذكر معه حديث أيب هريرة: 

 ، رواه مسلم.»إله إال هللا
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احلليم الكرمي سبحان هللا رب العرش العظيم، «وعن عبد هللا بن جعفر عند ابن ماجه مثله زاد: 
 ».احلمد هلل رب العاملني

 ) [أنه]27و] يعلم (ق/من مات [وه«وعند مسلم عن عثمان يرفعه: 
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 ».ال إله إال هللا دخل اجلنة
ن حفص، حدَّثنا أيب، حدَّثنا األعمش، حدَّثنا شقيق، عن عبد هللا قال: قال رسول حدثنا عمر ب

من مات يشرك ابهلل شيئا دخل النار. قال: وقلت أ�: من مات ال «هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».خل اجلنةيشرك ابهلل شيًئا د

رى، قال: من مات جيعل هلل نًدا قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كلمة، وقلت أخ«ويف لفظ: 
 ».دخل النار، وقلت: ال، من مات ال جيعل هلل نًدا دخل اجلنة

من مات ال يشرك ابهلل شيًئا دخل اجلنة، وقلت أ�: «ويف رواية وكيع وابن منري ملسلم ابلعكس: 
 ».رك ابهلل شيًئا دخل النارمن مات يش

كمني فرواه وضم إليه احلكم اآلخر قياًسا وهذا يرد قول من قال: إن ابن مسعود مسع إحدى احل
على القواعد الشرعية، والذي يظهر أنه نسي مرة وهي الرواية األوىل، وحفظ مرة وهي األخرى، 

 فروامها مرفوعني، كما فعله غريه من الصحابة.
 ار دخول أتبيد، كاليهودي والنصراين واجملوسي وَعَبدة األواثن.ودخول املشرك الن
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ْعُت  - 1239ُب اَألْمِر اِبتَِّباِع اجلََنائِِز ابَ  ثـََنا أَبُو الَولِيِد، حدَّثنا ُشْعَبُة، َعِن اَألْشَعِث، قَاَل: مسَِ َحدَّ
 َأَمَرَ� َرُسْوُل هللاِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ِبَسْبٍع، َونـََهاَ� َعْن َسْبٍع:«ٍن، َعِن البَـَراِء قَاَل: ُمَعاِويََة ْبِن ُمَقرِّ 



َراِر الَقَسِم أ و املُْقِسِم، َأَمَرَ� اِبتَِّباِع اجلََنائِِز، َوِعَياَدِة املَرِيِض، َوِإَجابَِة الدَّاِعي، َوَنْصِر املَْظُلوِم، َوِإبـْ
تِْيِم دِّ السََّالِم]، َوَتْشِميِت الَعاِطِس، َونـََهاَ� َعْن: آنَِيِة الِفضَِّة، َوَخامتَِ الذََّهِب َأْو َعْن َخَوا[َورَ 

َرِق، َوِإْنَشاِد ال ، َواِإلْستَـبـْ يِّ يَباِج، َوالَقسِّ ». ضَّالِّ الذََّهِب َأْو َعْن َختَتُِّم، َوَعِن املََياثِِر، َواحلَرِيِر، َوالدِّ
وعن الشرب يف آنية الفضة، فإنه من شرب فيها يف الدنيا مل يشرب «] ويف لفظ: 1239¦[خ

إفشاء «بدل: » ورد السالم«، من غري شك. ويف لفظ: »إبرار املقسم«وقال: ».فيها يف اآلخرة
هذا احلديث ».عن املياثر احلمر«يف لفظ: ».و�ا� عن خامت الذهب أو حلقة الذهب». «السالم

يف عشرة مواضع من كتابه. وقد روى عيادة املريض عن النيب صلَّى ُهللا عليه خرجه البخاري 
عودوا املريض، وأطعموا اجلائع، وفكوا «بخاري: وسلَّم مجاعة من الصحابة: أبو موسى عند ال

إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف ُخْرَفة اجلنة حىت يرجع، قيل: � رسول «وثوابن: ».العاين
إن هللا تعاىل «%مسلم. وأبو هريرة: 263ص  2، رواه%ج »ما ُخْرَفة جلنة؟ قال: جناهاهللا! و 

فلم تعدين؟ قال: � رب! كيف أعودك وأنت رب العاملني؟  يقول يوم القيامة: � ابن آدم مرضت
وعند ابن ».[قال]: أما علمت أن فالً� مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده

مخس من حق املسلم على املسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة، وشهود «صحيح:  ماجه بسند
 ».محد هللا تعاىلاجلنازة، وعيادة املريض، وتشميت العاطس إذا 
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ما من مسلم يعود مسلًما إال ابتعث هللا له سبعني ألف ملك يصلون عليه «وعلي بن أيب طالب: 
حسنه بلفظ: ».أي ساعة من النهار كانت حىت ميسي، وأي ساعة من الليل كانت حىت يصبح

إن عاده عشية ما من مسلم يعود مسلًما ُغدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي، و «
وقال أبو داود: أسند عن علي من غري وجه ».سبعون ألف ملك حىت يصبحإال صلى عليه 

صحيح. وقال البزار: ال نعلم رواه إال علي من غري وجه صحيح. وعند ابن ماجه من حديث 
للمسلم على املسلم ستة: «احلارث [عن علي ? قال: قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم]: 

ا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا م عليه إذا لقيه، وجييبه إذيسل
، وقال احلاكم: صحيح على شرطهما ومل خيرجاه؛ ألن مجاعة من »مات، وحيب له ما حيب لنفسه

الرواة أوقفوه على احلكم بن عتيبة ومنصور عن ابن أيب ليلى من حديث شعبة عنهما، وأ� على 
من عاد مريًضا ابتغاء مرضاة هللا تعاىل، «وعند ابن أيب الدنيا:   احلكم فيمن أتى ابلز�دة.أصلي يف

من حديث احلارث عنه » املصنف«احلديث. ويف » وتنجز موعود هللا، ورغبة فيما عند هللا وََكَل به
أخاه يف إذا عاد الرجل «وعند ابن أيب الدنيا: ».للمسلم على املسلم يعوده إذا مرض«مرفوًعا: 



ألف ملك يستغفرون له، وكان خيوض يف الرمحة حىت إذا دخل غرق  هللا مشى معه سبعون
من متام عيادة املريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو يده، ويسأله «وأبو أمامة: ».فيها

من عاد مريًضا مل يزل خيوض يف «، رواه أمحد بسند ضعيف. وجابر بن عبد هللا: »[كيف] هو؟
كان النيب «، رواه أمحد. وعند احلاكم صحيًحا: »هاىت جيلس، فإذا جلس اغتمس فيالرمحة ح

%وأبو مسعود: 264ص  2ج ».%صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يعودين، ليس براكب بغل وال ِبْرَذْون
للمسلم على املسلم أربع خالل: يشمته إذا عطس، وجييبه إذا دعاه، ويشهده إذا مات، «

عودوا املريض «ني. وأبو سعيد: احلاكم: صحيح على شرط الشيخ، قال »ويعوده إذا مرض
 ، صححه ابن حبان الُبْسيت.»واتبعوا اجلنائز
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من يعود منكم سعد بن عبادة؟ فقام «وعبد هللا بن عمر: قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
صلَّى هللاُ عليه وسلَّم  يبعاد الن«احلديث، رواه مسلم. وأنس: » وقمنا معه وحنن بضعة عشر

من توضأ فأحسن الوضوء، مث عاد «وعند أيب داود بسند ال أبس به: ».غالًما يهودً� كان خيدمه
ملا احتضر أبو طالب «واملُسيَّب بن َحْزن: ».[أخاه] املسلم حمتسًبا بُوِعد من جهنم سبعني خريًفا

خرج «ا البخاري. وأسامة بن زيد قال: مهاحلديث، روا» جاءه رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم
احلديث، وقال » رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يعود عبد هللا بن ُأيبٍّ يف مرضه الذي مات فيه

عادين رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم «احلاكم: صحيح على شرط مسلم. وزيد بن أرقم قال: 
م: صحيح على شرطهما، وله شاهد صحيح من اك، ضعفه ابن اجلوزي، وقال احل»من وجع بعيين

وسعد بن ».عاد رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم زيد بن أرقم من رمد كان به«حديث أنس قال: 
اشتكيت مبكة شرفها هللا تعاىل، فجاءين رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يعودين «أيب وقاص قال: 

على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ. ح ، قال احلاكم: صحي»ووضع يده على جبهيت
، »إذا عاد الرجل املريض خاض الرمحة، حىت إذا قعد عنده قرت فيه«وجابر بن عبد هللا يرفعه: 

فإذا جلس عنده استنقع يف الرمحة، «قال ابن عبد الرب: حديث مدين صحيح حمفوظ، ويف لفظ: 
ز�دة البزار وقال: وال أحفظ حلديث الذكر هذه ».فإذا خرج خاض الرمحة حىت يرجع إىل بيته

كان «جابر غري هذا اإلسناد، وال له يف عيادة املريض غري هذا، إال ما رواه ابن املنكدر عنه: 
يعين املذكور عند البخاري يف كتاب » صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يعودين ليس براكب بغًال وال برذو�ً 

ص  2من عاد أخاه املسلم%ج «عليه وسلَّم:  املرض. وابن عباس قال رسول هللا صلَّى هللاُ 
 احلديث، قال: صحيح على شرط البخاري.» %فقعد عند رأسه265
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احلديث، قال: صحيح على » إذا عاد أحدكم مريًضا فليقل: اللهم اشف عبدك«وابن عمرو: 
 عمرو ن أيبشرط مسلم. قرأت على اإلمام الفقيه يوسف بن عمر احلنفي رمحه هللا تعاىل، ع

عثمان بن أيب حامد حممد بن عبد هللا بن حممد بن أيب عصرون، أخرب� اإلمام أبو الفضل حممد 
بن يوسف بن علي الغزنوي، أخرب� اإلمام أبو املعايل أمحد بن علي بن علي السمني، أنبأ� املبارك 

د هللا بن دوست و عببن عبد اجلبار الصرييف، أخرب� أبو بكر حممد بن علي اخلياط، أخرب� أب
العالف، أخرب� أبو علي احلسني بن صفوان الربدعي، أخرب� أبو بكر بن أيب الدنيا، حدَّثنا أبو 

حممد األزدي، حدثين شعيب بن راشد، عن عمرو بن خالد، عن أيب هاشم، عن زاذان، عن 
فر ذنبك، ، وغعادين رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: شفى هللا سقمك«سلمان قال: 

قالت: مرضت، فعادين رسول هللا صلَّى «وأم سليم: ».وعافاك يف دينك وجسدك إىل مدة أجلك
ُهللا عليه وسلَّم وقال: أبشري � أم سليم، فإنك إن ختلصي من وجعك هذا ختلصني منه كما 

ث حدي من» املرض والكفارات«، ذكره ابن أيب الدنيا يف كتاب »خيلص احلديد من النار من خبثه
جعفر بن سليمان، عن أيب يسار الَقْسَملي، حدَّثنا جبلة بن أيب سليمان عنها. وجابر بن َعتيك 

احلديث. وأبو أيوب: قال: » عاد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عبد هللا بن اثبت«عند أيب داود: 
ديث. وعثمان احل» عاد رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم رجًال من األنصار فأكب عليه فسأله«

دخل عليَّ رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يعودين وأ� مريض، فقال: أعيذك ابهلل «?: قال: 
عاد رسول هللا صلَّى ُهللا عليه «احلديث، وسنده جيد. وفاطمة اخلزاعية: قالت: » األحد الصمد

من «بن مالك:  وكعباحلديث. » وسلَّم امرأة من األنصار، فقال: كيف جتدينك؟ قالت: خبري
 ، يف سنده أبو ِمعَشر َجنيح.»عاد مريًضا خاض يف الرمحة، فإذا جلس استنقع فيها
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العيادة سنة «%رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 266ص  2/أ] %ج 31وعائشة: قال [
بد سعيد بن ع عن» الردة«رواه سيف يف كتاب » عودوا ِغبًّا، فإن أغمي على مريض فحىت يفيق

هللا، عن عبيد هللا بن عبيد، عن أبيه، عنها. وعبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، 
� «احلديث. وعمر بن اخلطاب: قال: » من عاد مريًضا فال يزال يف الرمحة«عن أبيه، عن جده: 

يف الرمحة ملريض خاض رسول هللا! ما لنا من األجر يف عيادة [املريض]؟ فقال: إن العبد إذا عاد ا
أخرب� به الشيخ تقي الدين اإلسنوي قراءة عليه وأ� أمسع، أخرب� أبو العباس أمحد ».إىل َحْقَوْيهِ 



بن عبد الدائم قراءة عليه، أخرب� أبو الفرج حيىي بن حممود الثقفي، أخرب� اإلمام أبو القاسم 
بن عبد الكرمي، أخرب� أبو بكر بد الرزاق إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين، أخرب� ع

بن مردويه، حدَّثنا حممد بن عبد هللا بن إبراهيم، حدَّثنا عبد هللا بن مليح البخاري، حدَّثنا أسباط 
بن اليسع، حدَّثنا حفص بن داود الّرِْبعي، حدَّثنا عبد الواحد بن عبد امللك البخاري، حدَّثنا 

جاءين رسول هللا «نه وعثمان بن أيب العاص: بن مالك، ععباد بن كثري، عن اثبت، عن أنس 
من عاد مريًضا «احلديث. وأبو عبيدة بن اجلراح: » صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يعودين من وجع اشتد يب
قال الداودي: ».املصنف«، رواه ابن أيب شبة يف »أو أماط أذى من الطريق فحسنته بعشر أمثاهلا

وهو واجب على ذي القرابة اخلاصة واجلار، وكذا يف  اس عن بعض،اتباع اجلنائز حيمله بعض الن
عيادة املريض. قال ابن التني: ال أعلم أحًدا من الفقهاء ذكر هذه التفرقة إال أن يريد بقوله 

واجب التأكيد، والذي يقوله غريه أنه أمر ندب، وعند اجلمهور من فروض الكفاية. وقال ابن 
: أن يصلي عليها مث ينصرف، قال زيد بن اثبت: ضرب: أحدهاقدامة: سنة، وهو على ثالثة أ

إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، وقال أبو داود: [رأيت أمحد] ما ال أحصي صلى على 
 اجلنازة، ومل يتبعها إىل القرب، ومل يستأذن.
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الثالث: أن يقف ».ومن شهدها حىت تدفن«الثاين: يتبعها إىل القرب مث يقف حىت تدفن، حلديث: 
روي عنه صلَّى ُهللا عليه عد الدفن، فيستغفر له، ويسأل له التثبيت، ويدعو له ابلرمحة، كذا ب

/ب] 31أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن [«وسلَّم فيما ذكره رواه أبو داود، وروي عن ابن عمر: 
%أول البقرة وخامتتها. ومن آداب العيادة: أن ال يعود مريًضا إال بعد ثالثة 267ص  2%ج 

كان النيب «عن أنس:  م؛ حلديث مسلمة بن علي عند ابن ماجه حدَّثنا ابن جريج، عن محيد،أ�
وأن يسرع القيام؛ ملا روى عمر بن عبيد عن ».صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ال يعود مريًضا إال بعد ثالث

ادة أفضل العي«شيخ من البصرة عن سعيد بن املسيب قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
ابن عباس عند ابن أيب الدنيا. وأن  وأن العيادة أول مرة سنة، وما زاد فنافلة، قاله».سرعة القيام

ثـََنا ُحمَمٌَّد، حدَّثنا َعْمُرو ْبُن َأِيب  - 1240يعوده على وضوء، ذكره أبو داود من حديث أنس. َحدَّ
، َأْخبَـَرِين اْبُن ِشَهاٍب، َأخْ  َرَة قَالَ َسَلَمَة، َعِن اَألْوزَاِعيِّ ْعُت بَـَرِين َسِعيُد ْبُن املَُسيِِّب، َأنَّ َأاَب ُهَريـْ : مسَِ

َحقُّ املُْسِلِم َعَلى املُْسِلِم َمخٌْس: رَدُّ السََّالِم، َوِعَياَدُة «َرُسوَل هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـَُقوُل: 
] اَتبـََعُه َعْبُد الرَّزَّاِق، 1240¦[خ». َتْشِميُت الَعاِطسِ املَرِيِض، َواتَِّباُع اجلََنائِِز، َوِإَجابَُة الدَّْعَوِة، وَ 

وينصح له إذا غاب أو شهد، وإذا «أخرب� َمْعَمٌر، َوَرَواُه َسَالَمُة، َعْن ُعَقْيٍل. زاد مسلم: 



، وأعله »ال يعاد املريض إال بعد ثالث«ومن حديث أيب هريرة مرفوًعا: ».استنصحك فانصحه
أيب، ابن شاهني من رواية عباد بن كثري، أخربين ابن أليب أيوب، حدثين  بروح بن ُغطيف. وعند

أن رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم كان إذا فقد الرجل «عن جدي، وحدثين به أيب عن أنس: 
 ».انتظره ثالثة أ�م، مث يسأل عنه، فإن كان مريًضا عاده
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للغزايل: قال بعضهم: » اإلحياء«أنس حنوه. ويف  وعند أيب القاسم من رواية عباد عن اثبت عن
ذا مروي عن النعمان بن أن ه» املرض«عيادة املريض بعد ثالث. وذكر ابن أيب الدنيا يف كتاب 

أيب عياش الزرقي. ومتابعة معمر، رواها مسلم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحممد، هذا 
قُّ املُْسِلِم): لفظة (َحقُّ) تقتضي الوجوب حيث هو الذُّْهلي، نص عليه غري واحد. وقوله: (حَ 

، أي أن ذلك حق »على املاءمن حق اإلبل أن حتلب «وقعت، وقد قال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
املواساة ال أن ذلك فرض التفاق أئمة الفتوى على أنه ال حق يف املال سوى الزكاة. وقال أبو 

%يوم اجلمعة، وأن يستاك، وأن ميس من 268ص  2حق على املسلم أن يغتسل%ج «هريرة: 
لو مشى يف حاجة ، وليس شيء من ذلك عنده فرًضا. وال بد يف اتباع اجلنائز منية، ف»طيب أهله

مل يكن متبعها. قالوا: وال أبس حبضور القاضي اجلائر. وحيضر العبد وإن كان ... تعطيل منافع 
زة ولدها ووالدها وزوجها وأختها، ويكره أن للربادعي: تتبع املرأة جنا» التهذيب«السيد. ويف 

» معهم الُكدى لو بلغت«تتبع غري هؤالء؛ حلديث فاطمة رضي هللا عنها من عند ابن حبان: 
احلديث. بقية حكم احلديث �يت يف كتاب املرض. اَبُب الدُُّخوِل َعَلى املَيِِّت بـَْعَد املَْوِت ِإَذا ُأْدرَِج 

 ِيف َأْكَفانِهِ 
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، َأْخبَـَرِين أَبُو  - 1241 ثـََنا ِبْشُر ْبُن ُحمَمٍَّد، أخرب� َعْبُد هللاِّ، َأْخبَـَرِين َمْعَمٌر َويُوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ َحدَّ
َل، َأقْـَبَل أَبُو َبْكٍر َعَلى فـََرِسِه ِمْن َمْسَكِنِه اِبلسُّْنِح َحىتَّ نـَزَ «َعاِئَشَة َأْخبَـَرْتُه، قَاَلْت: َسَلَمَة، َأنَّ 

َوُهَو َفَدَخَل املَْسِجَد، فـََلْم ُيَكلِِّم النَّاَس َحىتَّ َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة، فـَتَـَيمََّم النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 
أَْنَت َ� َنِيبَّ بُـْرِد ِحبَـَرٍة، َفَكَشَف َعْن َوْجِهِه، مثَُّ َأَكبَّ َعَلْيِه، فـََقبـََّلُه، مثَُّ َبَكى، َوقَاَل: أبَِِيب ُمَسجًّى بِ 

أَبُو ] قَاَل 1241¦[خ». هللاِّ، َال َجيَْمُع هللاُّ َعَلْيَك َمْوتـَتَـْنيِ، َأمَّا املَْوتَُة الَِّيت ُكِتَبْت َعَلْيَك فـََقْد ُمتـََّها
: اْجِلْس، فََأَىب، [فـََقاَل: َسَلَمَة: فََأْخبَـَرِين اْبُن َعبَّاٍس: َأنَّ َأاَب َبْكٍر َخَرَج، َوُعَمُر ُيَكلُِّم النَّاَس، فـََقالَ 



ْن َكاَن ِمْنُكْم اْجِلْس، فََأَىب]، فـََتَشهََّد أَبُو َبْكٍر، َفَماَل النَّاُس ِإلَْيِه َوتـَرَُكوا ُعَمَر، فـََقاَل: َأمَّا بـَْعُد، َفمَ 
ْعُبُد اهللَّ تعاىل فَِإنَّ اهللَّ َحيٌّ َال يـَْعُبُد ُحمَمًَّدا فَِإنَّ ُحمَمًَّدا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َقْد َماَت، َوَمْن َكاَن يَـ 

ْبِلِه الرُّسُ  : {َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَ ل} ِإَىل {الشَّاِكرِيَن} [آل َميُوُت، قَاَل هللاُّ َجلَّ َوَعزَّ
تـََعاَىل أَنـَْزَل َهِذِه اْآليََة َحىتَّ َتَالَها أَبُو  ]. َوهللاِّ َلَكَأنَّ النَّاَس َملْ َيُكونُوا يـَْعَلُموَن َأنَّ اهللَّ 144عمران: 

ُلوَها. كذا هذا  احلديث يف مجيع نسخ البخاري َبْكٍر ?، فـَتَـَلقَّاَها ِمْنُه النَّاُس، َفَما ُيْسَمُع َبَشٌر ِإالَّ يـَتـْ
ابُن شهاب، عن أيب سلمة »: املغازي«اليت رأيت، وكذا ذكر يف املستخرجني هنا. ويف كتاب 

 عنها.
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من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن » اجلمع بني الصحيحني«وذكره احلُميدي يف كتاب 
حد عشر يف  عائشة فقط. وكذا ذكره احلافظ أبو عبد هللا حممد بن حسني املعروف اببن أيب أ

 ، فقال: ابب الدخول على امليت بعد املوت إذا أدرج يف أكفانه»اجلمع بني الصحيحني«كتابه 
وتقبيله، البخاري: حدَّثنا إمساعيل بن عبد هللا، حدثين سليمان بن بالل، عن هشام، قال: أخربين 

%هذا 269ص  2عروة، عن عائشة فذكره، وفيه نظر؟ من حيث إن البخاري مل خيرج%ج 
احلديث يف هذا الباب كما ذكره؛ إمنا خرجه يف فضل أيب بكر بطوله، وهو الذي ساقه احلُميدي، 

يذكره من رواية أيب سلمة، وهللا تعاىل أعلم. وروينا عن احلسن بن عرفة، حدَّثنا ُعبيس بن  لكنه مل
ى النيب أن أاب بكر دخل عل«مرحوم، عن أيب عمران اجلَوين، عن يزيد بن اببَنوس، عن عائشة: 
وانبياه، واخلياله، «صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بعد وفاته، ووضع يده على صدغه وقال: 

قوهلا: (ُمُسجَّى)، أي مغطى. و (احلِبَـَرة): على وزن عنبة، من اليمن موشى، وقال ».هواصفيا
إال قدوة  الداودي: هو ثوب أخضر. وكأن أاب بكر يف تقبيله النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مل يفعله

وسلَّم دخل أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه «به صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، ملا روى الرتمذي مصحًحا: 
على عثمان بن مظعون وهو ميت، فأكب عليه فقبله، مث بكى حىت رأيت الدموع تسيل على 

وجهه، وبكى  ملا تويف كشف النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الثوب عن»: «التمهيد«ويف ».وجنتيه
الدنيا بكاء طويًال، وقبل بني عينيه، فلما رفع على السرير قال: طوىب لك � عثمان، مل تلبسك 

، بسند »قبل أبو بكر النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يومئذ بني عينيه«ويف النسائي: ».ومل تلبسها
ودي: مل جيمع هللا عليك شدة بعد هذا صحيح. وقوله: (الَ َجيَْمُع هللاُّ َعَلْيَك َمْوتـَتَـْنيِ) قال الدا

ال ميوت موتة أخرى يف قربه   املوت؛ ألن هللا تعاىل قد عصمك من أهوال القيامة. قال: وقيل:
 كما حيىي غريه يف القرب فيسأل مث يقبض.
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وقال ابن التني: أراد بذلك قول من قال: مل ميت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وقيل: أراد موته 
ها اثقب ًدا).وهذه من املسائل اليت ظهر فيوموت شريعته، يدل عليه قوله: (َفَمْن َكاَن يـَْعُبُد ُحمَمَّ 

رأي أيب بكر، وابرع فهمه، وحسن انتزاعه من القرآن، وثبات نفسه، وكذلك كانت مكانته عند 
األمة ال يساويه فيها أحد، أال ترى حني تكلم مال الناس إليه وتركوا غريه من املتكلمني، وذلك 

إن النيب صلَّى : «وسلَّم وعظيم منزلته عنده. وقول عمرملا رأوا من فعل نبيهم به صلَّى ُهللا عليه 
، أتول ذلك يف قوله عز وجل: {وََكذِلَك َجَعْلناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا »ُهللا عليه وسلَّم مل ميت

ه حىت ]، وظن أنه يبقى يف أمت143ُشَهداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا} [البقرة: 
%تعاىل من علينا وعليهم بطول حياته، 270ص  2هللا%ج  يشهد عليها آبخر أعماهلا، وأن

ذكره الطربي عن ابن عباس أن عمر قال ذلك له. وقول أيب بكر لعمر: (ِاْجِلْس) ألن اإلنسان 
إذا كان يف شدة غيظه قائًما فيجلس ليسكن غيظه عنه، وإن كان قاعًدا فليقم، جاء ذلك يف 

، ووفق هللا تعاىل أاب بكر لقراءته اآلية الكرمية. وكان عمر إذ ذاك يف شدة دهشه وحزنه حديث،
وكانت غيبة أيب بكر يومئذ ألن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان ذلك اليوم صاحلًا، أو ألنه كان 

 مشتغًال ابلتجهيز مع أسامة.
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ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، حدَّثنا اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َعنِ  - 1243 اْبِن ِشَهاٍب، َأْخبَـَرِين َخارَِجُة ْبُن  َحدَّ
ُأمَّ الَعَالِء، اْمَرَأًة ِمَن األَْنَصاِر اَبيـََعِت النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َأْخبَـَرْتُه قَاَلْت:  زَْيِد ْبِن اَثِبٍت، َأنَّ 

َياتَِنا، فـََوِجَع َوَجَعُه الَِّذي َماَت  اقْـُتِسَم املَُهاِجُروَن قـُْرَعًة َفطَاَر لََنا ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن،« َزْلَناُه ِيف أَبـْ فَأَنـْ
َواِبِه، َدَخَل َرُسوُل هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فـَُقْلُت: َرْمحَةُ ِفي َل وَُكفَِّن ِيف أَثـْ َ َوُغسِّ هللاِّ  ِه، فـََلمَّا تـُُويفِّ

ا ْد َأْكَرَمَك هللاُّ، فـََقاَل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: َومَ َعَلْيَك َأاَب السَّاِئِب، َفَشَهاَدِيت َعَلْيَك: َلقَ 
فـََقْد َجاَءُه يُْدرِيِك َأنَّ اهللَّ َأْكَرَمُه؟ قـُْلُت: أبَِِيب أَْنَت َ� َرُسوَل هللاِّ، َفَمْن ُيْكرُِمُه هللاُّ؟ فـََقاَل: َأمَّا ُهَو 

َر، َوهللاِّ َما َأْدِري، َوَأَ� َرُسوُل هللاِّ، َماذا يـُْفَعُل يبالَيِقُني، َوهللاِّ ِإّينِ َألَْرُجو َلُه اخلَ  . قَاَلْت: فـََوهللاِّ َال يـْ
قالت أم العالء ذلك: «] ويف كتاب اهلجرة والتعبري: 1243¦[خ». ُأزَكِّي َأَحًدا بـَْعَدُه أََبًدا

وسلَّم فأخربته، فقال: ذاك  فَِنْمُت، فُأريت لعثمان عيًنا جتري، فجئت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه
الليث: قول النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم هذا قبل  انتهى. وقال حيىي بن بكري: قال» عمله جيري له

أن تزل عليه سورة الفتح، وذلك أن عثمان تويف يف أول مقدمهم املدينة. وزعم الطرباين أن أم 



هي أم » وما يدريك؟«ملرأة املقول هلا: العالء هذه امرأة زيد بن اثبت، وزعم ابن األثري أن ا
 ء األنصارية، وقيل: أم خارجة بن زيد.السائب زوجة عثمان، وقيل: أم العال
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ملا مات عثمان قالت زوجته: هنيًئا لك اجلنة، «قال: روى يوسف بن ِمهران عن ابن عباس: 
ا يدريك؟ فقالت: � رسول هللا! وقال: مفنظر إليها رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم نظر املُْغَضِب 

احلديث، فيحتمل أن يكون كلٌّ منهما قالت ذلك، والنسخ يف هذا » فارسك وصاحبك، فقال
؛ ألن سورة األحقاف ... : {َوَما َأْدِري%ج  %َما يـُْفَعُل ِيب َوَال ِبُكْم} 271ص  2بنيِّ

شهدت على غيب ال يعلمه لكو�ا ] مكية، وسورة الفتح مدنية، أو يكون قوله هلا 9[األحقاف: 
إال هللا تعاىل، أو يكون قبل أن خترب أن أهل بدر من أهل اجلنة. قال: املهلب: يف هذا أنه ال 
يـُْقَطُع على أحد من أهل القبلة جبنة وال �ر، ولكن يرجى للمحسن وخياف على غريه. وزعم 

زالت املالئكة تظله  ما«ذا: بعضهم أن هذا يعارض قوله يف أيب جابر يف احلديث الذي بعد ه
، وال تعارض بينهما؛ ألن هذا إخبار من ال ينطق عن اهلوى، وذاك كالم »أبجنحتها حىت رفعتموه

أم العالء وليسا ابلسواء. وقوهلا: (اقْـُتِسَم املَُهاِجُروَن) ألن املهاجرين ملا هاجروا إىل املدينة مل 
متهم األنصار ابلقرعة يف نزوهلم عليهم ، فاقتسميكنهم استصحاب أمواهلم فدخلوا املدينة فقراء

َل وَُكفَِّن  وسكناهم يف منازهلم. وقوهلا: (َفطَاَر لََنا) أي حصل وقدر يف نصيبنا وسهمنا. وقوهلا: (ُغسِّ
َواِبِه، َدَخَل َرُسوُل هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم) هذا مع ما قدمناه من حديث عائشة:  أنه «ِيف أَثـْ

، موافق ملا ترجم البخاري به. وقوله: (َما َأْدِري َما يـُْفَعُل يب) قال الداودي »هفقبَّل أكبَّ عليه
وهو الصواب. قال ابن اجلوزي: على الرواية » ما يفعل به«وغريه: قد روي يف هذا احلديث: 

 األوىل يكون املعىن: ال أدري ما جيري عليَّ يف الدنيا من قتل أو جرح وغري ذلك، وقد ذهب إىل
اعة من املفسرين غري أنه ال ينطبق على املراد ابحلديث إال أن يكون ذكره من جنس هذا مج

 املعاريض.
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ملا نزلت هذه اآلية نزل بعدها: {لِيَـْغِفَر «أو يكون املراد: يرجع إىل أمر اآلخرة، قال ابن عباس: 
].قال البخاري: َوقَاَل َ�ِفُع ْبُن يَزِيَد، َعْن ُعَقْيٍل: 2تح: } [الفَلَك هللاُّ َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوما أتََخَّرَ 

َواَتبـََعُه ُشَعْيٌب، َوَعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َوَمْعَمٌر. انتهى. قول �فع رواه اإلمساعيلي عن ». َما يـُْفَعُل ِبهِ «



 املعافري، حدَّثنا بن حيىيالقاسم بن زكر�، حدَّثنا احلسن بن عبد العزيز اجلردي، حدَّثنا عبد هللا 
�فع بن يزيد، عن ُعقيل به. ومتابعة شعيب: ذكرها البخاري مسندة يف الشهادات. ومعمر: 

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، حدَّثنا ُغْنَدٌر، حدَّثنا ُشْعَبُة، َعْن  - 1244ذكرها أيًضا مسندة يف التعبري. َحدَّ
ْعتُ  %: َلمَّا قُِتَل َأِيب َجَعْلُت َأْكِشُف الثـَّْوَب 272ص  2ًرا قَاَل%ج َجابِ  ُحمَمََّد ْبَن املُْنَكِدِر، مسَِ

َهاِين، َوَجَعَلْت َعمَِّيت فَاِطَمُة تَـ  َهْوِين، َوالنَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َال يـَنـْ ْبِكي، َعْن َوْجِهِه َوأَْبِكي، َويـَنـْ
تـَْبِكَني، َما زَاَلِت املَالَِئَكُة ُتِظلُُّه أبَِْجِنَحِتَها َحىتَّ َال  تـَْبِكَني َأوْ «فـََقاَل صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

َع 1244¦[خ». رَفـَْعُتُموهُ  ] قال البخاري: اَتبـََعُه اْبُن َعيَّاٍش، قَاَل: َأْخبَـَرِين ُحمَمَُّد ْبُن املُْنَكِدِر، مسَِ
عن عبد » يح مسلمصح«يف َجاِبًرا. انتهى. هذه املتابعة لينفي ما وقع يف نسخة ابن ماهان 

الكرمي، عن حممد بن علي بن حسني عن جابر ... حممد بن املنكدر، فبنيََّ البخاري أن الصواب 
ابن املنكدر، كما رواه شعبة، وشيده برواية أيب بكر بن عياش. وقول جابر: (َفَجَعْلُت َأْكِشُف 

يت الذي بوَّب له البخاري. وقتل لى املالثـَّْوَب) وقول النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فيه الدخول ع
 عبد هللا كان يوم أحد، وكان املشركون مثلوا به، جدعوا أنفه وأذنيه. وعمته امسها فاطمة.
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، قال القرطيب: قد صحت الرواية بـ »مل تبكي، أو ال تبكي«وقوهلا: (تـَْبِكَني) ويف موضع آخر: 
ملخاطب عن فعل غائبة. قال  ون؛ ألنه استفهامبغري ن» تبكي«اليت لالستفهام، ويف مسلم: » مل«

تبكيه أو ال «القرطيب: ولو خاطبها ابالستفهام خطاب احلاضرة قال: ِملَ تبكني ابلنون، ويف رواية: 
وهو إخبار عن غائبة، ولو كان خطاب احلاضرة لقال: تبكينه أو ال تبكينه بنون فعل » تبكيه

كة صلى هللا عليهم وسلم، وإظالله مكرم عند املالئ الواحدة احلاضرة. ومعىن هذا: أن عبد هللا
أبجنحتها الجتماعهم عليه، وتزامحهم على املبادرة بصعود روحه ?، وتبشريه مبا أعد هللا له من 
الكرامة، أو أ�م أظلوه من احلر لئال يتغري، أو ألنه من السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال 

رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: أال  لقيين«عن جابر:  ظل إال ظله. وروى بقي بن خملد
احلديث. وفيه: » أبشرك أن هللا أحيا أابك وكلمة كفاًحا، وما كلم أحًدا قط إال من وراء حجاب

فضيلة عظيمة له مل تسمع لغريه من الشهداء يف دار الدنيا. وهذا القول يرد قول مجاعة من 
دخول مجيع الناس كلهم فيه يف اآلخرة. و (السُُّنِح):  العموم يلزم منه الشكاكة؛ أل�م قالوا: هذا

بسني مهملة مضمومة، ونون مثلها، مث حاء مهملة، وهي منازل بين احلرث بن اخلزرج، وبينها 
وبني منزل رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ميل. وزعم ابن َقرُقول: أن أاب ذر كان يقوله إبسكان 

َعى ِإَىل َأْهِل املَيِِّت بِنَـْفِسِهقال املهلب: الصواب أن يقول:  أعلم. [اَبُب] النون، وهللا الرَُّجِل يـَنـْ



ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، حدَّثنا َماِلٌك، َعِن اْبِن  - 1245ابب الرجل ينعى إىل الناس امليَت بنفسه. َحدَّ
هللاُ عليه وسلَّم نـََعى النََّجاِشيَّ ِيف اليَـْوِم  النَِّيبَّ صلَّىَأنَّ «ِشَهاٍب، َعِن اْبِن املَُسيِِّب، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة: 

 ».الَِّذي َماَت ِفيِه، َخَرَج ِإَىل املَُصلَّى، َفَصفَّ هِبِْم وََكبـََّر َأْربـًَعا

)2/29( 

 

نعى لنا النجاشي صاحب احلبشة اليوم الذي مات فيه، «] ويف موضع آخر: 1245¦[خ
بن  ذا احلديث خرجه الستة يف كتبهم. وقال أبو عمر: روى مكيه».فقال: استغفروا ألخيكم

أن النيب صلَّى «إبراهيم وُحباب بن جبلة هذا احلديث عن مالك فقاال: عن �فع عن ابن عمر: 
، قال: وال أعلم أحًدا حدث به كذا عن مالك غريمها. »ُهللا عليه وسلَّم كرب على النجاشي أربًعا

ة عن حديث قال: مسعت سهل بن َزْجنََلة الرازي يسأل ابن أيب َمسينوروى عن أيب يعلى املوصلي 
ابن عمر هذا فقال: منكر. قال الدارقطين: ورواه عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن 

سعيد، وأيب سلمة بن عبد الرمحن وأيب أمامة بن سهل مرسًال، مل يذكر أاب هريرة. وزعم أيًضا أن 
هللا عن هليعة عن ُعقيل عن الزهري عن سعيد، وعبيد هللا بن عبد عثمان بن صاحل رواه عن ابن 

أيب هريرة، قال: ومل يتابع على هذا القول. وروى من حديث زَْمعة بن صاحل، حدَّثنا ابن شهاب 
أصبحنا ذات يوم عند رسول هللا صلَّى ُهللا «وحيىي بن سعيد عن ابن املسيب عن أيب هريرة قال: 

ووثبنا معه، أخاكم أصحمة النجاشي احلبشي قد تويف فصلوا عليه، فوثب عليه وسلَّم فقال: إن 
وقال: خالفه عبد هللا بن عبد العزيز ».حىت جاء املُصلَّى، فقام وصففنا وراءه فكرب أربع تكبريات

أن النيب «الليثي فرواه عن حيىي بن سعيد األنصاري عن ابن املسيب عن عمر بن اخلطاب ?: 
سألت أاب زُْرعة عن  وقال ابن أيب حامت:».لَّم صلى على النجاشي فكرب أربًعاصلَّى ُهللا عليه وس

أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كرب على «حديث رواه مكي عن مالك عن �فع عن ابن عمر: 
البن حبيب عن ُمَطرِّف عن مالك عن ابن » الواضحة«قال: هذا خطأ. ويف » النجاشي أربًعا؟

وكرب أربع «يه: ، وف»أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم نعى النجاشي: «شهاب عن ابن املسيب
 ».تكبريات وسلم
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%يف هذا احلديث عن مالك من رواية 274ص  2قال أبو عمر: وهذا غري معروف%ج 
 ،»فكرب أربع تكبريات«مطرف وغريه، وإمنا آخر احلديث عن أصحاب ابن شهاب مالك وغريه: 



علمته بني العلماء من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من الفقهاء يف السالم من إال أنه ال خالف 
صالة اجلنازة، وإمنا اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان؟ فجمهور العلماء على تسليمة واحدة، 
وهو أحد قويل الشافعي، وقالت طائفة: تسليمتني، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، وهو قول 

إبراهيم، وممن ُرِوَي عنه واحدة: عمر وابنه وعلي وابن عباس وأبو هريرة لشعيب، ورواية عن ا
وجابر وأنس وابن أيب أوىف وواثلة وسعيد بن جبري وعطاء وجابر بن زيد وابن سريين واحلسن 

من حديث أيب أمامة بن سهل أخربه رجال من » املستدرك«ومكحول وإبراهيم يف رواية. ويف 
يكرب اإلمام، مث يصلي على النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، «نازة: يف الصالة على اجلالصحابة 

وخيلص الدعاء يف التكبريات الثالث، مث يسلم تسليًما خفًيا حني ينصرف، والسنة أن يفعل من 
، وقال: صحيح على شرطهما، وليس يف التسليمة على اجلنازة أصح »ورائه مثل ما فعل أمامه

أن رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم صلى على جنازة فكرب « ه حديث أيب هريرة:منه. وشاهد
ويسلم تسليمة، فأما التسليمة الواحدة على اجلنازة فقد صحت الرواية فيها عن علي بن ».أربًعا

أيب طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وأيب هريرة وابن أيب أوىف أ�م كانوا يسلمون تسليمة 
أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم «ابب سنة الصالة. وعن جابر:  أيت شيء من هذا يفواحدة، وسي

أن أًخا لكم قد مات فقوموا «، رو�ه يف كتابيهما. وعن عمران: »صلى على النجاشي فكرب أربًعا
 ، رواه مسلم.»فصلوا عليه، يعين النجاشي
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هيم بن املنذر، عن إبراهيم ويف كتاب ابن ماجه بسند حيسنه الرتمذي ويصححه ابن خزمية عن إبرا
عن   -» صحيح احلاكم«ه يف القائل فيه ابن معني: ال أبس به، واملخرج حديث -بن علي الرافعي 

أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كرب على «كثري بن عبد هللا بن عوف، عن أبيه، عن جده: 
أن النيب صلَّى «ذيفة عنه: وشاهده من عند ابن أيب شيبة من حديث موىل حل».النجاشي مخًسا

بن أرقم من عند مسلم. ويف وشاهده أيًضا حديث زيد ».ُهللا عليه وسلَّم كرب على جنازة مخًسا
إن «ابن ماجه بسند جيد عن أيب الطفيل عن أيب حارثة أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 

ملثىن بن سعيد، عن قتادة، عن وبسند جيد أيًضا عن ا».أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه
 عليه وسلَّم خرج هبم أن النيب صلَّى هللاُ «%حذيفة بن أسيد: 275ص  2أيب الطفيل، عن%ج 

وعند اجلُوزَقاين ».فقال: صلوا على أخ لكم مات بغري أرضكم، قالوا: من هو؟ قال: النجاشي
به. وعند ابن أيب  ، وضعفه»كرب على النجاشي مخًسا«من حديث سعيد بن املرزابن عن أنس: 

ن أخاكم النجاشي قد إ«شيبة بسند ال أبس به عن جرير قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 



صلى بنا رسول هللا صلَّى ُهللا «وعن سلمة بن األكوع قال: ».مات فصلوا علي، فاستغفروا له
ا إىل املصلى، فصلى عليه وسلَّم الصبح مث قال: إن النجاشي قد مات هذه الساعة، فاخرجوا بن

ل هللا صلَّى هللاُ ملا جاءت وفاة النجاشي إىل رسو «، ذكره السهيلي. وعن أنس: »عليه ابلبقيع
عليه وسلَّم قام وقمنا معه، فصلى عليه، فقالوا: صلى على ِعْلٍج مات! فنزلت: {َوِإنَّ ِمْن َأْهِل 

، ذكره أبو عمر يف »]. اآلية199ُكْم} [آل عمران: اْلِكَتاِب َلَمْن يـُْؤِمُن اِبهللِّ َوَما أُْنِزَل ِإلَيْ 
): والنجاشي  ». االستذكار« كلمة للحبش، تسمي هبا ملوكها، قال ابن قتيبة: هو (النََّجاِشيُّ

 ابلنبطية، ذكره ابن سيده.
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للقزاز: أما النِّجاشي بكسر النون فيجوز أن يكون من جنش، أوقد كأنه يطريه » اجلامع«ويف 
ا النجاشي فكلمة حبشية أم»: اجلمهرة«ويف ».الواعي«د فيه، قاله ُقْطُرب، وكذا ذكره يف ويوق

املعلم «أليب عمر غالم ثعلب: النجاشي ابلفتح، ويف » الفصيح«يسمون ملوكهم هبا. ويف 
البن ُعديس: » املثىن«أليب اخلطاب، مشدَّد الياء، قالوا: والصواب ختفيفها. ويف » املشهور

لحبش تسمي لنجاشي، ابلفتح والكسر املستخرج للشيء، والنجاشي ابلكسر كلمة لالنجاشي وا
امسه أصحمة، ومعناه عطية. وقال أبو الفرج: يف كتاب »: سري ابن إسحاق«به ملوكها. ويف 

مسلم وغريه أصحمة بن أجبر، بفتح اهلمزة وسكون الصاد وفتح احلاء املهملتني. قال: ووقع يف 
ذا يف هذا احلديث تسميته صحمة، بفتح الصاد وإسكان احلاء، وقال: هك» مسند ابن أيب شيبة«

قال لنا يزيد بن هارون، وإمنا هو صمحة، بتقدمي امليم على احلاء، قال: وهذان شاذان. انتهى. 
أخربين غري واحد من نبالء احلبشة أ�م ال ينطقون ابحلاء على صرافها، وإمنا يقولون يف اسم 

ين بغري امليم على اخلاء املعجمة، وذكر السهيلي أن اسم أبيه: جبري، يع امللك: أصمخة، بتقدمي
الذي قرأته على اإلمام نور الدين بن » نوادر التفسري«مهزة. وذكر مقاتل بن سليمان يف كتابه 

الصالح، عن اإلمام أيب عبد هللا حممد بن خاص، بـَْله عن اإلمام أيب الفضل حممد بن يوسف 
ص  2� اإلمام علي بن أيب سعيد األرحى، أخرب� أبو اخلطاب%ج الغزنوي، قال: أخرب 

َريف، أخرب� أبو حفص عمر 276 %حمفوظ الَكْلَواَذاين، أخرب� أبو الفضل عبيد هللا بن أمحد الصَّيـْ
بن إبراهيم الكتاين، أخرب� أمحد بن حممد بن املؤمل الصوري، أخرب� أبو القاسم احلسني بن 

 َصِصه.نا أبو صاحل اهلذيل بن حبيب الدَّْنَداين، عنه: امسه مكحول بن ميمون املفسر، حدَّث
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البن سعد: ملا رجع رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم من احلديبية يف ذي » الطبقات«ويف كتاب 
أمية الضمري، فأخذ كتاب  احلجة سنة ستٍّ أرسل إىل النجاشي سنَة سبع يف احملرم عمَرو بنَ 

لَّى ُهللا عليه وسلَّم فوضعه على عينيه، ونزل عن سريره، فجلس على األرض تواضًعا، مث النيب ص
أسلم، وكتب إىل النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم بذلك، وأنه أسلم على يدي جعفر بن أيب طالب، 

كتب »: صحيح مسلم«قع يف رضي هللا عنهما، وتويف يف رجب سنة تسع منصرفه من تبوك. وو 
 عليه وسلَّم إىل النجاشي، وهو غري النجاشي الذي صلى عليه؟ وكأنه وهم من بعض صلَّى هللاُ 

الرواة، أو أنه عرب ببعض ملوك احلبشة عن امللك الكبري، أو حيمل على أنه ملا تويف قام مقامه 
لقبونه اآلن: األجبري. آخر فكتب إليه. والنجاشي: اسم لكل من ملك احلبشة، واملتأخرون ي

ظ أن من ملك إفريقية يلقب جبرجري. وذكر لنا الشيخ مجال الدين حممد بن حممد بن وزعم اجلاح
يوسف بن العالء؛ عرف قدميًا مبحتسب غزة هاشم بسوق الكتبيني ابلقاهرة: أنه قرأ على ابن 

ال يل امللك أن من ملك مدينة خالط يسمى: َشومان. وق» مفرج الكروب«واصل يف اترخيه 
: كل من َمَلَك -قدم علينا حاًجا يف شهود سنة سبع وأربعني  -ندي غياث الدين حممود اهل

للمسعودي وغريه: » األوسط«السنَد ُيسمَّى: غور، ومن َمَلَك اهلنَد يسمى: خمفور ودمهن. ويف 
لك مسي وخاقان ملن ملك الرتك، وقيصر ملن ملك الروم، وتبع ملن ملك اليمن، فإن ترشح للم

ر والشام، فإن أضيف إليهما اإلسكندرية مسي العزيز، ويقال قَيًال، وفرعون ملن ملك مص
أن فرعون بلغة القبط: التمساح. وقال » التيسري يف التفسري«املقوقس. وزعم القشريي يف كتابه 

ملن  أبو عبيدة واجلاحظ: وبغيور ملن ملك الصني، واهلياج ملن ملك الزنج. وقيل: فاته ورُتبيل
 لنوبة، وماجد ملن ملك الصَّقالِبة، وَبْطَلُيوس ملن ملك اليو�ن.ملك اخلزر، وكاُبل ملن ملك ا
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ص  2مجعه بطاملة، ابمليم، والِفْطَيون%ج »: فوائد املشرقني واملغربني«قال ابن دحية يف 
مث رأس اجلالوت، والنمروذ: %ملن ملك اليهود، هكذا قاله ابن ُخْرَداْذبُْه، واملعروف: ماخل، 277

صابئة، وكسرى: ملن ملك العجم، واإلخشيد ملن ملك فـَْرغانة، والنعمان: ملن ملك ملن ملك ال
العرب من ِقَبِل العجم، وجالوت: ملن ملك الرببر. وهذا احلديث يتضمن أمورًا: األول: عدد 

نازة وسنة الصالة عليها، التكبري والصالة على القرب، وسيأيت ذكرمها يف ابب التكبري على اجل
املسجد، وسيأيت يف اببه. وأما الصالة على الغائب: قال أبو عمر: أكثر أهل العلم والصالة يف 

يقولون: إن ذلك خمصوص ابلنيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وأجاز بعضهم الصالة على الغائب إذا  
املسألة واضحة ال جيوز أن  كان يف اليوم الذي دفن فيه أو قرب ذلك، ودليل اخلصوص يف هذه



مع النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم أحد؛ ألنه أحضر روح النجاشي بني يديه فصلى عليه،  يشرتك فيها
أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت املقدس، وقد روي أن جربيل صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 

كان مثله يدل على اخلصوصية. قال   أاته بروح جعفر أو جبنازته، وقال: قم فصل عليه، وهذا وما
لب: ومما يدل على اخلصوصية أنه مل يصلِّ على أحد من املسلمني ومتقدمي األنصار امله

واملهاجرين الذين ماتوا يف أقطار البلدان، وعلى هذا جرى عمل املسلمني؛ ألن الصالة عليها من 
هبا، و مل يكن حبضرة النجاشي  فروض الكفاية يقوم هبا من صلى على امليت يف البلد الذي ميوت

 لي عليه.مسلم يص
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يعين: » إمنا دعا له«عن حفص عن أشعث عنه: » املصنف«وأما قول احلسن الذي رواه عنه يف 
، وكأنه استند إىل ما سلف عند البخاري، وإىل ما حديث جرير ال أن النجاشي «سابق: ومل يصلِّ

 والصفوف، فيشبه أن يكون غري جيد؛ ألن الرواة ذكروا الصالة والتكبري» قد مات فاستغفروا
أن جربيل «فيحمل االستغفار على أنه قاله بعد صالته عليه، وقد روى موسى بن عبيدة الرََّبذي: 

و حنيفة ومالك ومنع أب».رفع إىل النيب صلى هللا عليهما وسلم أصحمة حىت رآه وصلى عليه
فة. قال الصالة على الغائب. وأجازها الشافعي وأمحد بن حنبل، ويف رواية عنه كقول أيب حني

النووي: فإن كان امليت يف البلد فاملذهب أنه ال جيوز أن يصلى عليه حىت حيضر عنده، وقيل: 
و ثالث مئة تقريًبا، جيوز. ويف الرافعي: ينبغي أن ال يكون بني اإلمام وامليت أكثر من مئيت ذراع أ

يف  ، على أن اجلنازة ال يصلى عليها»خرج إىل املصلى«%بقوله: 278ص  2واستدل%ج 
املسجد؛ ألن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أخرب مبوته يف املسجد، وخرج ابملسلمني إىل املصلى. 

يد الياء، وقيل: ويستدل به أيًضا على إابحة النعي، وهو بفتح النون وكسر العني املهملة وتشد
» احملكم«بسكون العني وختفيف الياء، لغتان، والتشديد أشهر، كذا ذكره النووي، والذي يف 

النعي الدعاء مبوت امليت واإلشعار به، نعاه ينعاه نعًيا ونُعياً�، والنعي املنعي والناعي، قال: قام 
ي خرب املوت، وكذلك النعي، على َفعيل. النع»: الصحاح«النعيُّ فَأْمسَعا ونَعى الكرَمي اَألْرَوعاويف 

أيًضا هو الرجل الذي ينعى، والنعي  النعي على فَعيل، هو نداء الناعي، والنعي»: الواعي«ويف 
الرجل امليت، والنعي الفعل، وجيوز أن جيمع النعي نعا�، مثل: صفا وصفا�، وبنحوه ذكره اهلَروي 

إذا مت فال تؤذوا يب أحًدا، «سَّن عند الرتمذي: وغريه. وجاء يف كراهة النعي حديث حذيفة احمل
 ».صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ينهى عن النعي إين أخاف أن يكون نعًيا، فإين مسعت رسول هللا
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إ�كم والنعي، فإن النعي من عمل «وعن ابن مسعود قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
حديث غريب. قال البيهقي: ، قال عبد هللا: والنعي أذان ابمليت، قال أبو عيسى: هذا »اجلاهلية

سعيد وسعيد بن املسيب وعلقمة وإبراهيم النخعي والربيع ويروى النهي أيًضا عن ابن عمر وأيب 
وأيب وائل وأيب ميسرة وعلي بن احلسني وسويد بن غفلة وُمطرِّف بن »: املصنف«بن ُخثيم. ويف 

 يكن نعًيا؛ إمنا كان جمرد عبد هللا ونصر بن عمران أيب مجرة. وجياب عن حديث النجاشي أنه مل
َي نعًيا لتش بهه به يف كونه إعالًما، وكذا القول يف جعفر بن أيب طالب وأصحابه. إخبار مبوته، فُسمِّ

وأما قول ابن بطال: إمنا نعى صلَّى ُهللا عليه وسلَّم النجاشي وصلى عليه ألنه كان عند بعض 
؛ فغري جيد؛ لنعيه جعفًرا وأصحابه. ومحل الناس على غري اإلسالم فأراد إعالمهم بصحة إسالمه

اجلاهلية املشتمل على ذكر املفاخر وشبهها. وأيًضا فحذيفة مل جيزم بكون  بعضهم النهي على نعي
وقال ابن عبد الرب: اإلعالم ابجلنازة أقوى من ».أخاف أن يكون نعًيا«اإلعالم نعًيا، إمنا قال: 

%اجلنائز خري، وأمجعوا أن الدعاء إىل 279ص  2حديث حذيفة، وقد أمجعوا أن شهود%ج 
إن أخاكم قد مات فاشهدوا «أبو هريرة ? مير ابجملالس فيقول: اخلري من اخلري، وكان 

فإن قيل: إن ابن عمر كان إذا مات له ميت حتني غفلة الناس مث خرج به؟ قيل: قد روي ».جنازته
إىل قباء ليشهدوا جنازته، قال: نعم عنه خالف ذلك يف جنازة رافع بن َخديج، وقالوا له: أرسلنا 

يب إسحاق: يكره نعي امليت والنداء عليه للصالة وغريها، وذكر أل» املهذب«ما رأيتم. ويف 
الصيدالين وجًها أنه ال يكره، وقيل: ال يستحب، وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب ال لغريه، 

بتعريف أصدقاءه به، وهو قول أمحد  وبه قال ابن عمر، وقال ابن الصبَّاغ: يكره النداء وال أبس
 ال أبس به.بن حنبل، وقال أبو حنيفة: 
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َأالَ «اَبُب اِإلْذِن اِبجلََنازَِةَوقَاَل أَبُو رَاِفٍع: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
ُتُموِين  ثـََنا ُحمَمٌَّد، حدَّثنا أَبُو  - 1247تقدم مسنًدا يف ابب: كنس املسجد. هذا التعليق».آَذنـْ َحدَّ
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ُمَعاِويََة،  ، َعِن الشَّْعِيبِّ َباِينِّ َماَت ِإْنَساٌن َكاَن َرُسوُل هللاِّ «َعْن َأِيب ِإْسَحاَق الشَّيـْ

دينة، َفَدفـَُنوُه لَْيًال، فـََلمَّا َأْصَبَح َأْخبَـُروُه، فـََقاَل: َما َمنَـَعُكْم صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـَُعوُدُه، َفَماَت ابمل
َرُه َفَصلَّى َعلَ َأْن  ». ْيهِ تـُْعِلُموِين؟ قَاُلوا: َكاَن اللَّْيُل وََكاَنِت الظُْلَمُة، َفَكرِْهَنا َأْن َنُشقَّ َعَلْيَك، فَأََتى قـَبـْ
فصفَّنا خلَفه، «ويف لفظ: ».ذ، فصفهم وكرب أربًعاأتى على قرب منبو «] ويف لفظ: 1247¦[خ

(أَبُو ُمَعاِويََة): روى عنه ». و دفنت البارحةدفن، أ«ويف لفظ: ».قال ابن عباس: وأ� فيهم



احملمدان، ابن املثىن وابن سالم شيخا البخاري. وملا ذكر البيهقي هذا احلديث من جهة شعبة 
هذا حديث رواه الثوري وعبد الواحد بن ز�د وزائدة بن وجرير وابن إدريس عن الشَّْيباين قال: 

إسحاق حنو رواية هؤالء، وخالفهم ُهرمي بن سفيان،  قدامة وأبو معاوية وهشيم وغريهم عن أيب
، قال: وروي عن إمساعيل بن زكر� عن الشَّْيباين »بعد موته بثالث«فرواه عن الشعيب فقال: 

ورواه بشر بن آدم عن أيب عاصم عن سفيان عن ».نيصلى على قرب بعد ما دفن بليلت«فقال: 
قال الدارقطين: تفرد هبذا بشر بن و ».%شهر280ص  2صلى على قرب بعد%ج «الشيباين: 

صلى على قرب بعد ما «آدم، وخالفه غريه عن أيب عاصم، وهو العباس بن حممد فقال: 
 سفيان. قال: وكذلك رواه وكيع وعبد الرزاق والِفْر�يب واجلماعة عن».دفن
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هذه الز�دة، قال البيهقي: وقد رويناه عن إمساعيل بن أيب خالد وأيب حسني عن الشعيب دون 
نت مع النيب صلَّى ك«وروى إبراهيم بن َطْهمان عن أيب إسحاق عن عامر عن ابن عباس قال: 

ُهللا عليه وسلَّم إذ مر بقرب حديث عهد بدفن فقال: من هذا؟ قالوا: فالن، قال: فنزل فصف 
نس، قال البيهقي: وروي يف ذلك عن أيب هريرة وأ».أصحابه خلفه فصلى عليه وأ� فيمن صلى

عليه وسلَّم إىل  خرجنا مع النيب صلَّى هللاُ «قال: وروى يف هذا عن يزيد بن اثبت أخي زيد، قال: 
البقيع، فرأى قربًا جديًدا، فسأل عنه، فذكر له، فعرفه، فقال: أال آذنتموين؟ قيل: � رسول هللا!  

ما دمت بني كنت قائًال فكرهنا أن نؤذيك، قال: ال تفعلوا، ال أعرفن ما مات منكم ميت 
انتهى. هذا ». وكرب أربًعاأظهركم إال آذنتموين، فإن صاليت عليهم رمحة، مث أتى القرب فصلى عليه 

من رواية عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه » صحيحه«احلديث خرجه ابن حبان يف 
رجة تويف سنة يزيد، وهو حيتاج إىل أتمل؟ فإن يزيد إبمجاع استشهد ابليمامة سنة ثنيت عشرة، وخا

يخنا العالمة أبو حممد مئة وسنه سبعون سنة، فأىن له السماع منه، أو إدراك زمنه؟ لكن ذكر ش
أن خارجة روى عن أبيه عن أخيه هذا احلديث من غري أن يذكر » أنساب اخلزرج«... يف كتابه 

سقاط زيد من له إسناًدا، وعلى تقدير أن يُذكر سنده ال خيلص ابن حبان؛ ألنه مل يذكره إال إب
مر بن ربيعة وبُريدة عن السند، وقد تقدم يف كنس املسجد فينظر. قال البيهقي: وروي فيه عن عا

النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، مث ذكر من حديث سعيد بن سنان عن علقمة عن ابن بُريدة عن أبيه: 
أبو بكر: هذه أم ِحمَْجن، مر النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم على قرب جديد فقال: من هذا؟ فقال 

 لى عليها.وكانت مولعة بلقط القذى من املسجد، قال: فصف أصحابه فص
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ومن جهة األوزاعي، عن ابن شهاب، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، أن بعض الصحابة 
سأل ليه وسلَّم يأن مسكينة من أهل الَعوايل طال سقمها، فكان رسول هللا صلَّى ُهللا ع«أخربه: 

عنها, وأمرهم أن ال يدفنوها حىت يؤذنوه، فتوفيت ليًال فاحتملوها، فأتوا هبا مع اجلنائز، فوجدوه 
قد �م بعد صالة العشاء، فصلوا عليها، فلما أصبح سأل عنها، فُأخرب، فقال: انطلقوا، فانطلقوا 

فصلى لى اجلنائز، %ع281ص  2حىت قاموا على قربها، فصفوا وراءه كما يصف للصالة%ج 
أن امسها: اخلرقاء، وكانت سوداء. وعن » الصحابة«ذكر ابن حبان يف كتاب ».عليها وكرب أربًعا

، »أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلى على أم سعد بعد موهتا بشهر«سعيد بن املسيب: 
ه ل صحيح. ورواورواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، قال: وهو مرس

لو «سويد عن يزيد بن ُزريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصوًال بلفظ: 
صليت على أم سعد؟ فصلى عليها وقد أتى هلا شهر، وكان رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 

أبو ، وقال: ينفرد به سويد بن سعيد، واملشهور عن قتادة عن سعيد مرسًال. وقد حكى »غائًبا
أمحد بن حنبل، وذكر حديث سويد هذا: ال حيدث مبثل هذا. وروى من حديث سعيد داود عن 
أن الرباء بن َمْعرور قدم املدينة قبل أن يهاجر النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فلما «بن قتادة: 

ة، فقدم حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله للنيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وأوصى أن يوجه إىل القبل
قال: كذا وجدته يف  ». صلَّى ُهللا عليه وسلَّم املدينة بعد سنة، فصلى عليه هو وأصحابهالنيب

قال: وهو مرسل. قال: ورويناه عن الدراَوْردي عن حيىي بن عبد ».بعد شهر«كتايب، والصواب: 
: احلاكم وقال هللا بن أيب قتادة عن أبيه عن أبيه موصوًال دون التأقيت. حديث الدَّرَاوردي خرجه

 صحيح، وال أعلم يف توجيه احملتضر إىل القبلة غري هذا احلديث.
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، »أنه صلى على قرب بعد ما دفن«وذكر السهيلي أنه قد روي عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
رواه أيًضا عقبة بن عامر عن سهل بن ُحنيف وعبادة بن الصامت، قال: وحديثه مرسل. انتهى. و 

صلى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم على قتلى أحد بعد مثاين سنني  «خاري: وحديثه عند الب
وأبو سعيد اخلدري: وحديثه ».صالته على امليت«وعند أيب داود: ».كاملودع لألحياء واألموات

وعمران ».ناس من خلفهصلى على قرب مسكينة، فكرب وال«عند ابن ماجه من حديث ابن هليعة: 
عن معاذ بن املثىن، عن مسدد، حدَّثنا بشر، عن يونس » األوسط«اين يف بن حصني: ذكره الطرب 

بن عبيدة، عن حممد بن سريين، عن أيب املهلب، عن أيب ِقالبة، عنه، وقال: مل يروه عن يونس 



عن �فع  %إال بشر بن املفضل وعبد هللا بن عمر، وقال: مل يروه282ص  2عن حممد%ج 
احلسن بن حممد بن أعني. قال البيهقي: رواه أيوب، عن �فع قال: إال فُليح بن سليمان، تفرد به 

أن عبد الرمحن «وروي: ».قدم ابن عمر بعد وفاة عاصم بن عمر بثالث، فأتى قربه فصلى عليه«
من وعند ابن التني ».بن أيب بكر دفن مبكة فقدمت عائشة فصلت على قربه وذلك بعد شهر

�ى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن يدفن أحد ليًال حىت ملا ُدِفَن الرجل ليًال «حديث جابر: 
، قال: وهذا دليل أنه دفن بغري صالة. قال الداودي: حيتمل أن يكون سيد� رسول »يصلى عليه

عن » املصنف«. ويف هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم نوى الصالة عليه واعتقدها فأراد أن يفي مبا نوى
أمر علي بن أيب طالب «، و »لَّى هللاُ عليه وسلَّم على ميت بعد ما دفنصلى النيب ص«القاسم: 

أمر ابن مسعود سلمان بن ربيعة «، وسندمها صحيح. و »قـََرَظة بن كعب ابلصالة على قرب
ة بعد أن أن أنًسا صلى على جناز «، وسنده صحيح. وعن حيىي بن أيب كثري أنه بلغه: »بذلك

ى وبشري بن كعب، وسنده ال أبس به. وأمر ابن سريين ابلصالة ، وكذا فعله أبو موس»صلى عليها
 على القرب، وكرهه إبراهيم النخعي واحلسن، والسند إليهما صاحل.
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من تصنيفه: أخرب� مسلمة بن علي وبشر بن » الفنت واملالحم«وذكر عبد هللا بن وهب يف كتاب 
إىل قرب عمر بن اخلطاب فقال: إن تكن أقبل عبد هللا بن سالم «بكر، عن األوزاعي، قال: 

ملا «حدثنا يونس بن يزيد، عن زيد بن أسلم: ».الصالة سبقتين عليك، فلن يسبقين الثناء عليك
احلديث. وهذا قول أيب حنيفة » عمر جاء رجل فقال: إن تكونوا سبقتمو� ابلصالة عليهتويف 

ليث بن سعد، قال ابن القاسم: ومالك والثوري، قال أبو عمر واألوزاعي واحلسن بن حي وال
قلت ملالك: فاحلديث الذي جاء أنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صلى على قرب امرأة؟ قال: قد جاء «

وابلقول األول قال الشافعي وعبد هللا بن وهب صاحب مالك ».ث وليس عليه العملهذا احلدي
اب احلديث. قال أمحد وابن عبد احلكم وأمحد بن حنبل وإسحاق وداود بن علي، وسائر أصح

بن حنبل: رويت الصالة على القرب عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم من ستة وجوه حسان كلها. 
» الزهر الباسم«كر� من ثالثة أوجه حسان لتتمة تسعة. وذكرت يف كتاب قال أبو عمر: وقد ذ 

ابًيا. قال أبو عمر: سبعة آخرين رووه عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم لتكملة ستة عشر صح
%ال يصلى عليه إال بقرب ما 283ص  2وأمجع الذين رأوا الصالة على القرب جائزة أنه%ج 

ك شهر. وقال أبو حنيفة: ال يصلى على قرب مرتني، إال أن تكون يدفن، وأكثر ما قالوا يف ذل
فنت أعادها الذي صلى عليها غري وليها، فيعمد وليها الصالة عليها إن كانت مل تدفن، فإن د



ِر الصَّاِبرِيَن} [ا لبقرة: على القرب. اَبُب َفْضِل َمْن َماَت َلُه َوَلٌد فَاْحَتَسبَـَقاَل هللاُّ َعزَّ َوَجلَّ: {َوَبشِّ
ثـََنا أَبُو َمْعَمٍر، حدَّثنا َعْبُد الَواِرِث، حدَّثنا َعْبُد الَعزِيِز، َعْن أََنٍس قَاَل رسول  - 1248].155 َحدَّ

ُلُغوا احلِْنَث ِإالَّ «ُهللا عليه وسلَّم:  هللا صلَّى  َما ِمَن النَّاِس ِمْن ُمْسِلٍم يـُتَـَوىفَّ َلُه َثالَثٌَة ِمَن اْلَوَلِد َملْ يـَبـْ
ُهمْ   ».َأْدَخَلُه هللاُّ اجلَنََّة ِبَفْضِل َرْمحَِتِه ِإ�َّ

)2/42( 

 

مت امرأة فقالت: أو من احتسب ثالثة من صلبه دخل اجلنة، فقا«] عند النسائي: 1248¦[خ
ل: ذكر الداودي أنه روي: قال ابن قـُْرُقو ».اثنان؟ قال: واثنان، قالت املرأة: � ليتين قلت واحًدا

أي فعل املعاصي، قال: وهذا ال يعرف، إمنا هو احلنث، ابحلاء املهملة والنون. » مل يبلغوا اخلبث«
احلنث أي بلغ مبلغًا جتري عليه الطاعة  بلغ الغالم»: املنتهى«و (احلِْنث): قال أبو املعايل يف 

يلي: يقال يف البالغ احتسب، ويف الصغري احلنث، احللم. وقال اإلمساع»: احملكم«واملعصية. ويف 
قال يعقوب: احتسب فالن ابًنا أو بنًتا إذا ماات ومها كبريان، وإن ».املنتهى«افرتط، وكذا ذكره يف 

التـَّيَّاين وابن سيده والقزاز واألزهري يف آخرين. على أن  ماات صغريان قيل: افرتط، وكذا ذكره ابن
و قول أيب املعايل وابن دريد: احتسب فالن بكذا أجًرا عند لقول البخاري وجًها خيرج عليه وه

هللا تعاىل، فسواء على هذا أكان كبريًا أو صغريًا فهو قد احتسبه عند هللا تعاىل، وقد جاء الَفَرط 
ثـََنا ُمْسِلٌم، حدَّثنا ُشْعَبُة،  - 1250 - 1249ما نورده بعد من احلديث. أيًضا يف الكبري على َحدَّ

، َعْن ذَْكَواَن، َعْن َأِيب َسِعيٍد: حدَّثنا َعبْ  َأنَّ النَِّساَء قـُْلَن ِللنَِّيبِّ صلَّى ُهللا «ُد الرَّْمحَِن ْبُن اَألْصبَـَهاِينِّ
َا اْمَرَأٍة َماَت َهلَا َثالَثٌَة ِمَن الَوَلِد، َكانُوا َهلا ِحجَ عليه وسلَّم: اْجَعْل لََنا يـَْوًما فـََوَعَظهُ  ااًب نَّ، َوقَاَل: َأميُّ

َنانِ  َناِن؟ قَاَل: َواثـْ ] َوقَاَل َشرِيٌك: َعن اْبِن 1250 - 1249¦[خ». ِمَن النَّاِر، فـََقاَلِت اْمَرَأٌة: َواثـْ
، َعْن ذَْكَواَن، َعْن َأِيب َسِعيدٍ  ُلُغوا احلِْنثَ «َوَأِيب ُهَريـَْرَة:  اَألْصبَـَهاِينِّ كذا ذكره هنا، وقال يف  ».َملْ يـَبـْ

ثالثة مل يبلغوا «د الرمحن بن األصبهاين مسعت أاب حازم عن أيب هريرة وقال: كتاب العلم: وعن عب
 ».احلنث
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ل: أاتين أبو والتعليق عن شريك رواه عنه ابن أيب شيبة عنه: حدَّثنا عبد الرمحن بن األصبهاين، قا
أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صاحل يعزيين عن ابن يل فأخذ حيدث عن أيب سعيد وأيب هريرة: 

ما من امرأة تدفن ثالثة أفراط إال كانوا هلا حجااًب من النار، قال: فقالت امرأة: � رسول «قال: 



، قال أبو هريرة: »%مث قال: واثنني واثنني284ص  2هللا! قدمُت اثنني؟ قال: ثالثة%ج 
ثـََنا َعِليٌّ، - 1251الَفَرط: من مل يبلغ احلنث. ْعُت الزُّْهِريَّ ُحيَدُِّث َعْن  َحدَّ حدَّثنا ُسْفَياُن، مسَِ

َرَة، َعِن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَل:  الَ َميُوُت ِلُمْسِلٍم َثالَثٌَة ِمَن الَوَلِد «َسِعيٍد، َعْن َأِيب ُهَريـْ
امرأة بصيب هلا فقالت: �  جاءت«] وعند مسلم: 1251¦[خ». ِلَج النَّاَر، ِإالَّ حتَِلََّة الَقَسمِ فـَيَ 

رسول هللا! ادع هللا له، فلقد دفنت ثالثة، فقال: دفنت ثالثة؟ قالت: نعم، قال: لقد اْحَتَظْرِت 
أابه فيأخذ بثوبه أو  صغارهم َدَعاِميُص اجلنة يتلقى أحدهم«ويف لفظ: ».ِحبِظَاٍر شديد من النار

أليب الفضل: » الرتغيب والرتهيب«كتاب ويف  ».بيده، فال ينتهي حىت يدخله هللا وأابه اجلنة
يكونون على ابب من أبواب اجلنة فيقال هلم: ادخلوا اجلنة، فيقولون: حىت جييء آابؤ�، فيقال «

أنتم وآابؤكم بفضل رمحة هللا هلم الثانية، فيقولون: حىت جييء آابؤ�، فيقال هلم: ادخلوا اجلنة 
ينهما ثالثة أوالد مل يبلغوا احلنث؛ إال أدخلهما هللا ما من مسلمني ميوت ب«وعند النسائي: ».تعاىل

اجلنة بفضل رمحته إ�هم، يقال هلم: ادخلوا اجلنة، فيقولون: حىت يدخل أبوا�، فيقال هلم: ادخلوا 
 ».اجلنة أنتم وأبواكم
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من دفن ثالثة فصرب عليهم واحتسبهم، «بن مسرة قال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  ويف حديث جابر
أو واحٌد؟ فسكت، مث قال:  وجبت له اجلنة، فقالت أم أمين: أو اثنني؟ فقال: أو اثنني، فقالت:

معجمه «، رواه الطرباين يف »� أم أمين! من دفن واحًدا فصرب عليه واحتسبه وجبت له اجلنة
يب مسلم، حدَّثنا عبد العزيز بن اخلطاب، حدَّثنا �صح بن عبد هللا، عن مساك، عن أ» األوسط

ما من مسلم ميوت «رفعه: عنه، وقال: مل يروه عن مساك إال �صح. وعن عتبة بن عبد السلمي ي
، رواه »له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إال تلقوه من أبواب اجلنة الثمانية، من أيها شاء دخل

جه بسند صحيح. وعند الرتمذي من حديث أيب حممد موىل عمر بن اخلطاب، عن أيب ابن ما
 2وا له حصًنا حصيًنا%ج من قدم ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث كان«عبيدة، عن أبيه يرفعه: 

%من النار، فقال أبو ذر: قدمت اثنني؟ قال: واثنني، فقال أيب بن كعب: قدمت 285ص 
وقال: هذا حديث غريب، وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه. انتهى. أبو  ،»واحًدا، قال: وواحًدا

اكم له، حتسَني الرتمذي حديثه عن أبيه، وتصحيح احل» هتذيب الكمال«عبيدة بينت يف كتاب 
فلو مل يكن للحديث إال هذه العلة املذكورة لزالت بذلك، ولكن أبو حممد الراوي عنه جمهول، 

هللا تعاىل أعلم. وعنده أيًضا عن ابن عباس مسع رسول هللا صلَّى فاحلديث معلول به ال بغريه، و
فقالت عائشة: فمن  من كان له فـََرطان من أميت أدخله هللا هبما اجلنة. «ُهللا عليه وسلَّم يقول: 



كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط � موفقة. قالت: فمن مل يكن له فرط؟ قال: أ� 
، وقال: هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عبد ربه »ثليفرط أميت أن يصابوا مب

: ال أبس به، بن ابِرق، وقد روى عنه أيًضا غري واحد من األئمة. انتهى. عبد ربه قال فيه أمحد
، وابقي من يف »الثقات«وأثىن عليه الَفالس وغريه، وذكره ابن شاهني وابن َخَلُفون يف كتاب 

 السند ثقات.
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أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم خطب النساء فقال: ما منكن امرأة ميوت «عن ابن مسعود: و 
وصاحبة االثنني؟ قال: وصاحبة االثنني  هلا ثالثة إال أدخلها هللا اجلنة. فقالت امرأة: � رسول هللا!

محاد بن سفيان، وعند أيب نعيم احلافظ: حدَّثنا أبو بكر الطلحي، حدَّثنا أمحد بن ».يف اجلنة
حدَّثنا عمرو بن عمرو األودي، حدَّثنا حفص األسدي، عن علي، عن أرقم، عن علقمة، عنه 

وعنده ».] يسلم مل يكن له جزاء إال اجلنةمن مات له ولد، فصرب أو مل يصرب، َسلَّم أو [مل«يرفعه: 
تعاىل للمالئكة إذا قبض ولد العبد املسلم قال هللا «أيًضا بسند جيد عن أيب موسى يرفعه: 

عليهم السالم ـ وهو أعلم ـ: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما قال: ـ وهو أعلم ـ؟ 
ي ».يًتا يف اجلنة ومسوه بيت احلمدفيقولون: ربنا محدك واسرتجع، فيقول: ابنوا له ب وعند الَكجِّ

اجلنة، قلنا: واثنان؟ من مات له ثالثة من الولد فاحتسبهم، دخل «بسند جيد عن جابر يرفعه: 
%قدم 287ص  2ج ».%قال: واثنان. قال: وأظن وهللا أعلم لو قال وواحد قال: وواحد

ال شرحبيل: أنت مسعت هذا من رسول ثالثة من صلبه مل يبلغوا احلنث فهم له سرت من النار، ق
عند أيب عيسى وعن معاذ بن جبل ».هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم؟ قال: نعم، والذي ال إله إال هو

أوجب صاحب الثالثة، قال معاذ: وذو االثنني � رسول «أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 
قط، ليجر أمه بسرره إىل اجلنة والذي ن«زاد ابن ماجه: ».هللا؟ قال: وذو االثنني فسي بيده إن السِّ

ما من « عليه وسلَّم: وعن أم سليم أم أنس بن مالك قال رسول هللا صلَّى هللاُ ».إذا احتسبته
مسلمني ميوت هلما ثالثة أوالد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهما هللا اجلنة بفضل رمحته، قاهلا ثالاًث. 

» مسنده«، روامها أبو عبد هللا أمحد بن حنبل يف »: واثنانقيل: � رسول هللا! واثنان؟ قال
 أبسانيد جياد.
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أن رجًال كان �يت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم «رة، عن أبيه: وعنده أيًضا من حديث معاوية بن ق
به؟ قال: � رسول هللا! أحبك هللا كما أحبه، ومعه ابن له، فقال له النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: أحت

فلما تويف قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: أما حتب أال أتيت اباًب من أبواب اجلنة إال وجدته 
رواه عن وكيع حدَّثنا شعبة ».ظرك؟ فقال رجل: � رسول هللا! أله خاصة أم لكلنا؟ قال: لكلكمينت

هذا حديث اثبت صحيح، وقال احلاكم: صحيح اإلسناد. عنه، وقال أبو عمر بن عبد الرب: 
ما من امرئ أو امرأة مسلمة ميوت هلا ثالثة أوالد إال أدخلها هللا تعاىل هبم «وعن بُريدة يرفعه: 

، وقال: صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه. ويف »اجلنة. فقال عمر: � رسول هللا! واثنان؟ قال: واثنان
ي: ويف حديث أيب برزة عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: أليب الفرج البغداد» احلدائق«
 عليه وعن أيب ذر عند النسائي بسند صحيح: مسعت رسول هللا صلَّى هللاُ ».واثنان؟ قال: واثنان«

ما من مسلمني ميوت هلما ثالثة من أوالدمها مل يبلغوا احلنث إال أدخلهما هللا اجلنة «وسلَّم يقول: 
قالت امرأة: � رسول «رجل له صحبة عند ابن أيب شيبة بسند فيه ضعف:  وعن».بفضل رمحته

وعن علي ».هللا! مضى يل ثالثة، فقال: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم. قال: جنة حصينة من النار
إن السقط لُرياِغم ربه أن يدخل أبواه «بسند فيه ضعف أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 

ه: أيها السقط املراغم ربه! ارجع، فإين أدخلت أبويك اجلنة، قال: فيجرمها النار، حىت يقال ل
 وعن احلارث بن أنس بسند ال».%اجلنة288ص  2/ ب] %ج 50بسرره حىت يدخلهما [

ما من مسلمني ميوت هلما أربعة أفراط إال «أبس به أن رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم قال: 
 ».� رسول هللا! وثالثة؟ قال: وثالثة. قالوا: واثنان؟ قال: واثنانأدخلهما هللا اجلنة. قالوا: 
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من مؤمنني ميوت هلما ثالثة  ما«وعن أيب أمامة بسند صاحل قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
وعن عائشة بسند صحيح: ».رمحته إ�هممن األوالد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهما هللا اجلنة بفضل 

وعن عقبة بن عامر ».من قدم ثالثة من الولد صابًرا حمتسًبا حجبوه من النار إبذن هللا تعاىل«
من أثكل « صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: اجلُهين من عند ابن َزْجنُويه بسند فيه ضعف قال رسول هللا

أليب » أحوال املوحدين«ورويناه يف كتاب ».ثالثة من صلبه فاحتسبهم على هللا وجبت له اجلنة
نعيم األصبهاين بسند جيد يرجع إىل ابن زجنويه. وعن عمر موىل غفرة أن رسول هللا صلَّى ُهللا 

نة إال تفريًدا، قالوا: وما الَفَرط � رسول هللا؟ من مل يكن له فرط مل يدخل اجل«عليه وسلَّم قال: 
وعن ».يف هللا عز وجل، ومن مل يكن له فرط فأ� فرطه قال: والده، ولده، أخوه، أخ يؤاخيه

، أما «ثوابن موىل رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم بسند ضعيف:  ليدخلن اجلنة متقعس ومدلٌّ



القيامة، تقول هلم املالئكة: ادخلوا اجلنة، فيتقعسون املتقعس فذراري املؤمنني، ينشرون يوم 
ديث. وذكر الرتمذي أن أاب ثعلبة األشجعي له حديث واحد يف احل» ويقولون: حىت يدخلها آابؤ�

أليب نعيم من طريق ِمنَدل بن علي، عن ابن » املوحدين«هذا، يعين احلديث الذي يف كتاب 
عن حممد بن أيب بكر بن حممد بن » املوطأ«، عنه. ويف جريج، عن أيب الزبري، عن عمر بن نـَْبهان

ال «ضر السلمي قال: قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أيب الن
ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد فيحتسبهم إال كانوا له ُجنَّة من النار، فقالت امرأة: � 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ».: أو اثنانرسول هللا! أو اثنان؟ قال
» مسنده«، رواه أبو داود الطيالسي يف »ء جيرها ولدها يوم القيامة بسرره إىل اجلنةوالنفسا«قال: 

 عن هشام عن قتادة عن راشد عنه.
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ص  2أن رسول هللا%ج : «أليب الفضل اجلوزي بسند صاحل عن أم مبشر» الرتغيب«ويف كتاب 
فصرب واحتسب  %صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: � أم مبشر! من هلك له ثالثة من الولد289

ويف هذه ».أدخله هللا اجلنة بفضل رمحته إ�هم. قالت: أو اثنني؟ قال: أو اثنني � أم مبشر
ذا نزلت آبابئهم من األحاديث دليل على أن أطفال املسلمني يف اجلنة ال حمالة؛ ألن الرمحة إ

 عليه وسلَّم: أجلهم استحال أن يُرمحوا من أجل من ليس مبرحوم، أال ترى إىل قوله صلَّى هللاُ 
وقد أمجع العلماء على أن أطفال املسلمني يف اجلنة، إال فرقة شذت من ».بفضل رمحته إ�هم«

ود شاذ؛ ملا أسلفنا من اجملربة، قال ابن عبد الرب: َجعلتُهم يف املشيئة، وهو قول مهجور مرد
أبو حممد يف وذكر ».صغاركم دعاميص اجلنة«األحاديث، وملا روى أبو هريرة من عند مسلم: 

اإلمجاع يف أوالد املؤمنني، وزعم غريمها أن اإلمجاع إمنا » شرح الرسالة«، والقاضي يف »النوادر«
لعلماء إىل الوقف يف أطفال هو يف أوالد األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه. وذهبت طائفة من ا

ارك ومحاد بن سلمة وإسحاق املسلمني واملشركني أن يكونوا يف جنة أو �ر، منهم عبد هللا بن املب
سئل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن األطفال؟ فقال: هللا «بن راهويه؛ حلديث أيب هريرة: 

معجمه «طفًال من طفل. وقال الطرباين يف ، كذا قال: األطفال، ومل خيص »أعلم مبا كانوا عاملني
إن شئت «ئشة يف أطفال املشركني: روي أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال لعا»: األوسط

أوالد «وقال مسرة: قال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ».دعوت هللا تعاىل أن يسمعك تضاغيهم يف النار
، »هللا أعلم مبا كانوا عاملني«عنهم فقال: وروي عنه أنه سئل ».املشركني هم خدم أهل اجلنة

، فمن سبق »هللا أعلم مبا كانوا عاملني«م: فرجع األمر إىل قول رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّ 



؛ فقد صحت معاين »هم خدم أهل اجلنة«علم هللا تعاىل فيه أنه لو كرب أمن هم الذين قال: 
 األحاديث الثالثة، وهو قول أهل السنة.
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فإن قيل: كيف ابحلديث الذي أخربكم به اإلمام املسند أبو احلسن علي بن شبل احلمريي، أخرب� 
ن والكراين والداراين، أخرب� أبو علي العالمة عبد اللطيف بن عبد املنعم، عن املشايخ اجللة: اللَّبَّا

يونس بن حبيب، قال: حدَّثنا احلداد، أخرب� أبو نعيم، أخرب� أبو حممد بن فارس، حدَّثنا أبو بشر 
أبو داود الطيالسي، حدَّثنا قيس بن الربيع، عن حيىي بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن 

بصيب من األنصار ليصلى عليه، فقلت: طوىب له،  أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أيت«عائشة: 
%� عائشة! 290ص  2ج عصفور من عصافري اجلنة، مل يعمل سوًءا قط، ومل يدر به، فقال:%

أوال تدرين أن هللا تبارك وتعاىل خلق اجلنة وخلق هلا أهًال، خلقها هلم وهم يف أصالب آابئهم، 
وحبديث سلمة بن يزيد ». أصالب آابئهموخلق النار وخلق هلا أهًال، [خلقها هلم] وهم يف

أخًتا لنا مل تبلغ احلنث يف � رسول هللا! إن ُأمنا ماتت يف اجلاهلية, وإ�ا وأدت «اجلُْعفي قلت: 
اجلاهلية, فهل ذلك �فع أختنا؟ فقال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: أما إن الوائدة واملوؤدة 

ومبا روى بقية، عن حممد بن يزيد اَألْهلاين قال: مسعت عبد ».سالمفإ�ما يف النار, إال أن تدرك اإل
ى ُهللا عليه وسلَّم عن ذراري املسلمني قال: هللا بن قيس، مسعت عائشة سألت رسول هللا صلَّ 

هم مع آابئهم، قلت: بال عمل؟ قال: هللا أعلم مبا كانوا عاملني، وسألته عن ذراري املشركني، «
ومن حديث أيب ُعقيل ».: بال عمل، قال: هللا أعلم مبا كانوا عاملنيفقال: مع آابئهم، قلت

سألت رسول هللا صلَّى ُهللا «د الطيالسي قالت: صاحب بقية، عن بقية، عن عائشة عند أيب داو 
احلديث. فيقال: هذا معارض أبمور: األول: ضعف رواهتا، » عليه وسلَّم عن أطفال املشركني

 وبقية متكلم فيه.قيس بن الربيع وأبو ُعقيل، 

)2/50( 

 

الرجل وأما «الثاين: على تقدير الصحة يعارضها ما يف الصحيح من حديث مسرة حديث الرؤ�: 
ه فكل مولود يولد على الفطرة، الذي يف الروضة فإبراهيم صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وأما الولدان حول

وأما الشيخ يف أصل «ويف لفظ: ».قيل: � رسول هللا! وأوالد املشركني، قال: وأوالد املشركني
ن أيب هريرة على شرط وع».الشجرة فإبراهيم صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، والصبيان حوله أوالد الناس



اجلنة يكفلهم إبراهيم صلى هللا عليه  أوالد املؤمنني يف جبل يف«الشيخني عند احلاكم يرفعه: 
حديث مرتب مفسر » التمهيد«وعند أيب عمر يف ».وسالمه حىت يردهم إىل آابئهم يوم القيامة

ن خدجية رضي يقضي على ما روي يف األحاديث، فإن ذلك كان يف أحوال ثالثة، عن عائشة أ
هم مع آابئهم، مث «املشركني فقال: هللا عنهما سألت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن أوالد 

سألته بعد ذلك فقال: هللا أعلم مبا كانوا عاملني، مث بعد ما استحكم اإلسالم ونزلت: {َوَال َتِزُر 
يؤيده ما ذكر حممد بن سنجر يف ».ة] قال: هم على الفطر 164َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى} [األنعام: 

خنساء بنت معاوية، قالت: حدثين عمي قال:  حدَّثنا َهوذة، حدَّثنا عوف، عن»: مسنده«
ص  2قلت: � رسول هللا! من يف اجلنة؟ قال: النيب يف اجلنة، والشهيد يف اجلنة،%ج «

ى ُهللا عليه وسلَّم: وعن أنس قال رسول هللا صلَّ ».%واملولود يف اجلنة، والوئيد يف اجلنة291
وروى احلجاج ».ـ أن ال يعذهبم فأعطانيهمسألت ريب يف الالهني ـ يعين األطفال من ذرية البشر «

أوالد املشركني «بن بصري عند الطرباين عن املبارك بن َفضالة، عن علي بن زيد، عن أنس يرفعه: 
هلَروي، حدَّثنا يوسف بن عن أيب طالب ا» نوادر األصول«ورواه احلكيم يف ».خدم أهل اجلنة

و مسلم فإ�م إمنا يولدون على فطرة كل مولود من ولد كافر أ«عطية، حدَّثنا أنس بلفظ: 
 احلديث.» اإلسالم كلهم
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ويف حديث عياض بن محار املُجاِشعي من عند مسلم أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال يف 
كلهم حنفاء، فأتتهم الشياطني   أعلمكم، وقال: إين خلقت عباديإن هللا تعاىل أمرين أن «خطبته: 

الثالث: ملا ذكر أبو ».فاجتالتهم عن دينهم، وَأَمَرهْتم أن يشركوا يب، وحرمْت عليهم ما أحللُت هلم
عمر حديث سلمة بن يزيد قال: هذا صحيح من جهة اإلسناد، إال أنه حيتمل أن يكون خرج 

الشقي من شقي يف «: وقوله: ده، فكانت اإلشارة إليها. قالعلى جواب السائل يف غري مقصو 
خمصوص، وذلك أن من مات من أطفال » بطن أمه، وأن املَلك ينزل فيكتب شقي أم سعيد

املسلمني قبل االكتساب فهو ممن سعد وهو يف بطن أمه ومل يشق، بدليل األحاديث واإلمجاع. 
مردود ابإلمجاع ساقط ضعيف » يف أصالب آابئهم إن هللا خلق النار وخلق هلا أهًال وهم«وقوله: 

واآلاثر، وطلحة بن حيىي الذي يرويه ضعيف ال حيتج به، وهذا احلديث مما انفرد به فال يعرج 
صحيح «عليه، ويعارض حديث معاوية بن قرة. انتهى. هذا احلديث ليس ضعيًفا لكونه يف 

هم يف ألن هللا تعاىل كتب شقاءهم و  وال معارًضا ملا ساقه وسقناه حىت يرد ابإلمجاع؛» مسلم
األصالب، واملعىن أ�م يرتكون فيعملون بعمل األشقياء، ال أ�م ميوتون صغارًا، وهذا واضح وهلل 



احلمد. قال أبو عمر: وقد روينا عن علي بن أيب طالب وال خمالف له يف ذلك من الصحابة رضي 
. ِإالَّ َأْصحاَب اْلَيِمِني} ْفٍس ِمبا َكَسَبْت رَِهيَنةٌ هللا عنهم أمجعني أ�م فسروا قوله تعاىل: {ُكلُّ نَـ 

] قال: هم أطفال املسلمني. انتهى كالمه. وفيه نظر، ملا ذكره عبد هللا بن 39ـ  38[املدثر: 
عباس يف تفسريه رواية إمساعيل بن أيب ز�د التاجي قال: {ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت رَِهيَنٌة. ِإالَّ 

ال: هم الذين أعطوا كتبهم أبميا�م، واستخرجوا ... ] ق39ـ  38َيِمِني} [املدثر: َأْصحاَب الْ 
 %مل يرهتنوا مبا كسبوا.292ص  2%ج 
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عن أيب أمحد الزبريي، عن سفيان بن سعيد، عن األعمش، » تفسريه«ومبا رواه عبد بن محيد يف 
قال أبو عمر: وقال ».املشركني هم أوالد«عن عثمان، عن زاذان، عن علي بن أيب طالب قال: 

اهلالك يف «آخرون: األطفال ميتحنون يف اآلخرة اعتماًدا على ما روى عطية عن أيب سعيد يرفعه: 
الفرتة، واملعتوه، واملولود، يقول املولود: رب مل أدرك العقل، قال: فريفع هلم �ر ويقال: ردوها 

لو أدرك العمل، وميسك عنها من   سعيًدا وادخلوها، قال: فريدها أو يدخلها من كان يف علم هللا
وروى عبد الوارث عن أنس قال النيب صلَّى ُهللا عليه ».كان يف علم هللا شقًيا لو أدرك العمل

احلديث. » يؤتى يوم القيامة أبربعة: املولود، وفيه: فيربَز هلم عٌني من النار، فيقال: ردوها«وسلَّم: 
ا عن األسود بن سريع وأيب هريرة وثوابن ، وروي أيضً ومن حديث أيب إدريس عن معاذ يرفعه

أبسانيد صاحلة من أسانيد الشيوخ إال ما روى عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن أيب 
هريرة موقوفًا مل يرفعه، وليس فيها ذكر املولود، وإمنا هم أربعة، كلهم يديل يوم القيامة حبجَّته: 

َهرِم. وقوله: (َما ِمَن النَّاِس ُمْسِلم) شرط ذلك لفرتة ورجل أصم وأبكم وأمحق ورجل مات يف ا
اإلسالم؛ ألنه ال جناة للكافر ميوت أوالده، وإمنا ينجو من النار ابإلميان والسالمة من املعاصي، 

أو املغفرة. قال ابن التني: وحيتمل أن يكون ذلك ألن أجره على مصابه يكفر عنه ذنوبه فال 
الذنوب، ففي هذا تسلية للمسلمني يف مصاهبم أبوالدهم. ويف قب هبا أهل متسه النار اليت يعا

]، وقال ابن بطال: 71قوله: (حتَِلََّة الَقَسِم) يريد قوله تعاىل: {َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها} [مرمي: 
ند العرب إذا أرادت تقليل الشيء وتقصري مدته شبهوه بتحليل القسم، فيقولون: ما يقوم فالن ع

 حتلة القسم، ومعناه ال متسه إال قليًال. فالن إال
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ن بن فاِئد عن سهل بن  وتوهم ابن قتيبة أنه ليس بقسم، وقد جاء يف ذلك حديث مرفوع رواه َزابَّ
من حرس ليلة من وراء عورة «معاذ بن أنس عن أبيه قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

النار متسه إال حتلة القسم، قال هللا سبحانه وتعاىل: {َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ املسلمني متطوًعا مل ير 
].وقيل: 68وقال اخلطايب: موضع القسم: {فـََو رَبَِّك لََنْحُشَرنـَُّهْم َوالشَّياِطني} [مرمي: ».َوارُِدَها}

َئنَّ} القسم، كقوله: {َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيُـَبطِّ %وتضمر 293ص  2إن العرب حتلف%ج 
» فتمسه النار«قال أبو عمر: ظاهر قوله: ».وهللا«]. أي: وإن منكم وهللا، فأضمر 72[النساء: 

يدل على أن الورود الدخول؛ ألن املسيس حقيقته يف اللغة املماسة، روي عن ابن عباس وعلي: 
لصراط، محد بن حنبل عن جابر. وروي أن الورود املرور على ا، وكذا رواه أ»أن الورود الدخول«

روي ذلك عن كعب احلرب وابن مسعود والسُّدِّي. وروي عن ابن عباس أن هذا خطاب للكفار. 
، وعن أيب هريرة عن النيب صلَّى ُهللا عليه »احلُمَّى حظُّ املؤمِن من النار«وعن جماهد أنه قال: 

من قدر عليه. قال: : أن يروا النار مث ينجو منها الفائزون، ويصالها وسلَّم حنوه. الورود للمؤمنني
وحيتمل أن يكون حتلَّة القسم استثناء منقطع، فيكون املعىن: لكن حتلَّة القسم؛ أي ال متسه النار 

}.قال: أصًال، كالًما اتًما، مث ابتدأ: إال حتلة القسم ال بد منها لقوله: {َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها
حافظ على أداء فرائضه واجتنب الكبائر. وقوله يف والوجه عندي يف هذا احلديث وشبهه أ�ا ملن 

الباب بعد للمرأة اليت رآها عند القرب تبكي: (اتَِّقي اهللَّ َواْصِربِي)، فيه دليل على تواضعه صلَّى 
تها. ودليل على جواز ز�رة ُهللا عليه وسلَّم، وكونه مل ينتهرها ملا ردت عليه، بل عذرها مبصيب

  جيز ملا سكت عن ذلك صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.النساء القبور؛ إذ لو مل
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) أراد أن ال جيتمع عليها مصيبتان، مصيبة اهلالك ومصيبة فقد األجر ابجلزع.  وقوله: (اتَِّقي اهللَّ
 رِ اَبُب ُغْسِل املَيِِّت َوُوُضوئِِه اِبْلماِء َوالسَّدْ 

ًنا ِلَسِعيِد ْبِن زَْيدٍ   ، َوَمحََلُه، َوَصلَّى َوَملْ يـَتَـَوضَّْأ.َوَحنََّط اْبُن ُعَمَر ابـْ
أن ابن عمر حنط ابًنا لسعيد بن زيد ومحله، مث «عن �فع: » موطئه«روى هذا التعليق مالك يف 

 ».دخل املسجد فصلى ومل يتوضأ
أن ابن عمر كفن ميًتا وحنطه ومل «عن أبيه: وروى ابن أيب شيبة، عن وكيع، عن هشام بن عروة، 

 ».ميس ماء
قلت البن عمر: أغتسل «ن أيب األحوص، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري قال: وع

 ».من غسل امليت؟ قال: ال



َغسَّلْت أمي «وعن عبَّاد بن العوام، عن حجَّاج، عن سليمان بن ربيع، عن سعيد بن جبري قال: 
؟ مث أتيت ابن ْل، عليَّ غسل؟ فأتيت ابن عمر فسألته فقال: أجنًسا غسلتميتة فقالت يل: سَ 

 ».عباس فسألته فقال مثل ذلك: أجنًسا غسلت؟
 وحدثنا عباد، عن

 %294ص  2%ج 
 ».ليس على غاسل امليت غسل«حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر أ�ما قاال: 

 َحيًّا َوَال َميًِّتا. َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: املُْسِلُم الَ يـَْنُجسُ 
ال «ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: هذا التعليق رواه أبو بكر عن 

 ».تنجسوا مواتكم، فإن املؤمن ليس ينجس حًيا وال ميًتا
، »ال تنجسوا مواتكم، فإن املسلم ليس بنجس حًيا وال ميًتا«وذكره احلاكم من حديثه مرفوًعا: 

 ى شرطهما.وقال: صحيح عل
ليس «رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ومن حديث عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عنه قال 

عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا 
 ، وقال: صحيح اإلسناد على شرط البخاري.»أيديكم

 ».من غسل ميًتا فليغتسل«انيد: وفيه رفض حلديث خمتلف فيه على حممد بن عمرو أبس
 اَن جنًَِسا َما َمِسْسُتُه.َوقَاَل َسْعٌد: َلْو كَ 
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هذا التعليق رواه ابن أيب شيبة، عن حيىي بن سعيد القطان عن اجلَْعد، عن عائشة بنت سعد 
وحنطه، مث أتى داره أوذن سعد جبنازة سعيد بن زيد وهو ابلبقيع، فجاء وغسله وكفنه «قالت: 

سله، ولو كان جنًسا ما غسلته، ولكين فصلى عليه، مث دعا مباء فاغتسل، مث قال: مل أغتسل من غ
 ».اغتسلت من احلر

 ».إن كان صاحبكم جنًسا فاغتسلوا منه«وعن إبراهيم قال عبد هللا: 
 ».ليس على غاسل امليت غسل«وعن عائشة بسند صحيح: 
أن أيب غسله أربعة من «صحيح، حدثين علقمة بن عبد هللا:  وعن بكر بن عبد هللا بسند

 ».وا توضؤوا وصلواالصحابة، فلما فرغ
 وغسل ابن مغفل وعائذ بن عمرو وأبو برزة فلم يغتسلوا، وما زادوا على أن توضؤوا.

 ».إن كان صاحبكم جنًسا فاغتسلوا منه«وعن الشعيب بسند صحيح: 



القاسم وسامل واحلسن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأمحد  ويف كتاب ابن املنذر وغريه وهو قول
 وإسحاق.

 ».املُْؤِمُن َال يـَْنُجسُ «النَِّيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: َوقَاَل 
 هذا تقدم مسنًدا يف كتاب الطهارة.

 أن النيب صلَّى هللاُ «وكأن البخاري ... يريد هبذه اآلاثر رد ما روي عن عائشة رضي هللا عنها: 
 ».غسل امليتعليه وسلَّم كان يغتسل من أربع: من اجلنابة، ويوم اجلمعة، ومن احلجامة، و 

وقال البيهقي: رواته كلهم ثقات، وذكره احلاكم يف » صحيحه«وهو حديث خرجه ابن خزمية يف 
قال حيىي بن حممد الذُّْهلي: ال نعلم فيمن غسل ميًتا »: اتريخ بلده«، وقال يف »مستدركه«

 حديثًا اثبًتا، ولو ثبت للزَِمَنا فليغتسل
 %295ص  2%ج 

 استعماله.
من غسل امليت «قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: » صحيح ابن حبان« وعن أيب هريرة يف

 ، وقال الرتمذي: حديث حسن، وقد روي عن أيب هريرة موقوفًا.»فليغتسل، ومن محله فليتوضأ
طأ، إمنا هو موقوف ال يرفعه الثقات، وقال أبو داود يف وقال ابن أيب حامت عن أبيه: هذا خ

 هذا منسوخ.»: سننه«
 ».من غسلها الغسل، ومن محلها الوضوء«ويف لفظ عند أمحد: 

)2/56( 

 

الغسل من الغسل، والوضوء من «وعن أيب سعيد اخلدري قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».احلمل

ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي.  قال حممد بن عبد الواحد املقدسي: رواه حرملة بن حيىي عن
 انتهى.
 ند على شرط مسلم.هذا س

سألت أيب عن حديث رواه حممد بن منهال عن يزيد بن ُزريع »: العلل«وعند ابن أيب حامت يف 
من غسل ميًتا «عن معمر عن أيب إسحاق عن أبيه عن حذيفة قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 ط، ومل يبني غلطه.قال أيب: هذا غل» فليغتسل
أن علًيا ملا غسل أابه أمره النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن : «وعند ابن أيب شيبة بسند صحيح

 ».يغتسل



 ».سأل رجل حذيفة عن غسل امليت، فعلمه وقال: إذا فرغت فاغتسل«وعن مكحول قال: 
 ».من السنة من غسل ميًتا اغتسل«وعن احلارث عن علي: 

غتسل صاحب علي ومل أن رجلني من أصحاب علي وعبد هللا غسال ميًتا فا«وعن أيب إسحاق: 
 ».يغتسل اآلخر

 ».أنه كان إذا غسل ميًتا اغتسل«وعن أيب ِقالبة بسند صحيح: 
وعند ابن املنذر، وهو قول ابن املسيب وابن سريين والزهري، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، 

 من غسل امليت ضعفه بعضهم. وذكر ابن حبيب عن مالك: أن حديث الغسل
 لت مجاعة أهل احلديث: هو حديث ضعيف.وقال ابن العريب: قا

 ».فمنا من اغتسل، ومنا من مل يغتسل«وروى الدارقطين حديثًا صحيًحا عن ابن عمر: 
 وقال ابن التني: ومحله بعضهم على االستحباب ال الوجوب.

 ، وأوجب أمحد وإسحاق الوضوء منه.وقال اخلطايب: ال أعلم أحًدا قال بوجوب الغسل منه
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ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َعْبِد هللاِّ، َحدََّثِين َماِلٌك، َعْن أَيُّوَب، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن ُأمِّ  - 1253 َحدَّ
نَـُتُه فـََقاَل: اْغِسْلنَـَها دَ «َعِطيََّة قَاَلْت:  َنا َرُسوُل هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِحَني تـُُوفَِّيِت ابـْ َخَل َعَليـْ

ًئا  َأْو َمخًْسا َأْو َأْكثـََر ِمْن َذِلَك ِإْن رَأَيـُْنتَّ َذِلَك، ِمبَاٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْلَن ِيف اآلِخَرِة َكافُورًا ـ َأوْ َثَالاثً   َشيـْ
ُه، فََأْعطَاَ� ِحْقَوُه َوقَاَل: َأْشِعْرنـَهَ ِمْن َكافُ  ُه. تـَْعِين ِإزَارَُه. وٍر ـ فَِإَذا فـََرْغُنتَّ فَآِذنَِّين، فـََلمَّا فـََرْغَنا آَذ�َّ ا ِإ�َّ

%قال أيوب: وحدثتين حفصة مثل حديث حممد، 296ص  2] ويف لفظ%ج 1253¦[خ
أو سبًعا أو أكثر من ذلك إن رأينت، وابدؤوا  اغسلنها وتًرا، ثالاًث أو مخًسا«وكان يف حديثها: 

غسلنه، فألقيناها مبيامنها، ومواضع الوضوء، قالت أم عطية: ومشطناها ثالثة قرون، نقضنه مث 
احلديث. قال » ملا ماتت زينب بنت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم«ويف لفظ ملسلم: ».خلفها

: وروت حفصة هذا اخلرب عن أم عطية أبكمل لفظ ابن عبد الرب: كانت وفاهتا سنة مثان، قال
م يف غسل امليت وهو أصل السنة يف غسل املوتى، ليس يروى عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّ 

حديث أعم منه وال أصح، وعليه عول العلماء يف ذلك، وهو أصلهم يف هذا الباب. وزعم 
ع، وفيه نظر ملا أسلفناه. وقال القرطيب: بعضهم أن هذه املتوفاة أم كلثوم، يعين املتوفاة سنة تس

ل ال خالف أن غسل امليت مشروع ومعمول به يف الشريعة، لكن اختلفوا يف حكمه، فقي
هو إبمجاع املسلمني »: شرح املهذب«الوجوب، وقيل: سنة مؤكدة، والقوالن عند�. وقال يف 

وهو قول أيب حنيفة على شقه فرض كفاية. مث إذا أرادوا غسله وضعوه على سريره عرًضا كالقرب، 



 األمين، وقيل: كما تيسر ابعتبار ضيق املكان وسعته، وعند غريهم: يوضع مستقبل القبلة كما يف
 صالة املريض ابإلمياء.
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والواجب يف الغسل مرة واحدة عامة لسائر البدن، والثالث مأمور به نداًب، وعند أيب حنيفة: 
قال: الثالثة فرض. قال أبو  سنة، فإن حصل به اإلنقاء بثالث مل تشرع الز�دة، إال ابن حزم فإنه

امليت. وذهب أبو حنيفة: أن بعد عمر: وال أعلم أحًدا قال مبجاوزة سبع غسالت يف غسل 
الثالث إن خرج منه شيء غسل ذلك املوضع وحده وال يعاد غسله، وإىل هذا ذهب املزين 

فعي: وأكثر أصحاب مالك، وقال ابن القاسم: إن رضي فحسن، وإمنا هو الغسل، وقال الشا
ما كفن رفع ومل يعاد غسله، وقال أمحد: يعاد إىل سبع وال يزاد عليها، فإن خرج منه شيء بعد 

يلتفت إىل ذلك، وهو قول إسحاق. قال ابن املنذر: السنة الغسل ابملاء والسدر غسًال، وال 
ور على معىن لطرح ورقات من السدر يف املاء، كما تفعل العامة، وأنكرها أمحد ومل تعجبه، واجلمه

يه كافور. وعن ابن سريين أنه  أن الغسلة األوىل تكون ابملاء، والثانية ابملاء والسدر، والثالثة مباء ف
%�خذ الغسل عن أم عطية، فيغسل ابملاء والسدر مرتني، والثالثة ابملاء 297ص  2كان%ج 

وهو قول أمحد  والكافور. ومنهم من ذهب إىل أن الغسالت كلها ابملاء والسدر مرتني والثالثة،
سلوا النيب صلَّى ُهللا عليه ، وبغريه من األحاديث، وملا غ»مباء وسدر«مستدًال حبديث أم عطية: 

وسلَّم غسلوه ثالث غسالت كلهن ابملاء والسدر، ذكره أبو عمر. قال: ومنهم من جيعل األوىل 
ابعني ابلغسل ابن سريين مث أيوب ابملاء والسدر، والثانية ابملاء الَقراح، والثالثة ابلكافور، وأعلم الت

اء والسدر من الثالث. وعن بعضهم: إذا غسل بعده. وعن بعض الشافعية: ال يعتدُّ ابلغسل ابمل
بعد ذلك ابملاء القراح وزال منه أثر السدر أو اخلطمي ففي االعتداد هبذه الغسلة وجًهان: 

ييب الرائحة، وتصليب البدن أحدمها حتسب من الثالث، والثاين ال حتسب. وشرع الكافور لتط
 لم.وتربيده، وقيل: شرع ألجل املالئكة صلى هللا عليهم وس
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وقال أبو حنيفة: ال يستحب، وبه قال إبراهيم، وإمنا الكافور عنده يف احلنوط، إال يف شيء من 
» املهذب«ووي على صاحب املاء، كذا ذكره غري واحد، وخطََّأ ذلك السروجي. وأما إنكار الن

آخر غسله من الثالث ملا روت أم سليم أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: فإذا كان يف «قوله: 



أو غريها فاجعلي فيه شيًئا من كافور، قال: واملشهور يف كتب احلديث أن هذا من رواية أم عطية 
فغري جيد؛ » ء يف رواية غريبة عنهاال أم سليم، وقد حبثت عنه فلم أجده عن أم سليم، ولعله جا

ثنا أبو زُْرعة الدمشقي، ألن حديث أم سليم رواه أبو القاسم الطرباين من طرق منها، قال: حدَّ 
حدَّثنا آدم، حدَّثنا َشيبان، وحدثنا احلسن بن إسحاق التُّسَرتي، حدَّثنا عثمان بن أيب شيبة، 

عن ليث، عن عبد امللك بن أيب بشري، عن وحدثنا احلسن بن موسى األشيب، حدَّثنا َشيبان، 
 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: حفصة بنت سريين، عن أم سليم أم أنس بن مالك قالت: قال رسول هللا

فذكرته مطوًال. وهو سند حسن، ولوال ما تكلم به يف ليث لكان صحيًحا، وقد أشار إليه 
مطوًال » العلل«أيب حامت يف كتاب الرتمذي والطوسي ملا ذكرا حديث أم عطية، وملا ذكره ابن 

قال أبو حممد: ليس ألم قال: قال أيب: هذا حديث كأنه ابطل، يشبه أن يكون كالم ابن سريين. 
ص  2سليم عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف غسل امليت شيء، واحلديث عن أم.%ج 

يالث عليه، واجلمع َأْحٍق وأْحقاء  %واحلَقو واحلِقو واحلَقوة واحلِقاء كله اإلزار، كأنه مسي مبا298
ذا احلديث أن النساء أحق وِحِقي وِحقاء، ذكره ابن سيده. وأخذ احلسن والثوري والشعيب من ه

بغسل املرأة من زوجها وأنه ال يغسلها إال عند عدمهنَّ، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأكثر العلماء 
يف عدته. وقول البخاري يف الباب بعد على جواز ذلك، وأمجعوا على غسل الزوجة زوجها أل�ا 

 ا ابن سالم.هذا: حدثنا حممد، حدَّثنا عبد الوهاب، نسب ابن السكن حممًدا هذ
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وقوله يف: اَبب نـَْقِض َشَعِر املَْرَأِةَوقَاَل اْبُن ِسريِيَن: َال أبََْس بِنَـْقِض َشَعُر املَْرَأِة. ويف نسخة: 
، عن حفص، حدَّثنا أشعث، عن حممد أنه كان يقول: »صنفهم«، رواه ابن أيب شيبة يف »املَيِّتِ «
حدثـََنا َأْمحَُد،  - 1260وقوله:».ئب مث جعل خلفهاإذا غسلت املرأة ذؤب شعرها ثالثة ذوا«

] أمحد هذا هو أمحد بن املصري فيما نسبه ابن السكن، وقال 1260¦حدَّثنا اْبُن َوْهٍب. [خ
ورواه أيًضا عن ابن وهب حرملة. وقوله: َوقَاَل احلََسُن: اجلياين: وقيل: أمحد بن عيسى التسرتي، 

ا الَفِخَذْيِن، َوالَورَِكْنيِ َحتَْت الدِّرِْع. هذا التعليق رواه. وقوله يف: اَبٌب: ُجيَْعُل اِخلْرَقُة اخلَاِمَسُة َتُشدُّ هب
 ]1262¦َ�ِصيَـتَـَها وقدمها. [خ َوقَاَل وَِكيٌع: َعْن ُسْفَياُن: - 1262َشَعُر املَْرَأِة َثالَثََة قـُُروٍن 

بن عبد هللا، حدَّثنا وكيع، عن  قول وكيع رواه اإلمساعيلي، عن حممد بن علويه، حدَّثنا عمرو
سفيان، ورواه أيضاً من حديث املُحاريب عن سفيان، ومن حديث عبد هللا بن صاحل، حدَّثنا 

 م، ورواه الِفْر�يب عن سفيان.هارون بن عبد هللا، حدَّثنا قَبيصة، حدَّثنا سفيان، عن هشا
ر، قال: وأم عطية مل تفعله أبمر وعند أيب حنيفة: ترسل شعرها على ثدييها من غري تسريح وال ظف



 من سيد� رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، ذكره أمحد.
الظفر والتسريح وتكفني امليت واجب هو الصحيح عند أيب حنيفة، وقيل: سنة، وقال النووي: 

 رض كفاية ابإلمجاع.ف
انًيا أو مرهونة فإ�ما إال إذا كانت الرتكة عبًدا ج»: شرح اهلداية«ويقدم على الدَّين، قال يف 

 يقدمان على التكفني.
 والكفن يكون من رأس املال، إال ما روي عن ِخالس بن عمرو أنه من ثلث الرتكة.

 %299ص  2%ج 
وإال فمن رأس املال، فإن كفن يف ثوب واحد فهو  وقال طاوس: إن كان املال قليًال فمن الثلث،

 الواجب ويكون مسيًئا.
 ثالثة أثواب للمرأة، وثوب واحد للرجل للضرورة.ويكره أن يكون أقل من 
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 وقال أبو عمر: وأمجعوا أنه ال يكفن يف ثوب يصف ما حتته.
 بقية األبواب تقدم ذكرها.

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن  - 1264اَبُب الثَِّياِب الِبيِض لِْلَكَفِن   ُمَقاِتٍل، حدَّثنا َعْبُد هللاِّ، أخرب� ِهَشاُم، َعنْ َحدَّ
َأنَّ َرُسوَل هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُكفَِّن ِيف َثالَثَِة أَثـَْواٍب َميَانَِيٍة بِيٍض َسُحولِيٍَّة «أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة: 

 لفظ قال هلا أبو بكر ـ يعين وهو ] ويف1264¦[خ». ِمْن ُكْرُسٍف لَْيَس ِفيِهنَّ َقِميٌص َوَال ِعَماَمةٌ 
رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم؟ قالت: يوم االثنني، قال: أرجو فيما بيين  أي يوم تويف«أمامه ـ: 

وبني الليلة، ونظر إىل ثوب عليه كان ميرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثويب هذا 
ذا َخَلق، قال: إن احلي أحق ابجلديد من امليت، وزيدوا عليه ثوبني، فكفنوين فيهما، قلت: إن ه

هذا احلديث خرجه ».لمهلة فلم يتوف حىت أمسى من ليلة الثالاثء، ودفن قبل أن يصبحإمنا هو ل
أما احللة فإمنا شبه على الناس فيها أ�ا اشرتيت له ليكفن فيها، فرتكت «الستة، وعند مسلم: 

 بن أيب بكر فقال: أحبسها َعلِّي أكفن فيها نفسي، احللة وكفن يف ثالثة أثواب، فأخذها عبد هللا
أدرج يف «ويف لفظ: ».قال: لو رضيها هللا عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنهامث 

وعند أيب داود: ».حلة ميانية كانت لعبد هللا بن أيب بكر، مث نزعت عنه وكفن يف ثالثة أثواب ميانية
ن حديث وم».قالت عائشة: أتوا ابلربد ولكنهم ردوه ومل يكفنوه فيهكفن يف ثوبني، وبرد حربة، «

كفن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف ثالثة «يزيد بن أيب ز�د عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس: 
ثالثة أثواب، حلة «ويف رواية عثمان بن أيب شيبة: ».أثواب، حلة جنرانية، وقميصه الذي مات فيه



يب سلمة: وعند ابن ماجه عن ابن عمر بسند فيه عمرو بن أ».ي مات فيهمحراء وقميصه الذ
 ».كفن يف ثالثة رِ�ط بيض ُسحولية«
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وعند ».كفن يف ثالثة أثواب برد ميانية غالظ: إزار ورداء ولفافة«وعند ابن سعد عن الشعيب: 
حممد ابن احلنفية،  أمحد عن احلسن بن موسى األشيب، عن محاد بن سلمة، عن ابن ُعقيل، عن

قال أبو عبد هللا احلسني بن ».سلَّم كفن يف سبعة أثوابأن النيب صلَّى ُهللا عليه و «عن أبيه: 
إبراهيم اجلُوزَقاين: هذا حديث منكر، تفرد ابن ُعقيل به، وقال أبو حممد بن حزم: هذا وهم من 

حديث أيوب عن �فع عن ما يشده من » اإلكليل«األشيب أو من ابن ُعقيل. وعند احلاكم يف 
، حدَّثنا محاد بن سلمة، عن ابن إمساعيل، فأخرج ابن عمر مثله. ورواه ابن سعد عن عفان

كفن يف سبعة: ثالث ُسحولية وقميصه «األشيب من الوهم الذي قاله أبو حممد. وعند البزار: 
أن «مسعود: ومن حديث مرة بن شرحبيل عن ابن ».وعمامته وسراويل والقطيفة اليت جعلت حتته
ا: فيم نكفنك؟ قال: يف ثيايب هذه إن شئتم، أو يف رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ملا ثقل قلن

التصنيف الكبري من » شرف املصطفى صلَّى ُهللا عليه وسلَّم«ويف ».ميانية، أو يف ثياب مصر
.ويف حديث »كفن يف ثوبني سحوليني أبيضني«حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس: 

ويف حديث الزهري عن أيب سلمة ». ورِْيطَتنيكفن يف برد جنراين«سعيد بن املسيب عن أيب هريرة: 
وعن جعفر بن حممد بن علي بن ».كفن يف ثالثة أثواب، ثوبني سحوليني وبرد حربة«عن عائشة: 

وروي ».راًجاكفن يف ثالثة أثواب َصحارِيني وبرد حربة أدرج فيها إد«حسني، عن أبيه، عن جده: 
أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم زر «ة: عن أيوب عن �فع عن حممد بن سريين عن أيب هرير 

، قال ابن سريين: وأ� زررت على أيب هريرة، قال ابن عون: وأ� »عليه قميصه الذي كفن فيه
على ابن زررت على ابن سريين، قال األصمعي: فذكرت ذلك حلماد بن زيد فقال: وأ� زررت 

بين عبد املطلب: يف أي شيء كفن قلت جلماعة من «عن أيب إسحاق: » الطبقات«عون. ويف 
 ».النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم؟ قالوا: يف ثالثة أثواب، ليس فيها قباء وال قميص وال عمامة
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].انتهى ابقي الكالم على 275ِكَتاُب البُـُيوِعَوقـَْوِله تـََعاَىل: {َوَأَحلَّ اهللَُّ البَـْيَع َوَحرََّم الرِّاَب} [البقرة: 
َتِشُروا ِيف ية الكرمية عن قريب. هذه اآل : {فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـْ اَبُب َما َجاَء ِيف قـَْولِِه جلَّ وعزَّ



تَـُغوا ِمْن َفْضِل هللا َواذُْكُروا اهللَّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة َأْو هلَْ  ًوا انـَْفضُّوا اَألْرِض َوابـْ
هَ  َنُكْم اِبْلَباِطِإلِالَّ َأْن َتُكوَن 11ا} اآلية [اجلمعة: ِإلَيـْ : {َوَال أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ ].َوقـَْوِلِه جلَّ وعزَّ

].سورة اجلمعة مدنية يف قول اجلميع. وقوله: {فَِإَذا ُقِضَيِت 29ِجتَارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكْم} [النساء: 
ابحة بعد حظر، وقيل: هو أمر على ابِبه، أهل العلم على أنه إ الصََّالُة} قال ابن التني: مجاعة

وقال الداوودي: هو على اإلابحة ملن كان له كفاف أو ال يطيق التكسب، وفرض على من ال 
شيء له ويطيق التكسب. وقال غريه: من يعطف عليه بسؤال أو غريه ليس طلب الكسِب عليه 

من اآل�ت ظاهر يف إابحة لبخاري يف هذا الباب بفريضة. وقال ابن املنري: مجيع ما ذكره ا
التجارة، إال قوله: {َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة} فإ�ا عتب على التجارة وهي أدخل فيالنهي منها يف اإلابحة 

هلا، لكن مفهوم النهي عن ترِكه قائًما اهتماًما هبا ُتشعر أ�ا لو خلْت من املعاِرض الراجِح مل 
وله: {ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارًَة} قال الثعليب: أي لكن إذا  كانت حينئذ مباحة. وقيدخل يف العتب؛ بل  

» جتارةً «كانت جتارة، استثناء منقطع، أي إال التجارة فإ�ا ليست بباطل، وقرأ أهل الكوفة 
} ابلنصب وهو اختيار أيب عبيد، وقرأ الباقون ابلرفع، واختاره أبو حامت. و {َعْن تـََراٍض ِمْنُكمْ 

َ كلُّ واحد من البائعني يرضى كلُّ واحٍد م نهما مبا يف يديهم. قال أكثر املفسرين: هو أن ُخيريِّ
 صاحَبه بعد عقد البيع عن تراٍض، واخليار بعد الصفقة، وال حيل ملسلم أن يغشَّ مسلًما.
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ا، وابتاع الشيء والبيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيًضا، ابعه الشيء وابعه منه مجيًعا منهم
ع. والبَـيِّعان: البائع واملشرتي، اشرتاه، وأابعه عرضه للبيع، وابيعه مبايعًة وبياًعا عارضه ابلبي

ومجعه: ابعة عند كراع. والبيع اسم املبيع واجلمع بيوع، والبياعات األشياء املبتاعة للتجارة، 
شرح «بن سيده. وذكر النووي يف ورجل بيوع جيد البيع، وبياع كثرية، ذكره سيبويه فيما قاله ا

ابع مبعىن: ابع، قال: وهو غريب شاذ. انتهى. أن الزَّجَّاج حكى عن أيب عبيدة: أ» ألفاظ التنبيه
أبعته أبيعه إابعًة إذا عرضته للبيع، يقال: بعته وأبعته مبعىن واحٍد. وقال ابن طريف » اجلامع«يف 

»: الصحاح«عه عن أيب زيد وأيب عبيدة. ويف يف ابب فعل وأفعل ابتفاق: معىن ابع الشيء وأاب
ويقال: بِْيَع الشيء، على ما مل يسم فاعله، إن شئت  والشيء مبيع ومبيوع، والبياعة السلعة، 

كسرت الباء وإن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واًوا فيقول: بوع الشيء. وقال 
: {َوَأَحلَّ ُهللا اْلبَـْيعَ  ] أربعة أقوال: أحدها: 275َوَحرََّم الرِّاَب} [البقرة:  الشافعي: يف قوله جلَّ وعزَّ

فظ عموم يتناول كلَّ بيع، ويقتضي إابحة مجيعها إال ما خصه الدليل. قال أنه عامة، فإن لفظها ل
والدليل هلذا القول أنَّ »: احلاوي«وهذا أظهر معاين اآلية الكرمية. وقال صاحب »: األم«يف 



لَّم �ى عن بيوع كانوا يعاودو�ا ومل يبنيِّ اجلائز، فدلَّ على أن اآلية النيب صلَّى ُهللا عليه وس
إابحَة مجيع البيوع إال ما ُخصَّ منها، وبنيَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم املخصوص. القول الثاين:  تناولت

 عليه أنَّ اآلية جمملٌة ال يعقل منها صحة بيٍع من فساده إال ببيان من سيد� رسول هللا صلَّى هللاُ 
جممًال حلقه التفسري وسلَّم. القول الثالث: يتناوهلما مجيًعا، فيكون عموًما دخله التخصيص، و 

 لقيام الداللة عليهما.

)1/2( 

 

القول الرابع: أ�ا تناولت بيًعا معهوًدا، ونزلت بعد أن أحلَّ النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بيوًعا 
البيع الذي بيَّنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم من قبل وعرفه  البَـْيَع} أي وحرَّم بيوًعا، فقوله: {َأَحلَّ هللاُّ 

املسلمون منه، فتناولت اآلية بيًعا معهوًدا، وهلذا دخلت األلف والالم أل�ما للعهد، وأمجعت 
األمة على أن املبيع بيًعا صحيًحا يصري بعد انقضاء اخليار ملًكا للمشرتي. قال الغزايل: أمجعت 

 إلفادة امللك.ة على أن البيع سبب األم
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، َأْخبَـَرِين َسِعيُد ْبُن املَُسيِِّب َوأَبُو َسَلَمَة  - 2047 ثـََنا أَبُو الَيَماِن، َأْخَرب� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ َحدَّ
َرَة ُيْكِثُر احلَ  َرَة قَاَل: ِإنَُّكْم تـَُقوُلوَن: ِإنَّ َأاَب ُهَريـْ يه وسلَّم، ِديَث َعْن َرُسوِل هللاِّ صلَّى هللاُ علَأنَّ َأاَب ُهَريـْ

ثُوَن َعْن َرُسوِل هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِمبِْثِل َحدِ  يِث َوتـَُقوُلوَن َما اَبُل املَُهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر َال ُحيَدِّ
َرَة! َوِإنَّ ِإْخَوِيت ِمَن املَُهاِجرِيَن َكاَن َيْشَغُلُهمْ  َرُسوَل هللاِّ صلَّى َصْفٌق اِبَألْسَواِق، وَُكْنُت أَْلَزُم  َأِيب ُهَريـْ

ُهللا عليه وسلَّم َعَلى ِمْلِء َبْطِين، فََأْشَهُد ِإَذا َغابُوا، َوَأْحَفُظ ِإَذا َنُسوا، وََكاَن َيْشَغُل ِإْخَوِيت ِمَن 
َسْوَن، َوَقْد قَاَل ِكِني َأْهِل الصُّفَِّة، َأِعي ِحَني يـَنْ األَْنَصاِر َعَمُل َأْمَواهلِِْم، وَُكْنُت اْمًرا ِمْسِكيًنا ِمْن َمَسا 
ثُُه:  َلْن يـَْبُسَط َأَحٌد ثـَْوبَُه ِحْنيَ َأْقِضَي َمَقاَلِيت َهِذِه، «َرُسوُل هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِيف َحِديٍث ُحيَدِّ

َء ـ َحىتَّ ِإَذا َقَضى َرُسوُل َسْطُت النَِّمَرًة ـ َأْو قَاَل: الِكَسا، فـَبَ »مثَُّ َجيَْمَع ِإلَْيِه ثـَْوبَُه، ِإالَّ َوَعى َما َأُقولُ 
عليه هللاِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّمَمَقالََتُه َمجَْعتُـَها ِإَىل َصْدِري، َفَما َنِسيُت ِمْن َمَقاَلِة َرُسوِل هللاِّ صلَّى هللاُ 

كذا عند أيب » َسْفٌق اِبَألْسَواقِ «ه: ] موضع التبويب قول2047[خ ». وسلَّم تِْلَك ِمْن َشْيءٍ 
سن، ويف رواية أيب ذر ابلصاد. قال اخلليل: كلُّ صاٍد جتيء قبل القاف وكل سني جتيء بعد احل

القاف فللعرب فيه لغتان: سني وصاد، ال يبالون اتصلت أو انفصلت بعد أن يكو� يف كلمة، إال 
 الصاد يف بعٍض أحسن، والسني يف بعٍض أحسن.
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ِه، قَاَل: قَاَل  - 2048 ثـََنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َعْبِد هللاِّ، َحدَّثنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َحدَّ
ِد ْبِن َلمَّا َقِدْمَنا املَِديَنَة آَخى النَّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بـَْيِين َوبـَْنيَ َسعْ «ْبُن َعْوٍف:  َعْبُد الرَّْمحَنِ 

وِيَت الرَّبِيِع، فـََقاَل َسْعُد: ِإّينِ َأْكثـَُر األَْنَصاِر َماًال، فَأَْقِسُم َلَك ِنْصَف َماِيل، َواْنُظْر َأيَّ َزْوَجَيتَّ هَ 
َها، فَِإَذا َحلَّْت تـََزوَّْجتَـَها، فـََقاَل َلُه َعْبُد الرَّْمحَِن: َال َحاَجَة ِيل ِيف َذِلَك، هَ  نـََزْلُت َلكَ  ْل ِمْن ُسوٍق َعنـْ

نُـَقاٍع، قَاَل: فـََغَدا ِإلَْيِه َعْبُد الرَّْمحَِن، فَأََتى أبَِِقٍط َوَمسٍْن، قَالَ  بََع : مثَُّ اتَ ِفيِه ِجتَارٌَة؟ قَاَل: ُسوُق َبِين قـَيـْ
، َفَما لَِبَث َأْن َجاَء َعْبُد الرَّْمحَِن َعَلْيِه أَثـَُر ُصْفَرٍة، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  الُغُدوَّ

 تـََزوَّْجَت؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َوَمْن؟ قَاَل: اْمَرَأًة ِمَن األَْنَصاِر، قَاَل: َكْم ُسْقَت؟ قَاَل: زِنََة نـََواٍة ِمنْ 
] ويف 2048[خ ». َذَهٍب ـ َأْو نـََواَة َذَهٍب ـ فـََقاَل لَُه النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: َأْوِملْ َوَلْو ِبَشاةٍ 

وذكره يف فضائل األنصار عن ».فقال له النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: َمْهَيْم، قال: تزوجت«لفظ: 
 احلديث.» ملا قدموا املدينة«أبيه، عن جده قال:  إمساعيل بن عبد هللا، عن إبراهيم بن سعد، عن
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ِه يعود  إىل إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد وظاهره اإلرسال؛ ألنه إن كان الضمري يف جدِّ
هد أمَر املؤاخاة؛ ألنه تويف بعد الرمحن، فيكون اجلد فيه: إبراهيم بن عبد الرمحن، وإبراهيم مل يش

التسعني بغري خالف وعمره مخس وسبعون سنة، وعلى تقدير صحة قول من قال: ولد يف حياته 
وأمر املؤاخاة كان حني اهلجرة، وإن عادالضمري إىل صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فلم تصح له رواية عنه، 

عبد الرمحن، وهذا ال يصح؛ ألن عبد  جدِّ سعد بن إبراهيم فيكون على هذا سعد روى عن جدِّهِ 
الرمحن تويف سنة اثنتني وثالثني، وتويف سعد سنة ست وعشرين ومئة، عن ثالث وسبعني سنة. 

قال فيه: قال عبد الرمحن بن عوف، يوضح ذلك  ولكن احلديث املذكور هنا متصل؛ ألن إبراهيم
حسني الوادعي، َحدَّثنا حيىي بن عبد  ما رواه أبو نعيم احلافظ، عن أيب بكر الطلحي، َحدَّثنا أبو

ملا قدمنا «احلميد، َحدَّثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرمحن بن عوف قال: 
اس الطَّْرقي وأصحاب األطراف، ورواه مسلم يف احلديث. وكذا ذكره أبو العب» املدينة

عن محيد عن أنس: أن  »املوطأ«من حديث أنس بن مالك عن ابن عوف، وهو يف » صحيحه«
عبد الرمحن بن عوف، وقال الدارقطين: أسنده روح بن عبادة فقال: عن مالك عن محيد عن 

إسحاق يف أول سنة من  أنس عن عبد الرمحن بن عوف، وتفرد به. وهذه املؤاخاة ذكرها ابن
اهم على ما  سين اهلجرة بني املهاجرين واألنصار. قال أبو الفرج: وهلا سببان: أحدمها: أنه أجر 



ال ِحْلَف «كانوا أَِلُفوا يف اجلاهلية من احلِْلف، فإ�م كانوا يتوارثون به فقال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
إذا ُفِطَم عمَّا �لفه ُعلَِّل جبنسه. الثاين: أن املهاجرين  وأثبت املؤاخاَة؛ ألنَّ اإلنسانَ » يف اإلسالم

نزلوا على األنصار، فأكََّد هذه املخالطة ابملؤاخاة، ومل يكن قدموا حمتاجني إىل املال وإىل املنزل، ف
 بعَد بدٍر مؤاخاة؛ ألن الغنائم استُـْغِينَ هبا.
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ن يتعاقد الرجالن على التناصر واملواساة حىت وقال القرطيب: هي مفاعلة من األخوة، ومعناها: أ
ُهللا عليه وسلَّم آخى بني  يصريا كاألخوين نسًبا كما قال أنس، وقالوا: إن رسول هللا صلَّى

الصحابة مرتني: مرة مبكة قبل اهلجرة، وأخرى بعد اهلجرة. قال ابن عبد الرب: والصحيح املؤاخاة 
توارثون بذلك دون القراابحتىت نزلت: {َوُأوُلو اْألَْرَحاِم يف املدينة بعد بنائه املسجد، فكانوا ي

يل: كان ذلك واملسجد يبىن. وقيل: بعد قدومه املدينة ].وق75بـَْعُضُهْم َأْوَىل بِبَـْعٍض} [األنفال: 
عن زيد بن أوىف أ�ا كانت يف املسجد، وكانوا مئة: » اتريخ ابن أيب خيثمة«خبمسة أشهر. ويف 
ن، ومخسون من األنصار. ويف احلديث: أن التجارة والصناعَة أوىل بنزاهة مخسون من املهاجري

وقينقاع: بقاف مضمومة مث �ء آخر احلروف، مث نون  األخالق من العيش ابلصدقات أو اهلبات.
مضمومة، وتكسر وتفتح، بطن من يهود. واملرأة اليت تزوَّجها عبد الرمحن هي ابنة أيب احليسر 

القيس بن زيد بن عبد األشهل. قال الزبري: ولدت له القاسم وأاب عثمان  أنس بن رافع بن امرئ
: (َوَضر) بواو مفتوحة مث ضاٌد معجمة، هو التلطخ عبد هللا بن عبد الرمحن بن عوف. وقوله

خبلوق أو طيب له لون، وقد صرح به يف بعض الروا�ت أبنه أثر زعفران. فإن قيل: جاء النهي 
ينهما؟ قيل له: كان يسريًا فلم ينكره. وقيل: إن ذلك علق من ثوب عن التزعفر فما اجلمع ب

م أن من تزوَّج لبس ثواًب مصبوًغا لسروره وزواجه. املرأة من غري قصد. وقيل: كان يف أول اإلسال
وقيل: كانت املرأة تكسوه إ�ه. وقيل: إن هذا غري معروف. وقيل: إنه كان يفعل ذلك ليعان 

: {َصْفَراُء فَاِقٌع َلْونـَُها َتُسرُّ على الوليمة. وقال ابن  عباس: أحسن األلوان الصفرة، قال جلَّ وعزَّ
] قال: فقَرَن السروَر ابلصفرة، وملا سئل عبد هللا عن الصبغ هبا قال: 69: النَّاِظرِْيَن} [البقرة

 ».رأيت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يصبغ هبا، فأ� أصبغ هبا وأحبها«

)1/7( 

 



أبو عبيد: كانوا يرخصون يف ذلك للشاب أ�م عرسه، وقيل: حيتمل أن ذلك كان يف ثوبه وقال 
و حنيفة: ال جيوز دون بدنه. ومذهب مالك جوازه، وحكاه عن علماء بلده، وقال الشافعي وأب

َكْيَف «ذلك للرجال، وحديث الباب خيدش يف قوهلم، وذكره البخاري يف كتاب النكاح يف ابب: 
كقوله: ابرك هللا لك رًدا على ما كانت العرب تقوله قال: ابلرفاه والبنني، وملا » ُمتَـَزّوِجِ يُْدَعى ِللْ 

قولوا كما قال صلَّى ُهللا عليه ال تقولوا هكذا، ولكن «قيل ذلك لُعقيل بن أيب طالب قال: 
 صلَّى أن النيب«رواه النسائي. وعند الرتمذي عن أيب هريرة: » وسلَّم: ابرك هللا لك وابرك عليك

ُهللا عليه وسلَّم كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال: ابرك هللا لك وابرك عليك ومجع بينكما يف 
أنَّ النيب شهد «معاذ ومل يسمع منه: وقال: حسن صحيح. وعن خالد بن سعد ... عن » خري

ابرك هللا  إمالَك رجل من األنصار، فقال: على األلفة واخلري والطري امليمون والسعة يف الرزق,
وقوله: (َمْهَيْم) مبيم مفتوحة وهاء ساكنة وفتح الياء التالية مث ميم، هي كلمة ميانية معناها: ».لكم

وقوله: (نـََواٍة ِمْن َذَهٍب) قال أبو عبيد: النواة زنة مخسة  ما هذا؟ وما أمرك؟ ذكره اهلروي وغريه.
ل: زنة ثالثة دراهم. وقيل: وزن نواة دراهم، قال اخلطايب: ذهًبا كان أو فضة. وعن أمحد بن حنب

التمرة من ذهب. ويف الرتمذي عن أمحد: زنة ثالثة دراهم وثلث. وقيل: النواة ربع دينار. 
وبه قال الشافعي، ويف رواية عنه واجبة، وهو قول داود، ووقتها والوليمة يف العرس مستحبة، 

د العقد وعند الدخول وأن ال بعد الدخول، وقيل: عند العقد، وعن ابن حبيب استحباهبا عن
تنقص عن شاة. قال القاضي: اإلمجاع أنه ال حد لقدرها اجملزئ، وكرهت طائفة الوليمة أكثر من 

 يومني، وعن مالك أسبوًعا.
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وعند احلاكم حديث ظاهره يعارض هذا، وهو عن عمرو بن ثعلب قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه 
: صحيح على شرطهما، ، وقال»عة أن تظهر الفنت وتفشوا التجارةإن من أشراط السا«وسلَّم: 

، وقال: صحيح على شرطهما، وكأن املراد »إ�كم وهيشات األسواق«وعن ابن مسعود مرفوًعا: 
 أال جيعلها الرجل ديدنه فيشتغل هبا عن اجلهاد والعلم وشبهها. حديث ابن عباس تقدم يف احلج.
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 ٌ نَـُهَما ُمشتبَهاٌت اَبٌب: احلََالُل بـَنيِّ ٌ، َوبـَيـْ ، َحدَّثنا اْبُن  - 2051، َواحلََراُم بـَنيِّ َحدَّثَِنا ُحمَمَُّد ْبُن ُمثـَىنَّ
، َعنِ  ْعُت النـُّْعَماَن ْبَن َبِشٍري. [خ  َأِيب َعِديٍّ ، مسَِ ] وحدثـََنا َعِليُّ، 2051اْبِن َعْوٍن، َعِن الشَّْعِيبِّ



َنَة، َحدَّ  ْعُت النـُّْعَماَن. وَحدَّثـََين َعْبُد هللا ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّثنا اْبُن ُعيَـيـْ ، مسَِ ثنا أَبُو فـَْرَوَة، َعِن الشَّْعِيبِّ
َنةَ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َكِثٍري، َأْخبَـَرَ� َحدَّثنا اْبُن ُعيَـيـْ ْعُت النـُّْعَماَن. وحدَّ ْعُت الشَّْعِيبَّ، مسَِ ، َعْن َأِيب فـَْرَوَة، مسَِ

، َعِن النـُّْعَماِن، عن النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه قال: ُسْفَياُن، عَ  ْن َأِيب فـَْرَوَة، َعِن الشَّْعِيبِّ
ٌ، وَ « ، َكاَن ِلَما احلََالُل بـَنيِّ نَـُهَما ُأُموٌر ُمْشَتِبَهٌة، َفَمْن تـََرَك َما ُشبَِّه َعَلْيِه ِمَن اِإلمثِْ ٌ، َوبـَيـْ احلََراُم بـَنيِّ

، َأْوَشَك َأْن يـَُواِقَع َما اْستَـَباَن، َواملََعاِصي اْستَـَباَن أَ  تْـَرَك، َوَمِن اْجتَـَرَأ َعَلى َما َيُشكُّ ِفيِه ِمَن اِإلمثِْ
َأَال َوِإنَّ ِيف اَجلَسِد ُمْضَغًة: ِإَذا «ويف لفظ: ». َمْن يـَْرَتْع َحْوَل اِحلَمى يُوِشُك َأْن يـَُواِقَعهُ ِمحَى هللا

هذا احلديث خرجه ».َسُد، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََسُد ُكلُُّه، َأالَ َوِهَي الَقْلبُ َصَلَحْت َصَلَح اجلَ 
وعند أيب داود عن الشعيب: مسعت ».وقع يف احلرام ومن وقع يف الشُّبهاتِ «الستة، وعند مسلم: 

ٌ وإن إن احلال«النعمان وال أمسع أحًدا بعده يقول: مسعت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  ل بنيِّ
ٌ وبينهما مشتبهات، وأحياً� يقول: مشتبهة، وسأضرب لكم يف ذلك مثًال، إن هللا َمحَى  احلرام بنيِّ

ما حرَّم، وإنه من يرعى حول احلمى يوشك أن خيالطه، وإنه من خيالط الريبة  ِمحًى، وإن ِمحى هللا
 ».يوشك أن جيسر
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الثوري، ذكره أبو نعيم وغريه، قال أبو نعيم: وهذا لفظ  وسفيان الذي روى عنه حممد بن كثري هو
يف إسناد واحد، وساق احلديث  الثوري، ومجع البخاري بني ابن عون وأيب فروة ظًنا أن الروايتني

قال: قال فالن يعين » إال وإن يف اجلسد مضغة«بلفظ الثوري. ويف كتاب اإلمساعيلي ملا قال: 
» جزئه«النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أم ال؟ وروى ابن حذمل يف أحد رواته: ال أدري هذا من لفظ 

ٌ، «عمر يرفعه: من جهة عبد هللا بن رجاء عن عبيد هللا عن �فع عن ابن  ٌ واحلرام بنيِّ احلالل بنيِّ
وعند اجلوزي من حديث العالء بن ثعلبة ».وبني ذلك مشتبهات، فدَْع ما يَريُبَك إىل ما ال يَرِيُبكَ 

استفِت لنفِسك «عن أيب مليح، عن واثلة قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: األسدي، 
يَريُبك إىل ما ال يَريُبك، وإن أفتاك املفتون، قلت: نفَسك، قلت: كيف يل بذلك؟ قال: تدع ما 

وكيف يل بذلك؟ قال: تضع يدك على قلبك، فإن الفؤاد يسكن للحالل وال يسكن للحرام، 
قاالبن التني: التوقُّف عند الشبهات ».سلَم يضع الصغريَة خمافة أن يقع يف الكبريةوإن الَورَِع امل

مراتب احلرام أن يستوَي فعُله وتركه فيكون مباًحا، وما   واجب حىت يستبني. وقال القرطيب: أقل
كان كذلك مل يتصوَّر فيه الورع من حيث هو متساوي الطرفني، فإنه إن ترجَّح أحد طرفيه على 

ر خرج عن كونه مباًحا، فحينئذ يكون تركه راجًحا على فعله وهو املكروه، أو فعله راجًحا اآلخ
ل على أن الشبهة هلا حكم خاص هبا. قال أبو سليمان: قوله: على تركه وهو املندوب. وفيه دلي



�ا؛ ألن معناه أ�ا تشتبه على بعض الناس دوَن بعٍض، والعلماء يعرفو » ال يَعَلُمها كثٌري من النَّاس«
هللا تعاىل جعل عليها دالئل عرفها هبا، لكن ليس كلُّ أحد يقدر على حتقيق ذلك، وهلذا قال 

 ومل يقل: ال يعلمها كل الناس، وهللا أعلم.» ال يعلمها كثري من الناس«لَّم: صلَّى ُهللا عليه وس
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ى) هو َمَثٌل حيتمل أن صاحَبه يقع يف احلرام وقوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: (َكَراٍع يـَْرَعى َحْوَل اِحلمَ 
 الوقوع يف احلرام، فيتجاسر عليه فيواقعه عاملًا وال يدري. وقال اخلطايب: إذا اعتادها قادته إىل

ومتعمًدا خلفة الزاجر عنده وملا قد ألفه من املساهلة. وقوله: (يـُْوِشُك) هو بضم الياء وكسر 
و، وماضيه أوشك، هذا هو الصواب، ومن العلماء من الشني املعجمة، أي يسرع ويقرب ويدن

»: احملكم«ديث على إثبات أوشك واستعماله. يف زعم أنه مل يستعمل منه ماض، وكتب اللغة واحل
للقزاز: » اجلامع«يوشك أن يكون األمر، ويوشك األمر أن يكون، وال يقال: أوشك. ويف 

لُوشك، وأنكر بعضهم كسر الواو، ومن الوشك السرعة، وفيه ثالث لغات: الَوشك والِوشك وا
تقول: يوَشك، بفتح الشني، وهي والعامة »: الصحاح«قال: يوشك بفتح الشني فقد أخطأ. ويف 

لغة رديئة، ويقول: وشك ذا خروًجا ابلضم، وعجبت وشك ذلك األمر؛ أي: من سرعته، وقد 
يقال: إنه مواشك أوشك يوشك إيشاًكا أي أسرع السري، وواشك يواشك وشاًكا مثل أوشك، 

له: (َأالَ َوِإنَّ مستعجل أي مسارع، وعن ثعلب: هذا يقال هبذا اللفظ، وال يقال فيه: أوشك. وقو 
ِفياَجلَسِد ُمْضَغًة) فيه داللة على إصالح القلب ور�ضِة النفس، واستدلَّ ابن بطال هبذا احلديث 

وللعلماء يف هذه املسألة  على أن القلب فيه العقل، وأن ما يف الرأِس هو من سبب القلب.
ه يف الرأس. قال أبو خالف، فذهب الشافعي إىل ما قاله ابن بطال، وذهب أبو حنيفة إىل أن

زكر�: استدلَّ بعض أصحابنا هبذا احلديِث، وأبنَّه لو َحَلَف ال �كُل َحلًْما فأكَل قـَْلًبا حنث، 
املضغة: القطعة من اللحم قدر ما وقيل: ال حينث، وهو الصحيح؛ ألنه ُيسمَّى حلًما عرفًا. و 

ضارعه يصُلح بضم الالم، وكذلك ميضغه املاضغ. وقوله: (َصَلَحْت) بفتح الالم يف املاضي، وم
 فسد، وعن القرطيب: صُلح وفُسد بضم العني فيهما، إذا صار الصالح أو الفساد هيئًة الزمة له.
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َي هذا العضو بذلك لسرعة و (القلُب): مصدُر قلبُت الشيَء أقلبه قلًبا إ ذا رددَته على يديه، ومسُِّ
الفؤاد، ومجعه أفئدة، وهو مجع القلب قلوب وهو »: املخصص«اخلواطر فيه وترددها. ويف 



 اجلََنان واجلأش
ًئا َأْهَوَن ِمَن الَورَِع،  دَْع َما يَرِيُبَك ِإَىل اَبُب تـَْفِسِري املَُشبـََّهاِتَوقَاَل َحسَّاُن بُن َأِيب ِسَناٍن: َما رَأَْيُت َشيـْ
راءة عليه، أخرب� َما َال يَرِيُبَك. هذا التعليق أخرب� به اإلمام املسند ضياء الدين موسى اخلطيب ق

عبد اللطيف احلرَّاين قراءة عليه، عن اللَّبَّان واحلَمَّال، أخرب� أبو علي، وأنبأ� به عالًيا أبو احلسن 
، قال: أخرب� أبو نعيم، َحدَّثنا حممد بن البخاري، عن مجاعة من األصبهانيني ، عن أيب عليٍّ

د الرمحن بن عمر ُرْسَته، قال: أخرب� زهري بن جعفر، َحدَّثنا حممد بن أمحد بن عمرو، َحدَّثنا عب
اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أيب سنان يعين أاب عبيد هللا عابد أهل «نُعيم البايب، قال: 

اجلت شيًئا أشدَّ عليَّ من الورع، فقال حسان: لكن أ� ما عاجلُت شيًئا البصرة فقال يونس: ما ع
حسان: تركت ما يَريبين إىل ما ال يَريبين أهوَن عليَّ منه، قال يونس: كيف؟ قال 

وابإلسناد إىل أيب نعيم احلافظ قال أبو بكر بن مالك: َحدَّثنا عبد هللا بن أمحد، ».فاسرتحت
اجلََروي، قال: كتب إلينا ضمرة، عن عبد هللا بن َشوذب، قال: قال  حدثين احلسن بن عبد العزيز

ولفظة: (دَْع َما يَرِيُبَك ِإَىل ».كَت يف شيء فاتركهما أيسر الورَع، إذا شك«حسان بن أيب سنان: 
َما َال يَرِيُبَك) رويناها عن سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم من حديث احلسن بن علي، 

، »ما حفظَت من رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم؟ قال: دْع ما يَريبك إىل ما ال يريبك« وقيل له:
حسن صحيح، وقال احلاكم: صحيح اإلسناد. وشاهده حديُث أيب أَُماَمَة: قال الرتمذي: حديث 

اءتك سيئتك أنَّ رجًال سأَل النيبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ما اإلمياُن؟ قال: إذا سرَّتك حسنُتك وس«
 فأنت مؤمن.
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حملمد بن » الراب«ويف كتاب ».قال: � رسول هللا! ما اإلمث؟ قال: إذا حاك يف صدرك شيٌء تدعه
محن بن معاوية بن جريج، أسلَم من حديِث ابن َهليعَة عن يزيد عن سويد بن قيس، عن عبد الر 

وذكر ».ما أنكر قلبك فدعه«ا حيلُّ له: أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال ملن سأله عمَّ 
َأنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء َجاَءْت فـََزَعَمْت أَنـََّها َأْرَضَعْتُه «ُعْقَبَة ْبِن احلَاِرِث:  - 2052البخاري حديث: 
[خ ». ِقيَل! اٍب، َفذََكَر ذلك ِللنَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فـََقاَل: َكْيَف َوَقدْ َوَزْوَجُه بِْنَت َأِيب ِإهَ 

فجاءت امرأة سوداء، فقالت: إين أرضعتكما، وهي كاذبة، فقال له «] وعند الرتمذي: 2052
م أفتاه ذهب مجهور العلماء إىل أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّ ».صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: دعها عنك

ٍج خياف أن يكون اإلقدام عليه ابلتحرُّز من الشبهة، وأمره مبجانبة الّرِيبة خوفًا من اإلقدام على فر 
ذريعة إىل احلرام؛ ألنه قد قام دليل التحرمي بقول املرأة، لكن مل يكن قاطًعا وال قوً� إلمجاع 



أشار عليه ابألحوط يدلُّ عليه  العلماء على أن شهادة امرأٍة واحدٍة ال جتوز يف مثل ذلك، لكنه
خَّره وأعرَض عنه؛ بل كان جييبه ابلتحرمي، فلما كرَّر أنَّه ملا أخربه أعرَض عنه، فلو كان حراًما ملا أ

 عليه مرَّة بعد أخرى أجابه ابلورع. واسم الزوجة: غنية بنت أيب ِإَهاب، ذكره الزبري.
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ثـََنا َحيَْىي ْبُن قـََزَعَة، َحدَّثنا َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة قَالَ  - 2053 ْت: َحدَّ
َبُة ْبُن َأِيب َوقَّ « اٍص َعِهَد ِإَىل َأِخيِه َسْعٍد َأنَّ اْبَن َولِيَدِة زَْمَعَة ِمينِّ فَاْقِبْضُه، قَاَلْت: فـََلمَّا َكاَن َكاَن ُعتـْ

ْبُن زَْمَعَة فـََقاَل:  َعاَم الَفْتِح َأَخَذُه َسْعُد ْبُن َأِيب َوقَّاٍص َوقَاَل: اْبُن َأِخي َقْد َعِهَد ِإَيلَّ ِفيِه، فـََقاَم َعْبدُ 
ْبُن َولِيَدِة َأِيب، ُوِلَد َعَلى ِفَراِشِه، فـََتَساَوقَا ِإَىل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فـََقاَل َسْعٌد: َأِخي، َوا

، ُوِلَد َعَلى ِفَراِشِه، َ� َرُسوَل هللا! اْبُن َأِخي َكانـََقْد َعِهَد ِإَيلَّ ِفيِه، وقَاَل َعْبُد: َأِخي، َواْبُن َولِيَدِة َأِيب 
صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ُهَو َلَك َ� َعْبُد ْبَن زَْمَعَة، والَوَلُد لِْلِفَراِش، َوِلْلَعاِهِر احلََجُر. مث قال: فـََقاَل 

َبَة، َفَما رَآَها َحىتَّ لَ  [خ ». ِقَي اهللَّ عزَّ وجلَّ ِلَسْوَدَة بِْنِت زَْمَعَة: اْحَتِجِيب ِمْنُه، ِلَما رََأى ِمْن َشَبِهِه ِبُعتـْ
أنَّه خاصم رجًال «وذكره الطحاوي من حديث عروة عن عكرمة عن عبد هللا بن زَْمعة:  ]2053

إىل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف َوَلٍد ُوِلَد على فراش أبيه، فقال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
عبد هللا بن األول أوىل؛ ملوافقة اجلماعة، وألن ، قال: و »الولد للفراش، واحتجيب منه � سودة

زمعة ال يُعَلُم له حديث عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم سوى حديث الوليد، وعبد هللا بن زمعة 
الذي روى عنه عروة َأْمَر النيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ابستخالف أيب بكر عن الصالة، وحديث 

عة بن األسود بن املطلب. ة أخي سودة، إمنا هو عبد هللا بن زمعاقر الناقة ليس هو اببن زمع
 وذكر ابن منده عتبَة بن أيب وقاص يف الصحابة.
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قال أبو نعيم: وهو الذي شجَّ وجَه رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وكسر َرابعيته يوم أحد، وما 
، وقيل: إنه مات كافًرا. وروى معمر ابةعلمت له إسالًما، ومل يذكره أحد من املتقدمني يف الصح

عن عثمان اجلزري عن مقسم أن عتبَة ملا كسر رابعيته صلَّى ُهللا عليه وسلَّم دعا عليه فقال: 
، فما حال عليه احلول حىت مات كافًرا. وذكر »اللهم! ال حتوِّل عليه احلول حىت ميوت كافًرا«

قبل اهلجرة، فاختذ هبا منزًال وماًال ومات يف  ينةالزبري أ� أصاب دًما يف قريش فانتقل إىل املد
اإلسالم، وأوصى إىل أخيه سعد وأمه هند بنت وهب بن احلارث بن زهرة. والولد املنازَُع فيه هو: 



عبد الرمحن بن زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن ِحْسل بن عامر بن 
به، وكانت أمه من موايل اليمن، ولعبد الرمحن نس لؤي بن غالب بن ِفهر، هذا هو الصحيح يف

هذا عقٌب ابملدينة، وله ذكر يف الصحابة. قال اخلطايب: كان من عادات أهل اجلاهلية خمارجة 
الوالئد، وإلزامهنَّ ضرائب معلومة يف كل يوم، وساداهتنَّ مع ذلك ال ميتنعون من اإلملام هبنَّ، وإذا 

ذا ظنَّ أن الولد منه، فإن اشتبه أمُره عليه دعا القافة، وكان حكم ا إمحلت اجلارية استلحَقه سيُِّده
اإلسالم الولد لصاحبالفراش، فحكم فيه وأحلق الولد بزمعة، مث ينظر إىل شبه املولود بعتبة، 

والشبه مع عدم الفراش نوع من الداللة، وبه حتكم القافة، فأشار صلَّى ُهللا عليه وسلَّم على 
، فال يدخل عليها دخول اإلخوة إىل األخوات، وذلك من ابب الورع يف منهسودة ابالحتجاب 

الباطن، ويف حكم الظاهر حكم هلا إبخوته حىت لو مات لكانت ترثه إن مل يكن هناك من 
 حيجبها.
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قال ابن اجلوزي: فإن مات السيد ومل يكن ادعاه وال أنكره، فادعاه وارثه حلق به، إال أنه ال 
ن السيد قد أنكره مل يُلَحْق به تلحقيه يف مرياثهم إال أن ُيستلَحَق قبل القسمة، فإن كايشارك مس

حبال، فكان سعد بن أيب وقاص يقول: هو ابن أخي، يشري إىل ما كانوا عليه يف اجلاهلية، وكان 
َعبد يقول: هو أخي ولد على فراشه، يشري إىل ما استقرَّ عليه احلكم يف اإلسالم، فقضى به 

. ويف قوله لسودة: (اْحَتِجِيب ِمْنُه) دليل على ول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إبطاًال حلكم اجلاهليةرس
أن من فجر ابمرأة حرمت على أوالده، وهو مذهب أمحد، وذلك أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه 

فأمرها ابالحتجاب  وسلَّم ملا رأى الشبه لعتبة علم أنه من مائه، فأجراه يف التحرمي جمرى النسب
هم، ومحلوا قوله: (اْحَتِجِيب ِمْنُه) على االستحباب والتنزه. منه. وعند الشافعي ومالك ال حيرم علي

قال القرطيب: وحيتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمِر احلجاب يف حقِّ سودة، ولذلك قال يف حفصة 
، وقال لفاطمة بنت قيس: »ه؟أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصران«وعائشة يف حقِّ ابن أم مكتوم: 

فأابح هلا ما منعه ألزواجه. وقول عبد: » م تضعني ثيابك عندهانتقلي إىل بيت ابن أم مكتو «
(َأِخْي) متسَّك به الشافعي على أن األخ جيوز أن يستلحق الوارث نسًبا ملورثه بشرط أن يكون 

ْلَحِق ولًدا للميت، وبشرط أن حائًزا لإلرث، أو يستلحقه كل الورثة، وبشرط أن ميكن كون املستَـ 
غريه، ويشرتط أن يصدقه املستلحق إن كان ابلًغا عاقًال. قال ال يكون معروف النسب من 

النووي: وهذه الشروط كلها موجودة يف هذا الولد الذي أحلقه النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بزمعة 
ا: أن سودَة أخت عبد استلحقته حني استلحقه عبد، قال: وأتول أصحابنا هذا أتويلني: أحدمه



كون كل الورثة مسَتلِحِقَني. والتأويل الثاين: أن زمعة مات كافًرا فلم معه ووافقته يف ذلك حىت ي
 ترثه سودة لكو�ا مسلمة، وورثه عبد.
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وقال مالك: ال َيستلِحُق إال األُب خاصة؛ ألنه ال ينزل غريه يف حتقيق اإلصابة منزلته. قال 
احلديث ليس نصًّا يف أنه طيب: وقد اعُتِذَر عن مالك لذلك الظاهر بوجهني: أحدمها: أن القر 

أحلقه به، مبجّرِد نسبة األخوة، فلعل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم علم وطء زمعة تلك األمة بطريٍق 
جرد اعتمدها من اعرتاف أو غريه فحكم بذلك ابستلحاق األخ. والثاين: أن حكمه به مل يكن مب

َراِش)، وهذا تقعيد قاعدة، فإنه ملا انقطع إحلاق االستلحاق ابلفراش، أال ترى إىل قوله: (الَوَلُد ِلْلفِ 
هذا الولد ابلزاين مل يبق إال أن يلحق بصاحب الفراش إذ قد جاز األمر بينهما. قال الطحاوي: 

خيه من أمه لغريه ال وقد جعل بعض الناس دعوى سعٍد املذكور يف هذا احلديث دعوى ادعاها أل
ا قال؛ ألن سعًدا أعلم من أن َيدعي! دعوى ال معىن تزويج بينهما، والذي قال من ذلك ليس كم

هلا. ووجه دعواه أن أوالد البغا� يف اجلاهلية قد كانوا يلحقو�م يف اإلسالم مبن ادَّعاهم، وقد كان 
 عهد النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عمر بن اخلطاب حيكم بذلك على بُعِدِه من اجلاهلية، فكيف يف

فإمنَّا ادَّعى سعد ما كان حيكم له به ألنه مبنزلة أخيه يف ذلك الذي قد تويف مع قربه من اجلاهلية، 
بعهده إليه فيه، لوال أن عبد بن زمعة قابَل دعواه بدعوى توجب عتاقة للمدعي فيه؛ ألنه كان 

عى أنه أخوه عتق منه حظُّه، فكان ذلك هو الذي أبطل ميلك بعضه بكونه ابن أمة أبيه، فلما ادَّ 
فيه؛ ال أل�ا كانت ابطلة، ومل يكن من سودة تصديق ألخيها عبد على ما ادَّعاه من  دعوى سعد

ذلك، فألزمه رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ما أقرَّ به يف نفسه، وخاطبه بقوله: (الَوَلُد ِلْلِفَراِش) 
جيعله أخاها عليها وأمرها ابحلجاب منه إذ مل جيعله أخاها، وكيف جيوز أن ومل جيعل ذلك حجة 

 و�مرها ابالحتجاب؟ وهو قدأنكر على عائشة احتجاهَبا من عمها من الرضاعة.
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وال اختالف بني املسلمني أن من مات وبيده عبد فادَّعى بعض بين املتوىفَّ أنه أخوه أنه ال يثبت 
اثه عند أكثر أهل العلم، وإن  ٌب من املتوىف، وأنه يدخل مع املدعي يف مري له بتلك الدعوى نس

كان ما يدخل به ُخمتَـَلًفا يف مقداره، وال يدخل يف قول آخرين يف شيء مما بيده، منهم الشافعي، 
وحكى أنه قول مجاعة من املدنيني. قال الطحاوي: وقد روي عن عبد هللا بن الزبري أنه قال: 



ت زمعة وهي حامل، فولدت غالًما  ارية يطؤها، وكان يظن برجل يقع عليها، فماكانت لزمعة ج«
كان يشبه الرجل الذي يظن هبا، فذكرته سودُة لرسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: أما املرياث 

ففي هذا احلديث نفُي رسول هللا صلَّى هللاُ عليه » فله، وأما أنت فاحتجيب منه فإنه ليس أبخ لك
أن يكون املراد به املرياث » أما املرياث فله«قوله: سلَّم أن يكون املدعي أًخا لسودة. واحتمل و 

الذي وجب له يف حصة عبد إبقراره به، ال فيما سواه من تركة زمعة. قال أبو عمر: يف هذا 
عان احلديث احلكم ابلظاهر، إذ َحَكَم للولد ابلفراش ومل يلتفت إىل الشبهة، وكذلك حكم يف الل

على النعت املكروه. قال القرطيب: قوله: (ُهَو َلَك َ�  بظاهر احلكم ومل يلتفت إىل ما جاءت به
منادى مفرد، يريد به عبَد بن زمعة، » عبد«َعْبُد ْبَن زَْمَعَة) هكذا الرواية إبثبات �ء النداء، و 

بذلك عما لزمهم من بغري �ء، يفسر به، وفرَّ » عبد«والشك يف هذا، وقد وقع لبعض احلنفية 
اط ولٍد متقدم، وقالوا: إمنا ملكه إ�ه ألنه ابن أمة أبيه ال أنه أحلقه أببيه. إحلاق الولد من غري اشرت 

قال القرطيب: هذه غفلة عن الرواية واللسان، أما الرواية: فقد ذكر�ها، وأما اللسان: فلو سلمنا 
ال شك منادى إال أن العرب حتذف حرف أن الرواية بغري �ء، فاملخاطب عبد بن زمعة، وهو ب

: {يـُْوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا} [يوسف:  النداء ] وهو  29من األمساء األعالم، كما قال جلَّ وعزَّ
 هنا اسم علم جيوز حذف حرف النداء منه.» عبد«كثري، و 
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لوطء ابلنكاح يف واحتج بعض احلنفية ومن وافقهم هبذا احلديث على أن الوطء ابلز� له حكم ا
ل مالك والشافعي وأبوثور حرمة املصاهرة، وهبذا قال أبو حنيفة واألوزاعي والثوري وأمحد. وقا

وغريهم: ال أثر للوطء من الز�؛ بل للزاين أن يتزوج أبم املزين هبا وبنِتها، وجوَّز الشافعي نكاح 
حلاكم ال حيُِلُّ األمر يف الباطن؛ ألمره البنت املتولدة من مائه ابلز�. ويف هذا اخلرب داللة أن حكم ا

ومالك تصري فراًشا ابلوطء، وال تصري فراًشا مبجرد  سودة ابالحتجاب. مث إن األمة عند الشافعي
امللك حىت لو بقيت يف ملكه سنني مل يطأها وأتت أبوالد ومل يُِقرَّ بوطئها ال يلحقه أحد منهم، 

لوطء بولد أو أوالد ملدة اإلمكان حلقوه. وعند أيب فإذا وطئها صارت فراًشا، فإذا أتت بعد ا
دت ولًدا فاستلحقه، فما أتى بعد ذلك يلحقه إال أن ينفَيه، قال: حنيفة ال تصري فراًشا إال إذا ول

فلو صارت فراًشا ابلوطء لصارت بعقد امللك كالزوجة. وزعم املاَزري أن بعَض احلنفية قال: إمنا 
قال: » احتجيب منه، فإنه ليس لك أبخ«جاء يف بعض الروا�ت: أمر سودة ابالحتجاب منه ملا 

هذا احلديث، بل هي ز�دة ابطلة مردودة، وكذا قاله املنذري والنووي  وهذه الز�دة ال تعرف يف
بسند صحيح عن إسحاق بن إبراهيم، » سننه«وغريمها. انتهى. هذه الز�دة رواها النسائي يف 



عن جماهد، عن يوسف بن الزبري موًىل هلم، عن عبد هللا بن الزبري  قال: َحدَّثنا جرير، عن منصور،
الولُد للفراش، «احلديث، وفيه: فقال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: » اريةكان لزمعة ج«قال: 

، وصحَّح »الثقات«يوسف: ذكره ابن حبان يف كتاب ».واحتجيب منه � سودة فليس لك أبخ
 يف السند ال ُيسَأُل عنهم. وقوله: (لِْلَعاِهِر احلََجُر) أي اخليبة له، وال حقَّ  حديثه احلاكم، وابقي َمنْ 

 له يف الولد، وعادُة العرب تقول ذلك وتريد به ليس له إال اخليبة.
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وقيل: إن احلجر هنا يريد أنه يُرَجُم ابحلجارة، وهو ضعيف؛ ألنه ليس كلُّ زاٍن يُرَجم، وإمنا يرجم 
يث إمنا ورَد يف نفي الولد عنه. وقوله: صَّة، وألنه ال يلزم من رمجه نفُي ولِده، واحلداحملصن خا

(ُهَو َلَك َ� َعْبُد ْبَن زَْمَعَة) جيوز يف (عبد) ضم الدال وهو األفضل، وفتحها إتباًعا لنون (بن)، 
لقوله: وزَمعة: بفتح ميمه، وتسكن، وهو املشهور. حديث عدي تقدم يف الطهارة، وذكره هنا 

َا َمسَّْيَت َعَلى َكْلبِ « - 2054 ] و�يت الكالم عليه إن شاء 2054[خ ». َك َوَملْ ُتَسمِّ َعَلى َغْريِهِ ِإمنَّ
ثـََنا قَِبيَصُة، َحدَّثنا  - 2055هللا تعاىل يف كتاب الصيد. اَبُب َما يـُتَـنَـزَُّه عنه ِمَن الشُّبُـَهاِت  َحدَّ

صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بَِتْمَرٍة َمْسُقوطٍَة  َمرَّ النَِّيبُّ «ْلَحَة، َعْن أََنٍس قَاَل: ُسْفَياُن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن طَ 
 ]2055[خ ». ِيف اْلطَّرِْيِق فـََقاَل: َلْوَال َأْن َتُكوَن َصَدَقًة َألََكْلتُـَها

 ».ِشيَأِجُد َمتَْرًة َساِقَطًة َعَلى ِفَرا«قَاَل: َوقَاَل َمهَّاٌم، قَاَل أَبـُْو ُهَريـَْرَة َعِن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 
هذا التعليق رواه البخاري مسنًدا يف كتاب اللقطة عن حممد بن مقاتل، أخرب� عبد هللا، أخرب� 

إّينِ ألنقلُب إىل أهلي، فأجد التمرة ساقطًة على فراشي، «معمر، عن مهام، عن أيب هريرة يَرفعه: 
 ».ن تكون صدقًة، فألقيهافأرفعها آلكلها، مث أخشى أ
أنَّ رسوَل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم «مرو بن شعيب عن أبيه عن جده: وعند احلاكم من حديث ع

تضوََّر ذاَت ليلة، فقيل له ما أسهرَك؟ قال: إين وجدُت مترًة ساقطًة فأكلُتها، مثَّ ذكرُت متًرا كان 
» ت التمرُة، أو ِمْن متِر أهلي؟ فذلك أسهرينعند� من متِر الصدقة، فال أدري َأِمْن ذلك كان

 ال: صحيح اإلسناد.وق
ال يبلُغ العبُد أن يكون من املتَّقني حىت يدََع ما ال أبَس «وعند الرتمذي عن عطية السعدي يرفعه: 

 قال الرتمذي: حديث حسن غريب.» به حذرًا مما أبس به
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عىن فاعلة، كقوله تعاىل: {ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيًّا} [مرمي: يف هذه النسخة: (َمْسُقوَطٍة) وهي مفعولة مب
 ]؛ أي ساتًرا. انتهى.45َجااًب َمْسُتورًا} [اإلسراء: ]، أي آتًيا، وكذا قوله عزَّ وجلَّ: {حِ 61

 يشكل على هذا أنَّ البناء للمفعول ال يكون ألمِر الفعل املتعدِّي، وهو هنا قاصر. فينظر.
إمنا ترك النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أكل التمرة تنزًُّها عنها، جلواز أن يكون من متر  قال املهلب:

ه بواجب أن يتتبَّع اجلوازات؛ ألنَّ األشياء مباحة حىت يقوم الدليل على الصدقة، وليس على غري 
حرام، احلظر، فالتنزه عن الشبهات ال يكون إال فيما َأشَكَل أمُره وال يُدَرى أحالل هو أم 

واحتمل املعنيني وال دليل على أحدمها، وال جيوز أن حيكم على من َأَخذ مثل ذلك أنه أخذ 
يكون حالًال، غري أ�َّ نستحبُّ من ابب الورع أن نقتدي بسيد� رسول هللا  حراًما؛ الحتمال أن

الرب «اِبصة بن معبد: صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فيما فعل يف التمرة، وقد قال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم لوَ 
 ».ما اطمأنت إليه نفسك، واإلمث ما حاك يف الصدر

 ا للنواس بن شهاب، فينظر.كذا ذكره عن واِبصة، واملعروف أنه قال هذ
 ».ال يبلغ أحد حقيقَة التقوى حىت يدع ما حاك يف الصدر«وقال ابن عمر: 

ته فقد بلغت حملَّها وليست من وقال أبو احلسن القابسي: إن قال قائل: إذا وجد التمرة يف بي
 الصدقة؟ قيل له: حيتمل أن يكون النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان يقسم

  ينقلب إىل أهله، فرمبا علقت تلك التمرُة بثوِبه فسقطت على فراشه فصارت شبهة.الصدقَة مث
 م كما أسلفناه قبُل.وقال غريه: فيه حترمي قليِل الصدقة وكثريِها على النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّ 
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ويف هذا احلديث: أن أمواَل املسلمني ال حيرم منها إال ما له قيمة ويتشاحُّ يف مثله، وأما التمرة 
فقد أمجعوا على أخذها ورفعها من األرض والّلبابة من اخلبز أو التَّينة أو الزَّبيبة وما أشبهها 

 وأ�ا خمالفة حلكم اللُّقطة.» ألكلتها«وله: وإكرامها ابألكل دون تعريفها استدالًال بق
قال اخلطايب: وفيه أنَّه ال جيب على آخذها التَّصدق هبا؛ ألنه لو كان سبيُلها التصدق مل يقل: 

 ».ألكلتها«
فًها كان أو غري اتفه أعجُب إيلَّ إذا ُخشَي عليه الفساد بوطء يتصدَّق ابلطعام ات»: املدوَّنة«ويف 

 أو شبه.
 إن أكَله َغرَِمُه وإن كان اتفًها. وعن مطرف:

 وهذا احلديث حجٌة عليه، قال: وإن تصدق به فال شيء عليه.
وحديث أنس وحديث أيب هريرة يدلُّ أ�ما واقعتان؛ ألن أحَدمها وجد مترة يف الطريق، واألخرى 



 فراشه. على
 

 اَبُب َمْن َملْ يـََر الَوْسَواَس مَن الشُّبُـَهاتِ 
 ]2056 بن يزيد تقدم يف الطهارة، وقال أبثره هنا: [خ حديث عبد هللا - 2056

 : ْعَت الصَّْوتَ «َوقَاَل اْبُن َأِيب َحْفَصَة، َعِن الزُّْهِريِّ  ».الَ ُوُضوَء ِإالَّ َما َوَجْدَت الّرِيَح َأْو مسَِ
فصة هذا: هو أبو سلمة، حممد بن أيب حفصة ميسرة البصري، ُخّرَِج حديثه يف ابن أيب ح

 وغريمها.» نيالصحيح«
ثـََنا َأْمحَُد ْبُن اِملْقَداِم، َحدَّثنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الطَُّفاِويُّ، َحدَّثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  - 2057 ، َحدَّ

ِم َال نَْدِري َأذََكُروا اْسَم َأنَّ قـَْوًما قَاُلوا: َ� َرُسوَل هللا! ِإنَّ قـَْوًما �َُْتونـََنا اِبللَّحْ «َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة: 
[خ ». هللا َعَلْيِه َأْم َال؟ فـََقاَل َرُسوُل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: َمسُّوا اهللَّ جلَّ وعزَّ َعَلْيِه وَُكُلوهُ 

2057[ 
أن أ�ًسا من أهل البادية «ن حديث مالك عن هشام عن أبيه عنها: قال: وعند الدارقطين م

 ُلْحَماٍن ال ندري أمسَّوا هللا عليها أم ال؟ فقال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: مسُّوا�تون أبجبان أو ب
 ».عليها مث كلوا
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قال أبو احلسن: تفرد به عبد الوهاب بن عطاء عن مالك متَّصًال، وغريه يرويه عنه مرسًال ال 
 يذكُر عائشَة.

حلديث فيما علمُته، وقد أسنَده مجاعة عن ا وقال أبو عمر: مل ُخيتَـَلْف عن مالٍك يف إرسال هذا
 هشام.

قال ابن أيب شيبة: َحدَّثنا عبد الرمحن بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن جدِّه، عن عائشة، 
 وقال َحوثرة بن حممد: َحدَّثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه عن عائشة فذكرته.

ومل يُعَرْف هل مسَّى َهللا عزَّ وجلَّ عليه أم ال؟  لمقال: ويف هذا احلديث من الفقِه أنَّ ما ذحبه املس
أنه ال أبس به، وهو حممول على أنه قد مسَّى َهللا تعاىل عليه؛ إذ املؤمُن ال يُظنُّ به إال اخلري، 

وذبيحته وصيُده أبًدا حممولٌة على السالمة حىت يصحَّ فيه غري ذلك، من تعمُِّد ترِك التسمية 
 وحنوه.

هذا احلديث: إن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إمنا أمرهم أبكلها يف أوِل اإلسالم  ىنوقد قيل يف مع
 ].121قبل أن ينزل عليه: {َوَال أَتُْكُلوا ِممَّا َملْ يُْذَكِر اْسُم هللا َعَلْيه} [األنعام: 



ئشة من عا، وقد ُرِوَي ذلك ُمبيـًَّنا يف حديث »املوطأ«قال ابن التني: هذا القول ذكره مالك يف 
أنَّ الذَّاحبني كانوا حديثي عهٍد ابإلسالم ممَّن يصح أن ال يعلموا أنَّ مثل هذا شرع، وأمَّا اآلن فقد 

 ابَن ذلك حىتَّ ال جتَد أحًدا ال يعلُم أن التسميَة مشروعة، وال يَُظنُّ ابملسلمني تـََعمُُّد ترِكها.
 َشى من النسيان هلا.وأما الساهي فليسمِّ إذا ذََكر، ويسمِّ اآلكُل ملا خيُ 

قال مالك: بلغين أنَّ ابَن عباس ُسِئَل عن الذي َنِسَي أن ُيسمَِّي هللا عزَّ وجلَّ على ذبيحته، قال: 
 ، وقال مالٌك مثَله.»يسمي َهللا و�كُل وال أبس عليه«
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ُكُلوا} أن هذا قال أبو عمر: ومما يدلُّ على بطالِن قول من قال: إن ذلك كان قبل نزول: {َوَال أتَ 
ليهم ابلذِّكر يف احلديث، وال خيتلف احلديث كان ابملدينة، وأنَّ أهل ابديتها هم الذين ُأشري إ

 العلماُء أن اآليَة نزلت يف األنعام مبكَّة، وأن األنعام مكية. انتهى كالمه.
ريمها: أنَّ يف والثعليبُّ وغ» مقامات التنزيل«وفيه نظر: ملا ذكره أبو العباس الضرير يف كتابه 

مكية غري  -يعين كلها  -أب�ا  األنعام آ�ٍت ست مدنيات نزلَن هبا، فإطالق أيب عمر كالَمه
 جيد.

قال أبو عمر: وأمجع العلماء على أنَّ التسمية على األكل إمنا معناها التربُّك، ال مدخل هلا يف 
 الذكاة

 بوجٍه من الوجوِه؛ ألنَّ امليت ال يدركه ذكاة.
رسول هللا  مجاعُة العلماء على أن التسمية ليست بواجبة فرًضا هبذا احلديث ملا أمرهم واستدلَّ 

صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أبكِل حلم ذبيحة األعراب ابلبادية؛ إذ ميكن أن ُيسمُّوا، وميكن أن ال يسموا 
مل جيز جلهلهم، ولو كان األصل أن ال يؤكل من ذابئح املسلمني إال ما صحَّت التسمية عليه 

إال بيقني، والشك واإلمكان استباحة شيء من ذلك إال بيقٍني من التسمية؛ إذ الفرائض ال ُتؤدَّى 
 ال ُيستباُح به احملرمات.

قالوا: وأما قوله: {َوَال أَتُْكُلوا ِممَّا َملْ يُْذَكِر اْسُم هللا َعَلْيه}،فإمنا خرج على حترمي امليتة وحترمي ما ذبح 
 به لغري هللا. على النصب وأهلَّ 

خاصمت اليهود إىل النيب «ل: روينا عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قا
صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقالوا: �كل مما قتلنا وال �كل ما قتل هللا؟ فأنزل هللا تعاىل: {َوَال أَتُْكُلوا ِممَّا 

 َملْ يُْذَكِر اْسُم هللا َعَلْيه} اآلية.

)1/25( 



 

؛ ألن اليهود ال �كلون امليتة، مث »املشركون«، وإمنا هو »اليهود«قال أبو عمر: كذا يف احلديث 
 أَتُْكُلوا ِممَّا َملْ يُْذَكِر اْسُم هللا َعَلْيه} ذكَر عن وكيع عن أبيه عن ابن عباس يف قوله عزَّ وجلَّ: {َوَال 

 احلديث.» ه، وما ذحبتم أنتم أكلتموهخاصمهم املشركون فقالوا: ما ذبح هللا ال أتكلو «قال: 
قال أبو عمر: املخاصمة اليت ذكر هللا جلَّ وعزَّ هي اليت قال هللا تعاىل: {َوِإنَُّه َلِفْسٌق َوِإنَّ 

 ] يريد قوهلم: ما قتل هللا تعاىل.121وُحوَن ِإَىل َأْولَِيائِِهْم} [األنعام: الشََّياِطَني لَيُ 
: إْن تـََرَك التسميَة عمًدا مل تؤكل  وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري واحلسن بن حيٍّ

ذبيحته وال صيده، وهو قول إسحاق، ورواية عن أمحد بن حنبل، قالوا: اترك التسمية عمًدا 
اج النـَّْفس عن شريطتها، وقد أمجعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد التسميَة، فمن متالعب إبخر 

 مًدا، دخل يف الفسق الذي قال تعاىل: {َوِإنَُّه َلِفْسٌق}.استباَح ذلك غريَّ شريطَته عا
وقال الشافعي وأصحابه: تؤكل الذبيحُة والصيُد يف الوجهني مجيًعا، تعمَّد ذلك أو نسيه، وهو 

 عباس وأيبقول ابن 
 هريرة.

 وقال أبو ثور وداود: من ترَك التسمية عامًدا أو �سًيا مل تؤكل ذبيحته وال صيده.
مر: ال أعلم أحًدا من السلف روي عنه هذا املذهب إال حممد بن سريين والشعيب على قال أبو ع

 خالف عنه، و�فع.
نه جيزئ عمَّا مل ُيسمَّ عليه؛ ولكن ألنَّ قال ابن اجلوزي: يف قوله: (َمسُّوا أنتم وَُكُلوا) ليس يعين أ

 التسمية على الطعام سنة.
عليه وسلَّم هلم على هذا السؤال وجوابه هلم مبا جاوهَبم يدلُّ  قال ابن التني: إقراُر النيب صلَّى هللاُ 

 على اعتبار التسمية يف الذابئح.
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وقال ابن بطال: وإمنا مل يدخل الوسواس يف حكِم الشبهاِت املأموِر إبخفائها لقوله صلَّى ُهللا عليه 
، فالوسوسة ملغاة »ل به أو تكلممل تعم إن هللا جتاوز ألميت عما حدَّثت به أنفَسها ما«وسلَّم: 

 ُمطَّرحة ال حكم هلا ما مل تستقرَّ وتثبت.
شكا «وحديث ابن زيد حممول عند الفقهاء على املستبيح الذي يعرتيه ذلك كثريًا، بدليل قوله: 

ل ؛ ألن الشكوى إمنا تكون من علَّة، فإذا كثر الشكُّ يف مث»إىل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم
جب إلغاؤه واطِّراحه؛ ألنه لو أوجب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم له حكًما ملا انفكَّ صاحُبه من ذلك و 



أن يعود إليه مثل ذلك التخيل والظن، فيقع يف ضيق وحرج، وكذا حديث عائشة؛ ألنه لو محل 
هبم  يَُظنُّ ذلك الصيد على أنه مل يُذَكر اسم هللا عليه لكان يف ذلك أعظم احلرج، واملسلمون ال 

 ترك التسمية، فضعفت الشبهة فيه، فلذلك مل حيكم هبا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.
قال: فإن قيل: فما معىن قوله: (َمسُّوا هللا وَُكُلوا)؟ قيل: هذا منه أخذ ابحلزم يف ذلك خشية أن 

 يَنسى الذابح التسميَة، وإن كانت التسميُة عند األكِل غري واجبة.
 ى االستحباب.: هو علوقال ابن التني

وقيل: أن يستفتحوا هبا أْكَل ما مل تعرفوا أذَكروا اسَم هللا تعاىل عليه أم ال؛ إذا كان الذابح ممن 
 تصحُّ ذبيحته إذا مسَّى.

 الباب الذي بعده تقدم.
 اَبُب َمْن َملْ يـَُباِل ِمْن َحْيُث َكَسَب املَالَ 

ثـََنا آَدُم، َحدَّثنا اْبُن َأِيب  - 2059 َرَة، َعِن النَِّيبِّ  ِذئْ َحدَّ ٍب، َحدَّثنا َسِعيٌد املَْقُربِيُّ، َعْن َأِيب ُهَريـْ
�َِْيت َعَلى النَّاِس زََماٌن َال يـَُباِيل املَْرُء َما َأَخَذ ِمْنُه، َأِمَن احلََالِل َأْم ِمَن «صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَل: 

 ]2059[خ ». احلََرامِ 
�يت على الناس زماٌن ال يبقى فيه أحٌد إال «يب هريرة يرفعه: سن عن أعند احلاكم من حديث احل

وقال: إن صح مساع احلسن من أيب هريرة فهذا حديث » أكَل الرِّاب، فإن مل �كْله أصابه من غباره
 صحيح.
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بدأ «قال ابن بطال: هذا يكون لضعِف الدِّين وعموِم الفنت، وقد قال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
ًال من عمل احلالل ابت وهللا عنه من ابت كا«، وروي عنه أنه قال: »سالم غريًبا وسيعود غريًبااإل

، ذكره اجلوزي يف كتاب »راض، وأصبح مغفورًا له، وطلب احلالل فريضة على كل مؤمن
من حديث داود بن علي بن عبد هللا بن عباس، عن أبيه، عن جدِّه ابن » الرتغيب والرتهيب«

 ا خمتصًرا.عباس مرفوعً 
املاِل شديدة، وقد ُدِعَي أبو هريرة إىل طعام، فلما  وقال ابن التني: أخرب هبذا حتذيًرا؛ ألنَّ فتنة

ما هذا؟ قيل خفضوا جارية. فقال: هذا طعام ما «أكَل مل يَر نكاًحا وال ختاً� وال مولوًدا، قال: 
 ».نهكنا نعرفه، مث قاءه، وقال: يقال: أول ما يننت من اإلنسان بط

ة عليه، أخرب� ابن عبد الدائم بن نعمة قراءًة أخرب� املسنُد املعمَُّر صاحلُ بن خمتار الصويف قراء
عليه، أخرب� أبو الفرج حيىي بن حممود الثقفي مساًعا، عن أيب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل 



ْمسار، أخرب� أبو علي بن حم مد بن عمر بن مسلم، َحدَّثنا مساًعا، قال: أخرب� عمر بن أمحد السِّ
دَّثنا أبو سعيد الكندي، َحدَّثنا أبو خالد األمحر، قال: مسعت عبيد هللا بن بشر بن صاحل، حَ 

كان أقوام يدعون إىل احلالل فال يقبلونه، وإ�م لفي جهٍد يقولون: خناف منه «الثوري يقول: 
 ».على أنفسنا

إنَّ مثل هذا الدين كمثل «الطويل، عن أنس يرفعه: ومن حديِث إمساعيل بن عياش، َحدَّثنا محيد 
ة: اإلميان أصلها، والزكاة فرعها، والصيام عروقها، والتآخي يف هللا جلَّ وعزَّ نباهتا، شجرة اثبت

 وحسن اخللق ورقها، والكف عن حمارم هللا مثرهتا، فكما ال تكمل هذه الشجرة إال بثمرة
 ».حمارم هللاطيبة ال يكمل اإلميان إال ابلكفِّ عن 

لوات هللا عليه وسالمه: ابَن آدم الضعيف! اتَِّق قال عيسى ابن مرمي ص«وعن عتبَة بن يزيد قال: 
 ».هللا حيثما كنت، وكل كسرتك من حالل
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من نبت حلُمه من سحٍت فالنَّار أوىل «وروى ابن عباس عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه قال: 
 ».به

قلت: � رسول هللا! اجعلين مستجاب الدعوة، «َن بن أيب عيَّاش عن أنس قال: ومن حديث أاب
م فال قال: � أنس! أطْب كسَبَك تستجاب دعوتك، فإن الرجل لريفع إىل فيه اللقمة من حرا

 ».يستجاب له دعوة أربعني يوًما
ن �خًذ عصا أخاه بغري ال حيلُّ المرئ أ«وعن أيب ُمحَيٍد قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 قال: وذلك لشدَّة ما حرَّم هللا تعاىل من مال املسلم على املسلم.» طيب نفسه
 اَبُب خروج من التَِّجارَةِ 

َتِشُروا ِيف اَألْرِض} [اجلمعة: َوقـَْوِل هللا عزَّ وجلَّ:   ].10{فَانـْ
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َسَالٍم، َحدَّثنا َخمَْلُد ْبُن  - 2062 يَزِيَد، أخرب� اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخبَـَرِين َعطَاٌء، َعْن َحدَّ

يـُْؤَذْن َلُه، وََكأَنَُّه َكاَن َمْشُغوًال،  َأنَّ َأاَب ُموَسى اَألْشَعِريَّ اْسَتْأَذَن َعَلى ُعَمَر، فـََلمْ «ُعبَـْيِد ْبِن ُعَمْريٍ: 
َصْوَت َعْبِد هللا ْبِن قـَْيٍس اْئَذنُوا َلُه، ِقيَل: َقْد رََجَع،  فـََرَجَع أَبُو ُموَسى، وفـَرََغ ُعَمُر فـََقاَل: َأَملْ َأْمسَعْ 

بَـيَِّنِة، فَاْنَطَلَق ِإَىل َجمِْلِس األَْنَصاِر، َفَدَعاُه فـََقاَل: ُكنَّا نـُْؤَمُر ِبَذِلَك، فـََقاَل: لَتْأتِيِين َعَلى هذا اِبلْ 
الَّ َأْصَغُرَ� أَبُو َسِعيٍد اخلُْدِريُّ، َفَذَهَب أبَِِيب َسِعيٍد، فـََقاَل َفَسَأَهلُْم، فـََقاُلوا: َال َيْشَهُد َلَك َعَلى َهَذا إِ 

ه وسلَّم؟ َأْهلَاِين الصَّْفُق اِبَألْسَواِق، يـَْعِين ُعَمُر: َأَخِفَي َعَليَّ هذا ِمْن َأْمِر َرُسوِل هللا صلَّى ُهللا علي
 ]2062[خ ». اخلُُروَج ِإَىل الِتَجارَةٍ 



أبو موسى إىل عمر فقال: السالم عليكم، هذا عبد هللا بن قيس، فلم �ذن  جاء«وعند مسلم: 
دُّوه له، فقال: السالم عليكم هذا أبو موسى، السالم عليكم هذا األشعري، مث انصرف، فقال: ر 

، فقال: � أاب موسى! ما ردَّك؟ كنا يف شغل،  عليَّ
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االستئذان ثالاًث، فإن ُأِذَن لك، وإال فارجع، «قول: قال: مسعت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ي
أبو موسى. فقال عمر: إن وجَد بيِّنة قال: لتأتيين على هذا ببينة، وإال فعلُت وفعلُت، فذهب 

جتدوه عند املنِرب عشيَّة، وإن مل جيد بينة فلم جتدوه، فلما أن جاء عمر ابلعشي وجَده، قال: � أاب 
قال: نعم، ُأيبُّ بن كعب، قال: عدل، قال: � أاب الطفيل ما يقول  موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟

ه وسلَّم يقول ذلك � ابن اخلطاب، فال تكن َعذااًب هذا؟ قال: مسعت رسول هللا صلَّى ُهللا علي
على أصحاب رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، قال: سبحان هللا! إمنا مسعت شيًئا، فأحببت أن 

 ».أثبت
فقال عمر: أليب موسى: إين مل أهتْمك، ولكن احلديث عن رسول هللا صلَّى هللاُ «داود:  وعند أيب

 ».عليه وسلَّم شديد
أما إّينِ مل أهتْمك، ولكن خشيت أن تقوَل النَّاس على رسول هللا صلَّى ُهللا عليه »: «املوطأ« ويف

 ».وسلَّم
 ».كلنا مسعه«قال أبو عمر: وقال بعضهم يف هذا احلديث: 

ال: وقد روى قوٌم هذا احلديَث عن أيب سعيد عن أيب موسى، وإمنا هذا من النـََّقَلِة الختالط ق
خول قصة أيب سعيد مع أيب موسى يف ذلك كأ�م يقولون عن أيب سعيد يف احلديث عليهم، ود

 قصة أيب موسى.
} : َال َتْدُخُلوا بـُُيواًت وفيه: إجياب االستئذان واالستئناس، وهو االستئذان أيًضا يف قوله جلَّ وعزَّ

َر بـُُيوِتُكْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها} [النور:  ].27 َغيـْ
وقال بعض أهل العلم: االستئذان ثالث مرات، مأخوذ من قوله تعاىل: {َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

ُلُغوا اْحلُُلَم ِمْنُكْم َثَالَث َمرَّاٍت} [النور: لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم وَ  ]. قال: 58الَِّذيَن َملْ يـَبـْ
فورد القرآن يف املماليك والصبيان، وسنَُّة رسول هللا صلَّى ُهللا عليه  يريد ثالث دفعات، قال:

 وسلَّم يف اجلميع.
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وف عن العلماء يف تفسري اآلية قال أبو عمر: ما قاله هذا ـ وإن كان له وجه ـ فإنه غري معر 
 الكرمية، والذي عليه

ة أوقات، ويدل على صحة هذا القول ِذْكُره فيها: مجهورهم يف قوله: {َثَالَث َمرَّاٍت} أي ثالث
 {ِمْن قـَْبِل َصَالِة اْلَفْجِر َوِحَني َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهريَِة َوِمْن بـَْعِد َصَالِة اْلِعَشاِء}.

: أن الرجل العامل قد جيد عند من هو دونَه يف العلم ما ليس عنَده إذا كان طريق ذلك العلم وفيه
لو أنَّ علَم عمر «وإذا جاز هذا على عمر فما ظنُّك بغريه بعده، وقد قال ابن مسعود:  السمع،

 ».ُوِضَع يف كفة وُوِضَع علم أحياء أهل األرض يف كفَّة أخرى لرجح علم عمر عليهم
و عمر: زعم قوٌم أن مذهب عمر ال يقبل خرب الواحد، وليس كما زعموا؛ ألن عمر قد قال أب

من كان عنده «د وقبوله وإجياب احلكم به، أليس هو الذي نشد الناس مبىن: ثبت عنه خرب الواح
 ».علم عن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف الدية فليخرب�

وجها أل�ا ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام وكان رأيه أن املرأة ال ترث من دية ز 
ول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن ورِّث امرأة كتَب إيلَّ رس«الضحاك بن سفيان الكاليب فقال: 

 ».َأْشَيم من دية زوجها
م إنَّ رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّ «وكذلك َنَشَد الناَس يف دية اجلنني فقال َمحَُل بن النابغة: 

 ».قضى فيه بغرٍَّة، عبد أو وليدة، فقضى به عمر
أن موضع أيب موسى من اإلسالم ومكانه من الفقه  وال يشك ذو لبٍّ ومن له أقلُّ منزلة من العلم

والدين أجلُّ من أن يرد خربه ويقبل خرب الضحاك وَمحَل، وكالمها ال يقاس به يف حال، وقد قال 
فدلَّ ذلك على اجتهاد كان من عمر يف ذلك الوقت ملعىن » مكإين مل أهت»: «املوطأ«له عمر يف 

 هللا أعلم به.
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وقد حيتمل أن يكون عمر عنَده يف ذلك احلِني ممَّن ليست له صحبة من أهل العراق أو الشام، 
أن خيتلقوا الكذب على ومل يتمكن اإلميان من قلوهبم لقرب عهدهم ابإلسالم، وَخِشَي عليهم 

صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عند الرغبة أو الرهبة أو طلًبا للحجة لقلَّة علمهم، فأراد عمر أن  رسول هللا
 يريَهم أن من فعل شيًئا ينكر

عليه، ففزع إىل اخلرب عن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ليثبت له بذلك فعله وجب التثبت فيما 
ذلك، ووافق أبو موسى، وإن كان عنده  حاله حىت يصح قوله، فأراهم عمر جاء به إذ مل يعرف

 معروفًا ابلعدالة غري متهم؛ ليكون ذلك أصًال عندهم، وللحاكم أن جيتهد مبا أمكنه.



وكان عمر قد استعمل أاب موسى، وبعثه سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ساعًيا وعامًال على 
 نزلة رفيعة يف الثقة واألمانة.بعض الصدقات، وهذه م

االستئذان ثالث مرات، فإن «وزعم أبو عيسى الرتمذي أن عمَر إمنا أنكر على أيب موسى قوله: 
، وذلك أن أاب زُميل روى عن ابن عباس قال: حدثين عمر بن اخلطاب »أذن لك وإال فارجع

، وقال: حديث حسن »ن يلاستأذنت على رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ثالاًث فأذ«قال: 
 غريب.

ل أبو عمر: وفيه داللة على أن طلب الدنيا مينع من استفادة العلم، وأنه كلَّما ازداد املرء طلًبا قا
أمَّا إخواننا املهاجرون فكان يشغلهم «هلا ازداد جهًال، وقلَّ علمه، وِمن هذا قول أيب هريرة: 

 ».الصَّْفُق ابألسواق
مات الثالث؛ ألن النيبَّ صلَّى ُهللا عليه إمنا ُتَسنُّ التسلي«أنه قال:  وروى ُعقيل عن ابن شهاب

وسلَّم أتى سعَد بَن عبادة فقال: السالم عليكم، فلم يردوا، مث قال: السالم عليكم، فلم يردوا، 
مث قال: السالم عليكم، فلم يدروا، فرجع صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فلما فـََقَد سعٌد صوَت رسول هللا 

ه قد انصرف، فخرج سعد يف إثره حىت أدركه، فقال: وعليك صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عرف أن
 احلديث.» السالم � رسول هللا، إمنا أرد� أن نستكثر من تسليمك
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وروى محاد بن سلمة، عن أيوب وحبيب، عن حممد، عن أيب هريرة قال رسول هللا صلَّى هللاُ عليه 
 ».رسول الرَّجل إىل الرجل إذنه«وسلَّم: 

كيفية االستئذان ما رواه َسَلمة بن ُكهيل عن سعيد بن جبري عن ابن   حديٍث يروى يف ومن أحسن
استأذن عمر على النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: السالم على رسول هللا، السالم «عباس: 

 ».عليكم، أيدخل عمر؟
حدثه أنه وروى ابن وهب عن عمرو بن احلارث، عن أيب الزبري، عن عمرو موىل آل عمر أنه 

فوقفُت على الباب، فقلت: السالم عليكم، مث دخلت، «لى عبد هللا بن عمر مبكة قال: دخل ع
فنظر يف وجهي، مث قال: اخرج، قال: فخرجت، مث قلت: السالم عليكم، أأدخل؟ قال: ادخل 

 ».اآلن
حىت  إذا قال الرجل: أأدخل ومل يسلم؛ فال أتذن له«وقال عطاء: قال مسعت أاب هريرة يقول: 

 ».اح، قلت: السالم؟ قال: نعم�يت مبفت
ومن حديث إبراهيم بن إمساعيل، عن أيب الزبري والوليد بن أيب املغيث، عن جابر قال نيب هللا 



 ».من مل يبدأ ابلسالم فال أتذنوا له«صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 بيوهتم سرت والكان الناس ليس ل«وروى عمرو بن أيب عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: 

حجاب، فأمرهم هللا جلَّ وعزَّ ابالستئذان، مث جاءهم هللا ابلستور واخلري، فلم أر أحًدا يعمل 
 ».بذلك بعد

من هذا؟ قلت: أ�، «وأنكر رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم على جابر حني دقَّ الباب فقال: 
 ».قال: أ�! فكرهه

ختلفوا: هل يستحبُّ تقدمي السالم مث جمع بينهما، واوالسنة: أن يسلم ويستأذن ثالاًث؛ لي
 االستئذان؟ أو تقدمي االستئذان مث السالم؟ وقد صحَّ حديثان يف تقدمي السالم.

 فذهب مجاعة إىل قوله: السالم عليكم، أأدخل؟
 وقيل: يقدم االستئذان.

ل دخوله قدَّم إن وقعت عني املستأذن على صاحب املنزل قب»: احلاوي«واختيار املاوردي يف 
 السالم، وإال قدم االستئذان.
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وأما إذا استأذن ثالاًث فلم يؤذن له، فظن أنه مل يسمعه، ففيه ثالثة مذاهب، أظهرها: أنه ينصرف 
االستئذان املتقدِّم مل يعده، وإن كان وال يعيد االستئذان، الثاين: يزيد فيه، الثالث: إن كان بلفظ 

 بغريه أعاده.
 (َأْهلَاِين الصَّْفُق اِبَألْسَواِق) يعين اخلروج إىل التجارة.وقوله: 

َها} [اجلمعة:  وقوله: (َأْهلَاِين) قال املهلب: من قوله تعاىل: {َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة َأْو َهلًْوا انـَْفضُُّوا ِإلَيـْ
ء عن مالزمة النيب للهو، فسماها عمر هلًوا جمازًا؛ أراد: شغَلهم البيع والشرا] فقرن التجارة اب11

 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف كل أحيانه، حىت حضر من هو أصغر مينِّ ما مل أحضره من العلم.
 وذكر البخاري:

 [اَبب] التَِّجارَِة ِيف الَبْحرِ 
 وحديثه تقدم يف أواخر كتاب الزكاة، وقال هنا:

 ُفْلُك: السُُّفُن، الَواِحُد َواجلَْمُع َسَواٌء)(َوال
سيده: مسيت سفينة أل�ا تسفن وجه املاء، أي: تقشره، فعيلة مبعىن فاعلة، واجلمع: قال ابن 

 سفائن وسُفن وسفني.
 وقال ابن التني: والفلك مجع، وواحدته فـََلك بفتح الالم، مثل ُأسد وَأسد.



 وقال الفراء: والفلك يذكر ويؤنث.
 ال البخاري:ق

، مثَُّ َتَال: {َوتـََرى الُفْلَك َمَواِخَر (َوقَاَل َمَطٌر: َال أبََْس ِبِه، َوَما ذََكرَ  ُه هللا العظيم ِيف الُقْرآِن ِإالَّ ِحبَقٍّ
 ]).14ِفيِه} [النحل: 

قال ابن بطال: استدالل مطر الوراق ابآلية حسن؛ ألن هللا تعاىل سخر البحر لعباده البتغاء 
ر الر�ح ابختالفها حلملهم ن نعمه اليت عدَّدها هلم، وأراهم يف ذلك عظيَم قدرته، وسخَّ فضله م

 وردِّهم، وهذا من عظيم آ�ته، ونبَّههم على شكره عليها بقوله: {َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرْوَن}.
ن ركونه، وهو قول يُروى عن عمر بن اخلطاب، وإذ ا كان وفيه ردٌّ لقول من منَع ركوب البحر إابَّ

 ز.هللا قد أابح ركوبه للتجارة، فركوبه للحج واجلهاد أجو 
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وأما إذا كان ركوبه إابن ارجتاجه فاألمة جممعة على أنه ال جيوز ركوبُه؛ ألنه تعرض للهالك، ومل يزِل 
 احلديث أنه ركب زمن بين إسرائيل.البحر يُرَكُب يف قدمي الزمان، أال ترى ما ذكر يف هذا 

فال وجه لقول من منع ركوبه.  قال الداودي: إمنا ذكر هذا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ليـَُتأسَّى به،
 انتهى.

الذي ذكره ابن عبد احلكم وغريُه عن عمر من منع ركوبه إمنا كان لشدَِّة شفقته على املسلمني، 
ووصَله إىل عمر خرج إليه، واستبشر مبا محل إليه من املرية  وإال َلمَّا حفر عمُرو بن العاص البحرَ 

 وغريها، وكان ذلك عن إذنه.
 قال البخاري:

 َوقَاَل ُجمَاِهٌد: َمتَْخُر السُُّفُن الّرِيَح، َوَال َمتَْخُر الّرِيَح ِمَن السُُّفِن ِإالَّ الُفْلُك الِعظَاُم.
ن صفرت، أي تصوِّت، والريح ال متخر، أي ال قال ابن التني: يريد أن السفن متخر من الريح، وإ

، فأسقط جماهد يف، فيقرأ الفلَك تصوِّت من كبار الفلك؛ أل�ا إذا كانت عظيمًة صوَّت الريح
 ابلنصب، ويف خفضه قول آخر.

 وقول البخاري يف:
 ].11اَبُب {َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة} [اجلمعة: 

 ]2064 ُحمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل. [خ َحدََّثِين ُحمَمٌَّد، َحدََّثِين  - 2064
 فذكر حديث قدوم َدحيَة، وقد تقدم يف كتاب الصالة.

 مد هذا هو ابن سالم.قال املزي: حم



وقال ابن املنري: إمنا ذكر اآلية يف هذه الرتمجة ملنطوقها، وهو الذم، وتقدم ذكرها يف ابب اإلابحة 
 عن الصالة واخلطبة.ملفهومها، وهو ختصيص ذمها حبالِة اشُتِغَل هبا 

 اَبُب التَِّجارَِة ِيف البَـرِّ 
 ].37َوَال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر هللا} [النور:  َوقـَْوِلِه: {رَِجاٌل الَ تـُْلِهيِهْم ِجتَارَةٌ 

، َملْ تـُْلِهِهْم ِجتَارٌَة َوقَاَل قـََتاَدُة: َكاَن الَقْوُم يـَتَـَبايـَُعوَن َويـَتَِّجُروَن، َوَلِكنـَُّهْم ِإَذا َ�بـَُهْم َحقٌّ ِمْن ُحُقوِق هللا
 َوَال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر هللا، َحىتَّ يـَُؤدُّوُه ِإَىل هللا.

 البخاري فيه:ذكر 
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َهاِل، قَاَل:  - 2060 ُر ِيف الصَّْرِف، َفَسأَْلُت البَـَراَء بَن َعاِزٍب َوزَْيَد بَن َأْرَقَم «َعْن َأِيب اِملنـْ ُكْنُت َأجتَِّ
َعِن الصَّْرِف  : ُكنَّا اَتِجَرْيِن َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، َفَسأَْلَناهُ َعِن الصَّْرِف، فـََقاالَ 

 ]2060[خ ». ِإْن َكاَن َيًدا بَِيٍد َفالَ أبََْس به، َوِإْن َكاَن َنَساًء َفَال َيْصُلحُ «فـََقاَل: 
 بضمها، أو البز ابلزاي، وبكلها جاءت اخُتِلَف يف هذا التبويب، هل هو الَرب بفتح الباء، أو الُرب 

 ناسبة للباب.النسخ، ومل أر ُمتِقًنا ضبطها، فينظر فيها ويف امل
وزعم ابن بطال: أن التجارة يف الرب ليس يف الباب ما يقتضي تعييَنها من بني سائر التجارات، غري 

 عمومه مجيع أنواع التجارات من الرب وغريه.أن قوله: {رَِجاٌل الَ تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع} يدخل يف 
 وذكر قوله تعاىل: {أَْنِفُقوا ِمنْ 

ُتْم] [البقرة: طَيَِّباِت   ].267َما َكَسبـْ
 ، واألول التالوة، وكأنَّ الثاين من طغيان القلم.»كلوا من طيبات ما كسبتم«ويف بعض النسخ: 

َفَقِت املَْرَأُة ِمْن َطَعاِم بـَيْ « - 2065 َفَقْت، َوِلَزْوِجَها ِمبَا  ِإَذا أَنـْ َر ُمْفِسَدٍة َكاَن َهلَا َأْجُرَها ِمبَا أَنـْ ِتَها َغيـْ
ًئاكَ  ُقُص بـَْعُضُهْم َأْجَر بـَْعٍض َشيـْ  ».َسَب، َوِلْلَخاِزِن ِمْثُل َذِلَك، الَ يـَنـْ

 وحديث أيب هريرة:
 ».َلُه ِنْصُف َأْجرِهِ ِإَذا أَنـَْفَقت مْن َكْسِب َزْوِجَها، َعْن َغْريِ َأْمرِِه، فَـ « - 2066

َأْجرِِه)، يريد أن أجر الزوج  قال ابن التني: احلديثان غري متناقضني؛ وذلك أن قوله: (هلا ِنْصفُ 
وأجَر مناولة الزوجة جيتمعان فيكون للزوج النصف وللمرأة النصف، فذلك النصف هو أجرها  

فـََلُه ِنْصُف «أيب احلسن:  كله، والنصف الذي للزوج هو أجره كله، وعلى هذا تتخرَّج رواية
 أينصف أجرها. انتهى.» َأْجرِهِ 
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إىل مجع؛ ألن يف األول: كان هلا أجرها مبا أنفقت، والثاين: إذا أنفقت من  احلديثان غري حمتاجني
ويف الثاين: للزوج نصف أجره  غري أمره فله نصف أجره، فاألول: مل يعني أجرها وال مقدارَه،

 لكونه مل �ذن، فلو أذن الستوىف أجَره كلَّه.
لُّ واحد منهما له أجر كامل، ومها وقال املنذري: هو على اجملاز، أي أ�ما سواء يف املثوبة، ك

 اثنان فكأ�ما نصفان.
وإخراجهم الصدقة وقيل: حيتمل أن أجرمها مثالن، فأشبه الشيء املنقسم بنصفني، وأن نيََّة هؤالء 

ماثلت قدَر ما خرج من مال اآلخر بغري يده، أو يكون ذلك فضل من هللا إذ األجور ليست 
. بقياٍس وال هي حبسب األعمال، وذلك  من فضله العميم جلَّ وعزَّ

 اَبُب َمْن َأَحبَّ الَبْسَط ِيف الرِّْزقِ 
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب يـَْعُقوَب الِكْرَما - 2067 ِينُّ، َحدَّثنا َحسَّاُن، َحدَّثنا يُوُنُس، قَاَل ُحمَمٌَّد، َعْن َحدَّ

ْعُت َرُسوَل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـَُقوُل: َمْن َسرَُّه َأْن يـُْبَسَط َلُه رِْزقُُه، َأْو يـُْنَسأَ لَُه ِيف « أََنِس: مسَِ
 ]2067[خ ». أَثَرِِه، فـَْلَيِصْل َرِمحَهُ 

 هو الزهري، وحسان: هو ابن إبراهيم الِكرماين.حممد الراوي عن أنس: 
للحافظ أيب موسى املدين يف حديث قال: هو حسن جًدا » الرتغيب والرتهيب«وروينا يف كتاب 

إين رأيت البارحة عجًبا! رأيت «عبد الرمحن بن مسرة أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال:  عن
 عليه وسلم ليقبض روحه، فجاءه ِبرُّ والديه فردَّ ملك رجًال من أميت أاته ملك املوت صلى هللا

 احلديث.» املوت عنه
من حديث عثمان بن عبد الرمحن  ، رواه»برُّ الوالدين يزيد يف العمر«وعن أيب هريرة يرفعه: 

 الوقاصي، عن سهيل، عن أبيه، عنه.
يب سعيد أن رسول ويف حديث داود بن احملرب، عن عباد، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة وأ

ابَن آدم! اتَِّق ربك، وِبرَّ والديك، وِصْل رَمحك، ُميَدُّ لك يف «هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 
 ».لك يسُرك، وجتنَّب عسرك، وييسر لك يف رزقك عمرك ويُيسَّرُ 
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ومن حديث داود بن عيسى بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه 
 ».إن صلة الرحم تزيد يف العمر«وسلَّم: 

بن  لي بن أيب طالب، وعبد هللا بن عمر، وأيب ُأمامة، ومعاويةقال أبو موسى: ويف الباب عن ع



 حيدة، وأم سلمة رضي هللا عنهم أمجعني.
ن بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه  ومن حديث َزابَّ

 ».َمْن بـَرَّ والديه طوىب له، زاَد هللا يف عمره«وسلَّم: 
ال يزيد يف العمر «لَّم: بن اجلَْعد عن ثوابن قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وس ومن حديث عبد هللا

 ».إال ِبرُّ الوالدين، وال يزيد يف الرزق إال صلُة الرحم
ومن حديث إبراهيم الشامي، عن األوزاعي، عن حممد بن علي بن حسني، أخربين أيب، عن 

 وسلَّم عن قوله عزَّ وجلَّ: {َميُْحو ُهللا َما َيَشاءُ  أنه سأل النيب صلَّى ُهللا عليه«جدِّي، عن علي: 
] فقال: هي الصدقة على وجهها، وبرُّ الوالدين، واصطناع املعروف، وصلة 39َويـُْثِبُت} [الرعد: 

 ».الرحم حتوُِّل الشقاء سعادة، ويزيد يف العمر، وتقي مصارع السوء
! من كانت فيه َخصلة واحدة من هذه � علي«زاد حممد بن إسحاق الُعكَّاشي عن األوزاعي: 

 ».اىل الثالث خصالاألشياء أعطاه هللا تع
 وروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد هللا بن رائب حنوه.

ومن حديث عكرمة بن إبراهيم، عن زائدة بن أيب الرقاد، عن موسى بن الصباح، عن عبد هللا بن 
ن إن اإلنسان ليصل رمحَه وما بقي م«عليه وسلَّم أنه قال:  عمرو بن العاص، عن النيب صلَّى هللاُ 

عمره إال ثالثُة أ�م فيزيُد هللا تعاىل يف عمره ثالثني سنة، وإنَّ الرجَل ليقطَع رَمحه وقد بقَي من 
ُقُص هللا تعاىل عمَره حىت ال يبقى فيه إال ثالثة أ�م ، قال: هذا حديث »عمره ثالثون سنة فيَـنـْ

 إال هبذا اإلسناد.حسن ال أعرفه 

)1/38( 

 

مكتوب يف التوراة: ِصَلُة الرحم «ن داود بن عيسى قال: ومن حديث إمساعيل بن عياش، ع
 ».ال وإن كان القوم كفارًاوحسن اخللق وِبرُّ القرابة َتعمر الد�ر وُتكِثُر األموال وتزيد يف اآلج

 قال أبو موسى: يُرَوى هذا من طريق أيب سعيد اخلدري مرفوًعا عن التوراة.
 ُفرَِغ من األجل والرزق؟ فاجلواب من مخسة أوجه: قال أبو الفرج البغدادي: فإن قيل: أليس قد

 ى حياة، والفقَر مواًت.أحدها: أن يكون املراد ابلز�دة توسعَة الرزق وصحَة البدن، فإنَّ الغىن ُيسمَّ 
الثاين: أن ُيكَتَب أجُل العبد مئَة سنة، وجيعل تركيبه تعمري مثانني سنة، فإذا وصل رمحَه زاَده هللا 

 عشرين سنة أخرى، قاهلما ابن قتيبة. يف تركيبه فعاش
فكأنه كتب الثالث: أن هذا التأخَري يف األجِل ممَّا قد ُفرَِغ منه، لكنه علق اإلنعام به بصلة الرحم 

 أن فالً� يبقى مخسني سنة، فإن َوَصَل َرِمحَُه بقي ستني سنة.



علمه هللا تعاىل من �اية  الرابع: أن تكون هذه الز�دة يف املكتوب، واملكتوب غري املعلوم، فما
، وما كتبه قد ُميَحى ويثبت، وقد كان عمر بن اخلطاب يقول:  إن كنَت كتبتين «العمر ال يتغريَّ

 ، وما قال: إن كنت علمتين؛ ألن ما َعِلَم وقوَعه ال بد أن يقع.»احمينشقًيا ف
 الذي أفاده ويبقى على هذا اجلواب إشكال، وهو أن يقال: إذا كان احملتوُم واقًعا فما

 ز�دُة املكتوب ونقصانه؟
أن فاجلواب: أن املعامالت على الظواهر، واملعلوم الباطن خفيٌّ ال يُعلَُّق عليه حكم، فيجوز 

يكون املكتوب يزيد وينقص وميحى ويثبت، ليبلغ ذلك على لسان الشرع إىل اآلدمي، فيعلم 
 فضيلة الرب وشؤم العقوق.

ابملالئكة صلوات هللا عليهم وسالمه، فُتؤَمُر ابإلثباِت واحملِو، وجيوز أن يكون هذا مما يتعلق 
 ن ال يؤمن.والعلم احلَْتم ال يطَّلعون عليه، ومن هذا إرسال الرسل إىل م

اخلامس: أن ز�دة األجل تكون ابلربكة فيه وتوفيق صاحبه لفعل اخلري وبلوغ األغراض، فينال يف 
 قصر العمر ما يناله غريُه يف طويله.
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وزعم عياض أن املراد بذلك بقاء ذكره واجلميل بعد املوت على األلسنة، فكأنه مل ميت، قال 
 سابق التربيزي:

 قد مات قوم وهم يف الناس أحياء
 هو اخللد. وقال آخر: إن الثناء

 وذكر احلكيم الرتمذي كالًما ال أعلم معناه: وهو أن املراد بذلك قلة املقام يف الربزخ.
اض: ال خالف أن صلَة الرحم واجبة يف اجلملة، وقطيعتها معصية كبرية، واألحاديث قال عي

م تشهد هلذا، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأد�ها ترك املهاجرة، وصلتها ابلكال
 ولو ابلسالم.

وخيتلف ذلك ابختالف القدرة واحلاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة 
 ل غايَتها ال يسمَّى قاطًعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له مل يسمَّ واصًال.ومل يص

مها ذكًرا واختلفوا يف حدِّ الرحم اليت جتب صلُتها، فقيل: يف كل رحم حمرَّم حبيث لو كان أحدُ 
واآلخر أنثى حُرمْت عليه مناكحتهما، فعلى هذا ال يدخل أوالد األعمام وأوالد األخوال، واحتجَّ 

هذا القائل بتحرمي اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها يف النكاح وحنوه، وجواز ذلك يف بنات 
 األعمام واألخوال.



 فيه احملرموقيل: هو عامٌّ يف كل رحم من األرحام يف املرياث يستوي 
 انتهى.». مث أد�ك أد�كَ «وغريُه، ويدل عليه قوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

إنَّ من الربِّ أن يصَل الرجل «، وحديث: »ذا افتتحتم مصر فإن هلم ذمة ورمحًاإ«يدل على هذا: 
 مع أنه ال ْحمَرميَّة.» أهل ودِّ أبيه

 ويف احلديث احلضُّ على صلة الرحم.
 فضل الكفاف، قاهلم الداودي. وفيه دليل على

 وفيه اختيار الغىن على الفقر.
 وقوله: (يـُْنَسأَ) مهموز، أي يؤخر.

 فتوح اهلمزة والثاء: األجل، وهللا تعاىل أعلم، وسيأيت له تكملة يف كتاب الرقاق.واألثر: م
 اَبُب ِشَراِء النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم اِبلنَِّسيَئةِ 
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ثـََنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد، َحدَّثنا َعْبُد الَواِحِد، َحدَّثنا اَألْعَمُش، قَاَل: ذََكْرَ� عِ  - 2068 َراِهيَم َحدَّ ْنَد ِإبـْ
َأنَّ النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم اْشتَـَرى «فـََقاَل: َحدََّثِين اَألْسَوُد، َعْن َعاِئَشَة:  الرَّْهَن ِيف السََّلمِ 

 ]2068[خ ». َطَعاًما ِمْن يـَُهوِديٍّ ِإَىل َأَجٍل، َورََهَنُه ِدْرًعا ِمْن َحِديدٍ 
 ».عريعلى ثالثَني صاًعا من شَ «ويف لفظ: 

 شر موضًعا من كتابه.هذا احلديث خرَّجه البخاري يف أحَد ع
 ويف حديث:

أَنَُّه َمَشى ِإَىل النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِخبُْبِز َشِعٍري، َوِإَهاَلٍة َسِنَخٍة، َوَلَقْدرََهَن «أََنٍس:  - 2069
، َوَأَخَذ ِمْنُه َشِعريًا ِألَْهِلهِ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِدْرًعا اِبْلَمِديَنِة ِعْنَد يـَهُ  ْعُتُه يـَُقوُل: »وِديٍّ َما «، َوَلَقْد مسَِ

، َوِإنَّ ِعْنَدُه لَِتْسَع ِنْسَوةٍ   ]2069[خ ». َأْمَسى ِعْنَد آِل ُحمَمٍَّد َصاُع بـُرٍّ، َوَال َصاُع َحبٍّ
وقال: » َذه ألهلهرََهَن درَعه بعشريَن صاًعا من طعام أخ«وعند الرتمذي من حديث ابن عباس: 

 هذا حديث حسن صحيح.
 ».ثالثَني صاًعا من شعري ألهله«لنسائي: وعند ا

 ».أخذها رزقًا لعياله«وعند ابن أيب شيبة: 
أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم تويف ودرعه «ومن حديث شهر بن َحْوَشب عن أمساء بنت يزيد: 

 ».مرهونة عند يهودي بطعام
ع.»بوسق شعري« »:مصنف ابن السكن«ويف   ، ذكره ابن الطَّالَّ



أن رجًال جاء إىل النيب يتقاضاه، فأغلظ له، فقال للرجل: انطلق إىل فالن «د بن أسلم: وروى زي
 فلَيِبْعنا طعاًما إىل أن �تينا شيٌء، فأىب اليهوديُّ إال برهن، فقال:

 ».اذهب إليه بدرعي
 لشعري لضيف طرقه، مث فداها أبو بكر.وقيل: إمنا أخذ النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ا

استسلف رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم من رجٍل من األنصار «بزَّار عن ابن عباس قال: وعند ال
 احلديث.» أربعني صاًعا

 أن اليهودي يكىن أاب الشَّحم.»: مسند الشافعيِّ «وروينا يف 
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يع ابلنسيئة، قال ابن عباس: هو يف كتاب هللا جلَّ قال ابن بطال: العلماء جممعون على جواز الب
ُتمْ  : {َ� أَيـَُّها اْلِذْيَن آَمنُـْوا ِإَذا َتَدايـَنـْ  ].282ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًَّى فَاْكتُـبُـْوُه} [البقرة:  وعزَّ

 ويف هذا احلديث: جواُز معاملة من خيالط ماله احلرام، وقال اخلطايب: يظن أن أكثر ماله حرام
 ومبايعته؛ ألن هللا تعاىل أخرب أن اليهود أكَّالون للسُّحت.

وقال: إمنا ذكر هللا الرهن يف السفر، وتبعه داود  وفيه: الرهن يف اَحلَضر، ومنَـَعه جماهٌد يف احلضر،
بن علي، وفعُل النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم كان ابملدينة، ومل مينعه هللا إمنا ذكر وجًها من وجوهه 

 السفر.وهو 
 وقال زفر واألوزاعي: ميتنع الرهن يف السلم، وهذا احلديث حجة عليهما. انتهى.

 ض: أن علي بن أيب طالب كان يكره الرهن والَقِبيَل يف السلم.من حديث أيب عيا» املصنف«يف 
وكرهه ابن عمر وابن عباس وطاوس وسعيد بن جبري وُشريح وسعيد بن املسيب، واإلسناد إليهم 

 ه.ال أبس ب
َته فأنت  ويف احلديث: جواز رهِن آلة احلرب عند أهل الذمة، قال ابن التني: وذلك أن من َأِمنـْ

 حلريب، وفعل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ذلك بياً� للجواز.آمن منه، خبالف ا
وقيل: مل يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إال عنده، فلذلك رهنه عنده، وترك الرهن 

 ابة.عند الصح
شرح حال ال شكوى، وفائدة ذلك من » ما أصبح آلل حممد إال صاعٌ «قال ابن اجلوزي: وقوله: 

 وجهني:
اخلَْلِق على الصرب، فكأنه قال: أ� أكرم اخللق على هللا وهذه حايل، فإذا ابتليتم  أحدمها: تعليم
 أنتم فاصربوا.



 ملبتلى.والثاين: إعالم الناس أبن البالء يليُق ابألخياِر ليفرح ا
وفيه: قبول هدية ما تيسر، وإهداء ما تيسر، وقد ُدِعَي صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إىل خبز شعري 

 خة فأجاب، ذكره البيهقي عن احلسن مرسًال.وإهالة َسنِ 
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وفيه مباشرة الشريف والعامل شراء احلوائج بنفسه، وإن كان له من يكفيه، ألن مجيع املؤمنني كانوا 
ا حيتاج إىل التصرف فيه رغبة منهم يف على كفاية النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أمَره، ومحريصني 

 رضاه وطلب األجر والثواب.
 واِإلَهاَلُة: قال الداودي: هي األَْلية.

والسَِّنَخة: ابلسني املهملة واخلاء معجمة بينهما نون مكسورة، املتغرية الرائحة من طول الزمان، 
. من قوهلم: سِنخ  الدهن بكسر النون، تغريَّ

 ابلزاي.» َزِخنة«وروي: 
اإلهالة ما أذيب من الشحم والزيت، وقيل: كل دهن أؤتدم به إهالة، واستأهل »: احملكم«ويف 

 أخذ اإلهالة، أنشد ابن قتيبة لعمرو بن أسوى بن عباس قال:
، واْسَتْأِهلي إنَّ الذي أَنـَْفْقُت مْن مالِيَ   هْ ال َبْل ُكلي � َميَّ

 األَْلية. اإلهالة ما ُأِذيَب من شحم»: الكتاب الواعي«ويف 
 اإلهالة الَوَدك.»: الصحاح«ويف 
اإلهالة، األَْلية يذيبها وحنوها تؤخذ فتقطع مث تذاب فتلك اإلهالة، وهي اجلَميلة »: املوعب«ويف 

 واجلُمال أيًضا.
 وعند اهلََروي: اإلهالة الدسم ما كان.

 ِل َوَعَمِلِه بَِيِدهِ اَبُب َكْسِب الرَّجُ 
ثـََنا ِإْمسَاعِ  - 2070 يُل ْبُن َعْبِد هللا، َحدََّثِين اْبُن َوْهٍب، َعْن يُوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َحدََّثِين َحدَّ

يُق قَاَل: َلَقْد َعِلَم قـَْوِمي َأنَّ «ُعْرَوُة، َأنَّ َعاِئَشَة قَاَلْت:  دِّ ِحْرَفِيت َملْ َتُكْن  َلمَّا اْسُتْخِلَف أَبُو َبْكٍر الصِّ
ِلي، َوُشِغْلُت أبَِْمِر املُْسِلِمَني، َفَسَيْأُكُل آُل َأِيب َبْكٍر ِمْن َهَذا املَاِل، َوَحيَْرتُِف تـَْعِجُز َعْن َمؤنَِة َأهْ 

 ]2070[خ ». ِلْلُمْسِلِمَني ِفيهِ 
 هذا موقوف، وهو مما تفرد به البخاري، وهو هنا خاصة.

 وحديث:
 ]2071[خ ». َكاَن َهلُْم َأْرَواحٌ َكاَن الصََّحابَُة ُعمَّاًال ألَنـُْفِسِهْم، فَ «ة: َعاِئشَ  - 2071



 تقدم يف كتاب اجلمعة.
 ،»َحدََّثِين ُحمَمٌَّد، َحدَّثنا َعْبُد هللا ْبُن يَزِيدَ «وقال هنا: 

 قال اجلياين: هو حممد بن حيىي الذُّْهلي.
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 ».َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ َرَواُه َمهَّاٌم، «وقال يف آخره: 
بن عبد الكرمي، وهو تعليق رواه أبو نعيم، عن إبراهيم بن حممد بن محزة، حدثين أبو القاسم 

كان القوم خدَّاَم «َحدَّثنا أبو ُزْرعة، َحدَّثنا ُهْدبة، َحدَّثنا مهام، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: 
 ».اجلمعة، فأمروا أن يغتسلواأنفسهم، وكانوا يروحون إىل 

 وحديث:
ٌر ِمْن  َما َأَكلَ «ثـَْوِر بن يزيد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعِن اِملْقَداِم:  - 2072 َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ، َخيـْ

[خ ». ْن َعَمِل َيِدهِ َأْن �َُْكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوِإنَّ َنِيبَّ هللا َداُوَد صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َكاَن �َُْكُل مِ 
2072[ 

تفرَّد إبخراجه البخاري دون أصحاب الكتب، وزعم اإلمساعيلي أن سنَده منقطع، بني خالد 
 ام: جبري بن نفري فينظر.واملقد

مسع داود يوًما قائًال يقول: نعَم العبد داود، لو كان �كل من عمل يده، «ويف اإلسرائيليات: 
 ».فدعا هللا فعلَّمه صنعة احلديد

وعند ابن ماجه من حديث إمساعيل بن عياش، عن َحبري بن سعد، عن خالد بن َمعدان، عن 
ما من َكْسِب الرجل أطيب من «ى ُهللا عليه وسلَّم: مقدام بن معدي كرب قال رسول هللا صلَّ 

 ».عمل يديه، وما أنفق الرجل على نفسه وولده وخادِمه فهو صدقة
ُسِئَل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: أي الكسب «ابن نِيار ـ: وعند احلاكم عن أيب بردة ـ يعين 

, وعن الرباء بن عاِزب حنوه، وقال: » أطيب وأفضل؟ قال: عمل الرجل بيده، وكلُّ بيع مربور
 صحيح اإلسناد.

 وعن رافع بن َخديج مثله.
 وحديث أيب هريرة مرفوًعا:

 ]2073[خ ».  ِمْن َعَمِل َيِدهِ َأنَّ َداُوَد َكاَن َال �َُْكُل ِإالَّ « - 2073
 خفف على داود القرآن، فكان �مر«تفرد به أيًضا البخاري، وعند اإلمساعيلي ز�دة وهي: 

 ».بدوابه لتسرح، فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرح، وإنه كان ال �كل إال من عمل يده



 وحديث:
 ]2075تقدم. [خ  »َألَْن �َُْخَذ َأَحدُُكْم حبَلهُ «الزُّبـَْريِ:  - 2075
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 ومثله حديث أيب هريرة عند البخاري.
 ».إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه«وعند النسائي عن عائشة: 

رواه أبو » تم من كسبكمإن أطيَب ما أكل«وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوًعا: 
 داود.

 وصلح. قوله: احلرفة واالحرتاف الكسب، واحرتف احرتافًا أمنى ماله
وقوله: (ُشِغْلُت) أي أنه ملا ُشِغَل أبمر املسلمني احتاج أن �كل هو وأهُله من بيت مال املسلمني 

 الشتغاله عن االحرتاف ألهله.
 أي يتَّجر هلم حىت يعود عليهم من رحبه بقدر ما أكَل.قوله: (َوَحيَْرتُِف ِلْلُمْسِلِمَني ِفْيِه) 

مام أن يتَِّجَر يف مال املسلمني بقدر مؤنته، إال أن يتطوَّع قال ابن بطال: وليس بواجب على اإل
بذلك كما تطوَّع أبو بكر؛ ألن مؤنته مفروضة يف بيت مال املسلمني بكتاب هللا تعاىل؛ ألنه رأس 

 العاملني عليها.
عن ُمحَيد بن هالل: ملا ويل أبو بكر قال الصحابة: افرضوا للخليفة ما يُعيُنه، » قاتالطب«ويف 
وا: نعم، برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، وظهُره إذا سافر، ونفقته على أهله كما  قال

 كان ينفق قبل أن ُيستخَلَف، فقال أبو بكر: رضيت.
له ألفني، فقال: زيدوين فإنَّ يل عياًال، فزادوه  وعن ميمون قال: ملا اسُتخِلَف أبو بكر جعلوا

 ه مخسمئة، أو كانت ألفني ومخسمئة، فزاده مخسمئة.مخسمئة، قال: إما أن تكون ألفني فزاد
قال ابن التني: يقال: إن أاب بكر ارتزق يف كل يوم شاًة، وكان شأن اخلليفة أن يطعم من حضره 

اب بكر الوفاُة حسب ما أنفق من بيت املال فوجده قصعتني كل يوم غدوًة وعشاًء، وملا حضرت أ
فأدخل يف بيت املال، فكان أكثر مما أنفق، قالت  سبعة آالف درهم، فأمر مباله غري الرابع

 عائشة: فربح املسلمون عليه، وما رحبوا على غريه.
 وقال ابن بطال: كان داود صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يعمل الِقفاف و�كل منها. انتهى.

 املشهور أنه كان يعمل الدروع، وقد ذكره ربنا جلَّ وعزَّ يف الكتاب العزيز.
 ».حبله«بُـَلُه) قال ابن التني: كذا مسعناه، ويف بعض الروا�ت: وقوله: (َأحْ 
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ويف هذه األحاديث: أن األكل مما عملته األيدي أفضل املأكل، وكان سيد� حممد صلَّى ُهللا عليه 
 مل طعامه بيده ليأكل من عمل يده.وسلَّم �كل من سعيه الذي بعثه هللا عليه يف القتال، وكان يع

 : (َألَْن َحيَْتِطَب َأَحدُُكْم) يدل على الكفاف، وكراهة السؤال.وقوله
قال ابن املنذر: إمنا فضل عمل اليد على سائر املكاسب إذا نصح العامل، جاء ذلك مبيًنا يف 

خري الكسب يد العامل إذا «حديث رواية املَْقُربي عن أيب هريرة قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».نصح

 ».أن زكر� صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كان جنارًا«نه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: وروي ع
أتعمل هذا وأنت أمري املدائن! قال: «وذكر معمر عن سليمان أنه كان يعمل اخلوص، فقيل له: 

 ».أحبُّ أن آكل من عمل يدي
َراِء َوالبَـْيعِ اَبُب السُُّهوَلِة َوالسََّماَحِة   ِيف الشِّ

ْلَيْطُلْبُه ِيف َعَفافٍ َوَمْن َطلَ   َب َحقًّا فـَ
ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّثنا أَبُو َغسَّاَن ُحمَمَُّد ْبُن ُمَطرٍِّف، َحدََّثِين ُحمَمَُّد ْبُن املُْنَكِدِر،  - 2076 َحدَّ

ًحا ِإَذا اَبَع، َوِإَذا اْشتَـَرى، رَِحَم هللا رَُجًال مسَْ «سلَّم قَاَل: َعْن َجاِبِر: َأنَّ َرُسوَل هللا صلَّى ُهللا عليه و 
 ]2076[خ ». َوِإَذا اقْـَتَضى

غفر هللا لرجل كان قبلكم، كان «وعند الرتمذي من حديث زيد بن عطاء، عن ابن املنكدر، عنه: 
ب صحيح من ، وقال: حديث حسن غري»سهًال إذا ابع، وسهًال إذا اشرتى، وسهًال إذا اقتضى

 هذا الوجه.
 مل قوله: (رَُجًال) أنه يريد اخلرب أو الدعاء، قال: والظاهر أنه للدعاء. انتهى.قال الداودي: حيت

 حديث الرتمذي يدل على اخلرب.
ويف أخرى ـ يعين ما رواه حيىي » وإذا قضى«قال ابن التني: يف قوله: (ِإَذا اقْـَتَضى) جاء يف رواية: 

ُخْذ حقَّك يف «عائشة يرفعانه ـ:  بن أيب جعفر، عن �فع، عن ابن عمر و بن أيوب، عن عبيد هللا
 ».عفاٍف وافًيا أو غَري وافٍ 
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وقال ابن بطال: فيه احلض على املساحمة، واستعمال معايل األخالق، وترك املشاحَّة، وذلك 
م ال حيضُّ أمته إال على ما فيه سبب إىل وجود الربكة؛ ألنَّ سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّ 

 م يف الدنيا واآلخرة.النفع هل



 وقوله: (ِإَذا اقْـَتَضى) فيه حض على ترك الضيق على اإلنسان عند طلب حقه وأخذ العفو منه.
 مث ذكر البخاري بعد هذا: اَبُب َمْن أَْنَظَر ُموِسًرا

ٌر،  - 2077  َحدَّثنا َمْنُصوٌر،َحدَّثنا َأْمحَُد ْبُن يُوُنَس، َحدَّثنا زَُهيـْ
َفَة َحدَّثَُه أن النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال:  َأنَّ رِْبِعيَّ ْبنَ  تـََلقَِّت املَالَِئَكُة «ِحَراٍش، َحدَّثَُه َأنَّ ُحَذيـْ

يَ  ًئا؟ قَاَل: ُكْنُت آُمُر ِفتـْ َلُكْم، قَاُلوا: ما َعِمْلَت ِمَن اخلَْريِ َشيـْ اِين َأْن يـُْنِظُروا ُروَح رَُجٍل َكاَن قـَبـْ
 ]2077[خ ». ِن املُوِسِر، قَاَل: فـََتَجاَوُزوا َعْنهُ َويـََتَجاَوُزوا عَ 

ُر َعَلى املُوِسِر، َوأُْنِظُر املُْعِسرَ «َوقَاَل أَبُو َعْبِد هللا: قَاَل أَبُو َماِلٍك، َحدَّثنا رِْبِعي قال:   ».ُكْنُت أَُيسِّ
ر، عن أيب أيب سعيد األشج، َحدَّثنا أبو خالد األمح عن» صحيحه«هذا التعليق رواه مسلم يف 

أيت هللا بعبد من عباده آاته هللا ماًال، فقيل «مالك سعد بن طارق، عن ربعي، عن حذيفة قال: 
له: ماذا عملت يف الدنيا؟ قال: وال يكتمون هللا حديثًا، قال: � رب! آتيتين ماًال، وكنت أابيع 

عسر، فقال هللا تبارك وتعاىل: ، فكنت أتيسَُّر على املوسر، وأْنِظُر املالناس، وكان من ُخُلقي اجلواز
أ� أحقُّ بذا منَك، جتاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود األنصاري: كذا مسعناه 

 ».من يف رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم
غريه ـ يعين األشج ـ،  عقبة بن عامر وهم، ال أعلم أحًدا قاله»: األطراف«قال خلف يف 

 من حديث عقبة بن عمر، وأيب مسعود. واحلديث إمنا حيفظ
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وذكر الدارقطين أن الوهم من أيب خالد األمحر، قال: وصوابه عقبة بن عمر، وأبو مسعود، قال:  
 عن حذيفة. كذا رواه أبو مالك ونعيم بن أيب هند وعبد امللك بن عمري، عن ربعي

ا رواه أصحاب أيب مالك، وقول النووي: الصواب عقبة بن عتبة بن عمر وأبو مسعود، كذ
واتبعهم نعيم وعبد امللك ومنصور وغريهم عن ربعي عن حذيفة، فقالوا يف آخر احلديث: وقال 

 عقبة بن عمر وأبو مسعود.
حديث منصور ليس فيه وقد ذكر مسلم يف هذا حديث منصور ونعيم وعبد امللك غري جيد؛ ألن 

  أعلم.ذكر لعقبة، إمنا رواه عن ربعي عن حذيفة فقط، وهللا
 قال البخاري:

.  َواَتبـََعُه ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد املَِلِك، َعْن رِْبِعيٍّ
هذه املتابعة رواها البخاري يف االستقراض مسندًة فقال: َحدَّثنا مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن 

 عبد امللك.



 خاري:قال الب
 ».أُْنِظُر املُوِسَر، َوَأَجتَاَوُز َعِن املُْعِسرِ : «َوقَاَل أَبُو َعَوانََة: َعْن َعْبِد املَِلِك، َعْن رِْبِعيٍّ 

هذا التعليق أيًضا رواه مسنًدا يف االستقراض عن موسى بن إمساعيل، عن أيب َعوانة، َحدَّثنا عبد 
ة: أال حتدثنا ما مسعت من رسول هللا صلَّى ُهللا امللك، عن ربعي، قال: قال عقبة بن عمرو حلذيف

إن مع الدجال إذا خرج ماًء و�رًا، فأما الذي يـََرى الناُس «إين مسعته يقول:  عليه وسلَّم؟ فقال:
أ�ا �ٌر فماٌء ابرد، وأما الذي يـََرى الناُس أنه ماٌء ابرٌد فناٌر حترُق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع يف 

 ».ر، فإنه عذب ابردالذي يرى أ�ا �
قبلكم أاته املََلُك ليقبض روحه، فقيل له:  إن رجًال كان فيمن كان«قال حذيفة: ومسعته يقول: 

هل عملت من خري؟ قال: ما أعلم، قيل له: انظر، قال: ما أعلم شيًئا غري أين كنت أابيع الناس 
 ». اجلنةيف الدنيا وأجازيهم، فأنظر املوسَر وأجتاوز عن املعسر، فأدخله هللا

احلديث، » قوين واذروين يف البحرإن رجًال حضره املوت، فقال: إذا متُّ فأحر «ومسعته يقول: 
 ».وكان نباًشا«قال: فقال عقبة: أ� مسعته يقول ذلك: 

 قال البخاري:
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 :  ».فََأقْـَبُل ِمَن املُوِسِر، َوَأَجتَاَوُز َعِن املُْعِسرِ «َوقَاَل نـَُعْيُم ْبُن َأِيب ِهْنٍد، َعْن رِْبِعيٍّ
سحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن املغرية، عن نعيم ، وإهذا التعليق رواه مسلم عن علي بن ُحجر

 به.
 مث ذكر البخاري حديث:

َرَة، َعِن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  - 2078 َع َأاَب ُهَريـْ ، َعْن ُعبَـْيِد هللا ْبِن َعْبِد هللا، مسَِ الزُّْهِريِّ
َيانِِه: َجتَاَوُزوا َعْنُه، َلَعلَّ اهللَّ َأْن يـََتَجاَوَز َعنَّا، ا قَ َكاَن اَتِجٌر يَُداِيُن النَّاَس، فَِإَذا رََأى ُمْعِسرً « اَل ِلِفتـْ

 ]2078[خ ». فـََتَجاَوَز هللا جلَّ وعزَّ َعْنهُ 
، »ُخْذ ما تيسَّر، واترك ما َعُسَر، وجتاوز لعل هللا أن يتجاوز عنا«وعند احلاكم على شرط مسلم: 

 ».ت عنكاوز فقال هللا تبارك وتعاىل: قد جت«وفيه: 
وعند مسلم من حديث حسني بن علي، عن زائدة، عن عبد امللك بن ُعمري، عن ربعي قال: 

من أنظر ُمعِسًرا، أو وضع له؛ أظلَّه هللا «حدثين أبو الَيَسر قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».يف ظلِّ عرشه

 الَيَسر. أيب وقال احلاكم: رواه زيد بن أسلم وحنظلُة بن قيس أيًضا عن



وعند ابن أيب شيبة: َحدَّثنا حامت بن إمساعيل، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن أيب الَيَسر، عن 
 النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بنحوه.

وحدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه 
يوجد له من اخلري شيء، إال أنه كان رجًال موسًرا  فلم حوسب رجل ممن كان قبلكم،«وسلَّم: 

خيالط الناس، فيقول لغلمانه: جتاوزوا عن املعسر، فقال هللا جلَّ وعزَّ ملالئكته: لنحن أحق بذلك 
 ».منه، جتاوزوا عنه

وحدثنا يونس بن حممد، عن محاد بن سلمة، عن أيب جعفر اخلَْطمي، عن حممد بن كعب، عن أيب 
من نفََّس عن غرميِه أو حما عنه كان يف ظلِّ «نيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: ت القتادة، مسع

 ».العرِش يوم القيامة
 واألحاديث يف هذا الباب كثرية.
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 اَبُب ِإَذا بـَنيََّ البَـيَِّعاِن َوَملْ َيْكُتَما َوَنَصَحا
لَّم: َهَذا َما اْشتَـَرى ُحمَمٌَّد النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسَكَتَب ِيل «َويُْذَكُر َعِن الَعدَّاِء بِن َخاِلٍد قَاَل: 

ثََة َوَال َغائَِلةَ   ».َرُسوُل هللا ِمَن الَعدَّاِء ْبِن َخاِلٍد، بـَْيَع املُْسِلِم املُْسِلم، الَ َداَء َوالَ ِخبـْ
 هذا التعليق خرجه أبو عيسى عن ابن بشار، عن عباد بن ليث صاحب الكرابيسي، عن عبد

أال أقرئك كتااًب َكتَـَبه يل رسول هللا «عدَّاء بن خالد بن َهوذة: اجمليد بن وهب، قال: قال يل ال
هذا ما اشرتى العدَّاء بن خالد بن َهوذة من «صلَّى ُهللا عليه وسلَّم؟ قلت: بلى، فأخرج يل كتااًب: 

ديث، وقال: حديث حسن احل» حممد رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، اشرتى منه عبًدا أو أمة
 عرفه إال من حديث عباد بن ليث.غريب، ال ن

 وقال الدارقطين: مل يروه غريه. انتهى كالمهما.
وفيه نظر من حيث أن أاب عمر رواه من حديث عثمان الشَّحَّام عن أيب رجاء الُعطارِدي قال: 

 ليه وسلَّم فإذا فيه مكتوب: بسمأال أقرئك كتااًب كتبه يل رسول هللا صلَّى هللاُ ع«قال يل العدَّاء: 
هللا الرمحن الرحيم، هذا ما اشرتى العدَّاء بن خالد بن َهوذة من حممد رسول هللا: اشرتى منه عبًدا 

 ».أو أمة ـ شكَّ عثمان ـ بياعة املسلم، أو بيع املسلم املسلَم، ال داَء وال غائلة وال ِخْبثة
 :قال ابن العريب: يف حديث العداء مثان فوائد

ص قبل الكامل يف الشروط، واألدىن قبل األعلى، مبعىن: أنه الذي األوىل: الَبداءة ابسِم الناق
اشرتى، فلما كان هو الذي طلب أخرب عن احلقيقة كما وقعت، وكتب حىت يوافق املكتوب 



 املقوَل ويذكر على وجهه يف املنقول. انتهى.
  األعلى على األدىن.يرد هذا القول ما ذكره البخاري يف تعليقه من تقدمي

يف كتب سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ذلك له، وهو ممَّن يؤمن عهده وال جيوز الثانية: 
 أبًدا عليه نقضه لتعليم األمة؛ ألنه إذا كان هو يفعله فكيف غريه؟ انتهى.
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 وهو ال يتأتى على ما ذكره البخاري.
؛ ألنه ابع وابتاع من اليهود من غري إشهاد، ولو كان أمًرا الثالثة: أن ذلك على االستحباب

 تهى.مفروًضا لقام به قبل اخللق. ان
مجاعة ذهبوا إىل وجوب اإلشهاد، ورأوا أن اآلية جمملة، وأيًضا فابتياعه من اليهود كان برهن، 

: {َوَملْ جتَُِدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمْقُبوَضٌة} [البقرة:   ].283وقد قال جلَّ وعزَّ
ع االشرتاك الرابعة: يكتب الرجل امسه واسم أبيه وجده حىت ينتهي إىل جدٍّ يقع به التعريف ويرتف

 املوِجب لإلشكال عند االحتياج إليه. انتهى.
هذا يتأتَّى إذا كان الرجل غَري معروف، أما إذا كان معروفًا فال حيتاج إىل ذكر أبيه، فإن مل يكن 

 مل حيتج إىل ذكر اجلد، كما جاء يف البخاري من غري ذكِر جدِّ العدَّاء. معروفًا وكان أبوه معروفًا
 ج إىل ذكر النسب إال إذا أفاد تعريًفا أو دفع إشكال.اخلامسة: ال حيتا 

» هذا ما اشرتى العداء بن خالد من رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم اشرتى منه«السادسة: قوله: 
ل يكفي، ولكنه ملا كانت اإلشارة هبذا إىل املكتوب ذكر فكرر لفظ الشري، وقد كان األو 

 االشرتاء يف القول املنقول.
ة: قوله: (َعْبد) ومل يصفه، وال ذكر الثمن، وال قبضه، وال قبض املشرتي، واقتصر على السابع

َثَة)، وهو ما كان يف اخللق، (وَ  الَ َغائَِلَة)، قوله: (الَ َداَء)، وهو ما كان يف اجلسد واخلِْلقة، (َوَال ِخبـْ
ى ُهللا عليه وسلَّم وهو سكوت البائع على ما يعلم من مكروه يف البيع، وهو الذي قصد النيب صلَّ 

َ كيف جيب أن يكون على املسلم يف بيعه، فأما تلك الز�دات فإمنا أحدثها  إىل كتبه ليبنيِّ
 الشروطيون ملا حَدَث من اخليانة يف العامل.

ْسِلِم املُْسِلَم)، ليبنيِّ أن الشراء والبيع واحد، قال: وقد فرق بينهما أبو قال: قوله: (بـَْيَع املُ 
 عل لكل واحد حكًما منفرًدا.حنيفة، وج
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وقال غريه: فيه تويل الرجل البيع بنفسه، وكذا يف حديث اليهودي، وكرهه بعضهم لئال يسامح 
 وسلَّم لعصمته يف نفسه.ى هللاُ عليه ذو املنزلة فيكون نقًصا من أجره، وجاز ذلك للنيب صلَّ 

 قال البخاري:
 َوقَاَل قـََتاَدُة: الَغائَِلُة الزَِّ�، َوالسَّرَِقُة، َواِإلاَبُق.

ذكر األزهري وغريُه: أن الغائلة هنا معناها ال حيلة على املشرتي يف هذا البيع، يقال: غالت فالً� 
ا مايل، يقال: غالت فال أغول، إذا حبيلة يتلف هبهبا ماله، يقال: أغالين فالن إذا احتال عليَّ 

 أذهبته.
وملا سأل األصمعي سعيَد بن أيب عروبة عن الغائلة أجاب كجواب قتادة سواء، وملا سأله عن 

 اخلِْبثة قال: بيع عهد املسلمني.
ب، قال وقال اخلطايب: (ِخبَـَثَة) على وزن خرية، قيل: أراد هبا احلرام كما عربَّ عن احلالل ابلطيِّ 

]، واخلبثة: نوع من أنواع اخلبيث، أراد أنه عبد 157{َوُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اخلََباِئَث} [األعراف:  تعاىل:
 رقيق ال أنه من قوم ال حيل سبيهم.

 قال ابن التني: ضبطناه يف أكثر الكتب بضم اخلاء، وكذلك مسعناه، وُضبط يف بعضها ابلكسر.
 قال البخاري:

بـْرَ  بـَْعَض النَّخَّاِسَني ُيَسمِّي آِريَّ ُخَراَساَن َوِسِجْسَتاَن، فـَيَـُقوُل: َجاَء َأْمِس ِمْن  اِهيَم: ِإنَّ َوِقيَل ِإلِ
 ُخَراَساَن، َجاَء اليَـْوَم ِمْن ِسِجْسَتاَن، َفَكرَِهُه َكَراِهَيًة َشِديَدًة.

اسني ا من النَّخَّ قيل: إن �سً «هذا التعليق رواه أبو بكر، عن ُهَشيم، عن مغرية، عنه بلفظ: 
أصحاب الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابِّه خراسان وِسِجستان، مث �يت السوق فيقول: 

 ».جاءت من خراسان وسجستان، فكره ذلك إبراهيم
إن بعض «ورواه ِدْعِلج، عن حممد بن علي بن زيد، َحدَّثنا سعيد بن قيس، َحدَّثنا هشيم، ولفظه: 

 ».نالنَّخَّاسني يسمي آريه خراسا
بفتح اهلمزة والراء، على » َأَرى«ُقرُقول: (آِريَّ) كذا قيده ُجلُّ الرواة، ووقع للَمرَوزي: وقال ابن 

 مثال: دعا، وليس بشيء.
 بضم اهلمزة، وهو أيًضا تصحيف.» ُأرى«ووقع أليب ذر: 
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يف األرض،  واآلري: مربط الدابة، ويقال: معلفها، قاله اخلليل، قال األصمعي: هو حبل يدفن
آترى ابملكان إذا أقام به، قال ويرتك طرفه تربط به الدابة، وأصله من احلبِس واإلقامِة، من قوهلم: 



 الراعي:
 وقد فخروا حبملهم عليه ... ..............

 ............ على بعد وخري فوارس للخيل فينا
 وقاص أاب اهليَّاج األسدي أمر سعد بن أيب«وعند التارخيي عن الشعيب وزيد بن وهب وغريمها: 

فاختطوا من رواء السهام، فكان املسلمون  والسائب بن األقرع أن يقسما للناس ـ يعين الكوفة ـ
 ».يعلفون إبلهم ودواهبم يف ذلك املوضع حول املسجد فسموه اآلري

م هبذه األمساء ليدلِّس وا على ومعىن ما أراد البخاري: أن النخاسني كانوا يسمون مرابط دواهبِّ
ها املشرتي، املشرتي بقوهلم: كما جاء من خراسان أو سجستان يعنون مرابطها، فيحرض علي

 ويظن أ�ا طرية اجللب.
 ».دواهبم«لفظة: » آري«وأرى أنه نـََقَص يف األصل بعد لفظه: 

وقال ابن التني: ُضِبَط يف بعض الكتب بفتح اهلمزة وسكون الراء، ويف بعضها ابملد وكسر الراء 
 شديد الياء.وت

 قال:
 ُع ِسْلَعًة يـَْعَلُم َأنَّ هِبَا َداًء ِإالَّ َأْخبَـَرُه.َوقَاَل ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر: الَ حيَِلُّ ِالْمِرٍئ يَِبي

هذا التعليق املوقوف ذكره ابن ماجه مسنًدا فقال: َحدَّثنا ابن بشار، قال: َحدَّثنا وهب بن جرير، 
ب حيدِّث عن يزيد بن أيب حبيب، عن عبد الرمحن بن ُمشاسة، عن َحدَّثنا أيب، مسعت حيىي بن أيو 

 ت رسول هللا صلَّىعقبة بن عامر، مسع
املسلم أخو املسلم, ال حيل ملسلم ابع من أخيه بيًعا وبه عيب إال بيَّنه «ُهللا عليه وسلَّم يقول: 

 ».له
ى ُهللا عليه وسلَّم وعنده أيًضا من حديث مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة مسعت النيب صلَّ 

 ».تزل املالئكة تلعنه من ابع بيًعا مل يبينه مل يزل يف مقِت هللا، ومل«يقول: 
ال حيل ألحد أن يبيَع شيًئا إال بنيَّ ما فيه، وال حيل ملن علم ذلك «وعند احلاكم صحيح اإلسناِد: 

 ».إال بينه
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 ».عهدة الرقيق أربع ليال«ويف لفظ صحيح اإلسناد: 
 ».ال عهدة فوق أربع«ويف لفظ: 
تصنيف حممد بن أسلم قاضي مسرقند قال: َحدَّثنا علي بن إسحاق، أخرب� » الراب«ويف كتاب 



ا مسلٍم «موسى بن عمري، عن مكحول، عن أيب ُأمامة قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  أميُّ
 ».اسرتسَل إىل مسلم فغبنه، كان غبُنه ذاك رابً 

 ر.لباب �يت يف ابب كم جيوز اخلياوحديث ا
 اَبُب بـَْيِع اخلِْلِط ِمَن التَّْمرِ 

َباُن، َعْن َحيَْىي، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب َسِعيٍد قَاَل:  - 2080 ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّثنا َشيـْ ُكنَّا «َحدَّ
فـََقاَل النَِّيبُّ صلَّى هللاُ عليه  ا نَِبيُع َصاَعْنيِ ِبَصاٍع،نـُْرَزُق َمتَْر اجلَْمِع، َوُهَو اخلِْلُط ِمَن التَّْمِر، وَُكنَّ 
 ]2080[خ ». وسلَّم: َال َصاَعْنيِ ِبَصاٍع، َوالَ ِدْرَمهَْنيِ ِبِدْرَهمٍ 

قال ابن بطَّال: فقه هذا الباب أن التمر كلَّه جنٌس واحد رديُئه وجيُِّده، ال جيوز التفاضل فيشيء 
جلنِس الواحد منه التفاوت وال النسيئة ِر مجيُع الطعام، فال جيوز يف امنه، ويدخل يف معىن التم

إبمجاع، فإذا كا� جنسني جاز فيهما التفاضل ومل جتز النسيئة، هذا حكم الطعام املقتات كله عند 
 مالك.

 وعند الشافعي: الطعام كله املقتات وغري املقتات.
 وعند أيب حنيفة: الطعام املكيل واملوزون.

رمي الشيِء فال حرج عليه حىت يعلمه، والبيع إذا وقع يف احلديث أيًضا من مل يعلم بتحقال: و 
 ».من عمل عمًال ليس عليه أمر� فهو َردٌّ «حمرًما فهو مردود؛ لقوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

و و (اجلَْمِع): هو اخللط من التمر، قال األصمعي: هو كل لون من التمر ال يعرف امسه، وقيل: ه
 نوع رديء، وقيل: هو املختلط.

 وعن املطرِّز: هو خنل الدَّْقل، يعين: متر الدُّوم، كذا ذكره عياض.
 وقال ابن ُقرُقول: هو متٌر من متِر النخل رديٌء �بس.

للمطرِّز: اجلمع: الدَّْقل، ألنه جيمع من متر مخسني خنلة، واخللط من التمر » املغرب«والذي يف 
 ألوان جمتمعة.
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يقال: ما أكثر اجلمع، ويف أرض بين فالن للنخل الذي خيرج من النوى وال » املوعب«ويف 
 يعرف.

 فقد ثبت رجوعه عنه.» ال راب إال يف النسيئة«وأما قول ابن عباس: 
قلت أليب عبد هللا: التمر ابلتمر وزً� بوزن؟ [قال: ال]، »: «سننه«وذكر أبو بكر األثرم يف 

 إمنا أصل التمر الكيل.ولكن كيًال بكيل، 



قلت أليب عبد هللا: صاع متر بصاع واحد التمرين يدخل يف املكيال أكثر؟ فقال: إمنا هو صاع 
 ».بصاع، أي جائز

 ِم َواجلَزَّارِ اَبُب َما ِقيَل ِيف اللَّحَّا
ثـََنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص، َحدَّثنا َأِيب، َحدَّثنا اَألْعَمُش، حدَثِين َشِقي - 2081 ٌق، َعْن َأِيب َمْسُعوٍد َحدَّ

َجاَء رَُجٌل ِمَن األَْنَصاِر يُْكَىن َأاَب ُشَعْيٍب، فـََقاَل ِلُغَالٍم لَُه َقصَّاٍب: اْجَعْل لنا َطَعاًما َيْكِفي «قَاَل: 
َعَرْفُت ِيف َوْجِهِه  َسًة، فَِإّينِ ُأرِيُد َأْن َأْدُعَو النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َخاِمَس َمخَْسٍة، فَِإّينِ َقدْ مخَْ 

 اجلُوَع، َفَدَعاُهْم، َفَجاَء َمَعُهْم رَُجٌل، فـََقاَل النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ِإنَّ َهَذا َقْد تَِبَعَنا، فَِإنْ 
[خ ». ُت َلهُ َت َأْن أَتَْذَن َلُه فَْأَذْن َلُه، َوِإْن ِشْئَت َأْن يـَْرِجَع رََجَع، فـََقاَل: َال، َبْل َقْد َأِذنْ ِشئْ 

2081[ 
، وملَّا رواه النسائي من حديث شعبة عن احلكم، عن أيب وائل قال: هذا »قد اتبعنا«ويف رواية: 

 ألعمش.خطأ، وليس هذا من حديث احلكم إمنا هو من حديث ا
 قال القرطيب: اللحام هو اجلزار والقصاب، على قياس قوهلم: عطار ومتار للذي يبيع ذلك.

 َمخَْسٍة) أي أحد مخسة، وفيه دليلوقوله: (َخاِمَس 
 على ما كانوا عليه من شدَّة العيش ليتوفَّر هلم األجر، وهذا التابع كان ذا حاجة وفاقة وجوع.
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واستئذان صاحب الدعوة بيان حلاله وتطييب لقلب املستأذن، ولو أمره إبدخاله معهم لكان له 
ان عنده طعام اثنني من ك«أمرهم بذلك، وقال: ذلك، فإنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قد كان 
، والوقت كان وقَت فاقٍة وشدَّة، وكانت املواساة »فليذهب بثالث، أو رابع فليذهب خبامس

واجبة إذ ذاك، ومع ذلك فاستأذن صاحَب املنزل تطييًبا لقلبه وبياً� للمشروعيَّة يف ذلك، إذ 
 األصل أن ال يتصرف يف ملك أحٍد إال إبذنه.

 ذن له إن مل يرتتب على حضوره مفسدة.تحبُّ لصاحب الطعام أن �ويس
 قال ابن التني عن الداودي: جائز أن يقول: خامس مخسة، وخامس أربعة.

وعن املهلَّب: إمنا صنع طعام مخسٍة لعلمه أن النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم سيتبعه من أصحابه 
 غريُه.

 مع نفِسه غريَه. وفيه: من األدِب أن ال يُدِخَل املدعوُّ 
 : كراهية طعام الطفيلي؛ ألنه غري مأذون له.وفيه

وقيل: إمنا استأذن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم للرجل؛ ألنه مل يكن بينه وبني القصاب من املودَّة ما 



ور: كان بينه وبني أيب طلحة، إذ قام هو ومجيع من معه، وقد قال هللا تعاىل: {َأْو َصِدْيِقُكْم} [الن
61.[ 

 ».ابب الرجل يتكلف الطعام إلخوانه«هذا يف كتاب األطعمة:  وبوَّب البخاري
رُّ يف ذلك أن هذا قال لغالمه:  اصنع «قال ابن املنري: ومل يرتجم لذلك حبديث أيب طلحة، والسِّ

م فكان نيته يف األصالة التحديد، وهلذا مل �ذن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّ » يل طعاًما خلمسة
و شعيب، وقد عرفت أن التحديد ينايف الربكة، واالسرتسال الذي يعلمه للسادس حىت أذن له أب

 أبو طلحة يالئم الربكة، والتحديد يف الطعام حال املتكلف.
أو علم صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن أاب طلحة ال يكره ذلك، أو يقول: إمنا أطعم هؤالء من بركته ال 

ه مل يبَق له فيه حق، والذي دعا إىل منزله يف يقول: إنه ملا أرسله إليمن طعام أيب طلحة، أو 
 العرف إذا بقي شيء يكون لصاحب املنزل فلذلك استأذنه.

 وفيه: احلكم ابلدليل لقوله: (ِإّينِ َعَرْفُت ِيف َوْجِهِه اجلُوَع).
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وإن كان يف اجلزارة شيء من  وفيه: أكل اإلمام والعامل والشريِف طعام اجلزَّار. قال ابن بطال:
 ته إذا كان عدًال.الضعة؛ ألنه ميتهن فيها نفسه، وأن ذلك ال ينقصه وال يسقط شهاد

 الباابن تقدما.
 اَبُب آِكِل الرِّاَب َوَشاِهِدِه وََكاتِِبهِ 

ِذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اَملسِّ ... َوقـَْوِلِه تـََعاَىل: {الَِّذيَن �َُْكُلوَن الرِّاَب َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَّ 
 ].275[البقرة:  } مث ذكر اآلية إىل قوله: {َخاِلُدوَن}

قال اإلمام أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري: َحدَّثنا أبو َمْيَسرة، َحدَّثنا أبو بكر بن 
جبري يف قوله تعاىل: {الَِّذيَن أيب شيبة، َحدَّثنا جرير، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن 

 ».ُخيَنقُ يُبَعُث يوم القيامة جمنوٌن «�َُْكُلوَن الرِّاَب} قال: 
آكل الراب يُعَرُف يوم القيامة كما «وحدثنا زكر�، َحدَّثنا إسحاق، قال: وُحدِّثُت عن أيب حيَّان: 

 ».يُعَرُف اجملنون يف الدنيا
: اجلنون«اط، عن السُّدِّي: وعن إسحاق، قال: َحدَّثنا عمرو، عن أسب  ».املسُّ

رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ويف كتاب أيب الفضل اجلوزي من حديث أابن عن أنس قال 
�يت آكل الراب يوم القيامة ُخمبًَّال جير ِشقَّه، مث قرأ: {َال يـَُقْوُمْوَن ِإالَّ َكَما يـَُقْوُم الَِّذْي يـََتَخبَّطُُه «

} [البقرة: الشَّْيطَاُن مِ   ].572َن اْلَمسِّ



 وع يُعَرفون بذلك عند أهل املوقف.املعىن أ�م يقومون يومئٍذ ُخمبَّلَني كاملصر »: الكشاف«ويف 
وقيل: خيرج الناس من األجداث يوفضون إال أكلَة الراب، فإ�م ينهضون ويسقطون كاملصروع؛ 

 اض.ألن أكل الراب َراَب يف بطو�م فأثقلهم، فعجزوا عن اإليف
من الشيطان  املسُّ «قال ابن املنذر: َحدَّثنا علي بن عبد العزيز، َحدَّثنا األثرم، عن أيب عبيدة: 

 ».واجلن، وهو اللََّمم
 آكل الراب يُبَعثُ «البن أيب حامت عن سعيد عن ابن عباس: » التفسري«ويف كتاب 

 ».يوم القيامة جمنوً� ُخيَنقُ 
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 والربيع بن أنس ومقاتل مثُل ذلك. قال: وروي عن عوف بن مالك
حملمد بن أسلم السمرقندي: َحدَّثنا علي بن إسحاق، عن يوسف بن عطية، » الراب«ويف كتاب 
عان، عن جماهد، عنه يف قوله تعاىل: {اتـَُّقوا اهللَّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّاَب} [البقرة: عن ابن مس

 ».حاَرَب َهللا، ومن حارب هللا فهو عدوٌّ هلل ولرسولهفمن كان من أهل الراب فقد «]. قال: 872
بيه، عن جدِّه، عن أيب وحدثنا علي بن إسحاق، أخرب� حيىي بن املتوكِّل، َحدَّثنا أبو عبَّاد، عن أ

 ».الّراب اثنان وسبعون ُحواًب، أد�ها اباًب مبنزلِة الناكح أمه«هريرة يرفعه: 
حترمي الراب وعلى أنه من الكبائر، وقيل: إنه كان حمرًما يف  وقال املاوردي: أمجَع املسلمون على

 مجيع الشرائع.
ال حيل، ليست الز�دة يف وجه البيع نظري وعن احلُويف: ملا سووا بني البيع والراب قال هلم: هذا 

الز�دة يف وجه الراب؛ ألين أحللت البيع وحرمت الراب، واألمر أمري واخللق خلقي، أقضي فيهم 
 ء، وأتعبَّدهم مبا أريد، ليس ألحد أن يفرِّق يف حكمي، وال أن خيالف أمري.ما أشا

 ن النصَّ ال يُعاَرُض ابلقياس.وأيًضا إن ما ذكروا معارض للنص ابلقياس، وهذا مدفوع؛ أل
وذكر القفال الفرَق بني الراب والبيع فقال: من ابع ثواًب يساوي عشرًة بعشرين يعين فالثوب مقابل 

لما حصل الرتاضي على هذا املقابل صار كلُّ واحد منهما مقابًال لآلخر يف املالية، العشرين، ف
لعشرة ابلعشرين فقد أخذ العشرة الزائدة من فلم يكن أخًذا من صاحبه بغري عوض، أما إذا ابع ا

غري عوض، وال ميكن أن يقال: إن عوضه هو اإلمهال يف مدة األجل؛ ألن اإلمهال ليس ماًال وال 
 يشار إليه حىت جيعل عوًضا عن العشرة الزائدة، فظهر الفرق بني الصورتني. شيًئا
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اختلفوا يف هذه اآلية، فقيل: إ�ا من عموم القرآن العظيم الذي »: تفسري ابن النقيب«ويف 
، وهو الصحيح، وقيل: إ�ا من اجململ، وقيل: إ�ا داخلة يف الع موم واجململ، فيكون عموًما ُخصَّ

 ه التخصيص، وجممًال حلَقه التفسري؛ الحتمال عمومهما وإمجاهلما.دخلَ 
 واخُتِلَف يف عقد الراب، هل هو مفسوخ ال جيوز حبال؟ أو بيع فاسد

 إذا أزيل فساده صح بيعه؟
يفسده فجمهور العلماء على أنه بيع مفسوخ، وقال أبو حنيفة: هو بيع فاسد، إذا أزيل عنه ما 

 انقلب صحيًحا.
 بخاري حديث عائشة املذكور قبل يف كتاب الصالة:مث ذكر ال
َلمَّا أنزَلْت آِخُر سورة البَـَقَرِة قـََرَأُهنَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِيف املَْسِجِد، مثَُّ َحرََّم « - 2084

 ]2084[خ ». التَِّجارََة ِيف اخلَْمرِ 
ِبِه َوَشاِهِدِه) ومل �ت على الكاتب (اَبُب آِكِل الرِّاَب وََكاتِ وقال ابن التني: قال أبو عبد هللا: 

 والشاهد بشيٍء.
وقال ابن بطال: أكل الراب من الكبائر، متوعد عليه، وأما شاهداه وكاتبه فإمنا ذكروا مع آكله، 

ألن كلَّ من أعاَن على معصية فهو شريك يف إمثها بقدر سعيه وعمِله إذا عملها، فكان يلزم 
شاهد أن ال يشهد إال على جائز إذا علموا ذلك، فكل واحد كاتب أال يكتب ما ال جيوز، والال

 له حظ من اإلمث، أال ترى أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مل يشهد لبشر ملا تبني له إيثاره للنعمان.
عن آكَل الراب أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ل«وقد روى معمر، عن الزهري، عن ابن املسيب: 

 فسوَّى بينهم يف اإلمث، وهلذا ترجم البخاري هبذه الرتمجة. انتهى كالمه. »وموكله وشاهَده
لعَن «ولقائل أن يقول: كأنَّ البخاري أراَد ابلرتمجة ما رواه الرتمذي من حديث ابن مسعود: 

وقال: حسن صحيح، وخرَّجه » رسوُل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم آكَل الرِّاب وموكَله وشاهديه وكاتَبه
 ».إذا علموا به«بز�دة: » صحيحه«حبان يف  ابن

 ويف مسلم عن جابر حنوه.

)1/59( 

 

آكل الراب وموكله وشاهداه وكاتُبه إذا «ومن حديث احلارث بن سويد عن ابن مسعود يرفعه: 
 ».يامةعلموا ذلك ملعونون على لساِن حممٍد صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يوَم الق

من حديث أيب إسحاق، عن احلارث، عن » الراب«يف كتاب وعند حممد بن أسلم السمرقندي 
لعن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم صاحب الراب وآكَله وكاتَبه وشاهَده واحمللَّ «عليٍّ قال: 



 ».واحمللل له
 وهذه األحاديث أشهر وأسند مما ذكره مرسًال.

 وحديث مسرة تقدم.
 وِكِل الرِّابَ اَبُب مُ 

ُتْم ُمْؤِمِنَني} إىل قوله: {َوُهْم الَ ِلَقْوِل هللا جلَّ  : {اتـَُّقوا اهللََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّاَب ِإْن ُكنـْ وعزَّ
 ].278يُْظَلُموَن} [البقرة: 

ن قرأُت على املسند أيب النون اجلَودري، عن النهري، عن أيب الفضل ... ، عن أيب احلسن علي ب
ر، أخرب� حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن جعفر، أخرب� أبو عمرو بن محدان، أخرب�  أمحد املفسِّ

أبو يعلى، َحدَّثنا أمحد بن األخنس، َحدَّثنا حممد بن ُفضيل، َحدَّثنا الكليب، عن أيب صاحل، عن 
بين املغرية من  بلغنا أن هذه اآلية نزلت يف بين عمرو بن عوف من ثَقيف، ويف«ابن عباس قال: 

املغرية يُربون لَثقيف، فلما أظهر هللا جلَّ وعزَّ رسوَله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم  بين خمزوم، كانت بنو
على مكة وضَع يومئذ الراب كلَّه، فأتى بنو عمرو وبنو املغرية إىل عتَّاب بن ُأَسيٍد وهو على مكة 

صوحلنا وضع عن الناس غري�، فقال بنو عمرو: فقال بنو املغرية: ما ُجعلنا أشقى الناس ابلراب، 
على أن لنا راب�، فكتب َعتَّاٌب يف ذلك إىل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فنزلت هذه اآلية 

 ]».279واليت بعدها: {فَْأَذنـُْوا ِحبَْرٍب ِمَن هللاِّ َوَرُسْوِلِه} [البقرة: 
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ا� قد أسلفا يف نزلت يف العبَّاس بن عبد املطلب وعثمان بن عفَّان، وك«وقال عطاء وعكرمة: 
في عيايل إن أنتما أخذمتا التَّمر، فلما حضر اجلذاذ قال هلما صاحب التمر: ال يبقى يل ما يك

را النصَف وأضعف لكما؟ ففعال، فلما حلَّ  حظَّكما كلَّه، فهل لكما أن أتخذا النَّصف وتؤخِّ
امها عن ذلك، وأنزل هللا جلَّ وعزَّ األجُل طلبا الز�دة، فبلَغ ذلك النيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فنه

 ».هذه اآلية، فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أمواهلما
نزلت يف العباس وخالد بن الوليد، وكا� شريكني يف اجلاهلية ُيسِلفان ابلراب، «وقال السُّدِّيُّ: 

نيب صلَّى ُهللا فجاء اإلسالم وهلما أمواٌل عظيمة يف الراب، فأنزل هللا جلَّ وعزَّ هذه اآلية، فقال ال
عه راب العباس بن عبد أال إن كل راب من راب اجلاهلية موضوع، وأول راب أض«عليه وسلَّم: 

 ».املطلب
 نزلت ِيف أربعة»: «تفسري مقاتل«ويف 

 ».إخوة من ثَقيف: مسعود وحبيب وربيعة وعبد �ليل، كانوا يداينون بين املغرية بن خمزوم



 ».نزلت يف العباس ورجل من بين املغريِة وكا� شريكني«عن السدي: » تفسري الطربي«ويف 
 وقال البخاري:

 بَّاٍس: َهِذِه آِخُر آيٍَة نـََزَلْت َعَلى رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم.قَاَل اْبُن عَ 
هذا التعليق رواه مسنًدا يف التفسري فقال: َحدَّثنا قبيصة، َحدَّثنا سفيان، عن عاصم، عن الشعيب، 

 ».خر آية نزلت آية الرابآ«عنه: 
ة نزلت: {َواتـَُّقْوا يـَْوًما تـُْرَجُعْوَن ِفْيِه آخر آي«قال ابن التني عن الداوودي: رُِوَي عن ابن عباس: 

». ]. قال: فإمَّا أن يكون وهم من الرواية لقرهبا منها، أو غري ذلك280ِإَىل هللاِّ} [البقرة: 
 انتهى.

 أن يقال لكلٍّ منهما آخر آية. هااتن اآليتان نزلتا مجلًة، فصحَّ 
َ النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّ   م بعد نزوهلا بسبع ليال.وقال مقاتل: تويفِّ

 وقال ابن جريج: بتسع.
 وعند ابن اجلوزي عن ابن عباس: أبحد ومثانني يوًما.
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 الكتاب : التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح للحافظ مغلطاي

 ].672وروي عن الرباء: أن آخر آية نزلت: {َيْستَـْفتُـْوَنَك ُقِل هللاُّ يـُْفِتْيُكْم ِيف اْلَكَالَلِة} [النساء: 
 ].821آخر آية نزلت: {َلَقْد َجاءَُكْم َرُسْوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم} [التوبة: وقال أيب بن كعب: 

ِفْيِه ِإَىل هللاِّ} إمنا نزلت يوم النحر مبىن يف حجة َن وقيل: إن قوله تعاىل: {َواتـَُّقْوا يـَْوًما تـُْرَجُعوْ 
 الوداع.

 فالن على فالن، إذا زاَد اإلرابء الز�دة على الشيء، يقال منه: أرىب»: تفسريه«وقال الطربي يف 
عليه، يُريب إرابًء، والز�دة هي الراب، وراب الشيء، إذا زاد عما كان عليه فعُظم، فهو يربو رَبـًْوا، 

يل للرابية رابيًة لز�دهتا يف الِعَظِم واإلشراف على ما استوى من األرض مما حوهلا، من ا قوإمن
 قومه، يراد أنه يف رِفعٍة وشرف منهم. قوهلم: راب يربو، ومن ذلك قيل: فالن يف رابء

ه زائًدا، فإمنا قيل ريب: للم وأصل الراب، اإل�فة والز�دة، مث يقال: أرىب فالن، أي أ�ف غريَه وصريَّ
ُمْربًيا؛ لتضعيفه املاَل الذي كان له على غرميه حاًال، أو لز�دته عليه فيه بسبب األجل الذي 

 يؤخره
كان قبَل حلِّ دينه عليه، ولذلك قال: {َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا   إليه فيزيده إىل أجله الذي

 ].131 الرِّاَب َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة} [آل عمران:
ومبثل الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل: جماهد وقتادة وسعيد بن جبري والربيع والضحاك 

 والسُّدِّي وغريهم.
 ب الراب ابلواو على لغة من يفخم.وقال الزََّخمْشري: كت

وعن الثعليب: كتبوه يف املصحف ابلواو؛ وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته ابلياء، بكسر أوله، 
 البصريون.ذلك وغلطهم يف 

وقال الفراء: إمنا كتبوه ابلواو؛ ألنَّ أهَل احلجاز تعلَّموا اخلط من أهل احلرية، ولغتهم الربو، 
 ى لغتهم، وكذا قرأه أبو السماك العدوي.مضموم، فصورُة اخلطِّ عل

، بفتح الراء وضم الباء وجيعل »الرَّبُو«وزعم أبو احلسن طاهر ابن غلبون أن أاب السماك قرأ: 
 واًوا. معها
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وقال ابن قتيبة: قراءة أيب السماك وأيب السوار بكسر الراء وضم الباء وواو ساكنة، وقرأه احلسن 
 محزُة والِكسائي ابإلمالة، وقرأه الباقون ابلتفخيم. ابملد واهلمز، وقرأه

َية: أنت ابخليار يف كتبه ابأللف والواو والياء»: شرح املهذب«ويف  ، والرماء: ابملد وامليم، والرُّبـْ
 ابلضم والتخفيف لغة فيه.

ِمَن الرِّاَب} قوله تعاىل: {َوَذُروا َما بَِقَي » الناسخ واملنسوخ«وذكر أبو احلسن بن احلصار يف كتابه 
 الذي يتعلق هبذه اآل�ت من النسخ حكمان:

علَم ضرورة اخللق إىل املعاوضات، فهذه أحدمها: حترمي الراب، وذلك أبن نعلم اتريَخ نزول اآلية ون
ملا نزلت اآل�ت من آخر سورة البقرة يف «آلية مدنية، ويدل على اترخيها حديُث عائشة، قالت: ا

 ».عليه وسلَّم إىل املسجد فحرََّم التجارة يف اخلمرالراب خرج صلَّى ُهللا 
 عليه وسلَّم بعد مقَدِمه وهذه وصف حال شاهدهتا عائشة، وإمنا بىن هبا رسول هللا صلَّى هللاُ 

ومما بنيََّ ذلك أن اخلمر إمنا ُحّرِمت يف شهر ربيع األول من السنة الرابعة يف غزوة بين املدينة، 
ا، وذلك بعد اهلجرة أبربعة أعوام وأربع عشرة سنة من أول اإلسالم، النضري، فحرم التجارة فيه

حترمي الراب، اب وال حترميُه قبل نزول هذه اآل�ت يف ومل ينقل عنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إنكار الر 
�سخة ملا كان عليه يف اجلاهلية، ومن أول اإلسالم إىل هذه الغاية، ويدل عليه أن الراب غري 

عىن، وإمنا يُعَلُم ببيان هللا سبحانه وبياِن رسوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وقد ردَّ هللا جلَّ معقول امل
َا البَـْيُع ِمْثُل الرِّابَ وعزَّ قوَل من ق } أبن قال: {َوَأَحلَّ هللاُّ البَـْيَع َوَحرََّم الرِّاَب} فال فرق يف ال: {ِإمنَّ

ميه، وليس يف ذلك شيٌء يثبت إال ما كان ابملدينة، الصورة إال ما يرجع إىل حلِّه سبحانه وحتر 
 م اثبت وشرع متـََّبٌع.وإقرار النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إىل وقِت نزوِل اآل�ت حك
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َفَة:  - 2086 ثـََنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْوِن ْبِن َأِيب ُجَحيـْ ْبًدا رَأَْيُت َأِيب اْشتَـَرى عَ «َحدَّ
نـََهى النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َعْن َمثَِن الَكْلِب «اَمجه ـ َفَسأَْلُتُه فـََقاَل: َحجَّاًما ـ يعين فَكَسر حم

 ]2086[خ ». َوَمثَِن الدَِّم، َونـََهى َعِن الَواِمشَِة َواملَْوُشوَمِة، َوآِكِل الرِّاَب َوُموِكِلِه، َوَلَعَن املَُصوِّرَ 
 ».سر أيب حماَمجه، فقلت: أتكسرها؟اشرتى أيب عبًدا حجاًما، فك«اود: عند أيب د
 ».أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم �اين عن مثن الدم«ويف لفظ: 

قال املهلب: هذه األشياء املنهي عنها يف هذا احلديث خمتلفة األحكام، فمنها على سبيل التنزُّه، 
عة والسقوط يف بيعه، ومنها روه غري حمرم، وإمنا ُكرَِه للضَّ مثل كسب احلجام ومثن الكلب، وهو مك



ٌ مثل الراب، وإمنا اشرتى أبو ُجَحيفَة الغالم ليخلص من إعطاء احلجام ُأجرَة حجمه؛  حرام بنيِّ
 خشيَة أن يواقع �َي النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم تورًعا وتنزًها.

مث ُنِسَخ،  جام حيتمل أن يكون يف بدء اإلسالمقال ابن بطال: والنهي عن مثن الكلب وكسب احل
أال ترى أنه أابَح االصطياَد ابلكلب فكان كسائِر اجلوارح يف جواِز بيعه، وكذا ملا أعَطى احلجاَم 

 أجره كان �سًخا ملا تقدَّم.
 وقال ابن التني: قال كثري من العلماء: إن احلجَّام جائز له وسائغ أخذ

عن مثن الدم، أي السائل الذي حرمه ائر الصناعات، وقالوا: معىن �يه األجر ابلبناء وغريه من س
 هللا.

وقال: وقال أبو حنيفة: أجرة احلجام من ذلك، أي: ال جيوز أخذه، وهو قول أيب هريرة 
والنخعي، واعتلُّوا أبنه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم �ى عن مهر البغي وكسب احلجَّام، فجمع بينهما، 

 م إمجاًعا، فكذلك كسب احلجام.ومهر البغي حرا
لوا: إن اإلجارَة عند مجيع األئمة ال تصح إال على معلوم، ومدة معلومة، واحلجَّام يعمل على وقا

 غري هذين فأجرته فاسدة.
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وقال آخرون: كسُبه على احلجامة غري طيِّب، وهو حالل على أخذ الشَّعر، وهو قول عطاء، 
 ذا رأى الشَّعر قبل ذلك.وعليه أ�ا إجارة جائزة إ

ُمحَتِجم إعطاُء احلجام األجَر، وال جيوز للحجام أخذها، رواه ابن جرير عن وقال آخرون: جيوز لل
أيب ِقالبة، وعلَُّته أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أعطى احلجاَم أجره، فجائز هلذا االقتداء ابلنيب 

ير، إال حجَّام أخذها للنهِي عن كسبه، وبه قال ابن جر صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف أفعاله، وليس لل
أنه قال: إن أخذ األجرة رأيُت له أن يعلَف به �ضَحه ومواشيه وال �كله، فإن أكَله مل أر أنه 

 أكله حراًما.
قال األكثرون: ال حيرم أكُله ال على احلرِّ وال على العبد، وهو مذهب »: شرح املهذب«ويف 

 أمحد املشهور.
اعلفه «ى احلرِّ دون العبد حلديث حميصة: رواية عنه، وقال هبا فقهاء احملدثني: حيرم علويف 

 ».�ضحك ورقيَقك
وذكر ابن اجلوزي: أن أجَر احلجام كره ألنه مما يُعني به املسلم أخاه إذا احتيج إليه فال ينبغي 

 للمسلم أن �خذ من أخيه على ذلك أجًرا.



 ]276ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم} [البقرة:    َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َوهللا َال حيُِبُّ اَبٌب: {َميَْحُق هللا الّرابَ 
الراب وإن كثر فإىل «عن ابن مسعود أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: » تفسري الطربي«يف 
 ».ُقلِّ 

له، وقال املهلَّب: سئل بعض العلماء عن هذه اآلية وقيل: حنن نرى صاحَب الراب يربو ما
يب الصدقات، مبعىن أن صاحبها جيدها مثل ُأُحٍد يوم وصاحب الصدقة رمبا كان ُمِقًال، فقال: ير 

القيامة، وصاحب الراب جيد عمَله ممحوقًا وإن تصدق به، أو وصل رمحه؛ ألنه مل يكتب له بذلك 
 حسنة، وكان عليه إمث الراب.

واآلخرة على عموم اللفظ، وذكر عبد قال ابن بطال: وقالت طائفة: إن الراب ميحق يف الدنيا 
 ».مسعنا أنه ال �يت على صاحب الراب أربعون سنة حىت ميحق«معمر أنه قال: الرزاق عن 
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وقوله: {ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم} قال الطربي: وهللا ال حيب كل ُمصرٍّ على كفٍر مقيم عليه، مستحل أكل 
 الراب وإطعامه.

�اه عنه من أكل الراب واحلرام وغري ذلك من معاصيه، ال ينزجر مث بربه، فيما {أَثِيٍم} متماد يف اإل
 عن ذلك، وال يرعوي عنه، وال يتعظ مبوعظة ربه اليت وعظه هبا يف تنزيله وآي كتابه.

ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، َحدَّثنا اللَّْيُث، َعْن يُوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، قال: قَالَ  - 2087 اْبُن  َحدَّ
ْعُت َرُسوَل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـَُقوُل: املَُسيِّ  َرَة قَاَل: مسَِ احلَِلُف َمَنفَقٌة «ِب: ِإنَّ َأاَب ُهَريـْ

ْلَعِة، َممِحَقٌة لِْلبَـرََكةِ   ]2087[خ ». ِللسِّ
حملاق قال ابن املنري: ذكر هذا احلديث كالتفسري لآلية؛ ألن الراب الز�دة، فقال: كيف جيتمع ا

؟ فبنيَّ ابحلديث أن اليمني مزيدة يف الثمن وممحقة للربكة منه، والربكة أمر زائد على والز�دة
 العدد، فتأويل قوله: {َميَْحُق هللا الرِّاَب} أي ميحق الربكة منه وإن كان عدده ابقًيا على ما كان.

قاضي أبو الفضل، ول: كذا قيد الو (َممِْحَقٌة): بفتح امليم وكسر احلاء ويصح بفتحها، قال ابن قُرقُ 
 قال: والذي أعرف بفتحها.

و (ُمنَـفَِّقٌة): قال ابن التني: مها بفتح امليم؛ أل�ا مفعلة من نفق وحمق، وعن ابن فارس: ويقال: 
 املُْمِحقة، وهو رديء، وقال النووي: مها بفتح أوهلما واثلثهما وسكون اثنيهما.

 ِيف البَـْيعِ اَبُب َما ُيْكَرُه ِمَن احلَِلِف 
َراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َعْن  - 2088 ثـََنا َعْمُرو ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّثنا ُهَشْيٌم، أخرب� الَعوَّاُم، َعْن ِإبـْ َحدَّ

يـُْعِط  هِبَا َما ملَْ َأنَّ رَُجًال َأقَاَم ِسْلَعًة َوُهَو ِيف السُّوِق، وَحَلَف اِبهلل َلَقْد َأْعَطى «َعْبِد هللا ْبِن َأِيب َأْوَىف: 



ا قَِليًال} [آل لُِيوِقَع ِفيَها رَُجًال ِمَن املُْسِلِمَني. فـَنَـَزَلْت: {ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اهللَِّ َوَأْميَاِ�ِْم َمثَنً 
 ]2088]. [خ 77عمران: 
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يف حديث األشعث  وعنده يف موضع آخر عن ابن مسعود عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم
 ».لَِّذيَن َيْشتَـُروَن} اآليةئ مسلم فنزلت: {ِإنَّ امن حلف على ميني يـَْقَتِطُع هبا مال امر «وسيأيت: 

 قال ابن أيب حامت عن أيب العالية: األليم املوجع يف القرآن كله.
 ويف.قال: وكذلك فسره سعيد بن جبري والضحاك ومقاتل وأبو قتادة وأبو مالك وأبو عمران احلُ 

عاين وذكر ابن التني وغريه: أن هذا الوعيد الشديد يف هذه اليمني الَغموس ملا مجعت من امل
الفاسدة، وكذا كذبه يف اليمني ابهلل تعاىل، وهو أصل ما حيلف به، وغرَّر املسلمني، واستحالل 

يلزمه من مال املشرتي ابلباطل وهو الثمن القليل الذي ال يدوم به يف الدنيا عوًضا عما كان 
 .تعظيم حق هللا تعاىل والوفاء بعهده والوقوف عند أمره، فخاب متَّجره وخسرت صفقته

 وحديث ابن مسعود موافق حلديث ابن أيب أوىف؛ ألن كليهما يف أخذ مال الناس ابلباطل.
 نزلت يف أيب رافع وكنانة بن أيب احلقيق وابن األشرف وحيي بن أخطب.»: تفسري الطربي«ويف 
نزلت يف �س من علماء اليهود أصابتهم «قال ابن عباس: »: فسري أيب القاسم اجلوزيت«ويف 

ؤوا إىل كعب بن األشرف، فسأهلم كعب عن النيب؟ فقالوا: نعم، هو رسول هللا، فقال  فاقة، فجا
كعب: لقد حرمتم خريًا كثريًا، كنت أريد أن أمريكم وأكسوا عيالكم، قالوا: فإنه ُشبِّه علينا ورجعوا 

 ».عمَّا قالوه، وزعموا أن بعَثه على غِري ما عندهم، ففرح كعب ومارهم، فنزلت
ي: قيل: نزلت يف الذين حرفوا التوراة، وقيل: فيمن حلف على سلعة، وقيل: فيمن وعند الزخمشر 

 حلف مييًنا فاجرة، والوجه: أن نزوهلا يف أهل الكتاب.
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ر حممد نهم كعب بن األشرف وابن صور�، كتموا أموقال ابن مقاتل: نزلت يف رؤوس اليهود؛ م
عرًضا من الدنيا ـ وخيتارون على  صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف التوراة، ويشرتون به مثًنا قليًالـ يعين

الكفر مبحمد مثًنا قليًال ـ يعين عرًضا من الدنيا يسريًا ـ مما يصيبون من سفلة اليهود من املآكل كل 
 ًدا حلبست عنهم تلك املآكل.عام ولو اتبعوا حمم

 اَبُب َما ِقيَل ِيف الصَّوَّاغِ 



 ».َال ُخيْتَـَلى َخَالَها« صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: َوقَاَل طَاُوٌس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: قَاَل النَِّيبُّ 
 ». اِإلْذِخرَ ِإالَّ «َوقَاَل الَعبَّاُس: ِإالَّ اِإلْذِخَر، فَِإنَُّه ِلَقْيِنِهْم َوبـُُيوهِتِْم، فـََقاَل: 

� معشر التجار! «عند احلاكم صحيًحا عن قيس بن أيب غرزة قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».شهد بيعكم اللغو واحللف، فشوبوه ابلصدقةإنه ي

وعنده أيًضا مصحح اإلسناد عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزُّرَقي، عن أبيه، عن 
التجار! [إن التجار] يبعثون يوم القيامة فجارًا إال من اتقى وبر � معشر «جده، يرفعه: 

 ».وصدق
جَّاَر هم الُفجَّار، فقالوا: � رسول هللا! أليس قد أحلَّ إن التُّ «وعن عبد الرمحن بن ِشْبل مرفوًعا: 

 وقال: صحيح اإلسناد.» هللا البيَع؟ قال: بلى، ولكنهم يغامزون فيأمثون، وحيدثون فيكذبون
 التعليقان تقدَّما عنده مسندان. هذان
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ثـََنا َعْبَداُن، أخرب� َعْبُد هللا، أخرب� يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخبَـَرِين َعِليُّ ْبُن  - 2089 َحدَّ
ِمَن املَْغَنِم، وََكاَن َكاَن ِيل َشاِرٌف ِمْن َنِصيِيب «َأْخبَـَرُه، َأنَّ َعِليًّا قَاَل: ُحَسْنيٍ، َأنَّ ُحَسْنيَ ْبَن َعِليٍّ 

َتِينَ ِبَفاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َأْعطَا ِين َشارِفًا ِمَن اخلُُمِس، فـََلمَّا َأرَْدُت َأْن أَبـْ
نُـَقاَع َأْن يـَْرحتََِل َمعِ هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َواعَ  ي، فـََنْأِيتَ إبِِْذِخٍر َأرَْدُت ْدُت رَُجًال َصوَّاًغا ِمْن َبِين قـَيـْ

 ]2089[خ ». ، َوَأْسَتِعَني ِبِه ِيف َولِيَمِة ُعُرِسيَأْن أَبِيَعُه ِمَن الصَّوَّاِغنيَ 
رفاي مناخان إىل جنب بينما أ� أمجع لشاِريفَّ من األقتاب والغرائر واحلبال، وشا«ويف لفظ: 

ذا أ� بشارفاي قد ُجبَّْت أسنمتهما، حجرة رجل من األنصار، أقبلت حني مجعت ما مجعت، فإ
 ، فلم أملكوبقرت خواصرمها وأخذ من أكبادمها

عيين حني رأيُت ذلك املنظر، وقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل محزة بن عبد املطلب، وهو يف 
 ، غنته قينة وأصحابه، فقالت يف غنائها:هذا البيت يف شرب من األنصار

 أال � محز للشرف النواء

)1/69( 

 

فوثب محزة إىل السيِف فأجبَّ أسنمتهما، وبقَر خواصرمها، وأخذ من أكباِدمها، قال علي: 
رثة، فعرف النيب صلَّى هللاُ فانطلقت حىت أدخل على النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وعنده زيد بن حا



م، عدا محزُة عليه وسلَّم يف وجهي الذي لقيت، فقال: مالك؟ فقلت: � رسول هللا! ما رأيت كاليو 
على �قيتَّ، فأجبَّ أسنمتهما، وبقَر خواصَرمها، وها هو ذا يف بيت معه شرب، قال: فدعا النيب 

ق ميشي، واتبعته أ� وزيد بن حارثة حىت جاء ى ُهللا عليه وسلَّم بردائه، فارتدى به، مث انطلصلَّ 
النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم البيت الذي فيه محزة، فاستأذن عليه، فأذن له، فإذا هم شرب، فطفق 

ُهللا عليه وسلَّم، مث يلوم محزة فيما فعل، فإذا محزة مثل، حممرة عيناه، فنظر محزة إىل النيب صلَّى 
مث صعد النظر، فنظر إىل وجهه، مث قال محزة: هل أنتم إال عبيد  صعد النظر، فنظر إىل ركبته،

مثل، فنكص رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم على  أليب؟ فعرف النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه
 ».عقبيه القهقرى، فخرج وخرجنا معه

 عليه وسلَّم من نصييب من املغنم يوم بدر، وكان النيب صلَّى هللاُ  كانت يل شارف«ويف لفظ: 
 ».أعطاين شارفًا من اخلمس

 ».أعطاين مما أفاء هللا عليه من اخلمس يومئذ«ويف لفظ: 
 ».وذلك قبل حترمي اخلمر«ويف لفظ: 

قال ابن بطال: مل خيتلف أهل السري أن اخلمس مل يكن يوم بدر. وذكر إمساعيل بن إسحاق 
 .لقاضي أنه كان يف غزوة بين النضري حني حكَّم سعًداا

قال: وأحسب أن بعضهم قال: نزل أمر اخلمس بعد ذلك، وقيل: إمنا كان اخلمس يقيًنا يف غنائم 
 مة حضرها سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.حنني، وهي آخر غني

 قال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول علي إىل أتويل. انتهى.
 ى ُهللا عليه وسلَّمر ابن إسحاق أن عبد هللا بن جحش ملا بعثه النيب صلَّ ذك
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نيمة، وهي أول يف السنة الثانية إىل خنلة يف رجب، وقتل عمرو بن احلضرمي وغريه واستاقوا الغ
وسلَّم اخلمس، وذلك قبل أن ه غنيمة، قسم ابن جحش الغنيمة، وعزل لرسول هللا صلَّى هللاُ علي

يفرض اخلمس، فأخََّر النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أمر اخلمس واألسريين، مث ذكر خروج النيب 
ألوىل وعزل اخلمس، فيكون صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إىل بدر يف رمضان فقسم غنائمها مع الغنيمة ا

وكان رسول هللا صلَّى «ويكون قوله:  ، يريد يوم بدر،»شاريف من نصييب من املغامن«قول علي: 
 ، يعين قبل يوم بدر من غنيمة ابن جحش.»ُهللا عليه وسلَّم أعطاين شارفًا قبل ذلك من اخلمس

ر؛ ألنه مل يكن قبل بنائه وقال ابن التني عن الداودي: فيه دليل أن آية اخلمس نزلت يوم بد
نة ثنتني من اهلجرة يف رمضان، وكان بفاطمة رضي هللا عنهما مغنم إال يوم بدر، وذلك كله س



 بناؤه بفاطمة بعد ذلك.
أنه تزوجها يف السنة األوىل، قال: ويقال: يف السنة الثانية على » خمتصره«وذكر أبو حممد يف 

 در.رأس اثنني وعشرين شهًرا، وهذا كان بعد ب
أحد، وقيل: وذكر أبو عمر عن عبد هللا بن حممد بن سليمان اهلامشي: نكحها علي بعد وقعة 

 تزوجها بعد بنائه بعائشة بسبعة أشهر ونصف.
 وقال ابن اجلوزي: بىن هبا يف ذي احلجة، وقيل: يف رجب، وقيل: يف صفر من السنة الثانية.

أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم غرََّم «ن عياش: ويف كتاب أيب زيد عمر بن شبة من رواية أيب بكر ب
 ».محزة الناقتني
 لعلماء على أن ما أتلفه السكران من األمواِل يلزمه ضمانُه كاجملنون.وقد أمجع ا

وأما السَّنام املقطوع إن مل يتقدَّم حنُر الناقتني فهو حرام إبمجاع، وحديثه يف كتاب السنن، وإن كان 
الل إال ما ُحِكَي عن عكرمة وإسحاق وداود: أنه ال حيل ذبيحة غاصب وال ذكَّامها فلحمهما ح

 متعدٍّ.
 ويف احلديث االستعانة ابليهود، وأن معاملتهم

 ال تكره وإن كان ماهلم خيالطه الراب.
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وقَينقاع: بفتح القاف وسكون الياء آخر احلروف، ويف نونه ثالث لغات: الضم والفتح والكسر، 
 ى إرادة احلي، وال يصرف على إرادة القبيلة.ويصرف عل

نقضوا ما بينهم وبني رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وحاربوا فيما بني بدر وأحد، وهم أول يهود 
 فحاصرهم النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم حىت نزلوا على حكمه.

وقد يذكَّر، وتصغريها بغري  والعُرس والعْرس: مهملة، اإلمالك والبناء، وقيل: هو طعامه خاصة،
 اء، إذ هو مؤنث على ثالثة أحرف، واجلمع: أعراس وعروسات.هاء، وهو �در؛ ألن حقَّه اهل

والعروس: نعت للرجل واملرأة، رجل عروس يف رجال أعراس، وامرأة عروس يف نسوة عرائس، 
 ذكره ابن سيده.

َس الرجل أبهِله إذا بىن عليها لألزهري: العرس طعام الوليمة، وهو من أعر » التهذيب«ويف 
 ة عرًسا، والعرب تؤنِّث العرس.ودخل هبا، وُتسمَّى الوليم

 ».املنتهى«وأبو املعايل يف » الكتاب املغيث«وكذا ذكره القزَّاز وابن فارس وصاحب 
العرس، مثل: طُيب، وتسكن العني، وعن الفراء واألصمعي وأيب زيد ويعقوب: »: املوعب«ويف 



اسم الطعام الذي  صغريها ُعريسي وُعريسة، وهو طعام الزفاف، والعرس مثل قرط:هي أنثى، وت
 يتخذ للعروس.

وقال ابن دريد: سألت أاب عثمان عن اشتقاق العروس؟ فقال: قالوه تفاؤًال من قوهلم: عرس 
 الصيب أبمه إذا ألفها.

ومعي «سن قال: ، قال ابن التني: عند أيب احل»ومعي صائغ«ويف كتاب الشرب عند البخاري: 
 ، قال: ومعناه طالع يدله على الطريق.»طالع

 ، قال ابن فارس: أفظع األمر وفظع أي اشتد، وهو مفظع وفظيع.»أفظعين«وقوله: 
وقال املهلب: فيه من الفقه: تضمني اجلنا�ت بني ذوي األرحام، والعادة فيها أن هتدر من أجل 

 القرابة، كما هدر علي قيمة الناقتني.
 ، قيل: أراد أن أابه جدهم»وهل أنتم إال عبيد أليب« وقوله:
 كالسيد، وقيل: كان مثًال فقال ما ليس جيًدا.  واألب

احتج هبذا بعض من يرى أن طالق السكران ال » قبل حترمي اخلمر«قال ابن اجلوزي: وقوله: 
 يقع.
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 فباطل ال أصل له وال يعرف. قال النووي: أما ما يقوله من ال حتصيل له أن السكر مل يزل حمرًما
 والبناء: الدخول ابلزوجة واألهل.

 دهم الدخول على أهله رفع قبًة أو بناًء يدخالن فيه.: أ�م كانوا إذا أراد أحفيه
عر الذي أنشده محزة، زعم أبو عبيد هللا املرزابين أنه لعبد هللا بن السائب جدِّ أيب السائب  والشِّ

 لت به.املخزومي، وأن القينة متثَّ 
 وقول البخاري:

 ]2090َحدَّثنا ِإْسَحاُق، َحدَّثنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد هللا. [خ  - 2090
 فذكر حديث ابن عباس املذكور يف احلج.

قال أبو نصر بن ماكوال وابن البيع: هو إسحاق بن شاهني الواسطي، وأكد ذلك قول 
 شاهني، َحدَّثنا خالد، فذكراه. اإلمساعيلي: َحدَّثنا ابن عبد الكرمي، َحدَّثنا إسحاق بن

 قال البخاري:
 َصاَغِتَنا َوقـُُبوِرَ�.َوقَاَل َعْبُد الَوهَّاِب، َعْن َخاِلٍد: لِ 

 هو حديث تقدم عنده مسنًدا قبل.



عن األصمعي: �قة شارف وشروف، قال سيبويه: مجع » املخصص«و (الشارف): قال يف 
 البازل ـ يعين خرج �هبا. الشارف: ُشُرف، والقول يف الشارف كالقول يف

 أبو حامت: شارفة.
 شارف، وعن يعقوب: شُرفت وشَرفت. واجلمع شوارف، وال يقال للبعري»: العني«صاحب 

 الشارف من اإلبل املسن واملسنة، واجلمع شرف وَشرف.»: احملكم«ويف 
 هي الناقة املسنة، وجتمع شرفًا وشوارف.»: اجلامع«ويف 

د يف و (النواء): ذكره أبو ال فقال: النواء، » املمدود املكسور أوله«عباس أمحد بن حممد بن والَّ
 قال: جزور �وية، وبعري �و، وقد نوت تنوي نًيا.السمان من اإلبل، ي

: الشحم، وقال غريه: الينِّ اللحم، بكسر النون » هتذيب«ويف  األزهري: قال أبو الدُّقَيش: الينِّ
 والينَّ الشحم.

 نوت نِواية وَنواية. وقد»: املخصص«ويف 
 اَبُب ِذْكِر الَقْنيِ َواحلَدَّادِ 
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، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن َأِيب الضَُّحى، َعْن  - 2091 ثـََنا اْبُن َبشَّاٍر، َحدَّثنا اْبُن َأِيب َعِديٍّ َحدَّ
ًنا ِيف اجلَاِهِليَِّة،«قَاَل:  َمْسُروٍق، َعْن َخبَّاٍب، ُتُه وََكاَن ِيل َعَلى الَعاِص ْبِن َواِئٍل َديْ  ُكْنُت قـَيـْ ٌن، فَأَتـَيـْ

َك أَتـََقاَضاُه، قَاَل: الَ ُأْعِطيَك َحىتَّ َتْكُفَر ِمبَُحمٍَّد صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فـَُقْلُت: الَ َأْكُفُر َحىتَّ ُميِيتَ 
َعَث، قَ  َرأَْيَت الَِّذي َكَفَر ُأوَتى َماًال َوَوَلًدا، فـَنَـَزَلْت: {َأفَـ اَل: َدْعِين َحىتَّ َأُموَت َوأُبـَْعَث، َفسَ هللا، مثَُّ تـُبـْ

 ]2091]. [خ 77آِبَ�تَِنا َوقَاَل َألُوتـََنيَّ َماال َوَوَلًدا} [مرمي: 
 ».وإين ملبعوث بعد املوت، فسوف أقضيك إذا رجعُت إىل مايل«ويف لفظ: 
 ري يف التفسري أبثر هذا احلديث:وقال البخا

 َعبَّاٍس: َهدًّا: أي َهْدًما. َوقَاَل اْبنُ 
عن أبيه قال: َحدَّثنا أبو صاحل، حدثين معاوية بن » تفسريه«واه ابن أيب حامت يف وهو تعليق ر 

 صاحل، عن علي بن طلحة، عنه.
: ألستم تزعموَن صاغ خباب للعاص شيًئا من احللل، فلما طلب منه األجر قال«وقال مقاتل: 

ميعاد ما بيننا الفضة والولدان؟ قال خباب: نعم، قال العاص: فأن يف اجلنة احلرير والذهب و 
 ».اجلنة

وعند الواحدي: قال الكليب ومقاتل: كان خباب قيًنا، وكان يعمل للعاصي بن وائل، وكان 



ل خباب: لست العاصي يؤخر حقَّه، فأاته يتقاضاه، فقال: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقا
: � خباب ما لك؟ ما كنت هكذا، وإن كنت حلسن مبفارقك حىت تقضيين، فقال العاصي

الطلب، قال: ذاك إذا كنُت على دينك، وأما اليوم فإين على اإلسالم، قال: أفلستم تزعمون أن 
رين حىت أقضيك يف اجلنة ـ استهزاء ـ  فو هللا إن  يف اجلنة ذهًبا وفضة وحريًرا؟ قال: بلى، قال: فأخِّ

 ذهًبا منك، فأنزل هللا تعاىل اآلية. انتهى. كان ما تقول حقًّا إين ألفضل فيها
 إال ما قدمته. فينظر.» تفسريه«كذا ذكره عن مقاتل، وليس يف 
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وزعم ابن العريب: أن من عنيَّ للكفر أجًال كائًنا فهو اآلن كافر إمجاًعا، فكيف يصدر مثل هذا 
ه؟ ومل يُرد خباب هذا؛ وإمنا لعن خباب، ودينه أصح وعقيدته أثبت وإميانه أقوى وآكد من هذا ك

أراد: ال تعطيين حىت متوت مث تبعث، أو أنك ال تعطيين ذلك يف الدنيا، فهنالك يؤخذ قسًرا 
 منك.

وقال أبو الفرج: ملا كان اعتقاد هذا املخاطب أنه ال يبعث َخاطََبُه على اعتقاده، فكأنه قال: ال 
 ى كفر؛ ألن الدار دار اآلخرة.قأكفر أبًدا، وقيل: أراد خباٌب أنه إذا بعث ال يب

 وقال الكليب: كان العاصي من ز�دة العرب.
، »ماًال َوولًدا«للفراء: حديث هشيم عن املغرية عن إبراهيم: أنه كان يقرأ: » املعاين«ويف كتاب 

ماله وولده إال «وكذلك حيىي بن واثب، ونصب عاصم الواو، وثقَّل يف كل القرآن، وقرأ جماهد: 
 نصب سائر القرآن.و ، »خسارًا

 والُولد والَولد: لغتان، وقيس جتعل الُولد مجًعا والَولد واحًدا.
للفارايب يف ابب (فـُْعل) بضم الفاء وتسكني العني: الُوْلد، لغة يف الَوَلِد، » ديوان األدب«ويف 

 ابب يفويكون واحًدا ومجًعا، وذكره أيًضا يف ابب (ِفْعل) بكسر الفاء وتسكني العني: الوِْلد، و 
 (فـََعل) بفتح الفاء والعني: الَوَلد.

الولد والولد ما ولد أً� ما كان، وهو يقع على الواحد واجلمع، والذكر واألنثى، »: احملكم«ويف 
 وقد جيوز أن يكون الُوْلد مجع َوَلد: كَوَثن َوُوثن، والولد كالولد وليس جبمع، والولد أيًضا الرهط.

 يضره مهنة صاغته إذا كان عدًال، قال أبو العتاهية: ويف احلديث: أن احلدَّاَد ال
 أال إمنا التقوى هو العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم

 وليس على حرٍّ تقيٍّ نقيصة إذا أسَّس التقوى وإن حاك أو حجم
 ».املعاين«والَقُني: هو الذي يصلح األسنة، واحلداد أيًضا يقال له القني، ذكره الزجاج يف 



القني: احلداد، وقيل: كل صانع قني، واجلمع أقيان وقيون، وقال: يقني قيانة صار »: احملكم«ويف 
 قيًنا، وقان احلديدة قيًنا عملها، وقان اإل�ء قيًنا أصلحه.
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 والتقني: التزين أبلوان الزينة.
 للمربد ما يوضح أن القني احلداد، قال جرير يعري الفرزدق:» الكامل«ويف 

 دل األداهمقني وابن القني ال قني مثله لفطح املساحي أو جلهو ال
وهذا التبويب فيه إشكال، حيث فرق بني القني واحلداد، وإن كنا ذكر� أن مجاعة فرقوا بينهما، 

 ولكن ليس يف احلديث ذكٌر إال ألحدمها، ويف بعض األصول: مل يذكر احلداد، ولعله الصواب.
 اَبُب ِذْكِر اخلَيَّاطِ 

ثـََنا َعْبُد هللا ْبُن يُوُسَف، أخرب� - 2092 َع أََنَس ْبَن َماِلٍك َحدَّ  َماِلٌك، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللا، مسَِ
ِإنَّ َخيَّاطًا َدَعا َرُسوَل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِلَطَعاٍم َصنَـَعُه، قَاَل أََنُس: َفَذَهْبُت َمَع «يـَُقوُل: 

رََّب ِإَىل َرُسوِل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َمَرقًا  عليه وسلَّم ِإَىل َذِلَك الطََّعاِم، فـَقَ َرُسوِل هللا صلَّى هللاُ 
َء ِمْن َحَوايلَِ الَقْصَعِة، قَ  ٌء َوَقِديٌد، فـََرأَْيُت النَِّيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يـَتَـتَـبَُّع الدُّابَّ اَل: فـََلْم ِفيِه ُدابَّ

َء ِمْن يـَْوِمِئذٍ َأَزْل ُأِحبُّ الدُّ   ]2092[خ ». ابَّ
 ».جعلُت ألقيِه إليه« ويف لفظ:

قال اخلطايب: فيه جواز اإلجارة على اخلياطة ردًّا على من أبطلها، بعلَِّة أ�ا ليست أبعيان مرئية 
وال صفات معلومة، ويف صنعة اخلياطة معىن ليس يف سائر ما ذكره البخاري من ذكر القني 

ضة فيما يستصنعه صاحب ألن هؤالء الصناع إمنا تكون منهم الصنعة احمل والصائغ والنجار؛
 احلديد واخلشب والذهب والفضة، وهي أمور من صنعة توقف على حدها وال خيلط هبا غريها.
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واخلياط إمنا خييط الثوب يف األغلب خبيوط من عنده، فيجتمع إىل الصنعة اآللة، واحد منهما 
كذلك هذا يف اخلرَّاز خر اإلجارة، وحصة أحدمها ال تتميز من األخرى، و معناه التجارة واآل

والصبَّاغ إذا كان خيرز خبيوطه ويصبغ هذا بصبغه على العادة املعتادة فيما بني الصناع، ومجيع 
ذلك فاسد يف القياس، إال أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وجدهم على هذه العادة أول زمن 

ل من موضع القياس، والعمل به ريها، إذ لو طولبوا بغريها لشق عليهم، فصار مبعز الشريعة فلم يغ



 ماض صحيح ملا فيه من اإلرفاق.
وفيه داللة على تواضعه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إذ أجاب دعوَة اخلياط وشبِهه، وقد اختلف يف 

 : هي مندوب إليهم.إجابة الدعوة: فمنهم من أوجبها، ومنهم من قال: هي سنة، ومنهم من قال
ُء: ذكره ابن والد  ، فقال: الدابء ابلضم والتشديد، وهو القرع، »املضموم املمدود«يف والدُّابَّ

 ».املمدود الذي ليس له مقصور من لفظه«واحدته دابءة، وذكره ابن سيده يف 
، وقد أليب حنيفة: الدابء: هي اليقطني ينفرش وال ينهض، كجنس البطيخ والقثاء» النبات«ويف 

 ».ورقَّت فهي يقطنيكل ورقة اتسعت «روي عن ابن عباس أنه قال: 
 للقزَّاز: الدُّاب، ابلقصر لغة يف القرع.» اجلامع«ويف 
 هو القرع اليابس.»: شرح املهذب«ويف 

 وأما قول القرطيب: حكى ابن سراج فيه القصر، وليس معروفًا؛ غري جيد؛ ملا ذكره القزاز.
 ز الذي جاء به اخلياط يومئذ كان من شعري.وعند اإلمساعيلي: اخلب

 ».من حوايل القصعة«لداودي: فيه دليل أنه صنع بذلك املرق واخلبز ثريًدا لقوله: وقال ا
قال القرطيب: إمنا تتبَّعه من حوايل القصعة؛ ألن الطعام كان خمتلًفا، فكان �كل ما يعجبه منه، 

 وهو الدابء، ويرتك ما ال يعجبه وهو القديد.
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ء دليل على جواز مناولة بعض اجملتمعني لبعض من  وإلقاء أنس له صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الدُّابَّ
ناول شيًئا من أمام غريه أو يتناول الطعام شيًئا، وال نكري على من فعل ذلك، واملكروه هو أن يت

 األطعمة.من مائدة أخرى، فقد كرهه ابن املبارك، وسيأيت ذكر هذا أيًضا يف كتاب 
 األبواب اليت بعده تقدم ذكرها.

 َخاِلُف ِلْلَقْصِد ِيف ُكلِّ َشْيءٍ اَبُب ِشَراِء اِإلِبِل اهلِيِم، َأِو اَألْجَرِب اهلَائُِم املُ 
 َكاَن َها ُهَنا رَُجٌل اْمسُُه نـَوَّاٌس وََكاَنتْ «ِليُّ، َحدَّثنا ُسْفَياُن، قَاَل: قَاَل َعْمٌرو: َحدَّثـََنا عَ  - 2099

ِإلَْيِه َشرِيُكُه فـََقاَل: ِبْعَنا ِعْنَدُه ِإِبٌل ِهيٌم، َفَذَهَب اْبُن ُعَمَر فَاْشتَـَرى تِْلَك اِإلِبَل ِمْن َشرِيٍك َلُه، َفَجاَء 
ُعَمَر،  اَل: ِممَّْن ِبْعتَـَها؟ قَاَل: ِمْن َشْيٍخ صفته َكَذا وََكَذا، فـََقاَل: َوْحيََك، َذاَك َوهللا اْبنُ تِْلَك اِإلِبَل فـَقَ 

َها، فـََلمَّا َذَهَب َيْسَتاقـَُها قَاَل: َفَجاَءُه فـََقاَل: ِإنَّ َشرِيِكي اَبَعَك ِإِبًال ِهيًما َوَملْ يـَْعرِْفَك، قَاَل: فَاْستَـقْ 
َع ُسْفَياُن َعْمًرا. [خ »َنا ِبَقَضاِء َرُسوِل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: الَ َعْدَوىَدْعَها، َرِضي ، مسَِ

2099[ 
َع ُسْفَياُن َعْمًرا) روينا عن عبد هللا بن الزبري احلَُميدي  هذا السياق تفرد به البخاري، وقوله: (مسَِ



وكان نواس جيالس ابن عمر وكان «أنه قال: َحدَّثنا سفيان، َحدَّثنا عمرو بن دينار، وزاد: 
به؟ قال: أموت  يضحكه، فقال يوًما: وددت أن يل أاب قبيس ذهًبا، فقال له ابن عمر: ما تصنع

 ».عليه، فضحك ابن عمر
، بكسر النون »ِنَواس«، وعند القابسي: »نـَوَّاس«قال ابن ُقرُقول: عند األصيلي والكافة: 

 ».ِنواسي«وختفيف الواو، وعند بعضهم: 
واهليم: هي اليت أصاهبا اهليام: داء ال َتروي من املاء، بضم اهلاء وابلكسر، اسم الفعل، ومنه قوله 

: {ُشْرَب اهلِيِم} [الواقعة: جلَّ و   ]، وقيل: يف اآلية الكرمية غري هذا.55عزَّ
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وقيل: هو داء يكون معه اجلرب؛ وهلذا ترجم البخاري: شراء اإلبل اهليم واألجرب، ويدل عليه 
ه وسلَّم: الَ َرُسوِل هللا صلَّى ُهللا علي قول ابن عمر حني تربَّأ إليه ابئعها من عيبها: (َرِضيُت ِبَقَضاءِ 

 َعْدَوى).
اهليم مجع األهيم واهليماء، قال اخلطايب: وهو: العطشان الذي ال يَروى، قال: وال أعرف  وقيل:

للعدوى يف احلديث معىن، إال أن يكون ذلك إذا رعت مع سائر اإلبل وُترَِكْت معها ُظنَّ هبا 
 يف سريها. انتهى كالمه.و جنون يصيبها فال تلزم القصد العدوى، وقد يكون من اهليام وه

ما قال، وللعدوى معىن ظاهر؛ ولذلك قال ابن عمر: (َرِضيَنا ِبَقَضاِء َرُسوِل هللا صلَّى ُهللا وليس ك
عليه وسلَّم) يف صحة هذا البيع، على ما فيه من التدليس والعيب، و (الَ َعْدَوى) عليك، وال 

  ظلم وال اعتداء.أرفعكما إىل حاكم، وال
 اإلبل عن بعض املياه بتهامة يصيبها منه مثل احلمى.ده: اهلائم واهليام: داء يصيب وقال ابن سي

 وقال اهلجري: هو داء يصيبها عن شرب النَّْجل إذا كثر طحلبه واكتنفت به الذابن. انتهى.
وكل األدواء بضم أوهلا، اهلِيام: من أدواء اإلبل جمرور اهلاء، »: نوادر اهلجري«الذي رأيت يف 

نفت به الذُّابن، مجع ذابب بضم الذال، يف أي حال شرب النجل إذا كثر طحلبه واكت وهو عن
احتاج إىل الشربة، وهو يف آخر الربيع وأول الصيف إىل أن ينقضي الصيف كله، فمن عالمة 

كل ويشرب األهيم قيامه ونزوله وإقباله بوجهه على الشمس من حيث دارت، وهو مع ذلك �
ستبان له، فإن وجده حارًا مصعًدا يف ، فإذا أشكل على صاحبه أمَره اإال أن بدنه يف نقيصة

منخريه فليس به هيام، وإن وجد رحيه مثل ريح اخلمرية فبعريه أهيم، فكل بعري يشم بول بعري 
 أهيم أو دبره أو ريح فمه أو شيًئا منه أعداه فهام. انتهى.

 ملذكور.هذا يرد قوَل اخلطايب ا
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اهليام مماطل، فإن أخذه يف الربيع مل يزل به حىت يدخل اخلريف ويشرب أبو الشمام: قال اهلروي و 
ي كسرة يلوي عنقه أو ذنبه ال بد ماءه، فإذا شربه مات، أو جيفر، ومىت جتفر فاحلنوة يف عنقه، وه

 منهما، وهي يف الذنب أهون ويربأ ويصح، وإن كان يف العنق رمبا هانت، ويرى أثرها يف عنقه.
أبو العباس املربد: قرأت على سلمة، قال الفراء: اهلُيام واِهليام بضم اهلاء وكسرها، وواحد  وقال

 نث.اهليم أهيم وهيمان، وهيما يف املؤ 
 للنضر بن مشيل: وأما اهليام بنحو الدوار؛ جنون �خذ البعري حىت يهلك.» بلاإل«ويف كتاب 
وكثر شربُه للماء وحنل جسمه فذلك  لألصمعي: إذا ثخن جلد البعري» خلق اإلبل«ويف كتاب 

 اهليام.
 اإلبل: اسم واحد يقع على اجلميع، ليس جبمع، وال اسم مجع، إمنا هو دال» املخصص«ويف 

ففة عنه، ومجعها آابل، وعن سيبويه: وقالوا إبالن؛ ألنه اسم مل يكسر عليه، وإمنا عليه، واإلبل خم
 يريدون قطيعني.

يف التبويب: (اهلَائُِم: املَُخاِلُف لِْلَقْصِد ِيف ُكلِّ َشْيٍء) أي يهيم وقال ابن التني: قول البخاري 
 يذهب على وجهه.

 البخاري يف تبويبه. انتهى. ظر ِملَ أدخل هذاقال: وليس اهلائم واحد اهليم، فان
لقائل أن يقول: ملا رأى البخاري أن اهليم من اإلبل كالذي قاله اهلجري وغريه قبُل، كان ذلك 

لرجل اهلائم من العشق وشبهه، فقال: اهلائم املخالف للقصد، وكذلك اإلبل اهليم ختالف يشبه ا
 كاحلرابء.القصد يف قيامها وقعودها ودورها مع الشمس  

 َوْيَح): فذكر ابن سيده: أ�ا كلمة تقال للرمحة، وكذلك وحيما.وأما (
 قال محيد األرقط:

 وويح ملن مل يدر ما هو وحيما.
 له.وقيل: وحيه كوي

 وقيل: ويح تقبيح.
 وعن ابن جين األزدي: أدخل األلف والالم على الويح مساًعا أم تبسطًا وإذالًال.

 فعل له. هو مصدر ال»: اجلامع«ويف 
ليل وأنشد قول محيد: وحيما كلمٌة واحدة، وأضاف ويح إىل ما، ولو فصل لقال: وًحياما  وعن اخل

 كما يقول: أً� ما.
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 ًحيا لزيد، وويح لزيد، ولك أن تقول: وحيك وويح زيد.لك أن تقول و  »:الصحاح«ويف 
بويه: ويح: عن اخلليل: مل يسمع على بنائه إال ويس وويه وويل وويك، وعن سي» اجململ«ويف 

زجر ملن أشرف على اهللكة، وويل: ملن وقع فيها، وكذا فرق األصمعي فيما رواه املازين بني ويل 
 وويح ترحم، وليس تصغريها. وويح، فقال: ويح تقبيح،

ويح: كلمة تقال ملن وقع يف هلكة ال يستحقها، خبالف ويل: فإ�ا للذي »: التهذيب«ويف 
 ُمستحقُّها.

 ا) حيتمل أن يكون قاله جممًعا على رد البيع أو خمتربًا هل الرجل مغتبط هبا أم ال؟له: (اْستَـْقهَ وقو 
 ع قد عرَّف عيبه ورضيه، وليس ذلك من الغش.وفيه: جواز شراء املعيب وبيعه إذا كان البائ

َنِة َوَغْريَِها َالِح ِيف الِفتـْ  اَبُب بـَْيِع السِّ
َعُه ِيف وََكرَِه ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْنيٍ  َنِة. بـَيـْ   الِفتـْ

فقال: سألت ابَن معني عن حممد بن » العلل«هذا التعليق ذكره عبد هللا بن أمحد يف كتاب 
ليس بشيء، وكان يل رفيًقا فحدثنا عن أيب األشهب، عن أيب رجاء،  مصعب الَقْرَقَساين فقال:

روونه عن أيب بن مصعب: هذا يعن عمران بن حصني: أنه كره بيع السالح يف الفتنة، فقلنا حملمد 
 رجاء قوله، فقال: هكذا مسعته، مث قال حيىي: مل يكن من أصحاب احلديث.

قال: ال أبس به، فقلت: أنكر حيىي عليه قال عبد هللا: ومسعت أيب ذكر حممد بن مصعب ف
 حديث أيب رجاء إذ رواه عن عمران قوَله، فسكت.

 النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وكذا ًضا مرفوًعا إىلرواه حممد بن مصعب أي»: اتريخ اخلطيب«ويف 
 البن أيب عاصم.» البيوع«هو يف كتاب 

قَّاء ـ وهو ضعيف ـ عن عبيد هللا بن من حديث حبر بن كثري السَّ » كامله«ورواه ابن عدي يف 
 الِقْبطي عن أيب رجاء عن عمران.
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ثـََنا َعْبُد هللا ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأفْـَلَح ـ يعين عن ابن   - 2100 َحدَّ
َمَع َرُسوِل هللا صلَّى هللاُ عليه  َخَرْجَنا«ِيب قـََتاَدَة قَاَل: ْوَىل َأِيب قـََتاَدَة، َعْن أَ كثري ـ، َعْن [َأِيب] ُحمَمٍَّد مَ 

فَِإنَُّه  وسلَّم َعاَم ُحنَـْنيٍ، فََأْعطَاُه ـ يـَْعِين ِدْرًعا ـ قال: فِبْعُت الدِّرَْع، فَابـْتَـْعُت ِبِه َخمَْرفًا ِيف َبِين َسِلَمَة،
 ]2100[خ ». ْلُتُه ِيف اِإلْسَالمِ َألَوَُّل َماٍل أَتَثـَّ 



ى ُهللا عليه وسلَّم عام حنني، فلما التقينا كانت للمسلمني جولة، خرجنا مع النيب صلَّ «ويف لفظ: 
فرأيت رجًال من املشركني قد عال رجًال من املسلمني، فضربته من ورائه على حبِل عاتقه بسيف 

سلين، ريح املوت، مث أدركه املوت، فأر  فقطعت الدرع وأقبل علي فضمَّين ضمة وجدت منها
لناس؟ قال: أْمر هللا تعاىل، مث تراجَع الناس إىل رسول هللا صلَّى ُهللا فلحقت عمَر فقلت: ما ابل ا

عليه وسلَّم فقال: من قتل قتيًال له عليه بيِّنة فله َسَلُبه، فقمت أللتمَس بيِّنة على قتيلي فلم أَر 
هللا ى ُهللا عليه وسلَّم فقال رسول يل، فذكرُت أمره لرسول هللا صلَّ  أحًدا يشهد يل فخبت، مث بدا

صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: [مالك؟]، فقال رجل من جلسائه: سالُح هذا الذي يذكر عندي، فأرضه 
منه، فقال أبو بكر: كال، ال يعطيه ُأَصيبغ من قريش ويدع أسًدا من أسد هللا يقاتل عن هللا 

 احلديث.» أدَّاه إيلهللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ف ورسوله، فقام رسول
حكام: َحدَّثنا قتيبة، عن الليث، عن حيىي، عن ابن أفلح، فذكره، وقال يف آخره: وقال يف األ

 ».فقام رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فأدَّاه إيلَّ «وقال يل عبد هللا بن صاحل، عن الليث: 
ن عنده مسندًة بسند على اتب الليث معلقة، وقد أسلفناها مكذا ذكر هذه اللفظة من جهة ك

أنَّه غفل عن ذلك حىت ذكرها من جهة من ليس على شرطه يف األصول من غري شرطه، فك
 ز�دة.
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 وزعم اإلمساعيلي أن هذا احلديث ليس يف شيء من ترمجة الباب. انتهى.
ه: له بعد، ذكر قول عمران، وقو »ابب بيع السالح يف الفتنة«لقائل أن يقول: ملا بوب البخاري: 

، أو يقول: إن الرجل »إذا ابع السالح يف غري أابن فتنة«، دخل فيه حديث أيب قتادة: »وغريه«
فكأنه مبنزلة البيع، وذلك وقت فتنة؛ ألن الرضا ال » سلب ذلك القتيل عندي فأرضه«ملا قال: 

 يكون إال مع مقاربة التماثل.
 ي، وعبد هللا بن أنيس.ن خزاعوذكر املنذري أن اللذين شهدا أليب قتادة: األسود ب

وقال ابن بطال: إمنا ُكرَِه بيع سالح املسلمني يف الفتنة؛ ألنه من ابب التعاون على اإلمث، وذلك 
 منهي عنه، فأما بيعه يف غري الفتنة فمباح.

وقال السفاقسي: كراهة عمران بيع السالح يف الفتنة لعله يريد الفتنة اليت ال يعرف الظامل فيها 
 وإال فلو علمنا لِبيع من املظلوم ومل يـَُبْع من الظامل. ظلوم،من امل

و (املَْخَرف): بفتح امليم والراء، وقال بعضهم: بكسر امليم وفتح الراء، وهو البستان، وقيل: 
 احلائط من النخل خيرتف فيه الرطب، أي: ُجيتىن.



 وقيل: بكسر امليم، ما جيىن فيه الثمر، وابلفتح: احلائط من النخل.
أليب حنيفة عن أيب نصر: يقال للنخلة خمرف، ويقال للطريق: خمرف، فأما » األنوار«تاب ويف ك

 ما لفظ منه فيه فهو خمرف ابلكسر.
 املخرف»: احملكم«ويف 

 القطعة الصغرية من النخل لست أو سبع يشرتيها الرجل للخرفة.
 و (أَتَثـَّْلُتُه): جعلته أصَل مايل.

بطن من األنصار، وسيأيت الكالم عليه يف كتاب اخلمس إن شاء هللا  الالم،و (بَنو َسِلَمَة): بكسر 
 تعاىل.

 اَبٌب ِيف الَعطَّاِر َوبـَْيِع اِملْسكِ 
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َحدَّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّثنا َعْبُد الَواِحِد، َحدَّثنا أَبُو بـُْرَدَة ْبُن َعْبِد هللا قَاَل:  - 2101
ْعُت َأاَب  َمَثُل «ِيب ُموَسى، حيدُِّث َعْن أَبِيِه قَاَل: مسعُت َرُسوَل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: بـُْرَدَة ْبَن أَ مسَِ

اجلَِليِس الصَّاِلِح َواجلَِليِس السَّْوِء، َكَمَثِل َصاِحِب اِملْسِك وَِكِري احلَدَّاِد، َال يـَْعَدُمَك ِمْن َصاِحِب 
[خ ». ُه، وَِكُري احلَدَّاِد ُحيِْرُق بَيتَك، َأْو ثـَْوَبَك، َأْو جتَُِد ِمْنُه ِرًحيا َخِبيَثةً ْو جتَُِد ِرحيَ اِملْسِك ِإمَّا َتْشَرتِيِه، أَ 

2101[ 
 قال: فيه دليل على إابحة املقايسات يف الدين.» صحيحه«وملا ذكره ابن حبان يف 

 ».سُك أطيب الطيبامل«وعند مسلم عن أيب سعيد قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
أنه كان له مسك «روينا عن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بسند جيد: »: اإلشراف«ويف كتاب 
 انتهى.». يتطيب به

 ، فينظر.»ُسكٌَّة يَتطيَُّب هبا»: «سنن أيب داود«الذي رويناه يف 
وهي الزَّْهم كروهة من الدم، قال املهلب: أصُل املسك التحرمي؛ ألنه دم، فلمَّا تغريَّ عن احلالة امل

وفَيح الرائحة؛ صار حالًال بطيِب الرائحة، وانتقلت حاله كاخلمر تتخلل فتحل بعد أن كانت 
 حراًما ابنتقال احلال، وهذا احلديث حجة يف طهارته.

قال ابن بطال: ألنه ال جيوز محل النجاسة، فدلَّ على طهارته، وعلى هذا جلُّ العلماء: علي بن 
نس، وسلمان، وابن سريين، وابن املسيب، وجابر بن زيد، والشافعي، ب، وابن عمر، وأأيب طال

 ومالك، والليث، وأمحد، وإسحاق.
 خالف يف ذلك آخرون، فذكر



، وكذا عمر بن عبد العزيز وعطاء واحلسن »ال حتنطوين به، وكرهه«ابن أيب شيبة أن عمر قال: 
ه ميتة، وهو عندهم مبنزلة ما وال امليت؛ ألن وجماهد والضحاك، وقال أكثرهم: ال يصلح للحي

 أُِبَني من احليوان.
 قال ابن املنذر: وال يصح ذلك إال عن عطاء. انتهى.
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أيُطَيَُّب امليت ابملسك؟ قال: نعم، «عطاء؛ روى ابن أيب شيبة عنه من طريق جيدة أنه سئل: 
 ه.ال أنه صح عنفهذا خالف ما ق» أوليس جيعلون يف الذي ختمرونه املسك؟

قال ابن املنذر: وهذا قياس غري صحيح؛ ألنَّ ما قطع من احلي جيري فيه الدم، وهذا ليس سبيل 
 �فجة املسك؛ أل�ا تسقط عند االحتكاك كسقوط الشعرة.

 وقال أبو الفضل عياض: وقع اإلمجاع على طهارته وجواز استعماله.
، وهو مستثىن من القاعدة مذهًبا ابطًال نقل أصحابنا عن الشيعة فيه »: شرح املهذب«ويف 

 املعروفة: أنَّ ما أُِبَني من حيٍّ فهو ميت، أو يقال: هو يف معىن اجلنني والبيض واللنب.
ويف هذا احلديث: النهي على جمالسة من يـَُتأذَّى مبجالسته، كاملغتاب واخلائض يف الباطل، 

 لم العلم، وأفعال الرب كلها. تعاىل، وتعوالندب إىل من يـَُناُل يف جمالسته اخلري، من ذكر هللا
 قال ابن بطال: وروي عن إبراهيم صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه كان عطَّارًا.

 املسك مذكَّر، فمن أنَّثه ذهب إىل رائحته وأرجه.»: الطيب«وذكر املفضل بن سلمة يف كتاب 
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إىل سرَّة الغزال، فإذا استحكم لوُن  أنه يدفع موادَّ الدم»: مروج الذهب«وذكر املسعودي يف 
ألحجار احلارَّة من حرِّ آذاه ذلك وحكَّه، فيفزع حينئذ إىل أحد الصخور واالدم فيها ونضح 

الشمس، فيحتك هبا ُملتذًّا بذلك، فينفجر حينئذ وتسيل على تلك األحجار كانفجار اجلراح 
دمل حينئذ مث اندفعت إليه مواد من الدم والدُّمَّل، وجيد خبروجه لذة، فإذا فرغ ما يف �فجته ان

فيجدون الدَم قد جفَّ بعد إحكام  جتتمع اثنية، فيخرج رجال النبت يتَّبعون تلك احلجارَة واجلبالَ 
املوادِّ ونضج الطبيعِة، وجفَّفته الشمس وأثَّر فيه اهلوى، فيودعونه نوافج معهم قد أخذوها من 

�ابن صغريان حمدودان األعلى منهم، مدًىل على أسنانه  غزالن اصطادوها معدًَّة معهم، ولغزاله
موها ابلسهام فيصرعو�ا ويقطعون عنها نوافجها السفلى، ويداه قصرياتن ورجاله طويلتان، ورمبا ر 



والدم يف سررها خام مل ينضج وطري مل يدرك، فيكون لرائحته سهولة، فيبقى زماً� حىت تزوَل عنه 
، ويكتسب مواًدا من اهلوى ويصري مسًكا، وسبيل ذاك سبيل الثمار تلك الروائح السهلة الكريهة

 ام نضجها يف شجرها واستحكام موادها. انتهى.إذا كانت على األشجار، وقطعت قبل استحك
 هذا يرد قول ابن املنذر الذي حكيناه قبُل.

 ويؤيده أيًضا قول املتنيب:
 فإن تفق األ�م وأنت منهم فإن املسك بعض دم الغزال

قوله: (َال يـَْعَدُمَك) بفتح الياء، قال ابن التني: وضبط يف البخاري بضم الياء وكسر الدال، و 
 يس يعدوك.ومعناه: ل

 وأبو طَيبة: بطاء مهملة مفتوحة، قيل: امسه هبار، وقيل: �فع، وقيل: ميسرة.
 قال ابن احلذاء: عاش مئة وثالاًث وأربعني سنة.

 واحلجام تقدم ذكره.
 ارَِة ِفيَما ُيْكَرُه لُْبُسُه لِلّرَِجاِل َوالنَِّساءِ اَبُب التِّجَ 

 ذكَر فيه حديَث عمر املذكور يف الصالة:
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َأْرَسَل إليه النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِحبُلَِّة َحرِيٍر َأْو ِسيَـَراَء، فـََرآَها َعَلْيِه  - 2105 - 2104
َا بـََعثْـُتها ِإلَْيَك لَِتْسَتْمِتَع هِبَاْلَبسَ لِتَـ  ِإّينِ َملْ ُأْرِسْلَها«فـََقاَل:  َا يـَْلَبُسَها َمْن َال َخَالَق َلُه، ِإمنَّ [خ ». َها، ِإمنَّ
2104 - 2105[ 

 وحديث:
 وُل هللاَرسُ  أَنـََّها اْشتَـَرْت ُمنُْرقًَة ِفيَها َتَصاِويُر، فـََلمَّا رَآَها«َ�ِفٍع، َعِن الَقاِسِم ْبِن ُحمَمٍَّد، َعْن َعاِئَشَة: 

صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَم َعَلى الَباِب، فـََلْم َيْدُخْل، فـََعَرْفُت ِيف َوْجِهِه الَكَراِهَيَة، فـَُقْلُت: َ� َرُسوَل 
 هللا! أَُتوُب ِإَىل 

َها َها لَ يـْتُـ هللا، َوِإَىل َرُسوِلِه، َماَذا َأْذنـَْبُت؟ فـََقاَل: َما اَبُل َهِذِه النُّْمُرَقِة؟ قـُْلُت: اْشتَـرَ  َك لِتَـْقُعَد َعَليـْ
، َوتـََوسََّدَها، فـََقاَل َرُسوُل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ِإنَّ َأْصَحاَب َهِذِه الصَُّوِر يـَُعذَّبُوَن يـَْوَم الِقَياَمةِ 

ْدُخُلُه املَالَِئَكُة صلى  تَ ُر الَ ِإنَّ البَـْيَت الَِّذي ِفيِه هذه الصُّوَ «، َوقَاَل: »فـَيُـَقاُل َهلُْم: َأْحُيوا َما َخَلْقُتمْ 
 ».هللا عليهم وسلم

قال ابن عبد الرب: ورواه الزهري عن القاسم عن عائشة كالذي قبله سواء، إال أنه جعل يف 
 قراًما، وقد قال اخلليل: القرام مجع قرامة، قال: وهي ثوب صوف ملون.» النمرقة«موضع 
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ُص يف شيء منها يف هذا �ا كلها ثياب ُمتتَـَهُن، وال يُرخَّ قال أبو عمر: واملعىن يف ذلك واحد؛ أل
احلديث، وإن كانت الرُّخَصُة قد وردت يف غريه يف هذا املعىن فإن ذلك ُمتعاِرٌض، وحديث 

 عائشة هذا من أصح ما يروى يف هذا الباب، إال أن عبيد هللا بن عمر روى هذا احلديث عن
وهو: دخل على رسول  يه الرخصة فيما يُرتـََفُق ويتوسَُّد،القاسم عنها فخالف يف معناه، وذكر ف

هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ويف البيت سرت منصوب عليه تصاوير، فعرف الغضب يف وجهه، قالت: 
 ».فهتكُته وأخذتُه فجعلته ِمرفـََقتِني، فكان يرتفق هبما يف بيته«

بيد هللا حافظ ثقة، ومساعه صحيح، ة خمالفة للزهري و�فع عن القاسم، وعقال: فهذه الرواي
 زهري و�فع أجلُّ منه، فاهلل أعلم ابلصحيح يف ذلك. انتهى.وال

 سنذكر حديَث عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه بنحو حديث عبيد هللا.
ال ُمنازَِع له، قال:  قال ابن عبد الرب: ومن جهة النظر ال جيب أن يقع املنع واحلظر إال بدليل

يد هللا بن عمر، وهو ما رواه مالك عن ُحَنيٍف مع أيب طلحة يعضد ما رواه عبوحديث سهل بن 
أنه دخل على أيب طلحة يعوده، قال: فوجد� عنده سهل «أيب النضر عن عبيد هللا بن عبد هللا: 

 بن حنيف، قال:
 اَبٌب: َكْم َجيُوُز اخلَِيارُ 

ْعُت َ�فِ َدَقُة، َأْخبَـَرَ� َعْبُد الَوهَّاَحدَّثـََنا صَ  - 2107 ْعُت َحيَْىي مسَِ ًعا، َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّيبِّ ِب، مسَِ
إّن املُتَـَباِيَعْنيِ اِبخلَِياِر ِيف بـَْيِعِهَما َما َملْ يـَتَـَفرَّقَا، َأْو َيُكوُن البَـْيُع «صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه قَاَل: 

 ]2107[خ ». ِخَيارًا
ًئا يـُْعِجبُ قَاَل َ�ِفٌع: وََكاَن اْبُن عُ   ُه فَاَرَق َصاِحَبُه.َمَر ِإَذا اْشتَـَرى َشيـْ

 ».أو يقول أحدمها لصاحبه اخرت«ويف لفظ: 
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لكلِّ واحد منهما اخليار ما مل يتفرَّقا وكا� مجيعاً، أو خيري أحدمها اآلخر فتبايعا على «ويف لفظ: 
هذا » منهما البيع فقد وجب البيع حدواذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ومل يرتك 

 لفظ �فع.
 ».وكانت السنة أنَّ املتبايعني ابخليار حىت يتفرَّقا«ولفظ سامل: قال عبد هللا بن عمر: 

ورواه عبد هللا بن دينار عن ابن عمر مبعىن ما رواه �فع إال أنَّ لفظ حديثه آكد يف إثبات خيار 



 ».ينهما حىتَّ يتفرَّقا إال بيع اخليارب يعكلُّ بيِّعني ال ب«اجمللس ألنه قال: 
كلُّ واحد منهما ابخليار على صاحبه ما مل يتفرَّقا أو يكون بيعهما عن خيار، وإذا كان «ويف لفظ: 

 ».البيع عن خيار فقد وجب
 ».كلُّ بيِّعني ال بيع بينهما حىتَّ يتفرَّقا إال بيع اخليار«ويف لفظ: 

عن أمحد: هذا احلكم الذي يف حديث » البيوع«يف كتاب د داوقال عبد العزيز بن جعفر بن يز 
ابن عمر ال حيفظ إال من جهة عبد هللا بن دينار وهو ثقة، ولكن أصحاب ابن عمر احلفاظ �فع 

 وغريه مل يذكروه، والعمل على روايتهم.
 وقد اتَّفقت األئمَّة

هللا بن دينار، وتفرَّد  بدع على إخراج حديث �فع، واتَّفق حممَّد وأبو عبد الرمحن على حديث
حممَّد حبديث سامل، وأمَّا حديث �فع فرواه عنه مالك وأيُّوب والليث وحيىي بن سعيد وعبيد هللا 

 بن عمر وابن جريج والضحاك بن عثمان، وإمساعيل.
 قال أبو العباس الطرقي: وأظنُّه ابن إبراهيم بن عقبة.

 ن سعيد بن العاص.ب رووقال ابن عساكر: هو إمساعيل بن أمية بن عم
 قول البخاري إثر حديث حكيم:

 ]2108[خ ». البَـيَِّعاِن اِبخلَِياِر َما َملْ يـَْفَرتِقَا« - 2108
ثـََنا بـَْهٌز قَاَل: قَاَل َمهَّاٌم: َفذََكْرُت َذِلَك ِألَِيب التـَّيَّاِح، فـََقاَل: ُكْنُت َمَع َأِيب اخلَ  ِليِل، زَاَد َأْمحَُد، َحدَّ

 احلَِديث.
 ».خيتار ثالث مرار«موضع آخر قال مهام: وجدت يف كتايب  يفو 

ذكر عن أيب املعايل أمحد بن حيىي بن هبة هللا بن البيع أن أمحد هذا هو ابن حنبل، وهبز هو ابن 
 أسد.
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حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابن مهدي، حدثنا مهام، عن أيب التياح قال: »: صحيح مسلم«ويف 
 بن احلارث، احلديث.مسعت عبد هللا 

 وعند أيب داود حديث أيب برزة.
عن أيب عبد هللا » البيوع«ر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن يزداد بن معروف يف كتاب وذك

أمحد بن حنبل، وقيل له: حديث أيب برزة تذهب إليه؟ قال: أما فعل أيب برزة فال، ولكن إىل ما 
عسكر فلم  ، وأبو برزة كان يف»البيِّعان ابخليار مامل يتفرَّقا«روى عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 



 يكن عنده أن يبطل خياره.
 ».البيِّعان ابخليار مامل يتفرَّقا«وعند النسائي حديث مسرة مرفوعاً: 

البيِّعان ابخليار ما مل يتفرَّقا و�خذ كل واحد «وعند ابن حزم من طريق أيب احلسن عنه مرفوعاً: 
 ».يع ما هوى، ويتخايران ثالث مرارمنهما من الب

املتبايعان ابخليار ما مل يتفرَّقا إال أن يكون «عن عمرو بن العاص:  -سَّناً حم -وعند أيب عيسى 
 ».صفقة خيار، وال حيلُّ له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

 وقال: حديث غريب.» ال يفرتَّق اثنان إال عن تراض«وعن أيب هريرة: 
 ».ارما مل يتفرَّقا من بيعهما أو يكون بينهما خي« شيبة: وعند ابن أيب

من اشرتى بيعاً فوجب له فهو ابخليار «عن ابن عباس وابن عمر:  -بسند جيد  -وعند البيهقي 
 ».ما مل يفارقه صاحبه، إن شاء أخذه وإن شاء فارقه وال خيار له

 ».� أهل البقيع ال يفرتقن بيِّعان إال عن رضا«وعن أنس: 
 ».إمنا البيع عن تراض«عند ابن ماجه عن أيب سعيد: و 

اشرتى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم من رجل محَل َخَبٍط، فلمَّا وجب البيع قال: «جابر:  وعن
 ».له اخرت. فقال األعرايب: عّمرك هللا بيعاً 

 ».قريشمل أَر كاليوم مثله بيعاً، عمَّرك هللا، من أنت؟ قال: من «وعند الدارقطين: 
 ل: حديث صحيح غريب.وقا» خريَّ أعرابياً بعد البيع«وعند الرتمذي: 

 ».محل قـََرظٍ «وعند الطحاوي: 
 وعن طاووس مرسًال: كان ذلك االبتياع قبل البعثة.

 وقول البخاري يف:
 اَبٌب: البَـيَِّعاِن اِبخلَِياِر َما َملْ يـَتَـَفرَّقَا
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 ٌس، َوَعطَاٌء، َواْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة.َرْيٌح، َوالشَّْعِيبُّ، َوطَاوُ َوِبِه قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوشُ 
 هذا التعليق عن ابن عمر تقدَّم ذكره.

عن شريح والشعيب ذكره أبو بكر فقال: حدثنا جرير، عن مغرية، عن الشعيب يف رجل والتعليق 
عيب أنه وقد وجب عليه، فشهد اشرتى من رجل ِبْرَذو�ً، فأراد أن يردَّ قبل أن يتفرَّقا، فقضى الش

 عنده أبو الضحى أنَّ شرحياً ُأَيت مثل ذلك فردَّه على البائع، فرجع الشعيب إىل قول شريح.
نا وكيع، حدثنا سفيان، عن أيب السََّفر عن الشعيب عن شريح قال: البيعان ابخليار ما مل وحدث



 يتفرَّقا.
 وحدثنا وكيع عن شعبة عن احلكم عن شريح مثله.

 حكى عنه النووي: أنَّ التفرق إذا حصل ابلقول وجب البيع، فاهلل أعلم.» شرح املهذب« ويف
ر مرسًال عن وكيع، حدثنا هشام بن ز�د، عن عبد العزيز والتعليق عن ابن أيب مليكة رواه أبو بك

 بن رفيع عنه
 ».البيِّعان ابخليار ما مل يتفرَّقا«قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 وحدثنا أبو األحوص عن عبد العزيز عنه مثله مرسالً.
، وعن ابن أيب والتعليق عن عطاء رواه أبو بكر عن جرير بن عبد احلميد، عن ابن رفيع عنه

 مليكة عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مرسًال.
ه بعد وقال الشافعي: أخرب� سعيد بن سامل، عن ابن جريج، عن عطاء: إذا وجَب البيع خيـَّرَ 

ه بعد وجوب البيع  وجوِبه، أبن يقول: اخرت إن شئت فخذ، وإن شئت فدع، قال: فقلت: فخريَّ
ه بعد  فأخذ مثَّ ندم قبل أن يتفرَّقا من جملسهما ذلك، أيقيله منه ال بدَّ؟ قال: ال، حسبه إذا خريَّ

 وجوب البيع.
 وقوله يف هذا الباب:

 ]2110َحبَّاُن. [خ َحدََّثِين ِإْسَحاُق، َأْخبَـَرَ�  - 2110
فذكر حديث حكيم، ذكر اجليَّاين أنَّه ابن منصور، وقال: حديث مسلم عن إسحاق بن منصور 

 عن َحبَّان.
 يف: وقوله

 اَبُب ِإَذا َكاَن الَباِئُع اِبخلَِياِر َهْل َجيُوُز البَـْيعُ 
ثـََنا ُسْفَياُن. [خ  - 2113 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف، َحدَّ  ]2113َحدَّ
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فذكر حديث ابن دينار عن ابن عمر، قال أبو نعيم احلافظ: حممَّد هو الفر�يب، وسفيان هو ابن 
 سعيد الثوري.

يدلُّ على خيار البيع وحده، وأخذه القاضي  وقال ابن التني: تبويب البخاري مل �ت فيه هنا مبا
 من حديث َحبَّان املذكور.

ِكَتاِيب: َخيَْتاُر َثَالَث ِمَراٍر) ليس مبحفوظ، والرواة على خالفه، وإذا   قال: وقول َمهَّام: (َوَجْدُت ِيف 
ا أُ خالف الواحُد الرواَة مجي ْدِخَل على الرجل يف  عاً مل يُقبل قوله، سيَّما أنه إمنا وجده يف كتابه، ورمبَّ



 كتبه إذا مل يكن سدَّها لضبط.
تواردة على ثبوت خيار اجمللس لكل م -وإن كثرت  -قال القرطيب: ظاهر ألفاظ هذا احلديث 

ا هو ابألبدان، وإل يه ذهب كثري من الصحابة واحد من املتبايعني، وأنَّ التفرُّق املذكور إمنَّ
هم: على أنَّه حممول على ظاهره لكن على جهة الندب والتابعني، ومحله طائفة من أصحابنا وغري 

 ال على الوجوب.
أنَّ  -يف أحد قوليهما  -وأيب يوسف والثوري والنخعي  وعن مالك وربيعة وأيب حنيفة وحممَّد

  إن اشرتط.التفرُّق إذا حصل ابألقوال وجب البيع وال خيار إال
 حدٌّ معروف. وقال أبو بكر بن العريب: قال مالك: ليس هلذا عند�

 يريد: أنَّ فرقتهما ليس هلا وقت معلوم.
ملالمسة واملنابذة، وكبيع خيار إىل أجل قال: وهذه جهالة ُوِقف البيع عليها، فيكون كبيع ا

ظاهٍر مل يتحصَّل املراد منه جمهول، وما كان كذلك فهو فاسد قطًعا، وال يُعاَرُض هذا األصل ب
حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد هللا بن مفهوًما؛ وقد روي يف بعض طرقه من 

إال أن يكون صفقة «أمحد بن حنبل: عن » البيوع«عمرو مرفوعاً، ذكره ابن يزداد يف كتاب 
 ».خيار، فال حيلُّ له أن يفارقه خشية أن يستقيله

االستقالة:  الفة لظاهر أوَّل احلديث، فإن أتوَّل من أخذ بظاهر لفظ احلديثفظاهر هذه الز�دة خم
قياس يف ابختيار الفسخ، أتوَّلنا اخليار ابختيار االستقالة، وإذا تقابل التأويالن وقف احلديث، وال

 جانبنا.
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وقال ابن حزم: قال األوزاعي: كل بيع فاملتبايعان ابخليار فيه ما مل يتفرَّقا أببدا�ما إال بيوعاً ثالثة: 
 ء يف التجارة يتقاومو�ا.املغنم، والشركاء يف املرياث يتقاومونه، والشركا

ئفة: هو قول البائع للمبتاع قد قال الطحاوي: تنازع أهل العلم يف التفرُّق املذكور؛ فقالت طا
مَّا قال قبل قول املبتاع له: قد قبلت بعتك، وقول املبتاع: قد قبلت، فهل يكون للبائع الرجوع ع

دنه فإن فارقه ببدنه مل يكن له بعد ذلك ذلك، ويكون للمبتاع قبول ذلك منه ما مل يفارق البائع بب
ن ذلك بعد مفارقته ببدنه لكان ذلك له بعد املدة أن يقبل منه القول الذي قاله له؟ قالوا: ولو كا

 الطويلة.
 هذا التأويلوممَّن كان يذهب ابحلديث إىل 

 أبو يوسف وعيسى بن أابن.



بتاع له: قد قبلت، يكو�ن به متفّرِقني، وقال حممَّد: إنَّ قول البائع للمبتاع: قد بعتك، وقول امل
قَا يـُْغِن اهللَُّ ُكالًّ ِمْن َسَعِتِه وََكاَن اهللَُّ َواِسًعا َحِكيًما} وأن يكون ذلك كقوله جل وعز: {َوِإْن يـَتَـَفرَّ 

 ].130: [النساء
ا ُجعل وقال آخرون: الفرقة ابألبدان أل�ما قبل تعاقدمها ابلبيع متساومان وليسا مبتبايعني، و  إمنَّ

 هلما اخليار بعد كو�ما متبايعني إىل أن يفرتقا، وبه قال الشافعي.
 حجَّة يف ذلك ألنَّ العرب تسمِّي الشيء ابسم ما قرب منه، وقد حكى لنا املزين عنه قال: وال

] أنَّ العرب قد 2: ه قال يف قوله جل وعز: {فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف} [الطالقأنَّ 
 يكن يف احلقيقة دخلها، تقول: قد دخل فالن مدينة كذا لقربه منها، ولقصده إىل دخوهلا، وإن مل

 فاحتمل احلديث مثله.
، وبقوله أيضا »املسلمون على شروطهم«بقوله:  عن أشهب: هذا احلديث منسوخ» املدونة«ويف 

، فلو كان بينهما خيار مل يكن هناك »سُتحِلف البائعإذا اختلف البيِّعان ا«صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ميني.
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] إذ ال ميكن 282ْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم} [البقرة: ر قوله جل وعز: {َوأَ وقيل: هو خمالف لظاه
 اإلشهاد بعد التفرُّق.

تُ   ].282ْم ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُـُبوُه} [البقرة: وبقوله جل وعز: {ِإَذا َتَدايـَنـْ
 إذا أوجبا بينهما البيع لزم، قال أشهب: الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل احلجاز أنَّ البيِّعني

؛ أي: ال »ال يبع أحدكم على بيع أخيه«وليس العمل على هذا اخلرب عندهم، واستدلوا بقوله: 
يعين: املتساومني، أو حيمل على الندب بدليل مفارقة ابن » املتبايعان«ىن قوله: معَيُسْم، فكذا 

 عمر؛ إذ ليس من شأنه التحيُّل يف إبطال واجب.
الفرج البغدادي عن أيب حنيفة ومالك أنَّ خيار اجمللس ليس بثابت، واعرتضا عليه  وذكر أبو

 أبوجه مخسة:
رأي الراوي مقدَّم على روايته؛ ألنه ُيشِعُر ابلطعن فيما و  األول: أنَّ مالكاً رواه وذهب إىل خالفه،

 روى.
 الثاين: أنَّه خرب واحٍد فيما تعمُّ به البلوى فال يُقبل.

 ه خيالف قياس األصول؛ ألن عقود املعاوضات ال يثبت فيها خيار اجمللس.الثالث: أنَّ 
يا متبايعني ألنَّ ح  ما يؤول إىل ذلك.اهلالرابع: أ�م محلوه على املتساومني، ومسُِّ



اخلامس: أ�م محلوه على حالة التواجب إذا قال البائع: بعت، ومل يقل املبتاع: قبلت، فالبائع 
 قال أو يرجع، وكذا املشرتي. خمريَّ بني أن يفي مبا

قاال: وهذا محل الكالم على حقيقته؛ ألنَّ النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أثبت اخليار بسبب التبايع، 
ا تبوال ايع اسم حلالة تشاغلهما ابلبيع، فأمَّا بعد ارتباط اإلجياب ابلقبول فال يسمَّيان متبايعني، إمنَّ

ون املعىن: ما مل يتفرَّقا ابألقوال؛ لقوله تعاىل: {َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن يقال: كا� متبايعني، فعلى هذا يك
 ] انتهى.4ُأوُتوا اْلِكَتاَب} [البينة: 
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، فدلَّ »من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يستوفيه«واحتجَّ هلما أيضاً بقوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
ث ابن عمرو املذكور أوَّالً، وهو دليل على أنَّ التفرُّق، وحبدي على أنَّه جائز له بيعه يف اجمللس قبل

صاحبه ال ميلك الفسخ إال من جهة االستقالة، وأنَّ البيع قد متَّ قبل التفرُّق، وقال تعاىل: {َأْوُفوا 
 ] وهذا عقد.1اِبْلُعُقوِد} [املائدة: 

ما ما  يسمَّيان متساومني ال  داما يف املقاولةأجاب الشافعيون عمَّا أوَّله أبو يوسف وابن أابن أب�َّ
 متبايعني، وهلذا إنَّه لو حلف ما ابع وكان متساوماً ال حينث.

وقيل: إنَّ محله على خيار اجمللس حيصل به فائدة مل تكن قبل احلديث معروفة، ومحله على 
 املساومة خيرجه عن الفائدة.

تصريح بثبوته بعد انقضاء العقد،  التفرُّق، وهو وقيل: إنَّه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مدَّ اخليار إىل
أعلم مبراد احلديث، وقضى به أبو برزة األسلمي يف كتاب أيب داود  -وهو ابن عمر  -والراوي 

 أيضاً، وكذا شريح وغريه على ما تقدَّم.
جياب واب عنه أبنَّ اإل] فاجل4وأمَّا احتجاجهم بقوله: {َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب} [البينة: 

 والقبول ليس
تفرُّقاً منهما يف القول؛ ألنَّ من أوجب البيع فغرضه أن يقبله صاحبه، فإذا قبله فقد وافقه، وال 

 ُيسمَّى ذاك مفارقة.
] فهو معارض 29وأمَّا قوله جل وعز: {ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكْم} [النساء: 

 ».فيهحىتَّ يستو «وله: خمصوص، وكذا ق
فإنَّ الرتمذي جعله يف كتابه دليًال » ال حيلُّ له أن يفارقه خشية أن يستقيله«وجياب عن قوله: 

ا فسخ،  على ثبوت خيار اجمللس؛ ألنَّ معناه: خمافة أن خيتار الفسخ، فعربَّ عن اإلقالة ابلفسخ أل�َّ
 يدلُّ على هذا أمران:



لِّ واحد منهما اخليار ما مل يتفرَّقا، مثَّ ذكر اإلقالة يف ه وسلَّم أثبت لكاألول: أنَّه صلَّى ُهللا علي
 اجمللس.
ومعلوم أنَّ من له اخليار ال حيتاج إىل اإلقالة، فدلَّ أنَّ املراد ابإلقالة: »: شرح املهذب«قال يف 
 الفسخ.
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أن يقيله؛ ألنَّ اإلقالة ال ختتصُّ  الثاين: لو كان املراد حقيقة اإلقالة مل مينعه من املفارقة خمافة
 ابجمللس.

نَّه ليس املعقود فيهما املال، وهلذا ال يفسدان ه على النكاح واخللع أوجياب عن قياسهم إ�َّ 
 بفساد العوض خبالف البيع.

وجياب عن قوهلم: خيار جمهول، أبنَّ اخليار الثابت شرعاً ال يضرُّ جهالة زمنه كخيار الردِّ ابلعيب، 
 خذ ابلشفعة، خبالف خيار الشرط فإنَّه يتعلَّق بشرطهما، فاشرتط بيانه.واأل

: عمل مالك على خالف روايته؛ أبنَّ احلديث إذا كان صحيحاً كان وجياب عن قول من قال
ه أو أتوُّله، على أ�َّ ال نتابعهم يف هذا، وإال احلكم  حجَّة على راويه وغريه؛ إذ من اجلائز نسيانه إ�َّ

ا ه و الزم للصحايب الراوي ذلك احلديث، وأمَّا العامل إذا روى حديثاً ال يلزم ابلعمل به، وال إمنَّ
يقدح يف روايته إذا عمل خبالفه؛ ألنَّه يروي ما له وما عليه، على ذاك الناس ... صحيحاً من غري 

نه أبنَّ سيِّد� رواية مالك ورواه عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم غري ابن عمر على ما تقدم ... ع
ني وإىل اجلماعة، فإذا بلغ رسول هللا كان يؤدِّي ما محُِّل من الرسالة إىل الشخص الواحد وإىل االثن

 هذا الشخص لزم احلكم الباقني، وكم من حكم تفرَّد بروايته واحد وتبعه الباقون.
وأيب عمر وابن  على أ�َّ نقول: ليس هو خرب واحد؛ بل هو مشهور أو متواتر على رأي احلاكم

 مسندة، غري املراسيل. حزم؛ إذ رواه عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مثانية من الصحابة أبحاديث
ويف قول البخاري: (اَبٌب: َكْم َجيُوُز اخلَِياُر) ومل يذكر حديثاً فيه بيان تلك املدَّة نظر، ذكره ابن 

 التني.
مبعىن التبويب من عدم حتديده؛ إذ يف احلديث تفويض  وأمَّا ابن املنري فقال: اللهم إال أن يؤخذ

 مالك، انتهى. األمر إىل احلاجة يف اشرتاطه، وهو مذهب
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الذي يظهر أنَّ البخاري أراد ما ذكر معلَّقاً عن مهام من أنَّه خيتار ثالث مرار؛ ألنَّه قال: (اَبٌب:  
 وهللا تعاىل أعلم. ،َكْم َجيُوُز اخلَِياُر) ومل يقل: ابب مدَّة اخليار

 وقد اختلف الفقهاء يف أمد اخليار:
فقالت طائفة: البيع جائز والشرط الزم إىل األمد الذي اشرتط إليه اخليار، وهذا قول ابن أيب 

 ليلى، واحلسن بن صاحل، وأيب يوسف، وحممَّد، وأمحد، وإسحاق، وداود، وأيب ثور، وابن املنذر.
 ثة أ�م فأقل.الوقال الليث: جيوز اخليار إىل ث

 وقال عبيد هللا بن احلسن: ال يعجبين شرط اخليار الطويل إال أنَّ اخليار للمشرتي ما رضي البائع.
 وقال ابن شربمة والثوري: ال جيوز البيع إذا شرط فيه اخليار للبائع أو هلما.

 وقال سفيان: البيع فاسد بذلك، فإن شرط اخليار للمشرتي عشرة أ�م أو أكثر جاز.
ال ابن حزم: وروينا يف ذلك آاثرًا عن املتقدمني، روى الشعيب: أن عمر اشرتى فرساً واشرتط ق

حبسه على إن رضيه وإال فال بيع بعد بينهما، فحمل عليه عمر رجالً فعطب الفرس، فجعال 
 بينهما شرحياً، فقال شريح لعمر: سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت، فقال عمر: قضيت ابحلق.

بد الرزاق عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرمحن بن فروخ عن أبيه قال: عومن طريق 
اشرتى �فع دار السجن أبربعة آالف فإن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن عمر مل يرض فلصفوان 

 أربعة، فأخذها عمر.
وعن ابن عمر: كنت ابتاع إن رضيت حىت ابتاع ابن مطيع إن رضيها، فقال: إن الرجل لريضى مث 

 دع فكأمنا أيقظين، فكان يبتاع ويقول: هاء إن أحدث.ي
وقال سليمان بن الربصاء: ابيعت ابن عمر بيعاً فقال يل: إن جاء ما اتفقنا إىل ثالث ليال فالبيع 

 بيعنا، وإال فال بيع بيننا وبينك.
ة فقال أبو حممد: ال نعلم عن الصحابة يف بيع اخليار شيئاً غري هذا، وهو خالف قول أيب حني

 والشافعي ومالك، وهي عندهم بيوع فاسدة مفسوخة.

)1/97( 

 

وقال مالك: جيوز شرط اخليار يف بيع الثوب اليوم واليومني، واجلارية إىل مخسة أ�م واجلمعة، 
دار الشهر لتخترب ويشاور فيها، وال والدابة تركب اليوم وشبهه، وُيساُر عليها الربيد وحنوه، ويف ال

 ر للبائع واملشرتي.فرق بني شرط اخليا
ألمحد: الذي يقول أهل املدينة يف العهدة الثالث والسنة؟  قال األثرم: قلت» علل اخلالل«ويف 

قال: أما عهدة السنة فما أدري رووه عن أابن عن عثمان وهشام بن إمساعيل، وأما حديث 



حلسن كان عقبة، ولكن احلسن ما أراه مسع منه؛ ألنه بصري، ولكن االثالث فلو ثبت حديث 
 �خذ هكذا.

يف عهدة الرقيق حديث صحيح، وال أذهب إليه، إمنا روي  وقال حممد بن احلكم عن أمحد: ليس
 عن احلسن عن عقبة، وليس فيه شيء يصح. قلت: إن مالكاً يذهب إليه؟ قال: ما يعجبين.

 يار للمشرتي عشرة أ�م وأكثر، وال حيوز شرطه للبائع.وقال الثوري: جيوز شرط اخل
 وقال األوزاعي: جيوز أن يشرتط شهراً أو أكثر.

و حنيفة والشافعي وزفر: اخليار يف البيع ثالثة أ�م وال جيوز الز�دة عليها، فإن زاد فسد وقال أب
 البيع، وروي أيضاً عن ابن شربمة.

 »:شرح املهذب«قال يف 
وهي الصرف  -ع اليت فيها راب ر ثالثة أ�م يف البيوع اليت ال راب فيها، فأما البيو وجيوز شرط اخليا

ال جيوز فيها شرط اخليار، فإنه ال جيوز أن يتفرقا قبل متام البيع، وهلذا ال ف -وبيع الطعام ابلطعام 
 ا.جيوز أن يتفرقا إال عن قبض العوضني، فلو جوز� شرط اخليار تفرقا ومل يتم البيع بينهم

ري عن ابن إسحاق، حدثين �فع من حديث يونس بن بك -بسند حسن  -وقد روى ابن ماجه 
الً من األنصار يشكو إىل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه يغنب يف عن ابن عمر قال: مسعت رج

 ».إذا ابيعت فقل: ال خالبة، مث أنت ابخليار يف كل سلعة ابتعتها ثالث ليال«البيوع فقال: 
 جعله عن منقذ بن عمرو.بسند صحيح إىل ابن إسحاق » اترخيه«ا رواه البخاري يف ومل
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واألمة جممعة على جواز شرط اخليار، واحتجوا أيضاً مبا رواه احلُدَّاين حممد بن يوسف أخرب� حممد 
أن رجًال اشرتى «أابن عن أنس:  بن عبد الرحيم بن َشُرْوٍس، أخرب� حفص بن سليمان، أخرب�

ى ُهللا عليه وسلَّم البيع، وقال: إمنا اخليار ثالثة بعريًا واشرتط اخليار أربعة أ�م، فأبطل النيب صلَّ 
 ».أ�م

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا رجل مسع أاب�ً يقول عن احلسن: اشرتى رجل بيعاً وجعل  قال احلُدَّاينُّ:
، وأابن »البيع مردود، وإمنا اخليار ثالثة أ�م«نيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: اخليار أربعة أ�م، فقال ال

 فص بن سليمان ضعيفان جدًا.وح
 يصح.فال » املسلمون عند شروطهم«وقال ابن حزم: وأما حديث: 

 وقول البخاري: [اَبُب] ِإَذا َملْ يـَُوقِّْت ِيف اخلَِياِر، َهْل َجيُوُز البَـْيعُ 
 مر:مث ذكر حديث ابن ع



 ]2109[خ ». َأْو يـَُقوُل َأَحُدُمهَا ِلَصاِحِبِه اْختَـرْ « - 2109
 بن املنري: الظاهر أنه قصد جواز البيع وتفويض األمر بعد اشرتاط اخليار املطلق إىلقال فيه ا

العادة يف مثل السلعة، وهذا مذهب مالك، وهو أسعد إبطالق احلديث، خالفاً ملن منع البيع  
 رر.كذلك إحلاقاً ابلغ

 بـَْيَع ِخَياٍر)وقال ابن التني يف قوله: (َأْو يـَُقْوُل ِلَصاِحِبِه اْختَـْر َأْو َيُكْوُن 
 قال الداودي: مها سواء، ومعناها أنه بيع خيار الشرط.

 يب: معناه قطع خيار اجمللس.وعن ابن حب
عىن لقول من وقال ابن بطال: ظاهر هذا احلديث يدل أن اخليار جيوز اشرتاطه بغري توقيت، فال م

 خالف.
خريَّ أحُدمها صاحَبه بعد البيع وذهب أكثر العلماء الذين يرون االفرتاق ابألبدان إىل أنه إذا 

ا ابألبدان إال أمحد بن حنبل فإنه قال: مها ابخليار فاختار إمضاء البيع فقد متَّ البيع وإن مل يتفرق
ه.  حىت يتفرقا، خيـََّر أحدمها صاحبه أو مل خيريِّ

 وأما الذين جييزون البيع ابلكالم فهو عندهم جائز.قال: 
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َعاً وقال اخلطايب: قوله:  يـْ ) يبطل كل أتويل أتوله أهل العراق وغريهم، وكذا قوله: (َوِإْن (وََكاَ� مجَِ
رُ  ُهَما اْلبَـْيَع فـََقْد َوَجَب اْلبَـْيُع) قال: وفيه أبني داللة على تـََفرَّقَا بـَْعَد َأْن تـََبايـََعا [َوَملْ] يـَتـْ ْك َواِحٌد ِمنـْ

 أن التفرق ابألبدان هو القاطع للخيار.
ا اْشتَـَرى َشيئا فـََوَهَب ِمْن ساَعِتِه ِقْبَل أْن يـَتَـَفرَّقَا وَملْ يـُْنِكر الَباِئُع َعلى املُْشَرتِي أِو اْشَرتى ابٌب: إذَ 
 تَـَقهُ َعْبدا فأعْ 

ْلَعَة َعَلى الرِّضا مثَُّ ابَعَها َوَجَب َلُه والّرِْبُح َلُه.  َوقَاَل طاُوٌس: ِفيَمْن َيْشَرتِي السِّ
 عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به.هذا التعليق رواه و 

ا وعن معمر عن أيوب عن ابن سريين: إذا بعت شيئاً على الرضا؟ قال: اخليار لكليهما حىت يفرتق
 عن رضا.
ثـََنا َعْمٌرو، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ  - 2115 صلَّى  َوقَاَل احلَُمْيِديُّ: َحدَّثـََنا ُسْفَياُن، َحدَّ

، ُهللا عليه وسلَّم ِيف َسَفٍر، َفُكْنُت َعَلى َبْكٍر َصْعٍب ِلُعَمَر، َفَكاَن يـَْغِلُبِين، فـَيَـتَـَقدَُّم َأَماَم الَقْومِ 
ُرُه ُعَمُر، فـََقاَل النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِلُعَمرَ  ، »ِبْعِنيهِ « :فـَيَـْزُجُرُه ُعَمُر َويـَُردُُّه، مثَُّ يـَتَـَقدَُّم، فـَيـَُؤخِّ

، قَاَل:  َقاَل النَِّيبُّ فـََباَعُه ِمْن َرُسوِل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فَـ » ِبْعِنيهِ «قَاَل: ُهَو َلَك َ� َرُسوَل اهللَِّ



، َتْصَنُع ِبِه َما ِشْئتَ «صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:   ]2115[خ ». ُهَو َلَك َ� َعْبَد اهللَِّ
، »من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق«بخاري منه قطعة يف ابب: هذا التعليق روى ال

 ]: حدثنا عبد هللا بن حممد، قال: حدثنا ابن عيينة.2610فقال [
إلمساعيلي عن أيب أمحد بن ز�د وابن صاحل: أخرب� ابن أيب عمر، وقال ابن صاحل: وحدثنا وعند ا

 ا سفيان عن عمرو.هارون، حدثنا عبد هللا بن الزبري احلميدي، حدثن
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وقال أبو نعيم: حدثنا أبو علي، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا احلميدي، حدثنا سفيان حدثنا 
 عمرو، قد ذكره.
 من رواية بشر بن موسى عنه.» مسند عبد هللا بن الزبري احلميدي«ورويناه أيضاً يف 

 قال البخاري:
الرَّْمحَِن ْبُن َخاِلٍد، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َساملِِ َعْن َعْبِد اهللَِّ  َوقَاَل اللَّْيُث: َحدََّثِين َعْبدُ  - 2116

بَـَر، فـََلمَّا تـَبَ  ايـَْعَنا رََجْعُت َعَلى َعِقِيب َحىتَّ قَاَل: ِبْعُت ِمْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َماًال اِبلَواِدي ِمبَاله ِخبَيـْ
، قَاَل »تَـَفرَّقَااملُتَـَباِيَعْنيِ اِبخلَِياِر َحىتَّ يَـ «ِين البَـْيَع وََكاَنِت السُّنَُّة َأنَّ َخَرْجُت ِمْن بـَْييت َخْشَيَة َأْن يـَُرادَّ 

تُ  ُعُه، رَأَْيُت َأّينِ َغبَـنـْ : فـََلمَّا َوَجَب بـَْيِعي َوبـَيـْ ُه، أبَِّينِ ُسْقُتُه ِإَىل َأْرِض َمثُوَد بَِثَالِث لََياٍل، َوَساَقِين َعْبُد اهللَِّ
 ]2116ملَِديَنِة بَِثَالِث لََياٍل. [خ ِإَىل ا

حدثنا الرمادي، قال: وأخربين يعقوب بن سفيان هذا التعليق رواه اإلمساعيلي عن أيب عمران: 
دثنا أبو صاحل، حدثنا الليث، حدثين عبد الرمحن قال: وأخرب� القاسم حدثنا ابن َزْجنُْويَه، قالوا: ح

 بن خالد هبذا.
 وب بن سويد، عن يوسف بن يزيد، عن الزهري عن سامل عن أبيه.ورواه أيضاً من حديث أي

عن الليث عن يونس، أخرب� القاسم، أخرب� ابن زجنويه حدثنا أبو  قال: ورواه أبو صاحل أيضاً 
 صاحل.

 رو األديب، أخرب� اإلمساعيلي.وقال البيهقي: حدثنا أبو عم
الليث، عن يونس بن يزيد عن الزهري قال البيهقي: ورواه أبو صاحل أيضاً وحيىي بن بكري عن 

 عن سامل عن أبيه.
دان، حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا يعقوب بن سفيان، وقال أبو نعيم: حدثنا أبو عمرو مح

 بن خالد. حدثنا أبو صاحل، حدثنا الليث حدثين عبد الرمحن



أن احلديث أليب مث قال: ذكره يعين البخاري فقال: وقال الليث، ومل يذكر من دونه، ويدل على 
 صاحل، وأبو صاحل ليس من شرطه.
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ٌ يف ذلك، أال  قال ابن بطال: هذا الباب حجة ملن يقول: االفرتاق ابلكالم، وحديث عمر بنيِّ
ته البن عمر قبل التفرق، ولو ترى أن سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وهب اجلمل يف ساع

 ىت جيب له ابفرتاق األبدان.مل يكن اجلمل له ملا وهبه ح
 ه لعثمان فقد احتج به من قال: إن االفرتاق ابألبدان.وأما حديث ابن عمر يف مبايعت

واحتج به أيًضا من قال: إن االفرتاق ابلكالم، وكان من حجة الذين جعلوا االفرتاق ابلكالم أن 
والندب إىل حسن املعاملة من كان معىن احلديث التفرق ابألبدان، لكان املراد به احلض   قالوا: لو

يف البيع على استخباره عن الداء والغائلة، وقد قال صلَّى ُهللا عليه املسلم للمسلم، وَال يفرتسه 
السنة أن وكانت «، أال ترى قول ابن عمر: »من أقال �دًما أقال هللا عثرته يوم القيامة«وسلَّم: 

 ».املتبايعني ابخليار
 ».وكانت السنة يومئذ«عبد امللك أن يف بعض الروا�ت: قال ابن التني: وذكر أبو 

 : ولو كان على اإللزام لقال: كانت السنة، وتكون إىل يوم الدين.قال
قال ابن: بطال فحكى ابن عمر أن الناس كانوا يلتزمون حينئٍذ الندب؛ ألنه كان زمن مكارمٍة، 

دان مرتوًكا، ولو كان على الوجوب أن الوقت الذي حكى فيه التفرق ابألبدان كان التفرق ابألبو 
لذلك جاز أن يرجع على عقبيه؛ ألنه فهم أن املراد بذلك احلض ما قال: وكانت السنة، ف

والندب، ال سيما وهو الذي حضر فعل النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف هبته البكر له حبضرة 
 ع قبل التفرق.البائ

رأيه كان يف الفرقة خبالف ما ذهب إليه من قال:  وقال الطحاوي: روينا عن ابن عمر ما يدل أن
ال يتم إال هبا. وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا بشر بن بكري، حدثنا األوزاعي،  إن البيع

الصفقة حيًّا فهو من  حدثين الزهري، عن محزة بن عبد هللا، أن عبد هللا بن عمر قال: ما أدركت
 مال املبتاع.

 عن ابن عمر، وال يعلم له خمالف من الصحابة. قال ابن جرير: صح هذا
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 قال ابن املنذر: يعين يف السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها املشرتي بعد متام البيع.
شرتي كان عتقه جائًزا؛ ولو قال ابن املنذر: هي من مال املشرتي؛ ألنه لو كان عبًدا فأعتقه امل

 أعتقه البائع، مل جيز عتقه.
لك بعدها أنه من مال ل الطحاوي: فهذا ابن عمر يذهب فيما أدركت الصفقة حيًّا فهقا

املشرتي، فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم ابألقوال قبل الفرقة اليت تكون بعد ذلك، وأن 
ك املبتاع حىت يهلك من ماله إن هلك، وهذا من ابن البيع ينتقل ابألقوال من ملك البائع إىل مل

 ليه وسلَّم فيما ذكروا.على مذهبه يف الفرقة اليت مسعها من النيب صلَّى هللاُ ع عمر دالٌّ 
وقد وجد� عن سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ما يدل على أن املبيع ميلكه املشرتي 

 من ابتاع طعاًما فال«النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال:  ابلقول دون التفرق ابألبدان، وذلك أن
له بيعه، ويكون قابًضا له قبل  ، فكان ذلك دليًال على أنه إذا قبضه حلَّ »يبعه حىت يقبضه
 التفرق ابألبدان.

وروي عن سعيد بن املسيب يعين احلديث املخرج عند ابن ماجه من طريق ابن هليعة، عن موسى 
بيعه بربح فقال ل: مسعت عثمان خيطب على املنرب ويقول: كنت أشرتي التمر فأبن وردان، عنه قا

 ».ذا اشرتيت فاكتل، وإذا بعت فِكلْ إ«يل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
فكان من ابتاع طعاًما مكايلة فباعه قبل أن يكتاله ال جيوز بيعه، فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه مث 

 اجتمع أنه ال حيتاج بعد الفرقة إىل إعادة الكيل.فارق ابئعه، فكلٌّ قد 
بل البيع، فدل ذلك أنه إذا  اكتياله إ�ه بعد البيع قبل التفرق وبني اكتياله إ�ه قوخولف بني

اكتاله اكتياًال حيل به بيعه، فقد كان ذلك اكتياًال له وهو له مالك، وإن اكتاله اكتياًال ال حيل بيعه 
ه إ�ه قبل ك له، فثبت مبا ذكر� وقوع ملك املشرتي يف املبيع اببتياعفقد كال له وهو غري مال

 فرقة تكون بعد ذلك، فهذا وجه من طريق اآلاثر.
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 ويف احلديث: أن يسأل رب السلعة بيعها وإن مل يعرضها، وأن البيع ال حيتاج إىل قبض.
ُمْشَرتِي) تعسف، وال حيمل فعل النيب قال ابن التني: وقول البخاري: (ِإَذا َملْ يـُْنِكِر اْلَباِئُع َعَلى الْ 

وال إنكار؛ ألنه إمنا بعث صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُهللا عليه وسلَّم أنه وهب ما فيه آلخر خيار صلَّى 
 مبيًنا.

وقوله: (ُسْقُتُه ِإَىل َأْرِض َمثُْوَد) يعين: أن األرض اليت أعطيته بعدها من أرض مثود ثالث لياٍل، 
 ين من املدينة على ثالث.واألرض اليت أعطا



ا أخذه من القياس على اهلبة؛ ألن العتق آكد َأِو اْشتَـَرى َعْبًدا فََأْعتَـَقُه) كأنه إمنوقوله يف الرتمجة: (
 من اهلبة.

 ويف احلديث: جواز بيع الشيء الغائب على الصفة.
ثه من اهلبة أو قال ابن بطال: وأمجع العلماء على أن البائع إذا مل ينكر على املشرتي ما أحد

يرون أن البيع يتم  إذا أنكر ومل يرض مبا أحدثه املبتاع، فالذين العتق أنه بيع جائز، واختلفوا
ابلكالم جييزون هبته وعتقه، ومن يرى التفرق ابألبدان ال جييز شيًئا من ذلك، إال بعد التفرق، 

 وحديث عمر حجة عليهم.
 %148ص  3%ج 

 اِع ِيف البَـْيعِ ابُب َما ُيْكَرُه ِمَن اِخلدَ 
ثـََنا َعْبُد ا - 2117 ْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ِديَناٍر، َعْن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ هللَِّ ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، عَ َحدَّ

». ُقْل َال ِخالَبَةَ ِإَذا اَبيـَْعَت فَـ «رَُجًال ذََكَر لِلنَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أَنَُّه ُخيْدَُع ِيف البـُُيوِع، فـََقاَل: 
 ]2117[خ 

رجًال من األنصار كان   من حديث ابن إسحاق، عن �فع، عن ابن عمر أنوعند الدارقطين
ِإَذا «بلسانه لوثة، وكان ال يزال يغنب يف البيوع، فذكر ذلك للنيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: 

 ».بْعَت فـَُقْل: َال ِخَالبََة مرتني
بن عمرو، وكان رجًال ثين حممد بن حيىي بن حبان، قال: هو جدي منقذ قال ابن إسحاق: وحد

 كسرت لسانه و�زعته عقله، وكان ال يدع التجارة وال يزال يغنب.قد أصابته آمة يف رأسه ف
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 وفيه: وكان ُعمِّر ُعمًرا طويًال، عاش ثالثني ومئة سنة، وكان يف زمن عثمان حني فشا الناس.
د ُسفع يف رأسه مأمومة، فجعل كان قويف لفظ عن ابن عمر: كان َحبَّاُن بن منقذ رجًال ضعيًفا، و 

رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم له اخليار فيما يشرتي ثالاًث، وكان قد ثقل لسانه، فكنت أمسعه 
 يقول: ال خالبة ال خالبة.

 قال الدارقطين: وكان ضرير البصر.
 ويف الطرباين: ملا عمي قال له النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ذلك.

أن منقًذا ُسِفَع يف رأسه مأمومة يف اجلاهلية، فحلت «ن حديث ابن إسحاق: حزم موعند ابن 
 ».لسانه
 ، وقد تقدم طرف منه قبل.»وأنت ابخليار ثالاثً «وفيه: 



هو منقذ بن حبان، » قل ال خالبة«الذي قال له النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: »: االستيعاب«ويف 
 هى.، انتوذلك حمفوظ من حديث ابن عمر وغريه

احلاكم ذكره من حديث ابن عمر قال: كان َحبَّان بن منقذ رجًال ضعيفاً، احلديث. وقال: هو 
 حديث متصل اإلسناد.

وقال اجلياين: َحبَّان بن منقذ ُشجَّ يف بعض مغازيه مع رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف بعض 
 احلصون حبجر.

 وزعم ابن قرقول أن هذا
 عطيه لسانه إخراج الالم، فكان ينطق به �ًء ابثنني من حتت أو ذاًال معجمة.وال يالرجل كان ألثغ 

 ابلنون، وهو تصحيف.» ال خيانة«قال: وعند ابن أيب جعفر عن بعض شيوخه: 
وزعم أبو عمر أن هذا خاص هبذا الرجل، وأن املغابنة بني املتبايعني الزمة، وال خيار للمغبون 

مذهب أيب حنيفة والشافعي وغريمها، وأصح الروايتني عن  ، وهوبسببها، سواء قلت أو كثرت
 مالك.

وقال البغداديون من أصحابه: للمغبون اخليار بشرط أن يبلغ الغنب ثلث القيمة، وإن كان دونه 
فال، وكذا حدَّه أبو بكر وابن أيب موسى من احلنابلة. وقيل: من السدس، وعن داود: العقد 

 ابطل.
 بتلك السلعة وبسعرها يف وقت البيع مل يفسخ البيع كثريًا كان الغنب عارفنيوعن مالك: إن كا� 

أو قليالً، فإن كان أحدمها غري عارٍف بذلك فسخ البيع، إال أن يريد أن ميضيه، ومل حيدَّ مالك يف 
 ذلك حدًّا.
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لك، فلو كان الغنب احتجَّ أليب حنيفة ومن اتبعه: أن هذا املخدوع جعل له اخليار ملا يلحقه من ذ
 ئه عنه.تغناشيًئا ميلك به فسخ العقد ملا احتاج إىل شرط اخليار مع اس

قال املالكيون: هذه احلجة لنا ألن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: لك اخليار، ومل يقل له: 
فلما كان معىن، ومل ينفعه ذلك، » ال خالبة«اشرتط اخليار، فلو كان الغنب مباحاً مل يكن لقوله: 

فيما ابعه ويسأل عن  ذلك منفعة جعل له النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم اخليار بعد ذلك لينظر
ال تلقوا «سعره، وإمنا جعل له ذلك لريينا احلكم يف مثله. وأيضاً إن قوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 انتهى.» الركبان للبيع فمن تلقاها فهو ابخليار إذا دخل السوق
 ابن حزم على هذا بقوله: فيه اخليار إىل دخول السوق، ولعله ال يدخله إال بعد عاماعرتض 



 أو أكثر.
قال املالكيون: وإمنا جعل له اخليار يف ذلك ألجل الغنب يلحقه، فعلم هبذا أن الغنب يوجب 

ا، فال اخليار، وأيضاً لو ابتاع سلعة فوجد هبا عيباً كان له اخليار يف الرد ألجل النقص املوجود هب
 فرق بني أن جيد النقص ابلسلعة أو ابلثمن.

احلجر على الكبري، ال سيما وقد جاء يف بعض طرقه أن أهل ومتسك هبذا احلديث من ال يرى 
هذا الرجل سألوا النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن حيجر عليه ملا يف عقوده من الغنب، فلم حيجر 

 نتهى.ا» َال ِخَالبَةَ «عليه، وأمره بقوله: 
كان احلجر على   عليه، فلو -عليه الصالة والسالم  -لقائل أن يقول: ملا سألوا احلجر أقرهم 

 الكبري ال جيوز ألنكر عليهم قوهلم.
وقال ابن العريب: حيتمل أن اخلديعة كانت يف العيب أو يف العني أو يف الكذب أو يف الثمن أو يف 

 وإمنا هي خاصة يف عني وحكاية حال.الغنب، وليست قضية عامة فتحمل على العموم، 
حدثنا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد  فإن قيل كيف يدعون اخلصوص وقد روى ابن هليعة:
ما أجد لكم شيئاً مما جعله سيد� رسول هللا «بن ركانة أنه كلم عمر بن اخلطاب يف البيوع، فقال: 

 ».صلَّى ُهللا عليه وسلَّم حلبان بن منقذ
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حديث ابن هليعة عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن جده، قال: عمر بن اخلطاب ..  ويف
 احلديث.

 فيقال له: هذان حديثان ضعيفان.
بتاع: ال خالبة، فله اخليار ثالث ليال مبا يف خالهلن من وقال ابن حزم: ومن قال حني يبيع أو ي

عة بغنب أو بغري غنب، وإن شاء األ�م، إن شاء رد بعيب أو بغري عيب أو خبديعة أو بغري خدي
 أمسك، فإذا انقضت الليايل الثالث بطل خياره ولزمه، وال رد إال من عيب إذا وجد.

 خديعة،ال لفظا غري: ال خالبة، أبن يقول: ال فإن ق
أو ال غشاً، أو ال كيداً، أو ال غبناً، أو ال مكراً، أو ال عيباً، أو ال ضرراً، أو على السالمة، أو ال 

، أو ال غائلًة أو ال خبثاً، أو حنو هذا مل يكن له اخليار اجملعول ملن قال: ال خالبة؛ لكن إن داءً 
 ده لزمه البيع.لى أال يعقد بيعه بطل البيع، وإن مل جيوجد شيئاً مما ابيع ع

 و (اِخلَالبَة): املخادعة، َخَلَبه َخيْلُبه َخْلباً وِخالبة وَخالََبه.
ب، وَخْلُبوب وَخَلُبوب: خدَّاع، األخرية عن  قال ابن سيده: وهي اخلِلِّ  يىب، َورجل خالٌب، وَخالَّ



 كراع. زاد اجلوهري: كذاب.
بة.مرأة َخَلبوب على مثال خريوب، هذه عن قال ابن سيده: وا  اللحياين. وَخُلوب وخالِبة وَخالَّ

به، واختلبه اختالابً، اخلَْلب القطع واخلديعة ابللسان، خَلبه خيِلبه، وخيلُ »: الكتاب املنتهى«ويف 
 واخلَُلوب: اخلادع، واخلَِلَبة: اخلدَّاعة من النساء.

 ابُب َما ذُِكَر ِيف األْسَواقِ 
 أول كتاب البيوع. بد الرمحن بن عوف وعمر بن اخلطاب تقدمقول ع
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ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن زََكرِ�َّ  - 2118 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، َحدَّ ، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُسوقََة، َعْن َ�ِفِع ْبِن َحدَّ
يـَْغُزو َجْيٌش الَكْعَبَة، فَِإَذا  «ُمْطِعٍم، َحدَّثـَْتِين َعاِئَشُة قَاَل َرُسوُل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ُجبَـْريِ ْبِن 

، َكْيَف ُخيَْسُف أبَِوَِّهلِْم قـُلْ » َكانُوا بِبَـْيَداَء ِمَن اَألْرِض، ُخيَْسُف أبَِوَّهلِِْم َوآِخرِِهمْ  ُت: َ� َرُسوَل اهللَِّ
ُهْم؟ قَاَل: َوآِخرِِهمْ  َعُثوَن َعَلى «، َوِفيِهْم َأْسَواقـُُهْم، َوَمْن لَْيَس ِمنـْ ُخيَْسُف أبَِوَّهلِِْم َوآِخرِِهْم، مثَُّ يـُبـْ

 ]2118[خ ». نِيَّاهِتِمْ 
م يف منامه شيئاً مل يكن يفعله؟ فسئل فقال: صنع رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّ «يف مسلم: 

قلنا: � رسول «، وفيه: »يت يؤمُّون البيت لرجل من قريش قد جلأ ابلبيتالعجب إنَّ �ساً من أمَّ 
 هللا إنَّ الطريق قد جيمع الناس. قال: نعم فيهم املستبصر واجملبور وابن

، يبع  ».ثهم هللا على نيَّاهتمالسبيل، يهلكون مهلكاً واحدًا، ويصدرون مصادر شىتَّ
 ».وفيهم أشرافهم»: «مستخرج أيب نعيم«ويف 
، »وفيهم أسواقهم«، بدل من أسواقهم قال: ورواه البخاري: »وفيه سواهم«ند اإلمساعيلي: وع

 تصحيف، فإنَّ الكالم يف اخلسف ابلناس ال ابألسواق.» أسواقهم«وليس سواهم، وأظنُّ أنَّ 
ن كثَّر سواد قوم يف معصية أو فتنة أنَّ العقوبة تلزمه معهم إذا مل وقال املهلَّب: يف هذا أن م

 كونوا مغلوبني على ذلك؛ ألنَّ اخلسف ملَّا أخذ السوقة عقوبة هلم مشل اجلميع.ي
 واستنبط مالك من هذا: َمن وجد مع قوم يشربون اخلمر وهو ال يشرب أنَّه يعاقب.

واد ليسوا ممَّن يستحقُّ العقوبة، لقوله تعاىل: {َوَلْوَال ويريد املهلب: أنَّ املغلوبني على تكثري الس
ُهْم َمَعرٌَّة ِبَغْريِ ِعْلٍم} [الفتح:رَِجاٌل مُ   ْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت َملْ تـَْعَلُموُهْم َأْن َتطَُئوُهْم فـَُتِصيَبُكْم ِمنـْ

 ] اآلية.25
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 يكون.وفيه: علم من أعالم النبوة، وهو إخباره مبا 
خيسف هبم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم، ويكون  قال ابن التني: لعلَّ هذا اجليش الذين

على نيَّاهتم وحضرت آجاهلم ابخلسف، كانوا ينكرون بقلوهبم وال يقدرون على غري  الذين يبعثون
َنًة َال ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن َظلَ  : {َواتـَُّقوا ِفتـْ ] 25ُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة} [األنفال: ذلك؛ وقد قال جلَّ وعزَّ

 انتهى كالمه.
، واجليش الذي يهدمونه ليسوا »البيت إنَّ �ساً من أمَّيت يؤمُّون هذا«وفيه نظر من حيث قوله: 

 من أمَّته صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.
 والبيداء من األرض: املفازة.

هم الطريق؟ فيجاب أبنَّ عائشة ملَّا فإن قيل: ما ذنب من ُأكره على اخلروج أو من مجعته وإ�َّ 
 فماتوا» يبعثون على نيَّاهتم«سألت، قال: 

 ى نيَّاهتم.هبا حني حضرت آجاهلم وبعثوا عل
 حديث أيب هريرة تقدم يف الصالة.

 وذكر البخاري حديث أنس بن مالك:
: َ� َأاَب الَقاِسِم، فَاْلتَـَفَت ِإلَْيِه َكاَن النَِّيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ِيف السُّوِق، فـََقاَل رَُجلٌ   - 2120

َا َدَعْوُت َهَذا، فـَقَ  َمسُّوا اِبمسِْي، «اَل النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فـََقاَل: ِإمنَّ
َيِيت   ]2120[خ ». َوَال َتَكنـَّْوا ِبُكنـْ

 ابلبقيع � أاب القاسم .. احلديثويف حديث خالد بن إمساعيل عن زهري عن محيد: دعا رجل 
ر للسوق؛ اللهم قال ابن التني: ليس هذا احلديث ممَّا يدخل يف هذا التبويب؛ ألنَّه ليس فيه ذك

 إال أن يريد أصل احلديث.
 ورواه أيضاً من حديث جابر.
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سعد اخلري، وأخرب� اإلمام أبو حممد النضري قراءة عليه، أخرب� ابن الفرات، عن فاطمة بنت 
أبو بكر حممَّد بن عمر، أخرب�  أخرب� أيب قراءة عليه، أخرب� أبو منصور املعمري، أخرب� القاضي

اإلمام أبو حفص البغدادي، قال: حدثنا عبد هللا بن حممَّد بن عبد العزيز، حدثنا حممد بن محيد 
بكر بن حممد بن عمرو  عن حيىي بن العالء، عن أيب -يعين ابن الفضل  -الرازي، حدثنا سلمة 

من تسمَّى «لَّى ُهللا عليه وسلَّم: بن حزم، عن أبيه، عن أيب محيد الساعدي قال رسول هللا ص
 ».ابمسي فال يتكىنَّ بكنييت



ال جتمعوا بني امسي وكنييت، أ� أبو «ويف حديث حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة يرفعه: 
 ».القاسم، هللا يعطي وأ� أقسم

فال  من تسمَّى ابمسي«حديث شريك بن عبد هللا عن مسلم بن عبد الرمحن عن أيب زرعة: ويف 
 ».يتكىنَّ بكنييت ومن تكىن بكنييت فال يتسمَّى ابمسي

من تسمَّى ابمسي «ومن حديث ابن أيب ليلى عن أم حفصة بنت عبيد عن عمِّها الرباء بن عازب: 
 ».فال يتكىنَّ بكنييت

 ».ني امسي وكنييتال جتمعوا ب«ويف لفظ: 
 دقال ابن شاهني: ذكر اخلالف يف ذلك فذكر حديثاً من جهة حممَّ 

بن عمران احلجيب مسعت صفية بنت شيبة قالت عائشة: جاءت امرأة إىل النيب صلَّى ُهللا عليه 
ره وسلَّم فقالت: � رسول هللا إين ولد يل غالم فسميته حممًَّدا وكنَّيته أبيب القاسم فذُكر يل أنك تك

 ».ما حّرِم امسي وُأحلَّ كنييت«ذلك. فقال: 
سعد أنَّ حممَّد بن علي وحممد بن أيب بكر وحممد بن طلحة  وعن أيب بكر بن حفص بن عمر بن

وحممد بن سعد كانوا كلهم ُيكنَّون أبيب القاسم، وكان ملالك بن أنس ابن يقال له: حممَّد، وكنيته 
 أبس به. أبو القاسم، فقيل له يف ذلك، فقال: ال
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وهذا احلديث يوجب أن يكون �سخاً لألوَّل؛ ألنَّ ولد الصحابة ُكنُّوا أبيب القاسم، وقد روي عن 
القاسم كنَّيناه أبيب القاصم ابلصاد من جهة  بعض التابعني أنَّه كان يقول: إذا رأينا الرجل ُيكىنَّ أبيب

 ثرها علًَّة.الكره لذلك، وحديث النهي فُطُرقُه ال أعلم يف أك
يب القاسم ألحد أصًال، وزعم ابن التني أنَّ الشافعي وأهَل الظاهر ذهبوا إىل أنَّه ال حيلُّ التكينِّ أب

 ديث.سيَّما كان امسه أمحدًا أو حممَّداً أم مل يكن؛ لظاهر احل
احلديث مثَّ  الثاين: أنَّ هذا النهي منسوخ، وأنَّ هذا احلكم كان يف الزمن األوَّل للمعىن املذكور يف

 نسخ، فيباح لكلِّ أحد، وهو مذهب مالك ومجهور العلماء.
 س مبنسوخ، والنهي �ي تنزيه، ال �ي حرمة.الثالث: قال ابن جرير: لي

خمتصٌّ مبن امسه حممد أو أمحد، وال أبس هبا ملن مل يكن امسه  الرابع: النهى عن التكينِّ أبيب القاسم
 ذلك.

 أبيب القاسم مطلقاً، وأال يسمِّي القاسم؛ لئال ُيكىنَّ والده به. اخلامس: النهي عن التكينِّ 
 ».تسمون أوالدكم حممًدا وتلعنو�م«ا لقوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: السادس التسمية مبحمد مطلق



 َتَكنُّوا) قال ابن التني: ضبط يف أكثر الكتب بفتح التاء وضم النون املشددة، ويف وقوله: (َوَال 
 م التاء والنون على وزن تـُزَكُّوا، ويف بعضهابعضها بض

 التاءين. بفتح التاء والنون مشدَّدة مفتوحة على حذف إحدى
 وقوله: (َملْ َأْعِنَك) أي: مل أردك.
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ثـََنا ُسْفَياُن َعْن ُعبَـْيِد اهللَِّ ْبِن َأِيب يَزِيَد َعنْ  - 2122 ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ َحدَّ َ�ِفِع ْبِن ُجبَـْريِ ْبِن  َحدَّ
َرَة قَاَل:  ُمْطِعمٍ  َخَرَج النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِيف طَائَِفِة النـََّهاِر َال ُيَكلُِّمِين َوالَ «َعْن َأِيب ُهَريـْ

نـَُقاَع، َفَجَلَس بِِفَناِء بـَْيِت فَاِطَمَة فـََقاَل: أَ  ْتُه مثََّ ُلَكُع، َأمثََّ ُلَكُع؟ َفَحَبسَ ُأَكلُِّمُه، َحىتَّ أََتى ُسوَق َبِين قـَيـْ
ُلُه، َفَجاَء َيْشَتدُّ َحىتَّ َعانـََقُه َوقـَبـََّلُه َوقَاَل: ال ًئا، َفظَنَـْنُت أَنـََّها تـُْلِبُسُه ِسَخااًب َأْو تـَُغسِّ لَُّهمَّ ِإّينِ ُأِحبُّه َشيـْ

 ]2122[خ ». فَأِحبَُّه َوَأِحبَّ َمْن حيُِبُّهُ 
 ».ن لكع ثالاثً؟ ادع احلسني بن عليأي«يف موضع آخر: 

 ».فجاء احلسن أو احلسني يشتدُّ «اإلمساعيلي:  عند
وقال الداودي: سقط بعض احلديث عن الناقل، وإمنا أدخل حديثاً يف حديث، إذ ليس بيت 

ا بيتها بني أبيات النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم  فاطمة يف سوق بين قينقاع، إمنَّ
وأمَّا معانقة الرجل للرجل فاستحبَّها عليه وسلَّم احلسن إابحة ذلك لغريه،  ومعانقته صلَّى هللاُ 

 سفيان، وكرهها مالك وقال: هي بدعة.
وتناظر مالك وسفيان يف ذلك فاحتجَّ سفيان أبنَّ النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فعل ذلك جبعفر، 

 ك.قال مالك: هو خاصٌّ له، فقال: ما ختصُّه بغري ذلك؟ فسكت مال
ِييُّ الذي ال يتَّجه ملنطق وال غريه، مأخوذ من املالكيع، يعين اللَُّكُع: يف قول األصمعي: هو العَ 
 الذي خيرج مع السلى من البطن.

قال األزهري: والقول قول األصمعي، أال ترى أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال للحسن وهو 
 يم وال عبد.ملنطق وال ما يصلحه، ومل يرد أنَّه لئ أراد أنه لصغره ال يتَّجه» أين لكع؟«صغري: 

 اللََّكيع، واملرأة َلكيعة وَلَكعاء وَلَكاع وَمْلَكعانة.»: املوعب«ويف 
 قال: ويوصف به احلسن واحلمق واللؤم، وقد َلَكع َلْكعاً مثل حدر.
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 وبعض يقوله يف النِّداء وغريه. وقال بعض النحويني يعين سيبويه: ال يقال َمْلَكعان إال يف النَّداء،
 وعن

 ملربد حدثنا الثوري عن أيب يزيد: اللَُّكع الفلو، واألنثى: ُلكعة.إمساعيل حدثنا أبو احلسن مسعت ا
 اللَُّكع املهر.»: احملكم«ويف 
 ُكْلع ولكن قلب.أصل اللُّْكع من ال»: اجلامع«ويف 
 اللَُّكع الذليل.»: الصحاح«ويف 
 ْكع الَكْسع. انتهىاللَّ »: اجململ«ويف 

ل بن جرير اخلطفي، وسئل عن اللَُّكع؟ فقال: األشبه واألجود أن حيمل احلديث على ما قاله بال
 هو يف لغتنا الصغري.

 � صغري.قال اهلروي: وإىل هذا ذهب احلسن، إذا قال اإلنسان: � ُلكع، يريد: 
ال حقاً، وههنا أراد تشبيهه ابلفلو قال السهيلي: كان صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ميزح وال يقول إ

و واملهر كذلك، وإذا قصد ابلكالم قصد التشبيه مل يكن إال واملهر؛ ألنه طفل، كما أنَّ الفل
 صدقاً، وهللا تعاىل أعلم.

 وقول سفيان:
: َأْخبَـَرِين    أَنَُّه رََأى َ�ِفَع ْبَن ُجبَـْريٍ، َأْوتـََر ِبرَْكَعٍة.قَاَل ُعبَـْيُد اهللَِّ

 البخاري أن يبنيِّ مساع عبيد هللا من �فع املعنعن يف السند.أراد 
ثـََنا ُموَسى بن عقبة، َعْن  - 2124 - 2123 ثـََنا أَبُو َضْمَرَة، َحدَّ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر، َحدَّ ثـََنا ِإبـْ َحدَّ

رُّْكَباِن َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه أَنـَُّهْم َكانُوا َيْشتَـُروَن الطََّعاَم ِمَن ال«ا اْبُن ُعَمَر: َ�ِفٍع َحدَّثـَنَ 
ُقُلوُه َحْيُث يـَُباُع الطََّعامُ وسلَّم، فـَيَـبْـ  [خ ». َعُث َعَلْيِهْم َمْن َميْنَـُعُهْم َأْن يَِبيُعوُه َحْيُث اْشتَـَرْوُه َحىتَّ يـَنـْ

2123 - 2124[ 
 ».حىت يستوفوه«ويف لفظ: 

�ى النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن تباع السلع «اثبت: وعند أيب داود بسند جيد، عن زيد بن 
 ».حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم حيث تبتاع،

 »من اشرتى طعاماً فال يبيعه حىت [يكتاله]«وعند مسلم عن أيب هريرة: 
 بن حممَّد: �ى أن يبيع أحٌد طعاماً اشرتى بكيل حىتَّ يستوفيه.قال أبو عمر: ويف حديث القاسم 
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قال: والقبض واالستيفاء سواء، وال يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضاً إال كيًال 
زاف، فقد اختلف يف بيعه قبل أو وز�ً، وهذا ال خالف فيه، فإن وقع البيع يف الطعام على اجل

 قبضه وانتقاله.
 وقال يف: ابب َكَراهِة السََّخِب ِيف السُّوقِ 

ثـََنا ِهَالٌل، َعْن َعطَاءِ َحدَّثَـ  - 2125 ثـََنا أفلح، َحدَّ  َنا ُحمَمَُّد ْبُن ِسنَاٍن، َحدَّ
ُسوِل ِهللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ِيف ِرو ْبِن الَعاِص وقيل له: َأْخِربِْين َعْن ِصَفِة رَ عن َعْبَد ِهللا ْبَن َعمْ 

 ]2125التـَّْورَاِة بِبَـْعِض ِصَفِتِه ِيف الُقْرآِن. [خ التـَّْورَاِة، قَاَل: َأَجْل، َوِهللا ِإنَُّه َلَمْوُصوٌف ِيف 
 ».َوَال َسخَّاٍب ِيف اَألْسَواقِ «وفيه: 

 ه:ويف آخر 
 ْن ِهَالٍل، َوقَاَل َسِعيٌد، َعْن ِهَالٍل َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َسَالٍم.اَتبـََعُه َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َأِيب َسَلَمَة، عَ 

ثـََنا َعْبُد هللاِ «البخاري مسندة فقال: متابعة عبد العزيز أخرجها   ».َحدَّ
 قال أبو علي بن السكن: هو ابن مسلمة.

 شقي: هو عبد هللا بن حممَّد بن رجاء.وقال أبو مسعود الدم
 عندي أنَّه عبد هللا بن صاحل كاتب الليث، وإىل ذلك أشار أبو مسعود.وقال اجليَّاين: 

 عن كاتب الليث.» صحيحه«أنَّ البخاري مل خيرج يف على أنَّ احلاكم أاب عبد هللا قطع على 
ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن عبد هللا بن صاحل، حد» األدب«وقد روى البخاري يف كتاب 

 البخاري. عن هالل، وهو حديث تفرد به
قال: حدثنا املطَّلب بن شعيب، حدثنا » معجم الطرباين«وأمَّا قول سعيد عن هالل، فرويناه يف 

 بن صاحل، حدثين الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أسامة، عن هالل، عن عبد هللا
 ديث. لنجد صفة رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم .. احلعطاء، عن عبد هللا بن سالم: إ�َّ 

ورواه الرتمذي من حديث حممَّد بن يوسف بن عبد هللا بن سالم، عن أبيه، عن جده، وقال: 
 حسن غريب.

 (َأَجْل) أي نعم. قوله:
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وكان عبد هللا بن عمرو كما روى البزَّار من حديث ابن هليعة، عن واهب عنه، أنه رأى يف املنام  
فأصبح فذكر ذلك للنيب صلَّى ُهللا كأنَّ يف إحدى يديه عسًال ويف األخرى مسًنا وكأنَّه يلعقهما، 

 فكان يقرأمها.» نتقرأ الكتابني التوراة والقرآ«عليه وسلَّم فقال: 



يَِّني) أي:  وقوله: (َوِحْرزًا ِلألُمِّ
أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً، إذا حفظته وضممته إليك وصنته  حافظهم وحافظ دينهم. يقال:

 بة كانت عندهم قليلة.عن األخذ. واألميُّون: العرب؛ ألنَّ الكتا
ُتَك املُتَـوَكَِّل) يعين: لقناعته ابليسري من الرزق، واعتماده على هللا تعاىل يف الرزق  وقوله: (َمسَّيـْ

مبحاسن األخالق، واليقني بتمام وعد هللا، فتوكَّل  والنصر، والصرب عند انتظار الفرج، واألخذ
 عليه، فسمِّي املتوكِّل.

(  أي: سيئ اخللق. وقوله: (لَْيَس ِبَفظٍّ
 (َوَال َغِليٍظ): وهي الشدَّة يف القول.

وأغلظ. قيل: مل �ت أفعل هنا للمفاعلة بينه وبني من أشرك معه،  وقول القائل لعمر: أنت أفظُّ 
 غليظ على اجلملة ال على التفصيل. بل مبعىن: أنت فظٌّ 

يه وسلَّم سخَّااًب يف سوق وال غريه، و (السَّخَّاُب): الكثري الصياح واجللبة، ومل يكن صلَّى ُهللا عل
 ].4} [القلم: قال تعاىل: {َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ 

خب، واللغط والز�دة يف وفيه: ذمُّ األسواق وأهلها الذين يكونون هبِذه الصفة املذمومة من الص
شرُّ البقاع «عليه وسلَّم: اِملْدَحة والذمِّ ملا يتبايعونه، واألميان احلانثة؛ وهلذا قال صلَّى ُهللا 

 ملا يغلب على أهلها من هِذه األحوال املذمومة.» األسواق
سبيل اجملازاة املباحة ملَّا  وقوله: (وَال َيْدَفُع اِبلسَّيَئِة السَّيَِّئَة) أي ال يسيء إىل من أساء إليه على

 ]43َغَفَر} [الشورى: تنتهك هلل حرمة، لكن �خذ ابلفضل كما قال جل وعز: {َوَلَمْن َصبَـَر وَ 
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هللاُ عليه  عليه من عبادة األصنام، وتغيري ملَّة إبراهيم صلَّىوقوله: (اِبْلِملَِّة اْلَعْوَجاِء) يعين ما كانوا 
 ها.وسلَّم عن استقامتها، وإمالتها بعد قوام

وقوله: (َويْفَتُح ِبه َأْعيُـًنا ُعْمًيا) قال ابن التني: كذا لألصيلي جعل (ُعْمًيا)، نعًتا لألعني، وهو مجع 
، فأضاف أعني إىل ُعمي وهو مجع »يأعني ُعم«عمياء، ويف بعض روا�ت الشيخ أيب احلسن: 

 أعمى، وكذلك الكالم يف اآلذان أيًضا.
 س هو إال مجع أغلف سواء كان مضافًا أو غري مضاف، وتركوقوله: (َوقـُُلواًب ُغْلًفا) فلي

، وقرأ ابن عباس  كأنَّه جعله مجع غالف، وهي قراءة   -بضم الالم-» ُغْلفٌ «اإلضافة فيه بنيِّ
 األعرج وابن حميصن.

وقوله: (ُأِحبُُّه) بضم اهلمزة من أحبَّ رابعي وهي اللغة املشهورة. وقيل فيه بفتح اهلمزة من حبَّه 



 »:الكامل«بُّه ثالثي، أنشد للمربد يف حيَِ 
 أحب أاب مروان من أجل متره وأعلم أن الرفق ابملرء أرفق
 ووهللا لوال متره ما أحببته وكان عياض منه أدىن ومشرق

 وقال آخر:
 إنين وطالب مضر لكاملزداد مما حبَّ بعدا لعمرك

عل يف هذا شيئني أحدمها أنه جاء به من حببت، قال: وقرأ أبو رجاء: {فَاتَِّبُعوِين ُحيْبُُّكُم اهللَُّ} فف
 واآلخر أنه ُأدغم يف موضع اجلزم، وهو مذهب متيم وقيس وأسد.

لذي رواه ابن َأْشَته، وكذا يف وقال أبو جعفر حممد بن أمحد اجلرجاين يف ردِّه على املربد ا
عيف وفتح الياء من َحيبب، إبظهار التض» َحيِْبْبُكُم اهللَُّ «وهو الصواب عن أيب رجاء » االستغناء«

م  ا يُقال يف املستقبل فقط، هذا هو املشهور، على أ�َّ ، يف املاضي، إمنَّ وال يكادون يقولون: حبَّ
ا لغٌة قد م  اتت.قالوا يف ِحيبُّ أيًضا؛ إ�َّ
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ممَّا كان متعد�ً  -ابلكسر-وهذا شاذ، ألنَّه ال �يت يف املضاعف يفِعل »: املنتهى«قال صاحب 
واِحلبُّ ذكره ابن سيده وقال:   ما خال هذا احلرف وحده وهو اُحلبُّ  -ابلضمِّ  -إال ويشركه يفُعل 

حببته، وحكى سيبويه:  كره بعضهم حببته، وأنكر أن يكون هذا البيت لفصيح؛ يعين قوله: ما
 حببته وأحببته مبعىن. انتهى

أنه قال هو لغيالن بن شجاع النهشلي، » احاإليض«الشعر املاضي رويناه عن ابن بري يف كتاب 
 حملِّب، واترة مبعىن احملبوب، وشاهد األول قول املخبل:وقال: اِحلبُّ جييء اترة مبعىن ا

 ، ابلفراق، تطيبأهتجر ليلى، ابلفراق، حبيبها وما كان نفسا
 أي حمبها

َنة: َميـْ  وشاهد الثاين قول ابن الدُّ
 يل، وإن مل آته، حلبيبوإن الكثيب الفرد، من جانب احلمى إ

 أي حملبوب.
.  ومن األمثال السائرة: من َحبَّ َطبَّ

 ابب الَكْيِل َعَلى الَباِئِع َواملُْعِطي
] يـَْعِين: َكاُلوا َهلُْم َوَوزَنُوا َهلُْم  3زَنُوُهْم ُخيِْسُروَن} [املطففني: ِلَقْوِل ِهللا تـََعاَىل: {َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو وَ 

 ]: َيْسَمُعوَن َلُكْم.72ْسَمُعوَنُكم} [الشعراء: َكَقْوِلِه: {يَ 



أنه قال: اهلاء يف موضع نصب، تقول يف الكالم: قد كلتك » املعاين«تاب روينا عن الفراء يف ك
ومسعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا املد واملدين  طعاًما كثريًا، وكلتين مثله،

 و من كالم أهل احلجاز ومن جاورهم من قيس.إىل املوسم، فهذا شاهد وه
يف  -يعين: على وَمنْ  -] يريد من الناس ومها يعتقبان 2اِس} [املطففني: وقوله: {اْكَتاُلوا َعَلى النَّ 

فإذا قال: اكتلت عليك فكأنه قال: أخذت ما عليك، وإذا قال: هذا املوضع؛ ألنه حق عليه 
 اكتلت منك، فهو مثل قولك: استوفيت منك.

مد بن ثور عن معمر أليب العباس: هِذه السورة يف رواية مهام وقتادة وحم» مقامات التنزيل«ويف 
 مكية.

 وقال السدي: إ�ا مدنية.
يب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف طريقه من مكة إىل وقال أبو بكر بن عياش عن الكليب: نزلت على الن

 املدينة.
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وقال السدي: استقبل هبا رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وهو داخل املدينة من مكة شرفها هللا 
 تعاىل.

مدنياً كما قال السدي والكليب  قال أبو العباس: نظرت يف اختالفهم فوجدت أول السورة
 كما قال قتادة و ... .  وآخرها مكياً 

أيب صاحل عن ابن عباس: كان مير عليٌّ على احلارث بن قيس و�س معه  مث إن الكليب روى عن
فيسخرون من علي ويضحكون؛ ففيه نزلت: {ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا 

 ] إىل آخر السورة.29ملطففني: َيْضَحُكون} [ا
ى ُهللا عليه وسلَّم املدينة وهبا للواحدي عن السدي: قدم رسول هللا صلَّ » نزولأسباب ال«ويف 

 رجل يقال له: أبو جهينة ومعه صاعان
 يكيل أبحدمها وُيكال ابآلخر، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية.

جيعلهما حرفني، ويقف على   -عنه  فيما ذُِكرَ  -كان عيسى بن عمر »: تفسري الطربي«ويف 
ن، والصواب يف ذلك عند� الوقف وزنوا، فيما ذكر، مث يبتدئ فيقول: هم خيسرو  كالوا، وعلى

 على هم.
 قال البخاري:

 ».اْكَتاُلوا َحىتَّ َتْستَـْوُفوا«َوقَاَل النَِّيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: 



 بن عبد هللا احملاريب بسند صحيح.هذا التعليق ذكره ابن أيب شيبة من حديث طارق 
 ي:قال البخار 

 ».ِإَذا ِبْعَت َفِكْل، َوِإَذا ابـْتَـْعَت فَاْكَتلْ « صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَل َلُه: َويُْذَكُر َعْن ُعْثَماَن: َأنَّ النَِّيبَّ 
هذا التعليق رواه الدارقطين بسند فيه ضعف إىل منقذ موىل سراقة، وهو غري مشهور، عن 

 .»إذا ابتعت طعاًما فاكتل، وإذا بعت فِكل«م: عثمان، قال له النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّ 
عن األوزاعي، حدثين اثبت بن ثوابن، حدثين  -عند ابن أيب حامت  -ورواه أيضاً حممد بن محري 

مكحول، عن أيب قتادة قال: كان عثمان يشرتي الطعام ويبيعه قبل أن يقبضه، فقال له النيب 
تَـْعَت فَ «لَّى ُهللا عليه وسلَّم: ص : هذا حديث منكر هبذا قال: وقال أيب» اكَتْل ِإَذا ِبْعَت َفِكلْ ِإَذا ابـْ

 اإلسناد.
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ورواه ابن ماجه من حديث ابن هليعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن املسيب، عن عثمان 
رى فيه الصاعان، صاع �ى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن بيع الطعام حىت جي«وعن جابر: 

 ابن أيب ليلى.يف إسناده » ع وصاع املشرتيالبائ
تَـْعَت فَاْكَتْل) أي: استوف بكيل ال لك  وقال السفاقسي: (ِإَذا ِبْعَت َفِكْل) أي: أوِف، (َوِإَذا ابـْ

 وال عليك.
 وقوله يف حديث ابن عمر:

َتاَع َطَعاًما، َفَال يَِبْعُه َحىتَّ َيْستَـ « - 2126  ]2126[خ ». ْوِفَيهُ َمِن ابـْ
 .»حىت ينقله من مكانه«مسلم: وعند 

 ».�ى أن يبيع أحد طعاما اشرتاه بكيل حىت يستوفيه«وعند أيب داود: 
 ».من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يقبضه«وعنده أيضاً عن ابن عباس: 

 قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مبنزلة الطعام.
 ».حىت يكتاله«وملسلم: 
 وعن أيب

 ».حىت يكتاله«رة: هري
 ».عه حىت تستوفيهإذا ابتعت الطعام فال تب: «وعن جابر

 ».�ى أن تباع السلع حيث تـُْبتاع حىت حيوزوها إىل رحاهلم«وعند أيب داود عن زيد بن اثبت: 
 ».إذا اشرتيت بيعاً فال تبعه حىت تقبضه«وعند أمحد عن حكيم بن حزام: 



 بن أيب كثري عن رواه هشام الدستوائي عن حيىيرواه من حديث يوسف بن ماهك عن حكيم و 
 بد هللا بن عصمة عن حكيم، وابن عصمة ضعيف ذكر هذا الدارقطين.يوسف عن ع

�ى النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن تباع السلع «وعند أيب داود بسند جيِّد عن زيد بن اثبت: 
 ».حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم

ىت يقبضه، واختلفوا يف شرتى طعاًما فليس له بيعه ح: أمجع العلماء على أن من اقال ابن املنذر
 بيع غري الطعام على أربعة مذاهب:

أحدها: ال جيوز بيع شيء قبل قبضه سواء مجيع املبيعات كما يف الطعام، قاله الشافعي وحممد بن 
 احلسن، وهو قول ابن عباس.

ان بن عفان وابن املسيب املكيل واملوزون، قاله عثم الثاين: جيوز بيع كل مبيع قبل قبضه إال
 سن واحلكم ومحاد واألوزاعي وأمحد وإسحاق.واحل

 الثالث: ال جيوز بيع مبيع قبل قبضه إال الدور واألراضي، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف.
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 الرابع: ال جيوز بيع مبيع قبل قبضه إال املأكول واملشروب، قاله مالك وأبو ثور.
 لك: يف دون اخلضروات.ويف رواية ابن وهب عن ما
: جيوز بي  ع كل شيٍء قبل قبضه، وكأنه مل يبلغه احلديث.وقال عثمان البَـيتِّ

 ويف حديث جابر:
 ]2127[خ ». ِكْل ِلْلَقْومِ « - 2127

فلما كان هذا للوفاء الذي على أبيه ألنه الغارم عنه صار كأنه ابئع واليهودي مشرتي؛ ألنه أعطى 
 يف هذا الباب.ما �خذه من التمر، وهلذا أتى البخاري هبذا احلديث الثمن قبل ذلك يف مقابلة 

وفيه: أنَّ الكيل على البائع، والذي عليه الفقهاء أنَّ الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من املبيعات 
 على البائع، ومن عليه الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك.

وهو قوله: {َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم}  قال املهلب: وكتاب هللا جلَّ وعزَّ يشهد أيضاً بذلك
 ] فدل هذا أن يكيل إذا اشرتى ويكتل لغريه إذا ابع.3[املطففني: 

ويف قصة يوسف صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن البائع عليه الكيل، قال تعاىل: {َأَال تـََرْوَن َأّينِ ُأوِيف 
 ].59اْلَكْيَل} [يوسف: 

 له تكملة. ديث جابر تقدم يف الصالة وصلهما، وسيأيت يف األطعمةوالتعليقان اللذان إثر ح
ثـََنا الَولِيُد، َعْن ثـَْوٍر، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعِن اِملْقَداِم  - 2128 َراِهيُم ْبُن ُموَسى، َحدَّ ثـََنا ِإبـْ َحدَّ



 ]2128[خ ». ُلوا طََعاَمُكْم يـَُباَرْك َلُكمْ ِكي«ْبِن َمْعِدي َكِرَب َعِن النَِّيبِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَل: 
ه ابن ماجه عن عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية بن الوليد، عن حبري بن سعد، عن خالد وروا

 بن معدان، عن املقدام بن معدي كرب، عن أيب أيوب، فذكره من مسند أيب أيوب.
 رواه إمساعيل بن عياش، عن حبري مثل رواية بقية.

 اد.القول قول حبري بن سعد ألنه ز »: العلل«طين يف كتاب وقال الدارق
ورواه ابن ماجه أيًضا عن هشام بن عمار عن إمساعيل بن عياش عن حممد بن عبد الرمحن 

 احلمصي، عن عبد هللا بن بسر.
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، وقال البيهقي: رواه أبو الربيع الزهراين، عن ابن املبارك، عن ثور، عن خالد، عن جبري بن نفري
 عن املقدام.

  املنيعي عنه.أخرب� أبو عمرو األديب أخرب� اإلمساعيلي أخرب�
يبارك «من حديث أيب الربيع بز�دة جبري بن نفري. وعنده: » مستخرجه«وكذا رواه اإلمساعيلي يف 

 ».لكم فيه
 قال أيب: هذا الصحيح؛ ألن ثورًا زاد رجًال، وهي أشبه ابلصواب.» علل ابن أيب حامت«ويف 

 السر يف الكيل ألنه يتعرف به ما يقوته وما يستغله.
ل: أل�م إذا اكتالوا يزيدون يف األكل، فال يبلغ هلم الطعام إىل املدة اليت كانوا قال ابن بطا

 يقدرو�ا، وقال صلى هللا
أي: أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إىل املدة اليت قدرمت مع ما وضع هللا جل » كيلوا«عليه وسلم: 

 ن الربكة يف ُمدِّ أهل املدينة بدعوته صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.وعز م
 قال: والكيل مندوب إليه، والندب إليه دليل على الربكة.

 وقال أبو الفرج البغدادي: يشبه أن تكون هِذه الربكة للتسمية عليه يف الكيل.
طال علي، فإن قيل: هذا معارض مبا ذكرته عائشة: كان عندي شطر شعري فأكلت منه حىت 

 فكلته ففين.
بغري كيل، وهي متقوتة ابليسري، فبورك هلا فيه مع  فاجلواب قول املهلب: أ�ا كانت خترج قوهتا

بركته صلَّى ُهللا عليه وسلَّم الباقية عليها ويف بيتها، فلما كالته علمت املدة اليت يبلغ إليها ففين 
 عند انقضائها.

النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم دخل على حفصة فوجدها وقيل أيًضا: إنه يعارض ما روي: [أن] 



 ».ال توكي فيوكي هللا عليك«ادمها، فقال: تكتال على خ
قالوا: قال ذلك ألنه يف معىن اإلحصاء على اخلادم والتضييق، أما إذا اكتال على معىن املقادير 

وسلَّم يدَّخر ألهله قوت وما يكفي اإلنسان فهو الذي يف حديث الباب، وقد كان صلَّى ُهللا عليه 
 سنة، ومل يكن ذلك إال بعد معرفة الكيل.

 وروي أن النظر يف املعيشة خري من بعض التجارة، وهلذا قيل: ما عال من اقتصد.
 وقال أبو الدرداء: من فقهك عومير إصالحك معيشتك.

 الباب الذي بعده تقدم.
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 حلُْكَرةِ ابب َما يُْذَكُر ِيف بـَْيِع الطََّعاِم َوا
 عباس.حديث ابن عمر تقدم وكذا حديث ابن 

مساك الطعام عن البيع مع االستغناء قال اجلوهري (َواحلُْكَرِة): بضم احلاء، قال ابن التني: هو إ
 عنه عند حاجة الناس إليه انتظار الغالء يف مثنه.

 ة واحلُْكر مجيعاً ما احُتِكر.االحتكار مجع الطعام وحنوه ممَّا يؤكل واحتباسه واحلُْكرَ »: احملكم«ويف 
 واجلُزاف واِجلزاف واجلزافة: بيعك الشيء واشرتاؤك بال كيل

 ه: وهو يرجع إىل املساهلة، وهو دخيل.وال وزن. قال ابن سيد
 وقول صخر الغي:

 فأقبل منه طوال الذرى ... كأن عليهن بيعاً جزيفا
 أراد: طعاماً بيع جزافاً بغري كيل، يصف سحاابً.

 اب األزهري من نسخة عليها خطه: ُجزاف، وعلى اجليم رفعة، وحتتها خفضة.ويف كت
ة من احلنطة والتمر جمازفة صحيح، وليس حبرام. عند الشافعي بيع الصرب »: شرح املهذب«ويف 

 وهل هو مكروه؟ وفيه قوالن أصحهما مكروه كراهة تنزيه، والبيع بصربة الدراهم كذلك حكمه.
يع إذا كان ابئع الصربة جزافاً يعلم قدرها، كأنه اعتمد ما رواه احلارث وعن مالك أنه ال يصح الب

بن عمران بن أيب أنس قال: مسع النيب صلَّى ُهللا عليه بن أيب أسامة عن الواقدي عن عبد احلميد 
وسلَّم عثمان يقول يف هذا الوعاء كذا وكذا: وال أبيعه إال جمازفة، فقال النيب صلَّى ُهللا عليه 

 ».إذا مسيت كيال فكل: «وسلَّم
ال «قال:  وعند عبد الرزاق: قال: قال ابن املبارك عن األوزاعي: إن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم

 ».حيل لرجل ابع طعاماً جزافاً قد علم كيله حىت يعلم صاحبه



زاعي البن أسلم: أخرب� عبد هللا بن منري، عن سلمة عن ابن املدل عن األو » الرِّابَ «ويف كتاب 
عن واصل قال: سألت جماهًدا وعطاًء واحلسن وطاوس عن الرجل يشرتي طعاًما جزافًا ال يعلم  

 د عرف كيله؟ فكرهوه كلهم.كيله وَرب الطعام ق
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قال القرطيب: يف حديث الباب دليل ملن سوَّى بني اجلزاف واملكيل من الطعام يف املنع من بيع 
فعي وأبو ثور وأمحد زاف قبضه، وبه قال الكوفيون والشاذلك حىت يقبض، ورأى أن قبض اجل

 وداود، ومحله مالك على األوىل واألحب.
ولو ابع اجلزاف قبل نقله جاز، ألنه بنفس متام العقد يف التخلية بينه وبني املشرتي صار يف 

 ضمانه، ولدليل اخلطاب يف قوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم
 معناه. وما يف» من ابتاع طعاما بكيل«

 املسيب واحلسن واحلكم واألوزاعي وإسحاق. وإىل جواز ذلك صار سعيد بن
وقال ابن قدامة: إابحة بيع الصربة جزافا مع جهل البائع واملشرتي بقدرها ال نعلم فيه خالفا، 

فإذا اشرتى الصربة جزافا فلم جيز بيعها حىت ينقلها، نص عليه أمحد يف رواية األثرم، وعنه رواية 
وهو مذهب مالك. قال: ونقلها قبضها، كما جاء يف  : بيعها قبل نقلها، اختاره القاضي،أخرى
 اخلرب.

 وقال مالك فيمن رفع طعاًما ضيعته ليس حبكرة.
 وعن أمحد: إمنا حيرم التحكري ما يقوت دون سائر األشياء.

 واحتكاره يف احلرم إحلاد فيه.
وى هذا جملاعة، دليله أن سعيد بن املسيب ر وزعم مجاعة أن املنع منه إمنا هو زمن الشدة وا

ال حيتكر «احلديث عن معمر بن عبد هللا بن �فع، مسعت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: 
 ».مسند أمحد«وكان حيتكر البدوي احلنطة والبزر، كذا يف » إال خاطئ مرتني

 وعند ابن التني وغريه: الزيت، كذا هو يف البخاري.
أيضاً عن عمر عن النيب صلَّى ُهللا عليه  من حديث سعيد بن املسيب» د الدارميمسن«ويف 

 ».اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون«وسلَّم قال: 
 ».�ى النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن حيتكر الطعام«وعند احلاكم عن أيب أمامة: 

 ». جل وعز، وبرئ هللا منهمن احتكر طعاماً أربعني ليلة فقد برئ من هللا«وعن ابن عمر يرفعه: 
 قال أمحد: هذا حديث منكر.» ل اخلاللعل«يف 



من احتكر يريد أن يغايل هبا على املسلمني فهو خاطئ وقد «قال احلاكم: وعن أيب هريرة يرفعه: 
 ».برئت منه ذمة هللا جل وعز
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 ».جنبه ليس ابملؤمن الذي يبيت شبعا�ً وجاره جائع إىل«وعن عائشة مرفوعاً: 
يع طعاماً بسعر هو م برجل يف السوق يبمرَّ النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّ «وعن الَيَسع بن املغرية: 

أرخص من سعر السوق فقال له النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: أبشر فإنَّ اجلالب إىل سوقنا كاجملاهد 
 يف سبيل هللا

 ».واحملتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب هللا عز وجل
من دخل يف شيء من أسعار «وعن معقل بن يسار مسعت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: 

 ».ملسلمني ليغلي عليهم كان حقًّا على هللا أن يقذفه يف معظم جهنم ورأسه أسفلها
قال احلاكم: هذه األحاديث خرجتها احتساابً ملا فيه الناس من الضيق وإن مل تكن على شرط 

 تهىهذا الكتاب. ان
 حيشر«وقال مهنا: حدثنا بقية عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أيب هريرة يرفعه: 

 ، وقال: كتبته عن عبد الرزاق.»احلكَّارون وقتلة األنفس إىل جهنم يف درجة واحدة
�ى النيب صلَّى ُهللا عليه «من حديث نوفل بن عبد امللك عن أبيه عن علي: » املصنف«ويف 

 ».كرة ابلبلدوسلَّم عن احل
 أن حيرق. ومن حديث ليث عن احلكم: ُأخرب عليٌّ برجل احتكر طعاماً مبئة ألف، فأمر به

 وعن ابن عمر: وال حيتكر إال خاطئ أو ابغي.
 وعن عثمان: أنه �ى عن احلكرة.

وذكر أبو العباس القشريي يف احملتكرين من حديث اهليثم بن رافع: حدثنا أبو حيىي املكي أن عمر 
من احتكر على املسلمني طعامهم «اخلطاب قال: مسعت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول:  بن

 ».ضربه هللا ابجلذام
 ».�ى أن حيتكر الطعام«ومن حديث القاسم عن أيب أمامة يرفعه: 

من احتكر أربعني يوماً برئ من هللا، «وعن كثري عن ابن عمر عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».ئ هللا منهوبر 

 وعن سهل بن سعد مثله.



قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  ومن حديث عبد هللا بن أيب بكر عن عبد الرمحن، عن عمه
 ».احملتكر كامللحد يف كتاب هللا«
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من احتكر طعاماً أربعني يوماً يريد به غالء «وعن عائشة وعلي عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».سلمني مث تصدَّق يعين بذلك الطعام مل يكن كفارةامل

 وإن حج مل يقبل منه.»: إن ابعه وتصدق بثمنه مل يقبل منه«لنخعي عن قال ا
وذكره النسوي من حديث سعيد عن معمر بن عبد هللا بن فضلة، من حديث الدواليب عن عبد 

 إبراهيم عنه.السالم بن عاصم أخرب� أبو زهري أخرب� أبو إسحاق عن حممد بن 
 وقال سعيد: وكان معمر حيتكر.

 د قال: قلت البن املسيب: حتتكر؟ قال:وعن أيب الز�
ليس هذا ابلذي قال رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، إمنا هو: أن �يت الرجل للسلعة عند غالئها 

 ، فذلك خري.فيغايل هبا، وأما أن يشرتيه إذا اتضع مث يرفعه فإذا احتاج الناس إليه أخرجه
 وهو قول أيب حنيفة والشافعي ومالك.

 عباس: وقول ابن
 ]2132[خ ». َوالطََّعاُم ُمْرَجأٌ « - 2132

 جيوز هبمز وبغري مهز؛ أي: يؤخر.
قال ابن التني: قول ابن عباس: (َدرَاِهُم ِبَدرَاِهَم) أتوله على السلف، وهو أن يشرتي منه طعاًما 

هم بضه مبئة وعشرين، وهو غري جائز؛ ألنه يف التقدير بيع درامبئة إىل أجل ويبيعه منه قبل ق
 بدراهم والطعام مؤجل غائب.

 قال ابن التني: وليس هذا أتويله عند أكثر العلماء، وقيل: معناه: أن يبيعه من آخر وحييله به.

)1/125( 

 

ثـََنا ُسْفَياُن، َكاَن َعْمُرو ْبُن ِديَنا - 2134 ثـََنا َعِليٌّ، َحدَّ ، َعْن َماِلِك ْبِن َحدَّ ٍر ُحيَدُِّث َعِن الزُّْهِريِّ
ْن ِعْنَدُه َصْرٌف؟ فـََقاَل َطْلَحُة: َأَ�، َحىتَّ جيَِيَء َخازِنـَُنا ِمَن الَغابَِة. قَاَل ُسْفَياُن: ُهَو َأْوٍس أَنَُّه قَاَل: مَ 

َع ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاِب الَِّذي َحِفْظَناُه ِمَن الزُّْهِريِّ لَْيَس ِفيِه ِزَ�َدٌة. قَاَل: َأخْ  بَـَرِين َماِلُك ْبُن َأْوٍس، مسَِ
الذََّهُب اِبلذََّهِب راًِب ِإالَّ َهاَء َوَهاَء، َوالبُـرُّ اِبْلبُـرِّ راًِب ِإالَّ «نيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قَاَل: ُخيِْربُ َعن ال



 ]2134[خ ». اَء، َوالشَِّعُري اِبلشَِّعِري راًِب ِإالَّ َهاَء َوَهاءَ َهاَء َوَهاَء، َوالتَّْمُر اِبلتَّْمِر ِراًب ِإالَّ َهاَء َوهَ 
ذا احلديث يف مجيع النسخ، وكذا ذكره اإلمساعيلي وأبو نعيم وابن التني، وأما ابن بطال كذا ه

 فرتجم له: ابب بيع ما ليس عندك منفردًا عن األحاديث قبله.
 وهو حديث خرَّجه اجلماعة.

 ويف لفظ البخاري:
، فََأَخَذ الَتَمَس َصْرفًا ِمبِاَئِة ِديَناٍر، َفَدَعاِين طَْلَحُة، فـَتَـَراَوضْ « - 2174 َنا َحىتَّ اْصَطَرَف ِمينِّ

اهللَِّ َال الذََّهَب يـَُقلِّبُـَها ِيف َيِدِه، مثَُّ قَاَل: َحىتَّ �َِْيتَ َخاِزِين ِمَن الَغابَِة، َوُعَمُر َيْسَمُع َذِلَك، فـََقاَل: وَ 
 ]2174[خ ». رِقُُه َحىتَّ أَتُْخَذ ِمْنهُ تـَُفا

 دي: قال سفيان: هذا أصح حديث رويوعند أيب نعيم األصبهاين قال احلمي
 عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف الصرف.

 وخالف ذلك أبو الوليد بن رشد فقال: أصحها حديث أيب سعيد اخلدري؛ يعين اآليت بعد.
 ».الذهب ابلورق«ويف طريق حيىي بن حيىي الليثي عن مالك: وكذا قاله ابن عبد الرب، قال: 

 ن عبادة وعبد هللا بن رافع عن مالك.وكذا رواه معن وروح ب
الذهب «، ومل يقولوا: »الذهب ابلورق«وكذا قاله معمر وابن علية يف هذا احلديث عن الزهري: 

 ».ابلذهب والورق ابلورق
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الذهب «، ومل يقل: »ب ابلورقالذه«على ابن عيينة أنه قال:  وعن أيب بكر بن أيب شيبة: أشهد
 ؛ يعين يف حديث ابن شهاب هذا.»ابلذهب

 احلديث.» الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة«قال: ورواه ابن إسحاق عن الزهري ف
 وكذا رواه أبو نعيم عن ابن عيينة ومل يقله أحد عن ابن عيينة غريه.

 وكذا رواه األوزاعي عن مالك.
، قيل لنافع: وما الرَّمَّا؟ »وال يشفوا بعضه على بعض فإين أخاف عليكم الّرِمَّا«د البيهقي: وعن

 قال الراب.
من كالم عمر، ووهم ابن معشر فوصلها حبديث » إين أخاف عليكم الرَّمَّا«قال اخلطيب: قوله: 
 أيب سعيد وأدرجها.

عن إسحاق بن عبد هللا عن جبري وعند ابن حزم: روينا من طريق ابن وهب عن يزيد بن عياض، 
التمر «بن أيب صاحل، عن مالك بن أوس بن احلداثن، أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 



 احلديث.» رابلتم
مث قال: مالك ال يعرف له مساع من رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وجبري بن أيب صاحل جمهول، 

 كذب والرجيع. انتهى كالمه.ويزيد بن عياض هو بن جعدة مذكور ابل
 وفيه نظر يف موضعني:

 عليه وسلَّم كنا عند النيب صلَّى هللاُ «األول: مالك قال أمحد بن صاحل: له صحبة، وصح حديثه: 
 احلديث.» فقال وجب

 وقال سلمة بن وردان: رأيت
 مجاعة من الصحابة فذكره فيهم.

 ».عليه وسلَّم؛ منهم مالك بن أوس وكلهم صحب النيب صلَّى هللاُ »: «اتريخ البخاري«ويف 
املاوردي للبغوي رأى النيبَّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، وذكره فيهم: ابن خزمية و » الصحابة«ويف كتاب 

 وابن منده وابن السكن وأبو نعيم وأبو عمر.
الثاين: جبري ليس جمهوالً، لرواية ابن أيب ذئب وإسحاق بن عبد هللا عنه، وكذا ذكره يف كتاب 

 البن حبان.» الثقات«
 ».الطعام ابلطعام مثال مبثل«وعند مسلم عن معمر عن عبد هللا: 

 ».ينار وال الدرهم ابلدرهمال تبيعوا الدينار ابلد«وعن عثمان يرفعه: 
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الدينار ابلدينار ال فضل بينهما، والدرهم ابلدرهم ال فضل بينهما، والتمر «وعن أيب هريرة: 
ل يدًا بيد، فمن زاد واستزاد فقد ابحلنطة والشعري ابلشعري وامللح ابمللح مثالً مبثابلتمر واحلنطة 

 ».أراب إال ما اختلفت ألوانه
 ».وز�ً بوزن مثالً مبثال فمن زاد واستزاد فقد أراب«ويف لفظ: 

 ».الذهب ابلذهب وز� بوزن«وعن فضالة بن عبيد: 
أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم �ى «عامر: وعند أيب القاسم البغوي بسند صحيح عن هشام بن 

 ».بيع الورق ابلذهب نساء، وأنبأ� أن ذلك الرابعن 
وعند البيهقي من حديث بشر بن عمر، حدثنا مالك، عن محيد بن قيس عن جماهد عن ابن 

 م إلينا.عمر: الدينار ابلدينار والدرهم ابلدرهم ال فضل بينهما هذا عهد نبينا صلَّى ُهللا عليه وسلَّ 
سفيان عن وردان الرومي سأل ابن عمر: إين أصوغ مث قال: قال الشافعي: هذا خطأ، أخرب� 

احللي مث أبيعه وأستفضل فيه قدر أجريت أو عمل يدي، فقال ابن عمر: الذهب ابلذهب ال فضل 



 بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهد� إليكم.
 ب.قال الشافعي: يعين بصاحبنا: عمر بن اخلطا

له؛ ألن حديث ابن عيينة يف قوله قال أبو عمر قول: الشافعي عندي غري جيد على أص
جممل حيتمل أن يكون أراد الرسول صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وهو األظهر فيه وحيتمل أن » صاحبنا«

 يكون عمر فلما قال
عتمد عليه الشافعي يف جماهد: عهد نبينا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فسر ما أمجل وردان، وهذا أصل ي

 أحد منهم من السهو انتهى كالمه.اآلاثر، لكن الناس ال يسلم 
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وكأن الواهم هو ال الشافعي، ألن البيهقي روى عن أيب عبد هللا احلافظ حدثنا أبو بكر بن 
�فًعا يقول: كان  إسحاق أخرب� أبو مسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم مسعت

الصرف، ومل يسمع فيه من النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم شيًئا، قال:  ن عمر حيدث عن عمر يفاب
قال عمر: ال تبايعوا الذهب ابلذهب وال الورق ابلورق إال مثال مبثل سواء بسواء كما تقدم، فهذا 

يقول �فع هذا يف الصرف شيئاً، وال �فع يقول: إن ابن عمر مل يسمع النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم 
 وقيف من سيده عبد هللا.إال بت

وقال البيهقي: ويف رواية سامل أيضا داللة على أنه أابه مل يسمع من النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف 
من حديث ابن » صحيح اإلمساعيلي«الصرف شيئا، إمنا مسعه من أبيه ومن أيب سعيد وهي يف 

مثل حديث عمر عن رسول هللا  أاب سعيد حدثه حديثاً  ه عن سامل عن أبيه أنأخي الزهري عن عم
 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف الصرف.

على األمة، كما قيل يف قول احلسن: خطبنا عبد » عهد نبينا إلينا«وحتمل رواية جماهد يف قوله: 
صلَّى  زلة من مسعه من النيبهللا، أو ملا كان أبوه من العدالة والضبط هو املخرب نزله يف الصحة من

لَّم، كما قال بعضهم يف حديث مسدد عن حيىي بن سعيد كأنك تسمع احلديث من ُهللا عليه وس
 النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يعين لسالمة الطريق ولثقته رجاال وضبطهم.

 من حديث أيب نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن» صحيح مسلم«يزيد هذا وضوحاً ما يف 
ي فقال: ما زاد فهو راب، فأنكرت ذلك لقوهلما، فسألت أاب سعيد اخلدر الصرف فلم ير� به، 

فقال: ال أحدثك إال ما مسعت من رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، جاءه صاحب خنل بصاع من 
 »أىن لك هذا؟«متر طيب فقال له صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

أرأيت «يه وسلَّم: هللا صلَّى ُهللا عل هذا الصاع، فقال رسولقال: انطلقت بصاعني واشرتيت به 



احلديث، قال: فأتيت ابن » إذا أردت ذلك فبع مترك بسلعة، مث اشرت بسلعتك أي متر شئت
 عمر بعد فنهاين.
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أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم «ويف لفظ: فجاءه ابن عمر فقال: إن هذا أخربين أنك خترب: 
 احلديث.» ق إال مثال مبثل�ى عن بيع الورق ابلور 

 احلديث.» ال تبايعوا الذهب ابلذهب«عيد: مسعته أذ�ي يقول: فقال أبو س
 من حديث سامل عن أبيه أن أاب سعيد حدثه فذكره.» صحيح البخاري«وهو يف 

وعند ابن عدي من حديث معاوية بن عطاء عن الثوري عن منصور عن زر عن ابن عمر، 
وعن سفيان: ال تصح هذه  ، وقال: إسناد ابطل،»يع الزيت ابلزيتو�ى عن ب«احلديث، وفيه: 

 الز�دة بوجه من الوجوه.
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية ابع سقاية من ذهب أو » املوطأ«وعند مالك يف 

 ورق أبكثر من وز�ا، فقال له أبو الدرداء: مسعت رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ينهى عن مثل
 هذا إال مثال مبثل، وز� بوزن.

أبو عمر: وهذا جيري َجمرى املتصل، وظاهره االنقطاع ألين ال أحفظ لعطاء مساعاً من أيب قال 
الدرداء، وما أظنه مسع منه شيئاً، ألن أاب الدرداء تويف ابلشام يف خالفة عثمان سنة اثنتني وثالثني 

 ومولد عطاء: سنة إحدى وعشرين.
ألنه مسع من مجاعة أقدم من معاوية، وميكن أن يكون مسع عطاء من معاوية؛  وقيل: سنة عشرين

ولكنه مل يشهد هذه القصة أل�ا كانت يف زمن عمر بن اخلطاب، وذكر أن مثل هذه القصة 
عرضت ملعاوية مع عبادة بن الصامت وحديث عبادة حمفوظ عند أهل العلم، وال أعلم أن أاب 

 الدرداء رواه، انتهى.
بن طارق قال: ذكر مالك، عن زيد بن أسلم عن  للدارقطين: رواه أبو قرة موسى» وطآتامل«يف 

عطاء أو عن سليمان بن يسار أنه أخربه: أن معاوية ابع سقاية، احلديث، وكذا ذكره عبد هللا بن 
 عن مالك.» مسنده«وهب يف 

ليه وسلَّم عن بيع �ى رسول هللا صلَّى ُهللا ع«حديث عبادة املشار إليه خرجه مسلم بلفظ: 
ضة ابلفضة والرب ابلرب [والشعري ابلشعري والتمر] ابلتمر وامللح ابمللح سواء الذهب ابلذهب والف

 ».بسواء عيناً بعني



 الطعام«ويف لفظ: 
 احلديث.» ابلطعام مثًال مبثل

)1/130( 

 

 وعند الدارمي بسند جيد عن مسروق عن بالل.
سيب عن بالل قال: كان عندي متر دون، فابتعت متراً وذكره ابن بطال بسند فيه عن ابن امل

يله صاعني بصاع، فحدثت النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مبا صنعت أجود منه يف السوق، وبنصف ك
 انتهى.» هذا الراب بعينه، انطلق فرده على صاحبه وخذ مترك فبعه مث اشرت به التمر«فقال: 

 قال جاء بالل. احلديث.الذي يف الصحيح: أن هذا رواه أبو سعيد 
عمرو بن حممد بن أيب رزين، حدثنا وعند البزار: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا 

إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن مسروق، عنه. مث قال: وهذا احلديث رواه عن إسرائيل عمرو بن 
 حممد وعثمان بن عمر.

ثري بن يسار، عن اثبت، عن أنس: أيت وحدثنا حممد بن معمر، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ك
قالوا: كان عند� متر » أىن لكم هذا التمر؟«لر�ن فقال: رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بتمر ا

 ».ردوه على صاحبه«بعل فبعناه صاعني بصاع فقال: 
 وعند احلاكم من حديث إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري قال: مسعت أاب أسيد الساعدي مسعت

وصاع حنطة بصاع  الدينار ابلدينار والدرهم ابلدرهم«رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: 
وقال: » حنطة وصاع شعري بصاع شعري وصاع ملح بصاع ملح ال فضل بني شيء من ذلك

 صحيح على شرط مسلم.
نبيع الذهب  �ا� رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم أن«وعند البخاري سيأيت عن أيب بكرة: 

ة كيف شئنا يعين يداً ابلذهب والفضة ابلفضة إال سواء بسواء، وأمر� أن نبيع الذهب الفض
 ».بيد

أمر رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم السعدين «مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال: »: املوطأ«ويف 
ا و كل أربعة بثالثة عيناً، أن يبيعا آنية من املغامن من ذهب أو فضة فباعا كل ثالثة أبربعة عين

 ».بيتما فردافقال هلما رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: أر 
 قال أبو عمر: السعدان سعد بن مالك وسعد بن عبادة.

قال أبو عمر بن عبد الرب: أمجع العلماء على أن الذهب عينه وتربه سواء ال جيوز التفاضل يف 
 شيء منه.
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ومصوغ ذلك كله ومضروبه، ال حيل التفاضل يف شيء منه، ضة تربها وعينها وكذلك الفضة ابلف
 وعلى ذلك مضى السلف واخللف.

اله، وروي مثله عن علي، وروى جماهد عن ثالثة قال ابن بطال: كتب أبو بكر الصديق إىل عم
 [عشر] صحابياً مثله، وإمنا حرم هللا جل وعز الراب حراسة لألموال وحفظاً هلا.

عمر: إال شيء يروى عن معاوية من وجوه أنه كان ال يرى الراب يف بيع العني ابلترب وال  قال أبو
اب ال يكون يف التفاضل إال يف الترب ابلترب  أن الر ابملصوغ، وكان جييز يف ذلك التفاضل ويذهب إىل

الف ما  واملصوغ ابملصوغ ويف العني ابلعني، والسنة اجملتمع عليها من نقل اآلحاد ونقل الكافة خ
 كان يذهب إليه معاوية.

 وقوله: (فـَتَـَراَوْضَنا) يعين زدت أ� ونقص هو.
ص عليها الذهب والفضة واحلنطة ة املنصو وقد أمجع املسلمون على حترمي الراب يف األعيان الست

والشعري والتمر وامللح، واختلفوا فيما سواها، فذهب أهل الظاهر وقبلهم مسروق وطاووس 
 وعثمان البيت فيما ذكره املاوردي: إىل أنه يتوقف التحرمي عليها.والشعيب وقتادة 

 عناها.وقال سائر العلماء: ال يتوقف التحرمي عليها بل يتعدى إىل ما يف م
 أما الذهب والفضة، فالعلة فيهما عند أيب حنيفة، الوزن يف جنس واحد، فأحلق هبما كل موزون.ف

 وعند الشافعي: العلة فيهما جنس األمثان.
 وأما األربعة الباقون ففيها عشرة مذاهب:

 مذهب أهل الظاهر املتقدم أال راب يف غري األجناس الستة.
 أن العلة فيها كو�ا منتفعاً هبا، فحرم التفاضل يف كل ألصم: إىلالثاين: ذهب أبو بكر بن كيسان ا

 ما ينتفع به، حكاه عنه القاضي حسني.
 الثالث: مذهب ابن
ودي الشافعي: إىل أن العلة اجلنسية، فحرم كل شيء بيع جبنسه: كالرتاب سريين وأيب بكر األ

 ابلرتاب متفاضًال، والثوب ابلثوبني والشاة ابلشاتني.
سن بن أيب احلسن: أن العلة املنفعة يف اجلنس، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته مذهب احل الرابع:

 ينار بثوب قيمته ديناران.دينار بثوبني قيمتهما دينار، وحيرم عنده بيع ثوب قيمته د
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اخلامس: مذهب سعيد بن جبري: أن العلة تفاوت املنفعة يف اجلنس، فيحرم التفاضل يف احلنطة 
 ابلشعري لتفاوت منافعهما، وكذلك الباقالء ابحلمص والدخن ابلذرة.

حرم الراب يف سادس: مذهب ربيعة بن أيب عبد الرمحن: أن العلة كونه جنساً جتب فيه الزكاة، فال
 زكاة فيه.جنس جتب فيه الزكاة من املواشي والزروع وغريمها، ونفاه عما ال 

السابع: مذهب مالك: كونه مقتااتً مدخراً، فحرم الراب يف كل ما كان قواتً مدخرًا، ونفاه عما ليس 
 لفواكه، وعما هو قوت ال يدخر: كاللحم.بقوت: كا

ه مكيل جنس، أو الوزن مع جنس، فحرم الراب يف كل الثامن: مذهب أيب حنيفة: أن العلة كون
نورة واألشنان، ونفاه عما ال يكال وال يوزن وإن كان مأكوال:  مكيل وإن مل يؤكل: كاجلص وال

 كالسفرجل والرمان.
ول الشافعي يف القدمي: أن العلة كونه مطعوماً يكال أو التاسع: مذهب سعيد بن املسيب، وهو ق

م يكال أو يوزن، ونفاه عما سواه، وهو كل ما ال يؤكل وال يشرب، أو يوزن فحرمه يف كل مطعو 
 وزن: كالسفرجل والبطيخ.يؤكل وال ي

ملطعوم العاشر: أن العلة كونه مطعوماً فقط، سواء كان مكيالً أو موزو�ً أم ال، وال راب فيما سوى ا
 غري الذهب والفضة، وهو مذهب الشافعي اجلديد.

 هب أمحد وابن املنذر.وهو مذ»: شرح املهذب«يف 
اً، واختلفوا يف حده فقال أبو حنيفة قال ابن رشد: اتفقوا على أن من شرط الصرف أن يبيع �جز 

  يفرتقا.والشافعي: ما مل يتفرقا، وقال مالك: إن أتخر القبض يف اجمللس بطل الصرف، وإن مل
 كرة، انتهى.وذكر اإلمساعيلي أن البخاري قال: بيع الطعام واحلكرة، وليس فيه احل
فقد حبسه عن غريه ويف  لقائل أن يقول: األصل يف االحتكار حبس الطعام، وإذا قبضه وحازه

فلعل هذا » حىت ينقله«، ويف لفظ: »حىت يقبضه«حديث ابن عمر املذكور هذا يف الباب لفظة: 
 البخاري، وهللا تعاىل أعلم.مراد 

عبد هللا فليس على شرطه إمنا هو على  وأما احلديث املصرح فيه ابحلكرة من طريق معمر بن
 شرط مسلم وقد قدمناه.
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وقوله: (َسَواء ِبَسَواٍء) قال ابن التني: ضبط يف غري أمٍّ ابلقصر، وهو يف اللغة: ممدود مفتوح 
 السني؛ أي: املماثلة يف املقادير.
 األصل: اصرتف بتاء.وصرف وافتعل اصطرف منه، و 



، وجتمع على أذهاب رمبا أنث لغة حجازية، والقطعة منه ذهبة»: ىاملنته«والذهب: قال يف 
 وذهوب.

 ال جيوز أتنيثه إال أن جيعل مجعاً لذهبة.»: هتذيب األزهري«ويف 
الذهب الترب، والقطعة منه ذهبة، يذكر »: العني«البن التياين عن صاحب » املوعب«ويف 

 ويؤنث.
 وعن الفراء: ومجعه ذهبان.ن ابن األنباري: الذهب أنثى ورمبا ذُكِّر، وع

هو حرف يستعمل يف املناولة، تقول: هاء وهاَك، وإذا مل جتئ » العني«): قال صاحب (َوَهاَء َوَهاءَ 
ابلكاف مددت فكانت املدة يف هاء خلفاً من كاف املخاطبة فتقول: للرجل هاَء، وللمرأة هائي، 

 مها، وللرجال هاؤم، وللنساء هاؤنَّ.ولالثنني هاؤ 
 فراء: أهل احلجاز يقولون: ها �وعن ال

 أة: َهِأ امرأة هبمزة ليس بعدها �.رجل، وللمر 
وأهل جند من متيم وقيس وأسد خيتلفون فيقول بعضهم: هاَء � رجل نصباً، كقول أهل احلجاز 

 لالثنني: هاَءَوا، وللثالث هاَءن هبمزة خمففة.
 هاِء.الواحدة فيقولو�ا ابلياء وبغري �ء هائي و وخيلطون يف 

 دودا أن يقولوا للرجل َهْأ مثل َخْف.وكان مبعىن إذا قالوا للمرأة هائي مم
وبلغين أن بعض العرب جيعل مكان اهلمز كافا فيقول: هاك � رجل بغري مهز، ذكره يف 

 ».املوعب«
 ْع؛ أي خذ.يقول َهْأ � رجل هبمز ساكنة، مثال هَ »: املنتهى«ويف 
ا � رجل كأنه اكنة ومهزة مفتوحة اسم للفعل، ولغة أخرى: هفيه لغات: أبلف س»: اجلامع«ويف 

من هائي يهائي فتحذف الياء للجزم، ومنهم من جيعله مبنزلة الصوت فيقول: ها � رجل وها � 
ُعَرْيِفَجة ويقال رجالن وها � رجال وها � امرأة وها � امرأاتن وها � نسوة وأنشد املرزابين ل

 عرفجة بن رميلة النهشلي:
 لتواءملا رأت يف ظهري احنناء ويف يدي من كرمي ا
 جتعل يف كل غبوقي ماء مث تقول من بعيد هاء

 دحرجه إن شئت أو إلقاء ال جعل هللا به شفاء
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َرايفُّ. يـْ  ويف هذه اللفظة لغات سبع ذكرها السِّ
فُّ شفا زاد و  أشفَّ ُيِشفُّ إذا نقص واالسم وقوله: (َال ُتِشفُّوا) الشفاء النقصان والز�دة شفَّ َيشِّ

 الشف. منه
قال ابن التني: أراد يف احلديث ال تزيدوا بعضها على بعض وال تنقصوا وكأنَّ الز�دة أوىل ألنه 

عداه بعلى، وعلى خمتصة ابلز�دة وعن خمتصة ابلنقصان وال يصح محله على النقص مع على إال 
 يه بعد.على مذهب من جييز بدل احلروف بعضها من بعض وف

 عنيني:والراب: يقع يف التبايع مب
أحدمها ابلز�دة، واآلخر ابلنسيئة، فالز�دة ال تكون إال يف اجلنس الواحد كالذهب ابلذهب 

 متفاضًال، والورق ابلورق متفاضًال.
 والنسيئة تكون يف اجلنس الواحد واجلنسني كالذهب ابلذهب نسيئة والذهب

 ابة والتابعني ومن بعدهم.م عند الشافعي، وبه قال عامة الصحابلورق نسيئة، وهذان األمران حرا
وقال أبو حنيفة كذلك يف النقدين، وقال فيما عدامها: جيوز التفرق قبل القبض، فأجاز فيهما 

 النسيئة.
وذهب مجاعة من الصحابة إىل أنَّ الراب إمنا هو يف النسيئة خاصة، فأمَّا التفاضل فجائز إذا كان 

سامة بن زيد وعبد هللا بن الزبري والرباء بن ذلك عن ابن عباس وزيد بن أرقم وأ يًدا بيٍد، حكي
 عازب.

واختلف عن ابن عباس؛ ففي مسلم أنَّ أاب سعيد قال له: أرأيت هذا الذي تقول أشيء مسعته من 
 رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أو شيء وجدته يف كتاب هللا جل وعز؟ فقال: ما وجدته يف كتاب

ى ُهللا عليه وسلَّم، وألنتم أعلم برسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم هللا وال مسعته من رسول هللا صلَّ 
 ».الراب يف النسيئة«مين، ولكن أخربين أسامة أنَّ رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: 

 وعند الرتمذي وابن املنذر وأيب بكر األثرم: أنه رجع إىل قول اجلماعة.
هللا، عن أيب جملز: قال عبد هللا أليب سعيد: جزاك هللا عند ابن حزم من طريق حبان بن عبد و 

 خريًا ذكرتين أمًرا قد كنت أنسيته، فأ� أستغفر هللا وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك.
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وال من ابن قال أبو حممد: حبان عن أيب جملز ال حجة فيه؛ ألنه منقطع مل يسمعه من أيب سعيد 
 عباس.

ي، وهو جمهول ال يدرى من قال أبو حممد: وقد روى رجوع ابن عباس، سليمان بن علي الربع



هو، عن أيب احلوراء، وروى عنه أيًضا أبو الصهباء أنه كرهه، وروى عنه طاوس ما يدل على 
ن الثقة، وروى عنه الثقة املختص به خالف هذا، مث روى بسند صحيح من حديث عبد هللا ب

نَّه قال: ما كان أمحد، حدثنا أيب، حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أ
 الراب قط هاك وهات. وحلف سعيد بن جبري ابهلل ما رجع عنه عبد هللا حىت مات. انتهى.

 ويف حديث سعيد عن أيب صاحل قال: صحبت ابن عباس حىت مات، فوهللا ما رجع عن الصرف.
 بن جبري: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف، فكان �مر به ومل يروعن سعيد 

 به أبًسا.
قال » وإن لك ما ُيكال ويوزن«قال ابن حزم: ويف حديث أيب جملز عن أيب سعيد الذي أسلفناه: 

أيب  أبو حممد: هِذه اللفظة ليست من كالم النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، إمنا هي مدرجة من كالم
ن وأبو املتوكل الناجي سعيد؛ ألن أاب صاحل رواه عن أيب سعيد وكذا �فع وأبو سلمة بن عبد الرمح

وابن املسيب وعقبة بن عبد الغافر وأبو نضرة واجلريري وعطاء بن أيب رابح أبسانيد متصلة عن 
 رسول هللا الثقات، وما منهم أحد ذكر هذا اللفظ، وهو بني يف احلديث ألنه ملا مت كالم سيد�

 ديث، مفصوًال عن احلديث األول.صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال أبو جملز: قال: وكذا ما ُيكال، احل
لألثرم قال ابن عباس: ما كان إال برأي يقوله أليب سعيد. قال سليمان » البيوع«ويف كتاب 

هذا شهد أاب  الربعي: فذكروا ذلك عند احلسن بن أيب احلسن فقال: � أاب سعيد سل هذا فإن
 يلتفت إليه. احلوراء أنه شهد على ابن عباس أبنه رجع قال: لو مل يرجع عنه مل
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وحدثنا موسى بن إمساعيل أخرب� أبو عوانة عن إمساعيل بن سامل قال: ذكر يف حديث أن أاب 
عباس يد بقول ابن صاحل قال: سألت أاب سعيد فقال: هو حرام إال مثال مبثل، فأخرب أبو سع

ثالثتهم، فقال ابن عباس له: ما أ� أبقدمكم صحبة وال أعلمكم بكتاب هللا، ولكين  فالتقوا
ال «مسعت زيد بن أرقم والرباء بن عازب يقوالن: مسعنا نيب هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يقول: 

: وسلَّم يقول ى ُهللا عليهفقال أبو سعيد: إمنا مسعته صلَّ » يصلح بيع الذهب والفضة إال يدا بيد
 ».مثال مبثل فمن زاد فهو راب«

قال ابن التني: ورواية ابن عباس عن أسامة إْن كانت حمفوظة، فيحتمل أن يكون مسع بعض 
احلديث فحكى ما مسع، وذلك أن يكون النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُسئل عن الذهب ابلفضة، أو 

 الشعري ابلتمر
 ». النسيئةإمنا الراب يف«فقال: 



ان قول من قال إنه منسوخ؛ بقوله: النسخ إمنا يقع يف أمر كان مشروًعا قبل ورود ورد أبو سليم
النسخ عليه، فأما ما مل يكن مشروعاً قبل فال يطلق عليه النسخ وهذا مما غلط فيه كثري من 

مشروعا العلماء، يضعون التحرمي موضع النسخ كمن يقول: شرب اخلمر منسوخ ومل يكن شربه 
 ربو�ا على عادهتم املتقدمة قبل احلظر.منا كانوا يشقط وإ

 ابب بـَْيِع الطََّعاِم قـَْبَل َأْن يـُْقَبَض، َوبـَْيِع َما لَْيَس ِعْنَدكَ 
وابن التني وقال: » املستخرج«كذا هذا الباب يف مجيع ما رأيت من النسخ، وكذا ذكره صاحب 

�ى عن الطعام أن «باس: إال عن ابن عت فيه حبديث بوَّب البخاري: بيع ما ليس عندك، ومل �
 ».فال يبعه حىت يستوفيه«، وعن ابن عمر »يباع قبل أن يقبض

 انتهى» حىت يقبضه«مث قال: زاد إمساعيل: 
لقائل أن يقول: إذا منع من بيع الشيء قبل قبضه وقد عقد فيه بيعاً كان منعه أن يبيع ما [مل] 

 ا صحيح.بويبه على هذيعاً أوىل فتينتقل ملكه إليه، وال عقد مب
وأما ابن بطال فبوَّب له: ابب بيع الطعام قبل قبضه، وبوَّب حلديث مالك بن أوس عن عمر: 

 ابب بيع ما ليس عندك مما قد قدمنا.
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وقال: ال جيوز بيع ما ليس عندك وال يف ملكك وضمانك من األعيان كاملكيلة واملوزونة 
 عليه وسلَّم عن ذلك. والعروض لنهي النيب صلَّى هللاُ 

وقد روى النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما مل يضمن: عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
 ه الرتمذي: حسن صحيح.جده، قال في

ال حيل سلف «حديث صحيح على شرط مجاعة من أئمة املسلمني ولفظه: وقال احلاكم: هذا 
 ».ما ليس عندكوبيع وال شرطني يف بيع وال ربح ما مل يضمن وال بيع 

ويف لفظ عن جده عبد هللا: أنه كتب عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنه ملا بعث عتاب بن أسيد 
هم أنه ال جيوز بيعتني يف بيعة وال بيع ما ال ميلك وال أخرب «أهل مكة شرفها هللا تعاىل قال له: إىل 

 ».سلف وبيع وال شرطني يف بيع
 ».ال تبع ما ليس عندك« صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: وعن حكيم بن حزام قال رسول هللا

 وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح. وقال البيهقي: إسناده حسن متصل.
ب عن حممد عن يوسف بن ماهك عن حكيم مرسالً، وقال أبو طالب عن أمحد: إمنا يرويه أيو 

 وغريه جيعل بني يوسف وحكيم عبد هللا بن عصمة.



غ: حدثنا أمحد بن زهري حدثنا أيب حدثنا حبان بن هالل حدثنا مهام وذكر ابن حزم من جهة أصب
 ف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه. احلديث.بن حيىي أخرب� ابن أيب كثري أن يعلى حدثه أن يوس

 ال ابن القطان: وكذا رواه ابن أمين عن أيب خيثمة سواء.ق
الل، عن مهام بن حيىي، عن وروى الدارقطين من حديث أمحد بن صخر الدارمي، عن حبان بن ه

 حيىي بن أيب كثري، عن يعلى، عن يوسف، عن عبد هللا بن عصمة، عن حكيم، وهللا أعلم.
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قال ابن بطال: استنبط البخاري يعين حديث حكيم وإن مل يكن من شرطه، من حديث مالك بن 
من الذهب  ائًباأوس، وذلك أنه يدخل يف بيع ما ليس عندك واملعىن ما يكون يف ملكك غ

والفضة، وال جيوز بيع غائب منها بناجز، وكذا الرب والتمر والشعري ال يباع شيء منه جبنسه وال 
، يعىن خذ وأعط حياطة من هللا جل وعز »إال هاء وهاء«بطعام خمالف جلنسه إال يًدا بيد، لقوله: 

ك مما يكون يف الذمة س عندألصول األموال، وحرزًا هلا إال ما خصت السنة ابجلواز من بيع ما لي
 من غري األعيان، توسعة من هللا جل وعز لعباده ورفًقا هبم.

 وقول البخاري:
 ]2136[خ ». َحىتَّ يـَْقِبَضهُ «زَاَد ِإْمسَاِعْيُل:  - 2136

يعين ابن أيب أويس عن مالك، وليس هو ز�دة إمنا أتى بلفظة بدل أخرى، وقال اإلمساعيلي ردا 
 يضاً الشافعي وقتيبة وابن مهدي عن مالك.اله أعلى البخاري: قد ق

ُعُه)، قال ابن التني: حممول على أن لفظه لفظ اخلرب ومعناه  مث يف النسخ اليت رأيناها: (َفَال يَِبيـْ
 ]79األمر مثل قوله جل وعز: {َال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن} [الواقعة: 

حيتمل أن يقول: أبيعك هذه الدار بكذا » ندكليس ع�ى عن بيع ما «وزعم ابن املنذر أن قوله: 
 على أن أشرتيها من صاحبها، أو على أن يسلمها لك

صاحبها، وهذا مفسوخ على كل حال، ألنه غرر، إذ قد جيوز أال يقدر على تلك السلعة، أو ال 
 يسلمها إليه مالكها.

ع، فلعل الدار تتلف وال البي أو نقول: حيتمل أن يقول: أبيعك عبًدا أو دارًا مغيبة عين يف وقت
 ترضاها، فهذا أيشبه الغرر.

حملمد بن أسلم قاضي مسرقند: ومن االحتيال يف الراب إذا قال: اشرت هذا حىت » الراب«ويف كتاب 
أشرتيه منك، حدثنا علي بن حكيم، عن وكيع، عن سفيان بن سعيد، عن ابن جريج، عن زيد بن 

  حىت أشرتيه منك، فقال: كرهه ابن عمر.البعريأسلم أن رجالً قال لرجل: اشرت هذا 



وحدثنا علي عن وكيع عن سفيان عن محاد عن إبراهيم: أنه كره أن يقول اشرت فذكر من كذا 
 وكذا حىت أشرتيه منك.
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وحدثنا علي عن وكيع عن احلكم بن أيب الفضيل مسعت احلسن يقوله، وسأله عن الرجل يساومين 
 وكرهه. عندي، فيقول: اشرت حىت أشرتيه منك، قال: املواضعةاحلرير فأقول: ليس 

وحدثنا علي عن وكيع عن حممد بن أسلم عن إبراهيم بن ميسرة قلت لطاوس: �تيين الرجل 
 فيسامين بسلعة وليست عندي فيقول يل اشرت حىت أشرتيها منك فكرهه.

رتي التجارة فيحملها إىل قال حممد بن أسلم: ولقد كره احلسن وابن سريين أن يكون الرجل يش
 تغي هبا من يشرتيها ابلنسيئة.منزله، فيضعها يف بيت يب

 وال جيوز بيع ما ال ميلكه يف غري إذن.» املهذب«وذكر أبو إسحاق يف 
قال حميي الدين رمحهما هللا تعاىل: يريد من غري إذن شرعي فيدخل فيه الوكيل والويل والوصي 

 الدين.�ئبه ممن ميتنع من بيع ماله يف وفاء ما عليه من وبيع مال احملجور وبيع القاضي و 
 الباب الذي بعده تقدم ذكره.

 ابب ِإَذا اْشتَـَرى َمَتاًعا َأْو َدابًَّة فـََوَضَعُه ِعْنَد الَباِئِع، َأْو َماَت قـَْبَل َأْن يـُْقَبضَ 
َتاِع. َوقَاَل اْبُن ُعَمَر: َما َأْدرََكِت الصَّْفَقُة َحيًّا َجمُْموًعا فـَُهوَ   ِمَن املُبـْ

ابن حزم صححه، وقال ابن التني: ال خمالف البن عمر فهو هذا التعليق تقدم ذكره، وأن 
 اإلمجاع.

وذكر البخاري حديث عائشة املتقدم يف كتاب الصالة مطوَّالً، وهنا ذكره لقول النيب صلَّى ُهللا 
 عليه وسلَّم أليب بكر ملا قال له:

[خ ». َقْد َأَخْذتـَُها اِبلثََّمنِ «َل: ، ِعْنِدي َ�قـََتاِن، َفُخْذ ِإْحَداُمهَا، قَاَ� َرُسوَل اهللَِّ  - 2138
2138[ 

قال ابن التني: بيع الغائب على الصفة جائز، ومنعه الشافعي، وجائز عند مالك أْن يبيع 
 واملشرتي ابخليار إذا رأى، وأنكر هذا البغداديون من أصحابه.

يار حكًما، ويستدل جائز، وإن مل يشرتط املشرتي اخليار، وجيب له اخل وعند أيب حنيفة أنَّ البيع
هبذا احلديث، وأن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أخذها ابلثمن، ومل يذكر شرط خيار رؤية، ودليل 

 البغداديني: أنه عقد َعِرَي عن الصفة فكان فاسًدا كالسلم.
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رسول صلَّى هللاُ عليه هذا الباب حبديث عائشة أنَّ قول ال قال املهلب: وجه استدالل البخاري يف
ابليد، وال حبيازة شخصها، وإمنا كان التزامه  وسلَّم أليب بكر يف الناقة: (َقْد َأَخْذتـَُها) مل يكن أخذاً 

البتياعها ابلثمن وإخراجها من ملك أيب بكر؛ ألنَّ قوله: (َقْد َأَخْذتـَُها) يوجب أخًذا صحيًحا 
ا واجًبا للناقة من ملك أيب بكر إىل ملك سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ابلثمن وإخراجً 

ون التصرف ابلبيع قبل القبض أو الضياع إالَّ لصاحب الذمة الذي يكون عوًضا منها، فهل يك
 الضامنة هلا؟ انتهى

رسول هللا صلَّى ُهللا عليه البن عساكر وغريه: أنَّ أاب بكر ملَّا قدَّم الناقة ل» اتريخ دمشق«ويف 
 ».ابلثمن«قال: هي لك، قال: » ال أركب �قة ليست يل«وسلَّم لريكبها، قال: 
 يتها وحوزها، انتهى.فهذا دليل على رؤ 

قال: ويف استعداد أيب بكر للناقتني دليل على أنه أفهم الناس ألمر الدين؛ ألنه أعدمها قبل أن 
دينة؛ ألنه قبل ذلك رجا أنه ال بد أن يؤذن له فأعد لذلك، ينزل اإلذن ابخلروج من مكة إىل امل

 انتهى.
إين أرجو أن يؤذن يل يف «عليه وسلَّم قال: للبيهقي وغريه أن رسول هللا صلَّى ُهللا » الدالئل«يف 

 »نعم«فقال أبو بكر: [وهل يؤذن لك] قال: » اخلروج
 وسلَّم. فاشرتى �قتني وحبس نفسه على رسول هللا صلَّى ُهللا عليه

ويستدل أبو حنيفة ومن قال بقوله أبن االفرتاق ابلكالم ال ابألبدان، ألن النيب صلَّى ُهللا عليه 
 قبل أن يفرتقا، ومت البيع بينهما.» قد أخذهتا ابلثمن«وسلَّم قال: 

 ، وصوابه: أعددهتما، ألنه رابعي.»عددهتما للخروج«قال ابن التني: وقع يف رواية للبخاري: 
بن بطال: اختلف العلماء يف هالك املبيع قبل أن يقبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي إىل وقال ا

 أن ضمانه إن تلف من البائع.
 د وإسحاق وأبو ثور: من املشرتى.وقال أمح

وأما مالك ففرق بني الثياب واحليوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام، فهلك قبل القبض، 
 فضمانه من البائع.

)1/141( 

 

قال ابن القاسم: ألنه ال يعرف هالكه وال بينة عليه، وأما الدواب واحليوان والعقار فمصيبته من 
 املشرتى.



بسه ابلثمن، وهلك يف يديه قبل أن �يت وعن ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن ابع عبدًا أو احت
. وأخذ به ابن املشرتى ابلثمن، فكان سعيد بن املسيب وربيعة والليث يقولون: هو من البائع

وهب، وكان مالك قد أخذ به أيًضا، وقال سليمان بن يسار: مصيبته من املشرتى سواء حبسه 
 ن أم ال، ورجع مالك إىل قول سليمان بن يسار.البائع ابلثم

رُ   كَ ابب َال يَِبيُع َعَلى بـَْيِع َأِخيِه، َوَال َيُسوُم َعَلى َسْوِم َأِخيِه، َحىتَّ �ََْذَن َلُه َأْو يـَتـْ
ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َحدََّثِين َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل ِهللا صلَّ  - 2139 ى ُهللا عليه َحدَّ

 ]2139[خ ». بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْيِع َأِخيهِ َال يَِبيُع «وسلَّم قَاَل: 
�ى رسول هللا «كره: وذكره هنا كان أنسب مما ذ » النهي عن تلقي الركبان«ويف لفظ يف ابب: 

صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن يبيع بعضكم على بيع بعض وال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت 
 انتهى.» اخلاطب قبله أو �ذن له اخلاطب يرتك
 ا اللفظ [هنا] ترجم به الباب، وكأنه على عادته حييل على أصل احلديث.هبذ

 املخرج إثر حديث ابن عمر بلفظ:وهو حديث خرجه الستة، وكذا حديث أيب هريرة 
َباٍد، َوالَ تـََناَجُشوا، َوالَ يَِبيُع نـََهى َرُسوُل اهللَِّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم َأْن يَِبيَع َحاِضٌر لِ « - 2140

ِتَها لَِتْكَتِفَئ َما ِيف رَُّجُل َعَلى بـَْيِع َأِخيِه، َوالَ َخيُْطُب َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه، َوَال َتْسَأُل املَْرَأُة َطَالَق ُأخْ ال
 ]2140[خ ». ِإَ�ئَِها

اع على بيع أخيه حىت يذر وال ال حيل ملؤمن أن يبت«ويف حديث عقبة بن عامر من عند البيهقي: 
 وسنده جيد.» أخيه حىت يذرخيطب على خطبة 
 ».ال يبع بعضكم على بيع بعض إال الغنائم واملواريث«وعند ابن السكن: 
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 ل: �يت كثري من األحاديث على لفظ اخلرب، وقد �يت بلفظ النهي، وكالمها صحيح.ن قرقو قال اب
إبثبات الياء، والفعل غري » يعال يب«وقال أبو السعادات بن األثري: كثري من روا�ت هذا احلديث 

جمزوم، وذلك حلن، وإن صحت الرواية فيكون ال �فية، وقد أعطاها معىن النهي، ألنه إذا نفي 
أن يوجد هذا البيع، فكأنه قد استمر عدمه، واملراد من النهي عن الفعل: إمنا هو طلب إعدامه 

 يراد من النهي.وارد من الواجب صدقه يفيد ما واستبقاء عدمه، فكان النفي ال
وقال ابن حزم: مث وال حيل ألحد أن يسوم على سوم أخيه، وال يبيع على بيعه، واملسلم والذمي 

 فالبيع مفسوخ، وذكر احلديث. سواء، فإن فعل
مث قال: هذا خرب معناه األمر، ألنه لو كان معناه اخلرب لكان خلًفا لوجود خالفه، واخلالف 



  صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.قطوع ببعده عن سيد� رسول هللام
ه لفظ وقال النووي: يف مجيع النسخ: (َوَال َيُسوُم) ابلواو، وكذا: (َخيُْطُب) مرفوع، وكالمها لفظ

اخلرب، واملراد به النهي، وهو أبلغ يف النهي، ألنَّ خرب الشارع صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ال يُتصوَّر 
 ملعىن عاملوا هذا النهي معاملة اخلرب املتحتم.والنهي قد يقع خالفه، فكان ا وقوع خالفه،

 قال ابن التني وغريه: البيع هنا السوم.
 مدة اخليار: افسخ هذا البيع وأ� أبيعك مثله، أبرخص منه، أو مثاله أن يقول ملن اشرتى شيئاً يف

 أجود منه بثمنه أو حنو ذلك، وهذا حرام.
للبائع يف مدة اخليار: افسخ البيع وأ� أشرتي  اء على شراء أخيه وهو أن يقولوحيرم أيضاً الشر 

 منك أبكثر من هذا
 الثمن وحنو هذا.

مالك السلعة والراغب فيها أو ركنا وتبايعا ومل وأما السوم فهو أن يكون قد اتفق صاحب 
سوم يف السلعة اليت تباع يعقداه، فيقول للبائع: أ� اشرتيته وهذا حرام بعد استقرار الثمن، أما ال

 يزيد، فليس حبرام. فيمن
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قال ابن التني: وأمجع العلماء أن حكم الذمي حكم املسلم يف ذلك إال األوزاعي فإنه أجاز 
 ».ملسلمال يسم املسلم على سوم ا«سوم على سوم الذمي حمتجًّا مبا يف مسلم: ال

والذمي ليس أخا » ال يبيع أحدكم على بيع أخيه«وكذا يفهم من حديث ابن عمر املذكور: 
للمسلم، وهذا يرد قول ابن حزم الذي سلف إذا قاس الذمي على املسلم من غري نص فخالف 

 قاعدته.
ومه علماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سقال النووي: أمجع ال

 فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع هذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة وآخرين.
وقال داود ال ينعقد، وعن مالك روايتان كاملذهبني. ومجهورهم على إابحة البيع والشراء فيمن 

 لسلف.يزيد وبه قال الشافعي وكرهه بعض ا
 والكالم على اخلطبة �يت إن شاء هللا تعاىل يف الشروط.

 احلاضر للباد والنجش �يت ذكرمها. وبيع
 ابب بـَْيِع املَُزايَد

 َوقَاَل َعطَاٌء: َأْدرَْكُت النَّاَس َال يـََرْوَن أبًَْسا بِبَـْيِع املََغامنِِ ِفيَمْن يَزِيُد.



، عن سفيان، عمن مسع جماهًدا وعطاء قاال: ال هذا التعليق روى ابن أيب شيبة بعضه عن وكيع
 أبس ببيع من يزيد.

يسأل عبد هللا بن  -يقال له: شهر-ند البيهقي من حديث زيد بن أسلم: مسعت رجًال اتجًرا وع
عمر عن بيع املزايدة، فقال: �ى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه 

  واملواريث.حىت يذر، إال املغامن
 عن أمحد: هذا حديث منكر.» علل اخلالل«ويف 

بكر: حدثنا وكيع عن حزام بن هشام اخلزاعي، عن أبيه قال: شهدت عمر بن اخلطاب وقال أبو 
 ابع إبًال من إبل الصدقة فيمن يزيد.

 وحدثنا معمر عن األخضر بن عجالن، عن أيب بكر احلنفي عن أنس بن مالك
 ».زيدأن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ابع ِحْلسا وقد جاء: فيمن ي«عن رجل من األنصار: 

من يزيد على «وعند الرتمذي فقال رجل: آخذمها بدرهم، فقال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 فأعطاه رجل درمهني فباعهما منه. وقال: هذا حديث حسن.» درهم؟ من يزيد على درهم؟
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كر احلنفي فقال: ال أعرفه. وحديث أنس يف بيع القدح ليس ت أمحد عن أيب بوقال منهال: سأل
 له إسناد.

 يع من يزيد.قال أبو بكر: حدثنا جرير عن مغرية عن محاد قال: ال أبس بب
عْن حدَّثنا ِبْشُر بُن ُحمَمٍَّد حدثنا َعْبُد هللا أخربَ� احلَُسْنيُ املَْكِتُب عْن َعطَاِء بِن أِيب رابٍح  - 2141

ِمينِّ جاِبٍر أنَّ رُجًال أْعَتَق غَالما َلُه ُدبُر فاْحتاَج فأخَذُه النيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فـََقاَل َمْن َيْشَرتِيِه 
 ]2141َرتاُه نـَُعْيُم ْبُن َعْبِد اهللَِّ ِبَكَذا وََكَذا َفَدفـََعُه ِإلَْيِه. [خ فاشْ 

النحام بثمان مئة درهم عبدًا قبطياً، َماَت َعام أول،  مل يكن له مال غريه فاشرتاه ابنُ «ويف لفظ: 
 ِيف ِإَمارَة اْبن الزبري.

 هذا حديث أخرجه الستة.
لك مال «رَة فبلغ ذلك النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: ن بين ُعذْ وعند مسلم: أعتق رجل م

فقال رسول هللا صلَّى  فاشرتاه نعيم بثمان مئة درهم.» من يشرتيه مين؟«قال ال. فقال: » غريه؟
ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فألهلك فإن فضل شيء فلذي «ُهللا عليه وسلَّم: 

فهكذا وهكذا، يقول بني يديك وعن ميينك وعن رابتك شيء قرابتك فإن فضل عن ذي ق
 ».مشالك



 ل َلُه يـَْعُقوب.ويف لفظ: أن رجالً من األنصار يقال له أبو مذكور أعتق ُغَالماً َعن دبر يـَُقا
 وابعه بسبع مئة أو تسع مئة درهم.» أنت أحق بثمنه وهللا غىن عنه«وعند أيب داود: 

كر ذلك لرسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فباعه وأعطاه ليه دين فذ وعند النسائي: وكان حمتاجاً وع
 ».اقض دينك«مثنه فقال: 
 ».ر غىن وابدأ مبن تعولأنفقها على عيالك فإمنا الصدقة عن ظه«ويف لفظ: 
 ».إذا كان أحدكم فقريًا فليبدأ بنفسه«، وفيه: »من يشرتيه؟ من يشرتيه؟«ويف لفظ: 

 ؟يباع أم ال اختلف العلماء هل املدبر
 فذهب أبو حنيفة ومالك ومجاعة
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ج من من أهل الكوفة إىل أنه ليس للسيد أن يبيع [مدبره، قال] أبو حنيفة إن مات سيده ومل خير 
 عى هلم وخرج حراً.الثلث سعى يف فكاك رقبته وإن مات سيده وعليه دين فبيع للغرماء س

وأجازه الشافعي وأمحد وأهل الظاهر وأبو ثور وإسحاق، وهو قول عائشة وجماهد واحلسن 
 وطاوس، وابعت عائشة مدبرة هلا سحرهتا.

لزهري والشعيب والنخعي وابن وكرهه ابن عمر وزيد بن اثبت، وحممد بن سريين وابن املسيب وا
 أيب ليلى والليث بن سعد.

  يباع إال من رجل يريد عتقه.وعن األوزاعي: ال
 وجوز أمحد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين.

 وعن مالك جيوز بيعه عند املوت، وال جيوز يف حال احلياة، كذا ذكره ابن اجلوزي عنه.
 دبر وهبته.وحكى مالك إمجاع أهل املدينة على بيع امل

ه ألن يف احلديث أن سيده كان استدل من أجاز بيعه حبديث جابر، قال ابن بطال: وال حجة في
عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك؛ أل�ا قضية عني حتتمل التأويل، وأتوله بعض املالكية على 

 أنه مل يكن له مال غريه فرد تصرفه. انتهى.
  حاجة إىل التأويل.قد أسلفنا هذا يف منت احلديث قبل، فال

املدبر ال يباع وال يشرتى وهو جزء من «نه قال: وأما ما روي عن النيب صلَّى هللاُ عليه وسلَّم أ
 فذكره ابن جرير من حديث ابن عمر ووهاه.» الثلث

قال وروي عن أيب جعفر حممد بن علي عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مرسًال، أنه ابع خدمة 
ن سفيهاً، فلذلك ابر أن أوالد سيد املدبر الذي ابعه النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم كااملدبر، وعن ج



 توىل بيعه بنفسه.
 املدبرة إذا مات سيدها ما نراهم إال أحرارًا، وولدها كذلك.

 وعن ابن شهاب وربيعة أن عائشة ابعت مدبرة، فأنكر ذلك عمر وأمرها أن تشرتي
 غريها بثمنها وتدبرها.

ب وسامل شريح وزيد بن اثبت وابن املسي»: املصنف«املدبر ال يباع فيما ذكر يف  ومن قال
 والشعيب واحلسن وحممد وابن عمر أبسانيد ال أبس هبا.

 قال ابن سريين: ال أبس ببيع خدمة املدبر، وكذا قاله ابن املسيب.
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 عليه وسلَّم كان سفيهاً، وقال ابن بطال: وقد قيل إن سيد املدبر الذي ابعه النيب صلَّى هللاُ 
ه إىل بيع اإلمام وهذا احلديث دبر عند من جيوزه ال يفتقر فيفلذلك توىل بيعه بنفسه، وبيع امل

 أصل يف أن أفعال السفيه مردودة. انتهى.
ابب من ابع مال املفلس واملعدم وقسمه «وهذا هو الذي فهمه البخاري إذ بوَّب عليه أيضاً: 

 ».بني الغرماء
ابن بطال: ومجهور العلماء على أن ولد املدبرة الذين تلدهم بعد التدبري مبنزلتها يعتقون  قال
 ت سيدها، فإذا سرى التدبري يف الولد، فألن يلزم يف األم بطريق األوىل.مبو 

قال ابن التني: قال بعض العلماء: ال جيوز ألحد أن خيلع من مجيع ماله هلذا احلديث؛ وحلديث  
 عد بن مالك.كعب بن مالك وس

ن وأمجع املسلمون على صحة التدبري، ومذهب الشافعي ومالك يف آخرين أنه حيسب عتقه م
 الثلث.

 وقال الليث وزفر: من رأس املال.
 وذكر ابن رشد: أن مجهور العلماء جيوِّز وطء املدبرة إال ابن شهاب فإنه منعه.

 وعن األوزاعي كراهته إن مل يكن وطئها قبل التدبري.
اإلمساعيلي: ليس يف هذا احلديث بيع املزايدة، واملزايدة أن يعطي به واحد مثناً مث يعطي وقال 
 ز�دة فيقبلها. انتهى غريه

كأن البخاري أراد ابلرتمجة ما حكاه عن عطاء، وما قدمناه من حديث أنس يف املزايدة ليست 
 من شرط البخاري، وهللا تعاىل أعلم.

 َال َجيُوُز َذِلَك البَـْيعُ ابب النَّْجِش، َوَمْن قَاَل: 



 َوقَاَل اْبُن َأِيب َأْوَىف: النَّاِجُش آِكُل ِراًب َخاِئٌن.
 ».اخلَِديَعُة ِيف النَّارِ «وقال البخاري: َوْهَو ِخَداٌع اَبِطٌل، َال حيَِلُّ. قَاَل النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 هذا حديث خرجه أبو داود يف سننه بسند ال أبس به.
 قال البخاري:

 ».َ� فـَْهَو َردّ َوَمْن َعِمَل َعَمًال لَْيَس َعَلْيِه َأْمرُ «وقال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 هذا التعليق خرجه البخاري يف صحيحه مسنداً.
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ثـََنا َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعِن اْبِن ُعمَ  - 2142 ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة، َحدَّ نـََهى النَِّيبُّ صلَّى «َر: َحدَّ
 ]2142[خ ». النَّْجشِ ُهللا عليه وسلَّم َعِن 

وقال أبو عمر: رواه أبو سعيد إمساعيل بن حممد قاضي املدائن، عن حيىي بن موسى البلخي، 
�ى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم «أخرب� عبد هللا بن �فع، عن مالك عن �فع عن ابن عمر: 

قال التخيري وفسره، ومل  ، والتخيري أن ميدح الرجل السلعة مبا ليس فيها، هكذا»عن التخيري
 يتابع على هذا اللفظ، واملعروف النجش.

قال الشافعي: النجش أن حيضر الرجل السلعة تباع فيعطي هبا الشيء وهو ال يريد شراءها 
ا سومه فهو عاص إن كان عاملاً ليقتدي به السُّوَّام فيعطوا هبا أكثر مما كانوا يعطون لو مل يعلمو 

  عليه وسلَّم والبيع جائز ال يفسده معصية رجل جنش عليه.بنهي رسول هللا صلَّى هللاُ 
 قال أبو عمر: والنجش أيًضا أن يفعل ذلك ليغر الناس يف مصلحته، واملشرتي ال يعرف أنه رهبا.

 السلعة ويرفع مثنها وهذا وأصل النجش: االستثارة، ومسي الناجش �جشاً ألنه يلبس الرغبة يف
 التناجش، ينجش جنشاً.

 أصل النجش مدح الشيء وإطراؤه.»: الزاهر«ويف 
 النجش: تنفري الناس عن الشيء إىل غريه.»: الغريبني«ويف 
 أصله من اخلتل، يقال: جنش الرجل إذا ختل.»: اجلامع«ويف 
 للمطرزي: النجش بفتحتني، وروي ابلسكون.» املغرب«ويف 

 و حنيفة والشافعي: البيع الزم وال خيار.وقال أب
 اخليار إذا علم وهو عيب من العيوب [كما يف املصراة].وعن مالك له 

 وقال أهل الظاهر: [البيع] ابطل مردود على ابئعه إذا ثبت ذلك عليه.
 وكأن البخاري يذهب إىل قوهلم.



 وحديث أيب هريرة تقدم.
 ابب بـَْيِع الَغَرِر َوَحَبِل احلَبَـَلةِ 
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ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر:  - 2143 َأنَّ َرُسوَل ِهللا «َحدَّ
ًعا يـَتَـَبايـَُعُه َأْهُل اجلَاِهِليَِّة، َكاَن الرَّ »ى َعْن بـَْيِع َحَبِل احلَبَـَلةِ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم نـَهَ  ُجُل ، وََكاَن بـَيـْ

َتَج النَّاقَُة، الَِّذي ِيف َبْطِنَها. [خ  َتاُع اجلَُزوَر ِإَىل َأْن تـُنـْ  ]2143يـَبـْ
 ».عليه وسلَّم عنه كانوا يتبايعون اجلزور إىل حبل احلبلة فنهى النيب صلَّى هللاُ : «ويف لفظ

 ».كان أهل اجلاهلية يتبايعون حلم اجلزور إىل حبل احلبلة«وعند مسلم: 
فهم من بيع حبل احلبلة الغرر فلهذا بوب عليه، واحلديث الذي فيه الغرر صرحياً  وكأن البخاري

ه �ى رسول هللا صلَّى ُهللا علي«مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة قال: مل يذكره، وهو ما رواه 
 ».وسلَّم عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر

�ى عن املضامني واملالقيح «ألمحد بن عمرو بن أيب عاصم النبيل ز�دة: » البيوع«ويف كتاب 
 ».وحبل احلبلة

ُهللا عليه وسلَّم عن بيع  �ى رسول هللا صلَّى«عن ابن عمر قال: » صحيح ابن حبان«ويف 
 ».الغرر

ال «بد هللا بن مسعود أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: عند أمحد بسند ال أبس به عن ع
 ».تشرتوا السمك يف املاء فإنه غرر

ال أمحد فيما ذكره حنبل: مل يرفعه عن زيد بن أيب ز�د عن املسيب بن رافع غري ابن مساك، ق
 مكانك. وحدثنا هشيم فلم يرفعه جعله من قول ابن مسعود.اضرب عليه من 

أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم �ى عن بيع ما يف ضروع الشاة قبل أن «بن حصني: وعن عمران 
يف بطون األنعام وعن بيع السمك يف املاء وعن بيع املضامني يعين الغيَّب  حتلب وعن بيع اجلنني

 ».البيوع«رواه ابن أيب عاصم يف كتاب » يع الغررواملالقيح وحبل احلبلة وعن ب
، رواه ابن ماجه بسند »�ى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن بيع الغرر: «وعن ابن عباس قال

 يث منكر.ضعيف، وقال أمحد: هو حد
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�ى أن يباع متر حىت يطعم أو صوف على ظهر أو لنب يف ضرع أو مسن يف «وعند الدارقطين: 
 ».لنب

وسلَّم عن شراء ما يف بطون �ى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه «وعن شهر بن حوشب عن أيب سعيد: 
بق وعن شراء املغامن األنعام حىت تضع وعن ما يف ضروعها إال بكيل وعن شراء [العبد وهو آ

 ».حىت تقسم] وعن شراء الصدقات حىت تقبض، وعن ضربة القانص
 هذا حديث غريب.قال أبو عيسى: 

سياقه  -كما ترى- قال أبو عمر بن عبد الرب: جاء تفسري هذا احلديث يعين حديث ابن عمر
افعي، وهو وإن مل يكن مرفوعاً فهو من قول ابن عمر وحسبك. وهبذا التأويل قال مالك والش

 األجل اجملهول، وال خالف بني العلماء أنَّ املبيع إىل هذا من األجل ال جيوز.
 آخرون يف أتويل احلديث: معناه: بيع ولد اجلنني الذي يف بطن الناقة.وقال 

 هو نتاج النتاج، وهبذا قال أمحد وإسحاق. قال أبو عبيد:
نه بيع غرر وجمهول، وبيع ما مل ُخيلق. وذلك وهذا البيع أيضا جممع على أنه ال جيوز [وال حيل] أل

 ال جيوز يف بيوع املسلمني، انتهى كالمه.
الفصل للوصل املدرج يف «من حيث جعل التفسري عن عبد هللا لقول أيب بكر يف كتاب  وفيه نظر

تفسري حبل احلبلة ليس من كالم عبد هللا بن عمر، وإمنا هو من كالم �فع أدرج يف »: نقلال
رواه أبو سلمة موسى بن إمساعيل التّـبُـْوذَكي، عن جويرية مبيناً مفصًال أخرب� احلسن بن  احلديث،

�فع عن بكر أخرب� أبو سهل القطان حدثنا عبد الكرمي بن اهليثم التبوذكي حدثنا جويرية عن أيب 
ُهللا عليه  عبد هللا أن أهل اجلاهلية كانوا يتبايعون اجلزور إىل حبل احلبلى وأن رسول هللا صلَّى

 وسلَّم �ى عن ذلك.
 ي يف بطنها فسر ذلك �فع.و (َحَبل احلَبَـَلِة): أن تنتج الناقة ما يف بطنها وينتج الذ

 األول سواء فال حاجة كانت به إىل وقوله: هو بيع ولد اجلنني الذي يف بطن الناقة هو التفسري
 ذكره.

ماء أن احلبل خمتص ابآلدميات، وإمنا يقال وذكر ابن السكيت وأبو عبيد ومل أره لغريمها من القد
 يف غريهن احلمل.
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وذلك أن يكون اإلبل حوامل فيبيع » �ى عن بيع حبل احلبلة«قال ابن السكيت: إالَّ يف حديث 
 حبل ذلك احلبل، انتهى.



 كل ذات ظفر حبل.»: احملكم«ويف 
 قال الشاعر:

 أو ِذخيَة ُحْبلى جمُِحٍّ ُمْقِرب
 وهري عن أيب زيد.ونقله اجل

أنثى من اإلنس وغريهم: حبلت. وكذا ذكره اهلجري واألخفش يف  وقال ابن دريد: يُقال لكل
 نوادرمها.

 امرأة حبلى، وسنورة حبلى. وأنشد:»: اجلامع«ويف 
 إن يف دار� ثالث حباىل ... فودد� أن لو وضعن مجيعا

 هريت مث شايت ... فإذا ما وضعن كن ربيعا جاريت مث
 ت جميعاريت للمخيض واهلر للفار ... وشايت إذا اشتهيجا

 والكسائي.» العني«عن صاحب » املوعب«حكاه يف 
ومعىن حبل احلبلة: محل الَكْرمة قبل أن تبلغ، جعل محلها قبل أن تبلغ حبًال، وهذا كما �ى عن 

 بيع مثر النخل قبل أن يزهي.
 تهى.وقيل: هو أن يباع ما يكون يف بطن الناقة، انقال: 

 ى أن احلبل خمتص ابآلدميات.وهذا يرد قول النووي لقول أهل اللغة عل
احلبل يراد به ما يف بطون النوق وأدخلت فيها اهلاء للمبالغة، كما تقول َنَكَحة »: الغريبني«ويف 

 وَسَحَرة.
عىن، ة على قياس َنَكَحة، وال مبالغة ههنا يف املليس اهلاء يف احلبل»: جممع الغرائب«قال صاحب 

 أطلق ذلك من غري تثبت، وهللا تعاىل أعلم.ولعل اهلروي طلب لز�دة اهلاء وجهاً، ف
للمطرزي: حبل احلبلة مصدر حبلت املرأة، وإمنا أدخلت التاء إلشعار األنوثة ألن » املغرب«ويف 

 ى، انتهى.معناه أن يبيع ما سوف حتمله اجلنني إن كان أنث
 والصواب الفتح. ل النووي حكي إسكان الباء يف األول، وهو غلطو (َحَبل احلَبَـَلِة): بفتحهما قا

وأمَّا (الَغَرِر): فزعم ابن بطال أنَّه هو ما جيوز أن يوجد وأال يوجد، وكل شيء ال يعلم املشرتي 
 هل حيصل له أم ال فشراؤه غري جائز، ألنه غرر.

يوع اليت ال حييط بكنهها ما كان على غري عهدة وال ثقة، ويدخل فيه البقال ابن األثري: هو 
 هول.املتبايعان من كل جم
 ابب بـَْيِع املُالََمَسةِ 
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 َوقَاَل أََنٌس: نـََهى َعْنُه النَِّيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.
 �ى رسول هللا صلَّى هللاُ «مسنداً بلفظ: » بيع املخاضرة«هذا التعليق خرجه البخاري يف ابب: 

 ».، واملنابذة، واملزابنةقلة، واملخاضرة، واملالمسةعليه وسلَّم عن احملا
 واملخاضرة: بيع التمر خضراً مل يبد صالحها.

وزعم ابن حزم أن بيع ذلك من املغيبات وشبهها جائز، يتصرف املرء يف ملكه مبا شاء، والتسليم 
لغرر، قلنا: ليس  عليه وسلَّم عن بيع اليس شرطاً يف صحة البيع، فإن قالوا: �ى النيب صلَّى هللاُ 

ألنه بيع شيء قد صح يف ملك ابئعه وهو معلوم الصفة والقدر، فعلى ذلك يباع  هذا بغرر؛
 وميلكه املشرتي.

 قلنا: ليس هذا ابلغرر ملكاً صحيحاً، فإن وجده وإال اعتاض منه اآلخر.
 ».واملالمسة�ى عن املنابذة «وذكر أيضاً من حديث أيب هريرة يرفعه: 

، َحدََّثِين اللَّْيُث، َحدََّثِين ُعَقْيٌل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب َأْخبَـَرِين َعاِمُر ْبُن َنا َسِعيُد ْبُن ُعَفْريٍ َحدَّثَـ  - 2144
: َطْرُح َأنَّ َرُسوَل ِهللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم نـََهى َعِن املَُناَبَذِة، َوْهيَ «َسْعٍد، َأنَّ َأاَب َسِعيٍد َأْخبَـَرُه: 

ُجِل قـَْبَل َأْن يـَُقلَِّبُه َأْو يـَْنُظَر ِإلَْيِه، َونـََهى َعِن املَُالَمَسِة، َواملَُالَمَسُة: َلْمُس ُه اِبلبَـْيِع ِإَىل الرَّ الرَُّجِل ثـَْوبَ 
 ]2144[خ ». الثـَّْوِب َال يـَْنُظُر ِإلَْيهِ 

 ويف لفظ:
َعتَـ « - 2145  ]2145[خ ». َنابََذةِ ْنيِ: املُالَمَسِة َواملُ �َُِي َعْن لِْبَستَـْنيِ، َوَعْن بـَيـْ

أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم �ى عن احملاقلة «د مالك عن داود عن أيب سفيان عنه: وعن
 ، واملزابنة: اشرتاء التمر ابلتمر يف رؤوس النخل، واحملاقلة كراء األرض ابحلنطة.»واملزابنة

هو أن املذكور يف كتاب الصالة و  ملالمسة يف حديث أيب هريرةويف كتاب الطَّْرقي: فسر بعضهم ا
 يقول الرجل للرجل: أبيعك ثويب بثوبك وال ينظر أحدمها إىل ثوب اآلخر ولكن يلمسه ملساً.
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وقيل: أن �يت بثوب مطوي أو يف ظلمة فيلمسه املستام، فيقول له صاحبه: بعتك هذا بشرط أن 
عاً فيقول إذا ملسته فهو عل نفس اللمس بييقوم ملسك مقام نظرك، وال خيار لك إذا رأيته. أو جي

 مبيع لك أو يبيعه متاعاً على أنه مىت ملسه انقطع خيار اجمللس، وغريه.
 قال النووي: وهذا البيع ابطل على هذه التأويالت كلها، وهللا أعلم.

د واملنابذة: هو أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك يشرتي أحدمها من اآلخر، وال يدري كل واح
 خر.منهما كم مع اآل



 وقيل: أن جيعل النبذ نفس البيع، وهو أتويل الشافعي.
 وقيل: يقول: بعتك، فإذا نبذته إليك فقد انقطع اخليار، ولزم البيع.

وقيل: املراد نبذ احلصاة، ونبذ احلصاة هو أن يقول: بعتك من هذه األثواب ما وقعت عليه 
احلصاة، أو يقول: بعتك أبنك  رض ما انتهت إليهاحلصاة اليت أرميها، أو: بعتك من هذه األ

ابخليار إىل أن أرمي هذه احلصاة، أو جيعال نفس الرمي ابحلصاة بيعاً، فيقول: إذا رميت هذا 
 الثوب ابحلصاة فهو مبيع منك بكذا.

 وهذان البيعان عند مجاعة العلماء من بيع الغرر
 .والقمار ألنه إذا مل يتأمل ما اشرتاه وال علم صفته

شيء الغائب على الصفة فإن وجد كما وصف لزم املشرتي وال خيار له إذا رآه، ومن هذا بيع ال
وإن كان على غري الصفة فله اخليار، وهو قول أمحد بن حنبل وإسحاق، وهو مروي عن ابن 

 سريين وأيوب واحلارث الُعْكلي واحلكم ومحاد. ذكره ابن حزم.
وغري الصفة، وللمشرتي خيار الرؤية، لغائب على الصفة وقال أبو حنيفة وأصحابه: جيوز بيع ا

وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس والنخعي والشعيب واحلسن البصري ومكحول وهو قول 
من «األوزاعي وسفيان، كأ�م استندوا إىل ما رواه الدارقطين عن أيب هريرة بسند ضعيف يرفعه: 

 ».اشرتى شيئا مل يره فهو ابخليار إذا رآه
 لزرع يف سنبله مبقدار من الغلة معلوم.لة: قيل هي بيع اواحملاق
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ما «وقال أبو عبيد: مأخوذ من احلقل، وهو الذي يسميه الناس: القراح ابلعراق. ويف احلديث: 
 أي: مبزارعكم. وتقول للرجل: احقل، أي: ازرع.» تصنعون مبحاقلكم؟

 الكيل، وليس جيوز شيء من الكيل والوزن إذا كا� منا وقع احلظر يف احملاقلة واملزابنة أل�ما منوإ
 من جنس واحد إال يدًا بيد، ومثال مبثل، وهذا جمهول ال يدرى أيهما أكثر.

 وقال الليث: احلقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه.
 ببيع الزرع قبل إدراكه.قال: فإن كانت احملاقلة مأخوذة من هذا فهو 

 وقيل: ال يثبت البقلة إال احلقلة.قال: واحلقلة املزرعة، 
 زرع قبل أن يطيب.وقيل: بيع ال

 وقيل: هو حقل ما دام أخضر.
 وقيل: هي املزارعة ابلثلث والربع أو حنوه مما خيرج منها، فيكون كاملخابرة. انتهى.



قلة: أن واحملا» عليه وسلَّم �ى عن املخابرة واحملاقلةأن النيب صلَّى ُهللا «يرد هذا ما رواه جابر: 
 خابرة كراء الرض ابلثلث والربع.يبيع الرجل الزرع مبا به فرق حنطة وامل

 قال ابن جريج: فقلت لعطاء: َأفسََّر لكم جابر يف احملاقلة كما أخربتين؟ قال: نعم.
 واملزابنة: أن يبيع الرجل التمر يف رؤوس النخل مبئة فرق.

 شافعي أن تفسريهذا يوضح لك أن املخابرة غري احملاقلة، وزعم الف
حيتمل أن تكون عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم منصوصاً، وحيتمل  احملاقلة واملزابنة يف األحاديث

أن يكون عن رواية من دونه، واحملاقلة يف الزرع كاملزابنة، واملخابرة هي املزارعة على اجلزء واخلربة 
 هو النصيب.ابلضم 

زء من مثارها لة النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم إ�هم على اجلقال ابن قرقول: مسيت زمن خيرب ملعام
 فقيل: خابرهم، مث تنازعوا فنهوا عنها مث جازت بعد. هذا قول ابن األعرايب وغريه �ابه.

 وقيل: إ�ا لفظة مستعملة، واألكار: يقال له اخلبري لعلمه يف األرض.
 : مشتقة من اخلبار وهي األرض اللينة.وقيل

 ة كان فيها.األنباري: مأخوذة من خيرب؛ ألن أول هذه املعاملوقال ابن 
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وقال ابن عبد الرب: أقل أحوال هذا التفسري إن مل يكن مرفوعاً فهو من قول أيب سعيد اخلدري، 
 خمرج القول فيه فهو أعلم به. وقد أمجعوا أن من روى شيئاً وعلم خمرجه سلم له أتويله؛ ألنه فهم

الصحيح وحديث ابن عمر واملزابنة:  املزابنة عن ابن عمر وجابر املذكورين يف وقد جاء تفسري
 اشرتاء التمر ابلتمر كيال وبيع الكرم ابلزبيب كيال.

ويف لفظ: واملزابنة أن يبيع الرجل متر حائطه إن كان خنًال بتمر كيًال، أو زبيب إن كان كرماً أو 
 حنطة إن كان زرعاً.

وس النخل ابلتمر، واحملاقلة: بيع راء األرض ابحلنطة، واملزابنة بيع ما يف رؤ وقال سفيان: املخابرة ك
 السنبل من الزرع ابحلب املصفى.

 املنابذة تقدم.
 ابب النـَّْهِى لِْلَباِئِع َأْن َال ُحيَفَِّل اِإلِبَل َوالَغَنَم َوالبَـَقَر وَُكلَّ ُحمَفََّلةٍ 

َع فـََلْم ُحتَْلْب َأ�َّ املَُصرَّاُة الِيت ُصرَِّي لَبَـنُـَها َوحُ وَ  ًما. َوَأْصُل التَّْصرِيَِة َحْبُس املَاِء، يـَُقاُل ِقَن ِفيِه، َومجُِ
 منه: َصرَّْيُت املَاَء ِإَذا َحَبْسَتُه.

كثرته فقد احملفلة: هي املصراة، مأخوذ من حفل الناس، واحتفلوا: أي اجتمعوا وكثروا، وكل شيء  



 حىت جيتمع لبنها يف بل والغنم والبقر يؤخر صاحبها حلبها أ�ماً حفلته، وملا كانت التصرية يف اإل
ضرعها، فإذا جاء من يطلبها حيسبها غزيرة اللنب فيزيد يف مثنها، مث يظهر له بعد ذلك نقص لبنها 

 عن أ�م حتفُّلها.
َفَل: اْجَتَمَع؛ وَحَفَله ُهَو ِفُل َحْفًال وُحُفوًال وَحتَفََّل واْحتَـ َحَفَل اللَُّنب ِيف الضَّْرع حيَْ »: احملكم«ويف 

وَضْرع َحاِفل، واجلمع ُحفَّل، و�قة َحاِفَلة وَحُفول، وَحَفل الشيء َحيِْفُله َحْفًال والتََّحفُّل  وَحفََّله،
 التزين وكذلك التَّْحِفْيل.

وات نها يف ضرعها، وَصَرْيت الناقة وغريها من ذقال: وَصرَِيت الناقة، وَصَرت وَأْصَرت: حتفَّل لب
ُتها: حفَّ   ْلتها. و�قة َصْرَ�ء: ُحمَفَّلة، ومجعها: َصَراَ�، على غري قياس.اللنب، وَصرَّيتها وَأْصَريـْ
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َرَة َعِن  - 2148 ثـََنا اللَّْيُث، َعْن َجْعَفِر ْبِن رَبِيَعَة، َعِن اَألْعَرِج، قَاَل أَبُو ُهَريـْ ثـََنا اْبُن ُبَكْريٍ، َحدَّ َحدَّ
َتاَعَها بـَْعُد فَِإنَُّه ِخبَْريِ النََّظَرْيِن بعد َأْن «ُهللا عليه وسلَّم: صلَّى  النَِّيبِّ  َال ُتَصرُّوا اِإلِبَل َوالَغَنَم، َفَمِن ابـْ

 ]2148[خ ». َحيِْلبَـَها، ِإْن َشاَء َأْمَسَك، َوِإْن َشاَء َردََّها َوَصاَع َمتْرٍ 
ه عن األعرج والذين رووه عن أيب هريرة الذين روو هذا خرجه الستة يف كتبهم، وملا ذكر ابن حزم 

قال: هؤالء األئمة األثبات الثقات رواه عنهم من ال حيصيهم إال هللا جل وعز فصار نقل كأنه 
 متواتر ال يرده إال حمروم غري موفق.

 وقال البخاري:
َيَساٍر، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َسى ْبِن َويُْذَكُر َعْن َأِيب َصاِلٍح، َوُجمَاِهٍد، َوالَولِيِد ْبِن َراَبٍح، َوُمو 

 ».َصاَع َمتْرٍ «صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
التعليق عن أيب صاحل رواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرمحن القاري، عن سهيل عن 

 أبيه أيب صاحل فذكره.
موسى بن يسار عن ن قيس عن وخرج أيضاً التعليق عن موسى بن يسار، عن القعنيب عن داود ب

 أيب هريرة فذكره.
حدثنا حممد بن موسى القطان حدثنا عمر »: مسند البزار«والذي علقه عن جماهد مل أر إال ما يف 

من ابتاع «بن لبان حدثنا حممد بن مسلم عن ابن أيب جنيح عنه عن أيب هريرة، احلديث، وفيه: 
 ».مصراة فله أن يردها وصاعاً من طعام

 يث ال نعلم رواه عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن أيبوهذا احلدوقال: 
 هريرة إال حممد بن مسلم، ورواه عن حممد بن مسلم عمران وأبو حذيفة.



 والتعليق عن الوليد بن رابح رواه ... .
 وقال البخاري:

 ».َصاًعا ِمْن َطَعامٍ «َوقَاَل بـَْعُضُهْم، َعِن اْبِن ِسريِيَن: 
، »وهو ابخليار ثالثة أ�م«قدي عن قرة عنه عن أيب هريرة وفيه: لم عن العهذا التعليق رواه مس

 ».صاعا من طعام ال مسراء«وفيه: 
 ».ال مسراء«قال البيهقي: املراد ابلطعام هنا التمر لقوله: 
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 ».إ�ء من طعام أو �خذها«وكذا رواه عوف عن احلسن مرسًال وفيه: 
 ».صاعاً من متر«عن احلسن عن أنس مرفوعاً وفيه: قال: ورواه إمساعيل بن مسلم 

 ».هو ابخليار إن شاء ردها وإ�ء من طعام«عن ابن سريين عن أيب هريرة: ويف حديث عوف 
 قال البخاري:

 َوَملْ َيْذُكْر َثَالاًث.». َصاًعا ِمْن َمتْرٍ «َوقَاَل بـَْعُضُهْم، َعِن اْبِن ِسريِيَن: 
 أيب عمر عن سفيان عن أيوب عن حممد فذكره. هذا التعليق رواه مسلم عن ابن

من «ريق يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان عن ابن سريين بلفظ: ورواه البيهقي من ط
 ».اشرتى مصراة فردها فلريد معها صاعا من متر ال مسراء

ورواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة وعلي بن حممد عن أيب أسامة عن هشام بن حسان عن 
 يعين احلنطة »وهو ابخليار ثالثة أ�م وقال صاعا من متر ال مسراء«مد وفيه: حم

 قال البخاري: َوالتَّْمُر َأْكثـَُر.
َتاَعَها فهو ِخبَْريِ «وذكر البخاري يف حديث األعرج عن أيب ُهَريـَْرَة:  وَال ُتَصرُّوا الَغَنَم، وَمِن ابـْ

 ]2148[خ ». ها أمسكها، وإن سخطها َردََّها َوَصاَعاً من َمتْرٍ النََّظَرْيِن بـَْعَد َأْن َحيِْلبَـَها: إن رضي
 »ففي حلبتها صاع من متر«ويف لفظ: 

من اشرتى شاة حمفلة فردها «ويف حديث املعتمر: حدثنا أيب، حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود: 
 ».فلريد معها صاعاً من متر

 أن تلقى البيوع.
ابن مسعود، وقد رفعه أبو خالد األمحر، عن التيمي،  قال اإلمساعيلي: حديث احملفلة من قول

 القاسم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد فذكره.أخرب� به 
قال: ورواه ابن املبارك وحيىي بن سعيد وابن أيب عدي ويزيد بن زريع وقاسم وجرير وغريهم 



 موقوفًا على ابن مسعود. حديث احملفلة.
.. عن عبيد هللا بن معاذ حدثنا املعتمر، قال قال: أيب قال: وقرأت على عمران بن موسى عن .

من اشرتى شاة حمفلة فردها، «أبو عثمان، عن عبد هللا قال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: أخرب� 
 ».فلريد معها صاًعا من متر
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عن فليح عن أيوب عن عبد الرمحن عن يعقوب بن أيب يعقوب » سنن سعيد بن منصور«ويف 
 ».عاً من لنبمن اشرتى شاة مصراة فاملشرتي ابخليار إن شاء ردها وصا«عن أيب هريرة يرفعه: 

إذا «البن أيب شيبة من حديث ابن أيب كثري، عن أيب كثري عن أيب هريرة يرفعه: » املصنف«ويف 
 ».ابع أحدكم اللقحة أو الشاة فال حيفلها

، وقال قيس بن »ال تستقبلوا وال حتفلوا«أخرب� أبو األحوص عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه: 
 أيب حازم كان يقال: التصرية خالبة.

وعند ابن ماجه من حديث املسعودي عن جابر، عن أيب الضحى، عن مسروق عن ابن مسعود 
بيع احملفالت «أنه قال: أشهد على الصادق املصدوق أيب القاسم صلَّى هللاُ عليه وسلَّم أنه قال: 

 ».البة ملسلمخالبة، وال حتل اخل
 اجلعفي. وقال البزار: ال نعلمه يروى عن أيب الضحى إالَّ من حديث جابر

عن ابن عمر قال رسول هللا صلَّى  -وفيه كالم شديد  -وعنده أيضاً من حيث مجيع بن عمري 
من ابتاع حمفلة فهو ابخليار ثالثة أ�م فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها «ُهللا عليه وسلَّم: 

 ».قمحا
الراوي أيضا وخمالفة  قال ابن قدامة: هذا حديث مطرح الظاهر ابالتفاق؛ إذ ال قائل به مع شك

 األحاديث الصحاح.
وعند البيهقي من حديث شعبة عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل من أصحاب 

ب وأن يبيع أنه «النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  �ى أن يتلقى اجلالَّ
ن فإن حلبها ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها حاضر لباد ومن اشرتى مصراة فهو خبري النظري

 ».صاعاً من طعام أو صاعاً من متر
 قال البيهقي حيتمل أن يكون هذا الشك من بعض الرواة ال

 الباب. أنه على وجه التخيري ليكون موافقاً لألحاديث الفائتة يف هذا
صاعا «احلكم وفيه:  فذكر املصراة عن وكيع حدثنا شعبة عن» مصنفه«ورواه ابن أيب شيبة يف 



فال حاجة إذًا إىل ما ذكره البيهقي، وال التفات إىل من قال: هو » من متر أو صاعا من طعام
 مضطرب، كما سيأيت.
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اد، وضم الراء املشددة بعدها واو قوله: (ال ُتَصرُّوا) كذا هو مضبوط بضم التاء وفتح الص
 اجلمع.

] وهو الصحيح 32نـُْفَسُكْم} [النجم: ابلنصب، قال القرطيب حنو: {َفَال تـُزَكُّوا أَ  و (اِإلِبَل):
 تقييًدا ولغة.

وبعضهم: ». اإلبلَ «بفتح التاء، وضم الصاد، ونصب » ال َتُصرُّوا اإلبلَ «قال: وقد قيده بعضهم: 
 واألول هو الصحيح.» اإلبلُ «ورفع  بضم التاء وفتح الصاد،

وليست من الصَّر الذي هو  قال ووجهه: أ�ا مأخوذة من: َصرَّيت اللنب يف الضَّرع: إذا مجعته.
الربط، ولو كان من ذلك لقيل فيها: ُمَصرورة. وإمنا جاء: مصراة. وإىل معناه ذهب أبو عبيد 

 وغريه.
ثقلت الضمَّة على الياء، فنقلت إىل ما قبلها؛ تصريوا، است»: ُتَصروا اإلبل«وعلى هذا: فأصل 

لياء واوًا، فاجتمع ساكنان، فحذفت ألن واو اجلمع ال يكون ما قبلها إال مضموًما فانقلبت ا
 الواو األوىل، وبقيت واو اجلمع.

 و (اإلبَل): ينصب على أنه مفعول (ُتَصرُّوا). هذا أحسن ما قيل يف هذا، وأجراه على القياس.
وي: حيتمل أْن يكون أصل املصراة ُمَصرَّرة، أُبدلت إحدى الراءين، كقوله تعاىل: وقال النو 

] أي: دسسها، كرهوا اجتماع ثالثة أحرف من جنس، قال: وحيتمل أن 10{َدسَّاَها} [الشمس: 
َي البازي.  يكون أصلها مصرورة، فأبدل من إحدى الراءين �ًء، كما قالوا: تـََقضِّ

 هاء: أن جيتمع اللنب يف الضرع اليومني والثالثة حىت يعظم الضرع.ومعىن التصرية عند الفق
 اقة أو الشاة ويرتك حلبها.وعند الشافعي: هو أن يربط أخالف الن

 قال اخلطايب: وقول أيب عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح.
 والتصرية حرام سواء تصرية الناقة والشاة واجلارية واألاتن والفرس ألنه غش وخداع وبيعها

 صحيح مع أنه حرام، وللمشرتي
 اخليار يف إمساكها وردها.

الفور وبعد العلم؟ أو ممتد ثالثة أ�م لظاهر قال األصحاب يف خيار املشرتي هلا: هل هو على 
 األحاديث؟
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واألصح عندهم أنه على الفور، وحيملون التقييد بثالثة ألن الغالب أنه ال يعلم فيما دون ذلك، 
، سواء كانت �قة أو بقرة أو شاة، رد معها صاعاً من متر سواء كان اللنب قليال أو كثريا وإذا ردها

وهذا مذهب الشافعي ومالك يف رواية عنه والليث وابن أيب ليلى وأيب يوسف وأيب ثور، وفقهاء 
 احملدثني.

 وقال بعض أصحاب الشافعي يرد صاعاً من قوت البلد وال خيتص ابلتمر.
ية عنه غريبة، يردها وال ، وطائفة من أهل العراق، وبعض املالكية، ومالك يف رواوقال أبو حنيفة

يرد صاًعا من متر، ألن األصل أنه إذا أتلف شيئا لغريه رد مثله إن كان مثلياً وإال فقيمته وأما 
 جنس آخر من العروض فخالف األصول.

 ليلى يف رواية.وعن القرطيب مل �خذ به أبو حنيفة والكوفيون ومالك وابن أيب 
ب، وال يرّد به. وحكي عن أيب حنيفة: أنه يرجع أبرش قال أبو حنيفة وحممد: التصرية ليس بعي

 التصرية.
 وهلذا اخلالف سببان:

املخرج عند ». اخلراج ابلضمان«أحدمها: أن هذا احلديث يعارضه قوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف: 
 الرتمذي مصححاً من حديث البن عباس.

عائشة مثله، مث قال: رواه ابن ند احلاكم صحيحاً من حديث الزجني عن هشام عن أبيه عن وع
أيب ذئب عن خملد عن عروة عنها خمتصراً، قال: ويف حديث عاصم بن علي بسنده عن عائشة: 

 ».قضى النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن اخلراج ابلضمان«
دثنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا قبيصة بن عقبة رواية الثوري أخرب�ه [أبو] بكر الصرييف، ح

 عنه.
 واه أيضا ابن املبارك وحيىي بن سعيد.ور 

وقال أبو طالب: سألت أاب عبد هللا عن اخلراج ابلضمان قلت: هشام بن عروة رواه؟ قال: مل 
 يروه إال مسلم بن خالد.

 ».اخلراج ابلضمان«وقال مهنا عن [محاد بن سلمة فحدث به] عن هشام عن أمه، عن عائشة: 
 عن خملد بن خفاف عن[ال وإمنا املتحدث] به ابن أيب ذئب 

 عروة عن عائشة.
وقال: كان إذا جاؤوه هبذا احلديث يف كتاب حدث به، عن ابن أيب ذئب وإذا سألوه عنه حيدث 

 به، وما أدري هلذا احلديث أصًال.
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خلف حدثنا عمر بن علي عن هشام. قال: وأخرج الرتمذي هذا احلديث عن أيب سلمة وحيىي بن 
 يح غريب من حديث هشام.حديث حسن صح

 مر بن علي، ورواه جرير عن هشام أيضاً.واستغربه حممد بن إمساعيل من حديث ع
وحديث جرير يقال تدليس، ذكر فيه جرير ومل يسمعه من هشام، وملا ذكر حديث ابن خفاف 

 حسنه.
م ملخلد غري هذا احلديث وهو حديث منكر. قلت: قال حممد: ال أعل»: العلل«وقال يف 

رواه عمر بن علي عن فحديث هشام؟ قال: إمنا رواه الزجني وهو ذاهب احلديث. قلت: قد 
هشام، فلم يعرفه من حديث عمر. فقلت: ترى أن عمر ذكر فيه، فقال: ال أعرف عمر بن 

جريراً روى هذا يف املناظرة علي. قلت له: رواه جرير عن هشام؟ فقال: قال حممد بن محيد: إن 
 وال يدرون له فيه مساعاً. وضعف حممد حديث هشام يف هذا الباب.

، وقال أبو علي الطوسي: يقال هذا حديث صحيح »صحيحه«يث خملد يف وخرج ابن حبان حد
 غريب.

 وقال ابن حزم: هذا خرب فاسد.
 وقال ابن القطان قال املنتجايل: خملد ثقة.

ا صحيح، ووجه ذلك أن مشرتي املصراة ضامن هلا لو هلكت عنده قال: فاحلديث على هذ
 واللنب غلة فيكون له.

 رعية وقواعد كلية:الثاين: أنه معارض ألصول ش
 أحدها: أن اللنب مما يضمن ابملثل، والتمر ليس مبثل.

م غري يد الثاين: أنه ملا عدل عن املثل إىل غريه فقد حنا به حنو املبايعة، فهو: بيع الطعام [ابلطعا
 بيد، وهو الرِّاب.

 تلف] ابلكثرة والقلَّة.الثالث: أن الصَّاع] املقابل [للَّنب حمدوٌد]، واللَّنب ليس مبحدود، [فإنَّه خي
الرابع: أن اللنب غلَّة، فيكون للمشرتي كسائر املنافع، فإ�ا ال تردُّ يف الرّد ابلعيب وملا كان ذلك، 

، وإما مرجوح مبا ذكروا من »اخلراج ابلضمان«خ بقوله: فاحلديث وإن كان صحيًحا؛ فهو منسو 
 القواعد املخالفة، فإ�ا قواعد كلية.

 : قال مالك: أو ألحد يف األخذ هبذا احلديث رأي.قال ابن عبد الرب
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قال ابن القاسم: وأ� آخذ به؛ إال أن مالكاً قال يل: أرى أهل البلدان إذا نزل هبم هذا أن يعطوا 
 من عيشهم. قال: وأهل مصر عيشهم احلنطة. الصاع

 فة أنه كان قبل حترمي الراب.وزعم أبو حني
وروى أشهب عن مالك حنو ذلك أنه سئل عن هذا احلديث فقال: مسعت ذلك وليس ابلثابت 

وال املوطَّأ عليه. قيل له: نراك تضعف احلديث. قال: كل شيء يوضع موضعه وليس ابملوطأ وال 
 .الثابت وقد مسعته

نسخت العقوابت ابلغرامات. ومل جيعلوا  قال: واعتلوا يف جواز دعوى النسخ يف ذلك قالوا: كما
حديث املصراة أصًال يقيسون عليه ولد اجلارية إذا ولدت عند املشرتي مث اطلع على عيب أل�م 

 اختلفوا يف ذلك: فقال مالك: يردها وولدها على البائع.
جزءًا ألنه حدث يف ملكه، قالوا: ومعلوم أن يف لنب املصراة  وقال الشافعي: حيبس الولد لنفسه

حاداثً يف ملك املشرتي يف احللبة األوىل ألن اللنب حيدث ابلساعات فقد أثر يف هذا احلديث برد 
ما حدث من ذلك يف ملك املبتاع وهذا يعارضه حديث اخلراج فلهذا مل جيعلوا هذا احلديث 

 .أصًال يقيسون عليه يعين املصراة
ُتْم فـََعاقِ  ُتْم ِبِه} [النحل: قال أبو عمر: وقيل نسخه {َوِإْن َعاقـَبـْ ] قالوا: وال 126ُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقبـْ

جيب فيمن استهلك ألحد شيئاً إال مثله أو قيمته ومنهم من قال: نسخه اخلراج ابلضمان 
 والكالئ ابلكالئ.

ن املثل ... تؤخذ منه ... التمر من وقال: نسخت كما نسخت العقوابت يف الغرامات أبكثر م
 ه.غري ... غرامة مثل

قال ابن التني ومن مجلة ما [ردوا به] حديث املصراة ابالضطراب قال: مرة صاعاً من متر ومرة 
 صاعاً من طعام ومرة مثل أو مثلي

 لبنها قمحاً.
عتباره أن يكون وأيضاً: إن احلديث وإن وقع بنقل العدل الضابط عن مثله إىل قائلة ال بد يف ا

 لتعليل:غري شاذ وال معلول، واختلف الناس يف ا
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فأبو حنيفة اعترب أن خمالفته عموم الكتاب والسنن املشهورة علة يف التوقف عن العمل بظاهر 
} احلديث، وهذا احلديث كما ترى يعارضه قوله جل وعز: {فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ 



ُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما 194[البقرة:  ُتْم ِبِه} [النحل: ]، وقوله: {َوِإْن َعاقـَبـْ ] وحبديث 126ُعوِقبـْ
 اخلراج وحنوه من أدلة إجياب املثل الكامل أو الناقص.

فلما قطع » البيعان ابخليار ما مل يتفرقا«وقال الطحاوي: قال حممد بن شجاع: نسخه حديث: 
ه سيد� ه وسلَّم ابلفرقة اخليار ثبت بذلك أال خيار ألحد بعد هذا إال ملن استثناصلَّى ُهللا علي

 رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم يف هذا وهو قوله ال بيع اخليار.
قال الطحاوي: وهذا عندي فاسد ألن اخليار اجملعول يف املصراة إمنا هو خيار عيب وخيار العيب 

 ال تقطعه الفرقة.
 بن أابن: كان ذلك يف أول اإلسالم حيث كانت العقوابت يف الديون حىت نسخ هللاوقال عيسى 

 الراب فردت األشياء املأخوذة إىل أمثاهلا.
وقال ابن حزم: صح عن ابن مسعود من اشرتى حمفلة فلريد معها صاعا من متر. وصح أيضا عن 

 أيب هريرة من فتياه وال خمالف هلما من الصحابة يف ذلك.
 يردها وصاعاً من متر أو صاعاً من شعري أو نصف صاع من برٍّ. وعن زفر:

  ليلى يف أحد قوليه وأبو يوسف: يردها وقيمَة صاٍع من متر.وقال ابن أيب
وقال أبو حنيفة وحممد: إن كان اللَنب حاضًرا مل يتغريَّ ردها ورد اللنب، وال يرد معها صاع متر [وال 

 دها] لكن يرجع بقيمة العيب فقط.شيًئا، وإن كان قد أكله مل يكن له ر 
 ر؛ أل�ا ليست مذكورة يف احلديث.وعن داود: ال يثبت [اخليار] بتصرية البق

 قال ابن عبد الرب: واختلف املتأخرون من أصحاب
مالك يف مشرتي عدد من الغنم فوجدها كلها مصراة، فبعضهم قال: يرد عن كل واحدة صاعاً 

وقال بعضهم: يرد عن مجيعها صاعاً واحدًا من متر أو  من متر، وهو مذهب الشافعي وأمحد،
 صاعاً من عيش بلده.
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 قال ابن قدامة: فمن اشرتى مصراة من غري األنعام كاألمة واألاتن والفرس ففيه وجهان:
ومن اشرتى من اشرتى مصراة «أحدمها يثبت له اخليار، وهو مذهب الشافعي لعموم قوله: 

 ار لتصرية األنعام.ما خيتلف الثمن فيه فثبت اخلي ، وألنه تصرية»حمفلة
 الثاين: ال يثبت له اخليار.

بغري عيب التصرية فعن أشهب هل يرد  -يعين املصراة  -قال ابن التني: اختلف إذا ردها 
 الصاع معها أم ال؟



األعرج  املعىن أبلفاظ خمتلفة، فرواية فقد روي هذا» ال تلقوا الركبان«قال أبو عمر: وأما قوله: 
 ».وا الركبانال تلق«عن أيب هريرة: 

 ».ال تلقوا اجللب«ويف رواية ابن سريين عنه: 
 ».�ى أن تتلقى السلع حىت تدخل األسواق«ورواية أيب صاحل وغريه: 

 ».ال تستقبلوا السوق وال يتلق بعضكم لبعض«وروى ابن عباس: 
 واملعىن واحد.
األسواق وسواء من اجللب والسلع اهلابطة إىل  على أنه ال جيوز أن يشرتي أحد فحملة مالك

 هبطت من أطراف املصر أو من البوادي حىت يبلغ ابلسلعة سوقها.
وقيل ملالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: ال أبس بذلك، واحليوان وغريه يف 

 ذلك سواء.
السوق، قال ابن القاسم: تعرض  واشرتاها قبل أن يهبط هبا إىل وعن ابن القاسم: إذا تلقاها متلق

 فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت املشرتي.
 قال سحنون: وقال يل غري ابن القاسم يفسخ البيع.

وقال الليث: أكره تلقي السلع وشراءها يف الطريق لو على اببك حىت تقف السلعة يف سوقها؛ 
تغون من فضل هللا تعاىل،  ينقطع هبم [عما له جلسوا] يبوسبب ذلك [الرفق أبهل األسواق] لئال

 عن ذلك؛ ألن يف ذلك إفسادًا عليهم. فنهوا
 وقال الشافعي: رفقاً بصاحب السلعة لئال يبخس يف مثن سلعته.

 وعند أيب حنيفة: من أجل الضرر، فإن مل يضر
 ك.ابلناس تلقي ذلك لضيق املعيشة، وحاجتهم إىل تلك السلعة، فال أبس بذل
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جللب، سواء خرج لذلك أو كان ساكناً على طريق اجلالب، حيل ألحد تلقي ا وقال ابن حزم: ال
 ألصحابه وال لقوت وسواء بعد موضع تلقيه أو قرب، ولو أنه عن السوق على ذراع فصاعدًا، ال

وال لغري ذلك، أضر ذلك ابلناس أو مل يضر، فمن تلقى جلباً أي شيء كان فإن اجلالب ابخليار 
 دخله، ولو بعد أعوام يف إمضاء البيع أو رده. إذا دخل السوق مىت ما

 واحتج حبديث علي بن أيب طالب وابن عمر وأيب هريرة وابن مسعود وابن عباس يف النهي عن
قال: هذا نقل متواتر رواه مخسة من الصحابة وأفىت به أبو هريرة وابن عمر وال يعرف  ذلك، مث

 هلما خمالف من الصحابة أمجعني، انتهى.



 رواه ابن أيب شيبة عن يزيد بن عبد امللك عن أبيه عن علي ونوفل ضعيف. حديث علي
 ابُب بـَْيع اْلَعْبِد الزَّاِين 
 ِمَن الّزَِ�.رَدَّ  َوقَاَل ُشَرْيٌح: إْن َشاءَ 

 هذا التعليق ذكره أبو ... .
يُّ عْن أبِيِه عْن أِيب ُهَريـَْرَة حدَّثنا َعْبُد هللا بُن يُوُسَف، َحدثَنا اللَّْيُث، حدَّثين َسِعيٌد املَْقربُِ  - 2152

َعُه يـَُقوُل قَاَل النيبُّ صلَّى ُهللا عليه وسلَّم:  َ إَذا زََنِت األَمُة فتَـ «أنَُّه مسَِ ِز�َها فـَْلَيْجِلْدَها وَال يـُثـَرِّْب  بَـنيَّ
 ]2152[خ ». فإْن زََنِت الثَّالِثََة فـَْلَيِبْعَها وَلْو ِحبَْبٍل ِمْن َشعر

 ».فليجلدها احلد«أيوب بن موسى:  ويف رواية
 قال أبو عمر: ال نعلم أحًدا ذكر فيه احلد غريه.

بن يزيد وعبد الرمحن بن إسحاق وأسامة  وقال الدارقطين: رواه ابن جريج وإمساعيل بن أمية
وأيوب بن موسى وحممد بن عجالن وابن أيب ذئب وعبيد هللا بن عمر العمري، فقالوا: عن 

 رة، مل يذكروا أاب سعيد.سعيد، عن أيب هري
 ويف مسلم كذلك، وذكره البخاري يف كتاب احملاربني متابعة من جهة إمساعيل ابن أمية.

 الليث، وهللا تعاىل أعلم.وظ حديث قال الدارقطين: واحملف
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ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َحدََّثِين َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعبَـيْ  - 2154 - 2153 ِد ِهللا ْبِن َعْبِد ِهللا، َحدَّ
َرَة، َوزَْيدِ  ْبِن َخاِلٍد َأنَّ َرُسوَل ِهللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُسِئَل َعِن اَألَمِة ِإَذا زََنْت َوَملْ  َعْن َأِيب ُهَريـْ

[خ ». يُعوَها َوَلْو ِبَضِفريٍ ِإْن زََنْت فَاْجِلُدوَها، مثَُّ ِإْن زََنْت فَاْجِلُدوَها، مثَُّ ِإْن زََنْت فَبِ «ُحتِْصْن قَاَل: 
2153 - 2154[ 

 اٍب: َال َأْدِري بـَْعَد الثَّالَِثِة، َأِو الرَّاِبَعِة.قَاَل اْبُن ِشهَ 
 هذا خرجه الستة يف كتبهم.

 قوله: (َوَملْ ُحتِْصْن) قال الطحاوي: مل يقل هِذه اللفظة غري مالك بن أنس عن الزهري.
 ينة وحيىي بن سعيد عن ابن شهاب، كما رواه مالك.قال أبو عمر: هي يف رواية ابن عي

لرب: اتبع مالًكا على سند هذا احلديث يونس بن يزيد وحيىي بن سعيد، ورواه عقيل قال ابن عبد ا
والزبيدي وابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عبيد هللا، عن شبل بن حامد املزين أنَّ عبد هللا بن 

 صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُسئل عن األمة، احلديث. مالك األوسي أخربه أنَّ رسول هللا
عقيًال وحده قال: مالك بن عبد هللا، وقال اآلخران: عبد هللا بن مالك، وكذا قال يونس إالَّ أنَّ 



بن يزيد، عن ابن شهاب، عن شبل بن حامد عن عبد هللا بن مالك األوسي، فجمع اإلسنادين 
 سناد واحد.مجيًعا يف هذا احلديث، وانفرد مالك إب

اد آخر عن ابن شهاب عن عبيد هللا عن وعند عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري فيه أيًضا إسن
 أيب هريرة وزيد بن خالد وشبل أنَّ النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُسئل عن األمة إذا زنت. احلديث.

وأدخل إسناد  هكذا قال ابن عيينة يف هذا احلديث، جعل شبًال مع أيب هريرة وزيد، فأخطأ
 حديث يف آخر، ومل يقم حديث شبل.

 : مسعت حيىي يقول: شبل مل يسمع من النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم شيًئا.قال أمحد بن زهري
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ويف رواية: [ليست له صحبة]، يقال: شبل بن معبد، وشبل بن حامد، روى عن عبد هللا بن 
 م قال حيىي: وهذا عندي أشبه.مالك، عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّ 

 حممد بن حيىي النيسابوري: مجع ابن عيينة يف حديث: أاب هريرة وقال
 وزيد بن خالد وشبًال، وأخطأ يف ضمه شبًال إىل أيب هريرة وزيد بن خالد يف هذا احلديث.
يب صلَّى قال: وإن كان عبيد هللا بن عبد هللا قد مجعهم فيه، فإنه رواه عن أيب هريرة وزيد عن الن

بل، عن عبد هللا بن مالك، عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فرتك ابن عيينة ُهللا عليه وسلَّم وعن ش
عبد هللا، وضم شبًال إىل أيب هريرة وزيد فجعله حديثًا واحًدا، وإمنا ذا حديث وذاك حديث، وقد 

 ميزمها يونس بن يزيد، وتفرد معمر ومالك حبديث أيب هريرة وزيد.
 وعقيل حديث شبل فاجتمعوا على خالف ابن عيينة.ل: وروى الزبيدي وابن أخي الزهري قا

قال أبو عمر: كذا قال حممد بن حيىي: إن معمرًا ومالًكا تفردا حبديث أيب هريرة وزيد، وقد 
 اتبعهما حيىي بن سعيد األنصاري. انتهى

ابن شهاب، عن عبيد هللا قد خرج البخاري أيًضا هذا احلديث من طريق صاحل بن كيسان، عن 
 ، عن أيب هريرة وزيد بن خالد، فذكره.بن عبد هللا

وأما خترجيه يف كتاب الرتمذي وحكم بصحته عن األشج عن أيب خالد األمحر عن األعمش عن 
أيب صاحل عن أيب هريرة. فغري جيد ألن النسائي ملا رواه يف كتابه أدخل حبيب بن أيب اثبت بني 

 األعمش وأيب صاحل.
صلَّى ُهللا عليه وسلَّم فقال: إن جارييت زنت وتبني ز�ها. قال: وعند النسائي أن رجًال أتى النيب 

مث أاته فقال: » اجلدها مخسني«مث أاته فقال: عادت وتبني ز�ها. قال: » اجلدها مخسني«
 ».بعها ولو حببل من شعري«عادت. قال: 



بضفري، قال يف الرابعة أو الثالثة بعها ولو  ويف لفظ من حديث الزهري، عن محيد، عن أيب هريرة
 أبو عبد الرمحن: هذا خطأ.
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وملا ذكر أبو عمر [حديث عمارة بن أيب فروة، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة 
عن محيد، عن  احلديث، قال: ورواه إسحاق بن راشد، عن الزهري،» إذا زنت األمة«مرفوًعا: 

 ن الطريقني مجيعا خطأ].أيب هريرة، قال فإ
ن أيب شيبة من حديث أيب مجيلة عن علي أن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ُأخرب أبمة وعند اب

أقيموا احلدود على ما ملكت «، مث قال: »أقم عليها احلد«فجرت، فأرسلين إليها فقال: 
 ».أميانكم

ي ة وسيدة نساء العاملني فاطمة رض�مر برمجها ابن مسعود وأبو برز وممن كان جيلدها إذا زنت أو 
قاله عبد -هللا عنها وزيد بن اثبت وأبو املهلب وإبراهيم النخعي وابن عمر وأشياخ األنصار 

 وعلقمة واألسود وأبو جعفر حممد بن علي وأبو ميسرة. -الرمحن بن أيب ليلى
 ينة أو ابحلبل أو ابإلقرار.قوله: (فتَـبَـنيََّ ِز�َها) يريد إما ابلب

 موان.مة: اململوكة، ومجعها إماء، وإواأل
 قال القتال الكاليب أنشده املربد:

 أ� ابن أمساء أعمامي هلا وأيب إذا ترامى بنو اإلموان ابلعار
 وهل جيلدها السيد أم ال؟

 وابألول قال مالك والشافعي وأمحد.
أبنه صلَّى هللاُ عليه » ايةاهلد«م خبالف التعزير، احتج يف وقال أبو حنيفة: ال يقيمه إالَّ إبذن اإلما

 فذكر منها احلدود.» أربع إىل الوايل«م قال: وسلَّ 
 وهل يكتفي السيد بعلم الز� أو ال؟

عند املالكية يف هذا روايتان، قال القرطيب: إذا كانت متزوجة أبجنيب مل يقمه سيدها ومنهم من مل 
 يفرق بني التزويج وغريه.

أنه يقول ال يكتفي بذلك ويعطل ويلوم وينكث ويعري على الذنب، كوله: (وَال يـُثـَرِّْب) ال يوبخ وق
احلد الواجب عليها، وألن اإلكثار من اللوم يزيل احلياء واحلشمة، وغالب أحوال العبيد عدم 

 االندفاع ابللوم، وإمنا يظهر أثر ذلك يف حلر لقول ابن مفرغ:
 حلر تكفيه املالمةالعبد يقرع ابلعصا ... وا



 . .وملا أخذه ..
رجم سواء كانت [متزوجة أم ال، والزاين إذا] حد مث زىن اثنًيا لزمه حد ويف احلديث أنَّ األمة ال تُ 

 آخر على ذلك األئمة األربعة.
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ْلَيِبْعَها وَلْو ِحبَْبٍل) والبيع واجب، وذكر احلبل مبعىن التقليل والتزهيد يف الزانية.  (فـَ
 من يسري.لغنب، قال: ألنه بيع خطري بثواستنبط منه بعضهم جواز البيع اب

قال القرطيب وهذا ليس بصحيح؛ ألنَّ الغنب املختلف فيه إمنا هو بيع اجلاهلة من املغبون، وأمَّا 
مع علم البائع بقدر ما ابع وما قبض فال خيتلف فيه، ألنه عن علم منه ورضا، فهو إسقاط 

 يد وترك الغبطة.لبعض الثمن، ال سيما أن احلديث خرج على جهة التزه
قوله: (َوَملْ ُحتِْصْن) فقيل: مل تعتق، ويكون فائدته أ�ا لو زنت وهي مملوكة فلم حيدها واختلفوا يف 

 سيدها حىت عتقت مل يكن له سبيل إىل جلدها.
وقيل: ما مل تتزوج، وفائدته إذا مل يكن الزوج ملكا للسيد فلو كان ملكه جاز للسيد ذلك ألن 

 حقهما حقه.
ال حتد وإمنا تعزر وتعاقب وعلى هذا فيكون اجللد املأمور به مل تسلم وفائدته أن الكافرة  وقيل:

 تعزيرًا ال حداً.
ا يتنزل على أن سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم علَّق اجللد املأمور  قال القرطيب: كل هذا إمنَّ

نئذ وعلى القول بدليل اخلطاب. وحيبه يف اجلواب على نفي اإلحصان املأخوذ قيًدا يف السؤال، 
يكون هذا احلديث على نقيض قوله تعاىل: {فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْن أَتـَْنيَ ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما 

] فإن شرط اجللد يف احلديث نفي اإلحصان، 25َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب} [النساء: 
اإلحصانني غري اآلخر. ولو قرَّر�ه  إلحصان، فال بدَّ أن يكون أحدوشرط احلدِّ يف اآلية ثبوت ا

 واحًدا فيهما للزم أن يكون اجللد املرتتب على اإلحصان مثبتاً يف اآلية.
 وقد اختلف يف إحصان اآلية الكرمية كما اختلف يف اإلحصان املنفي يف احلديث:

 كافرٌة.  وغريهم. فعلى هذا: فال ُحتدُّ  فقال قوم: هو اإلسالم. قاله ابن مسعود والشعيب والزهري
 وقال آخرون: هو التزويج. قاله علي وابن عباس، وابن جبري، وجماهد

 وعلى هذا فُتحدُّ املتزوجة وإن كانت كافرة، قال الشافعي.
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وقال آخرون: هو احلرية. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس، وعلى هذا: فال ُحتدُّ أمٌة بوجه 
 نت مسلمة، لكنها يعزرها سيِّدها.وإن كا

 اك لفظ اإلحصان.وكل هذا اخلالف أوجبه اشرت 
والذى يرفع اإلشكال عن احلديث إن شاء هللا تعاىل: أن نفي اإلحصان إمنا هو من قول السَّائل، 

 ومل يصرَّح النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أبخذه قيًدا يف اجللد. فيحتمل أن يكون النيب صلَّى هللاُ 
 عليه وسلَّم أعرض عنه، وأتى ابجللد مطلًقا.

أويل أن األحاديث الواردة يف جلد األمة إذا زنت ليس فيها ذكر لذلك القيد من  ويشهد هلذا الت
 ».إذا زنت أمة أحدكم«كالمه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم لقوله: 

على القول بدليل اخلطاب  قال: ولو سلمنا أن ذلك القيد من كالمه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم وتنزلنا
 ويج.فأوىل األقوال به أن حيمل على التز 

 ويستفاد منه صحة مذهب مالك رفعا لالشرتاك، وتنزيًال للحديث على فائدة مستجدَّة.
أقيموا على أرقائكم احلّد، «قال: والذي حيسم مادة اإلشكال عن اآلية واحلديث حديث علي: 

 ».من أحصن منهم ومن مل حيصن
ئي مرفوعا هبذا اللفظ، ديث وإن كان موقوفًا على علي يف كتاب مسلم، فقد رواه النساوهذا احل

 قال: فُتحدُّ اَألَمة على أي حال كانت.
ويعتذر عن اإلحصان يف اآلية ابلذكر فإنه أغلب حال اإلماء أو األهم يف مقاصد الناس، ال سيما 

 إذا محل اإلحصان على اإلسالم.
يبالغ يف التحرز عليها، ا، ألنَّه عيٌب، ولعل السيِّد الثاين يُِعفُّها ابلوطء، أو وإذا ابعها عرَّف بز�ه

 أو يزوجها أو يصو�ا هبيبته أو ابإلحسان إليها والتوسعة عليها وشبه ذلك.
[ ... ابن ... ] أبن فقهاء األمصار على أنَّه كاألمة إال أهل الظاهر فقالوا جيلد مئة جلدة مصريًا 

ُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ إىل قوله جل   ] انتهى.2} [النور: وعز: {فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
 اآلية الكرمية ترد قوهلم ألنه قال: كل واحد. وال قائل [حبد األمة جلد] مئة ال حنن وال هم.
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حصنَّ بفتح األلف فمعناه: تزوجن وأسلمن، ومن قرأ أُ » َأحصنَّ «وزعم ابن عبد الرب أن من قرأ 
 بضم األلف فمعناه: زوجن

ِلدَها) على التأديب ال احلد، وقال: وحيتمل أنَّ هللا قال الطحاوي: وزعم بعضهم أن قوله: (فَاجْ 
تعاىل أعلم نبيه صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أنَّ حد اإلماء إذا زنني قبل اإلحصان جلد مخسني، فأعلم 



 النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم بذلك الناس.
فعول ابلقياس كان الشطر فيهن بعد اإلحصان ابلتزويج ما هو أغلظ من ذلك إذ كان هو املو 

على احلرائر، مث أابن هللا عز وجل أنَّ حكمهن بعد اإلحصان كحكمهن قبله ختفيًفا ورمحة بقوله: 
 ] اآلية.25{فَِإَذا ُأْحِصنَّ} [النساء: 

 حديث يزيد تقدم.
 ِبَغْريِ َأْجٍر؟ َوَهْل يُِعيُنُه َأْو يـَْنَصُحُه؟ ابب َهْل يَِبيُع َحاِضٌر لَِبادٍ 

ْليَـْنَصْح َلهُ « صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: َوقَاَل النَِّيبُّ   ».ِإَذا اْستَـْنَصَح َأَحدُُكْم َأَخاُه فـَ
هذا التعليق رواه مسلم يف االستئذان عن قتيبة وحيىي بن أيوب وابن حجر عن إمساعيل بن جعفر 

لم على حق املس«بيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم قال: عن العالء، عن أ
 ».وإذا استنصحك فانصح له«فذكر منها: » املسلم ست

وعند البيهقي من حديث محزة عن عبد امللك بن عمري عن أيب الزبري عن جابر قال رسول هللا 
 انتهى.» نصحهوإذا استنصح أحدكم أخاه فلي«صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

جريج عن أيب الزبري أصل  كذا قال عبد امللك بن عمري، ويف النسائي عن عبد امللك بن
 احلديث.

 قال البيهقي: وروي معناه عن حكيم بن أيب يزيد عن أبيه عن النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم.
 بيع حاضر لباٍد].وقيل عنه عن أبيه عمن مسع النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم [وفيه: النهي عن 

 [قال البخاري:]
 َورَخََّص ِفيِه َعطَاٌء.

 ق رواه .. .هذا التعلي
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وبقول » ال يبع حاضر لباد«وقال ابن التني: حيتمل أن يكون البخاري أراد حبديث ابن عباس 
 قصوده وهي من كره أنعطاء: إن بيع احلاضر للبادي جائز بال كراهة. وترمجته بعد هذا حتقق م

 ر.يبيع حاضر لباد أبج
قال ابن بطال: أراد البخاري جواز ذلك بغري أجر، ومنعه إذا كان أبجر، كما قال ابن عباس: ال 

 يكون له مسسارًا، فكأنه أجاز ذلك لغري السمسار إذا كان من طريق النصح.
 قال ابن التني: وألنَّ البدوي قد يستنصح احلضري.

معىن املصلحة ألهل احلضر والنظر هلم؛  وسلَّم قال ذلك على ون صلَّى ُهللا عليهوحيتمل أْن يك



» دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض«إللزامهم اجلماعة، وطلبهم للعلم واملذاكرة فيه فقال: 
فإذا توىل احلضري البيع للبدوي رفع يف أمثان السلعة، خبالف تويل البدوي ذلك بنفسه، فرمبا 

ومل يزل صلَّى ُهللا عليه وسلَّم ينظر للعامة فع بذلك أهل احلضر، من سؤال احلضري وينتسأل أقل 
على اخلاصة، فرييد البخاري على هذا التأويل أن ترك السمسرة على هذا التأويل، وترك بيع 

 احلاضر للبادي من النصيحة للمسلمني.
 وقال ابن بطال: أريد به نفع أهل احلضر.

ين، فال يكون هلم يف ذلك فيستقصي على احلاضر  ضر يعلم أسواق البلدوقال الطحاوي: احلا
 ربح، خبالف البدوي.

 وقد أخذ قوم بظاهره، روي ذلك عن ابن عمر وأيب هريرة وأنس وهو قول الليث والشافعي.
ورخص يف ذلك آخرون، روي ذلك عن عطاء وجماهد وقال: إمنا �ى سيد� رسول هللا صلَّى ُهللا 

 ما اليوم فال.عن ذلك يف زمانه وأ عليه وسلَّم
ول أيب حنيفة وأصحابه، وقالوا: قد عارض هذا احلديث قوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: وهو ق

 »الدين النصيحة«
»: اللباب«ويف جعله اخليار للبائع دليل على صحة البيع إذ الفساد ال خيار فيه، وقال صاحب 

 .»البيعان ابخليار«نسخ هذا اخليار قوله: 
ادي، وال ألهل القرى، وأمَّا أهل] املدن من أهل الريف أْن يبيع [حاضر للب وقال مالك: ال أرى

 فليس ابلبيع هلم أبس.
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وقال ابن املنذر: أتول قوم النهي على وجه التأديب ال التحرمي، لقوله صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 
 ».دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض«

 ؟البيع واختلفوا هل يفسخ ذلك
 ابن القاسم: يفسخ، وإن فات ال شيء عليه.فعن 

 ويف رواية سحنون عنه: ميضي البيع، وهو قول ابن وهب والشافعي.
ويف حديث طلحة بن عبيد هللا عند أيب داود من حديث سامل املكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم 

إن النيب صلَّى : «قال لهطلحة فجبلوبة له على عهد رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم، فنزل على 
ُهللا عليه وسلَّم �ى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إىل السوق فانظر من يبايعك فتشاورين 

 ».حىت آمرك أو أ�اك



ورواه ابن وهب عن عمرو بن احلارث وابن هليعة عن سامل أيب النضر عن رجل من بين متيم عن 
 أبيه عن طلحة.

 عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه. ن أبيهطلحي عورواه سليمان بن أيوب ال
قال يعقوب بن شيبة يف أحاديث سليمان بن أيوب الطلحي وهي سبعة عشر حديثاً رواها عن 
أبيه عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه هذه األحاديث عندي صحاح أخربين هبا أمحد بن 

 منصور عنه.
ه قال: هذا احلديث ال نعلمه عن أبياملكي وملا خرجه البزار من حديث ابن إسحاق عن سامل 

يروى عن طلحة إال من هذا الوجه، وال نعلم أحدًا قال عن سامل عن أبيه عن طلحة إال مؤمل بن 
 إمساعيل، وغري مؤمل يرويه عن رجل.
 وعن األوزاعي: ليست اإلشارة بيعا.
 وروي عن مالك الرخصة يف اإلشارة.

 وقال الليث: ال يشري عليه.
 السمسار أجرًا وال غريه. هاء يفع الفقومل يرا 

 والناس يف أتويل هذا احلديث على قولني: فمن كره بيع احلاضر للبادي كرهه أبجر وبغري أجر.
 ومن أجازه أجازه أبجر وبغري أجر.
 ابب ال يَِبيُع َحاِضٌر لَِباٍد اِبلسَّْمَسَرةِ 

باد ابلسمسرة حاضر ليشرتي كذا هذا الباب يف البخاري، وذكر ابن بطال أن يف نسخته ال 
 وكذا ترجم له اإلمساعيلي.

 قال البخاري:
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َراِهيُم: ِإنَّ الَعَرَب تـَُقوُل: ِبْع ِيل ثَـ  َراِهيُم لِْلَبائِِع َواملُْشَرتِي، َوقَاَل ِإبـْ ْواًب. َوْهَي وََكرَِهُه اْبُن ِسريِيَن َوِإبـْ
َراَء.تـَْعِين ا  لشِّ

 هذان التعليقان ذكرمها ... .
لطعام يف أعلى السوق فيبيعونه مكا�م فنهاهم  حديث عبد هللا عن �فع: كانوا يتبايعون اويف

 رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم أن يبيعوه يف مكانه حىت ينقلوه.
ا منها حبيث جيد من قال املهلب: أعلى السوق وإن كان خارًجا عن السوق يف احلاضرة أو قريبً 

أما املوضع البعيد الذي ال الشراء هناك؛ ألنه داخل يف معىن التلقي، و  يسأله عن سعرها ال جيوز



 يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع وليس بتلٍق.
 قال مالك: وأكره أن يشرتي يف نواحي املصر حىت يهبط به السوق.

 �يا عن التلقي خارج السوق، ورخص يف أعاله.وقال ابن املنذر: بلغين عن أمحد وإسحاق أ�ما 
عن حيىي بن سعيد مقدار امليل عن املدينة وعن  ومذاهب العلماء يف حد التلقي متقاربة، روي

 مالك ستة أميال.
 الباابن بعده تقدما.

 بثاء مثلثة ابلتمر بتاء اثنية.» بيع الثمر«وقال ابن عبد الرب: الرواية 
 لزَّبِيِب َوالطََّعاِم اِبلطََّعامِ ابب بـَْيِع الزَّبِيِب ابِ 

 يه حديث ابن عمر:ذكر ف
ملَُزابـََنِة، َواملَُزابـََنُة: بيع الّثمر ِبَكْيل، ِإْن زَاَد َفِلي، وِإْن نـََقَص �ى َعِن ا - 2173 - 2172

 ]2173 - 2172فـََعَليَّ. [خ 
 قَاَل يعين ابن عمر:

 بيع الَعَراَ� ِخبَْرِصَها. صلَّى ُهللا عليه وسلَّم رَخََّص ِيف َوَحدََّثِين زَْيُد ْبُن اَثِبِت َأنَّ النَِّيبَّ 
عبد هللا بن يزيد أن زيدًا أاب عياش أخربه أنه سأل سعد بن أيب وقاص عن وعند مالك عن 

البيضاء ابلسلت فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال مسعت رسول 
ل هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: لَّم يسأل عن اشرتاء التمر ابلرطب فقال رسو هللا صلَّى ُهللا عليه وس

 فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك.» رطب إذا يبس؟أينقص ال«
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يف رواية عبد هللا احلنفي فقال النيب صلَّى ُهللا عليه وسلَّم » املوطَّآت«ذكر الدارقطين يف كتاب 
 ».فال إذن«قالوا: نعم. قال: » هل ينقص إذا يبس؟«ملن حوله: 

 ».ال خري فيه«د: وقال عبد احلمي
 قالوا: بلى. فكرهه.» أليس ينقص إذا يبس؟«ويف رواية ابن منري: فقال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: 

 وملا خرجه الطوسي والرتمذي قاال: حسن صحيح.
يزيد وقال احلاكم: اتبعه يعين مالكاً إمساعيل بن أمية وحيىي بن أيب كثري ولفظه: حدثنا عبد هللا بن 

�ى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن بيع الرطب ابلتمر «أخربه مسع سعداً: أن أاب عياش 
، مث قال: صحيح إلمجاع أئمة النقل على إمامة مالك، وأنه حمكَّم يف كل ما يرويه من »نسيئة

ن اإلمامني احلديث إذ مل يوجد يف روا�ته إال الصحيح خصوصاً يف حديث أهل املدينة ملتابعة هذي



 ا خشيا من جهالة زيد أيب عياش.شيخان مل خيرجاه ملله وال
وعند الطحاوي عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد هللا عن عمران 

بن أيب أنس أن موىل لبين خمزوم حدثه أنه سأل سعد بن أيب وقاص عن الرجل يسلف الرجل 
 م عن هذا.ى ُهللا عليه وسلَّ ا� رسول هللا صلَّ الرطب ابلتمر إىل أجل فقال سعد: �

قال أبو جعفر: فهذا عمران وهو رجل متقدم معروف قد روى هذا احلديث كما رواه حيىي بن 
أيب كثري فكان ينبغي يف تصحيح اآلاثر أن يرتفع حديث عبد هللا بن يزيد ملكان االختالف فيه 

 ري.لعلة النسيئة ال غسعد هذا إمنا هو  وثبت حديث عمران فيكون النهي الذي جاء يف حديث
وملا خرجه احلاكم من صحيحه من حديث خمرمة بن بكري عن أبيه عن عمران قال: مسعت أاب 

عياش قال: سألت سعدًا عن اشرتاء السلت ابلتمر فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا نعم. قال ال 
أبينهما فضل؟  لرطب ابلتمر فقال:يصح. سئل رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن اشرتاء ا

 لوا: نعم الرطب ينقص. فقال صلَّى ُهللا عليه وسلَّم: ال يصلح. وقال صحيح اإلسناد.فقا
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وملا خرجه ابن حبان يف صحيحه من حديث مالك عن ابن يزيد قال أبو حامت: البيضاء: الرطب 
 من السلت ابليابس من السلت.

 ]000الصريفي] [[ رهوخرجه أيضا ابن خزمية يف صحيحه على ما ذك
البن عبد الرب قيل: إن أاب عياش هذا هو أبو عياش الزرقي حدثين عبد الوارث » االستذكار«ويف 

حدثنا قاسم حدثنا اخلشين حدثنا ابن أيب عمر حدثنا ابن عيينة عن إمساعيل بن أمية عن عبد هللا 
 بن يزيد عن أيب عياش الزرقي أن رجال سأل سعداً.

هذا حمال ألن أاب عياش الزرقي من جلة الصحابة مل يدركه ابن »: املشكل« وقال الطحاوي يف
 يزيد.

 وقد روي أيضاً عن ابن يزيد عن سعد بن مالك وعياش، وهذا ال يعرف.
 قال أبو جعفر فيه: أبن فساد هذا احلديث يف سنده وقفه.

 وقال ابن حزم: زيد أبو عياش ال يدرى من هو. وعن أيب حنيفة جمهول.
 املواق: عينه معروفة وحاله جمهولة.ن ابوقال 

 وقال الدارقطين: هو ثقة.
 وذكره فيهم ابن حبان وابن خلفون.

وعند الدارقطين من حديث موسى بن عبيد هللا وفيه كالم عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر 



 ».�ى رسول هللا صلَّى ُهللا عليه وسلَّم عن الرطب اليابس«قال: 
يف احلديث الذي ذكره البخاري من جهة النص الزبيب ابلزبيب وال س ليوقال اإلمساعيلي: 

 الطعام ابلطعام إال من جهة املعىن.
قال: والبخاري ينحو حنو أصحاب الظاهر فلو حقق احلديث بيع التمر يف رؤوس الشجر مبثله 

 من جنسه �بسا أو صحح الكالم على قد ما ورد به لفظ اخلرب كان أوىل.
 ، ال تكون إال بني اثنني، وأصلها الدفع الشديد.لةاعواملزابنة، مف

قال الداودي: كانوا قد كثر فيهم املدافعة ابخلصام، فسمي مزابنة، وملا كان كل واحد من 
 املتبايعني يدفع اآلخر يف هذه املبايعة عن حقه، مسيت بذلك.

 َبن به، انتهى.زَ و  قال ابن سيده: الزبن دفع الشيء عن الشيء، زََبن الشيء يـَْزبِنه زَْبنا
 هذا يرد قول من قال الدفع من ... .
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للقزاز: املزابنة كل بيع فيه غرر، وهو بيع كل جزاف ال يعلم كيله وال وزنه وال » اجلامع«ويف 
يفسخه فيتزابنان عليه، أي: عدده، وأصله أن املغبون يريد أن يفسخ البيع، ويريد الغابن أال 

 يتدافعان.
 الكرم ابلزبيب. وأصله ما ذكر�. ع الثمر يف رؤوس النخل ابلتمر كيال وبيع العنب يفوقيل: هو بي

وعند الشافعي: هو بيع جمهول مبجهول أو معلوم، من جنس حترمي الراب يف نقده، وخالفه مالك يف 
 نقده أو ال، مطعوما كان أو غري مطعوم. هذا القيد، فقال: سواء كان مما حيرم الراب يف

رؤوس النخل ابلتمر، ألنه مزابنة،  بطال: أمجع العلماء على أنه ال جيوز بيع الثمر يفوقال ابن 
 وقد �ي عنه.

فأما بيع رطب ذلك بيابسه إذا كان مقطوعاً، وأمكن فيه املماثلة، فجمهور العلماء ال جييزون بيع 
  وال متفاضالً، وبه قال أبو يوسف وحممد.شيء من ذلك جبنسه ال متماثالً 

ر ابلرطب مثال مبثل، وال جييزه متفاضًال. بو حنيفة: جيوز بيع احلنطة الرطبة ابليابسة والتموقال أ
 قال ابن املنذر: وأظن أاب ثور وافقه.

وقال أبو عمر: ال خالف بني العلماء أن تفسري املزابنة يف هذا احلديث من قول ابن عمر أو 
 فسلم له، كيف وال خمالف يف ذلك. فوعة، وأقل ذلك أن يكون من قوله، وهو راوي احلديثمر 

مي بيع العنب ابلزبيب، وعلى حترمي بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة صافية، وهي وأمجعوا على حتر 
 احملاقلة، وسواء عند مجهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً.



 مقطوعا جاز بيعه مبثله من اليابس.وقال أبو حنيفة: وإن كان 
 ة املعرَّاة وهي اليت وهب مثرة عامها.والعرية: النخل

 ضا اليت تعزل عن املساومة عند بيع النخل.والعرية أي
 وقيل: هي النخلة اليت قد أكل ما عليها واستعرى الناس يف كل وجه أكلوا الرطب من ذلك.

 وأنت ُمْعٍر.»: اجلامع«ويف 
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لة مبعىن مفعولة وإمنا أدخلت فيها اهلاء فيعروها الذي أعطيته أي �تيها وهي فعي»: الصحاح«ويف 
لو جئت هبا مع النخلة قلت [فصارت يف عداد األمساء مثل النطيحة] واألكيلة و أل�ا أفردت 

 خنلة َعِريٌّ.
وعند القرطيب: وقيل هي فعيلة مبعىن فاعلة أي عريت من ملك معريها وقيل عراه يعروه إذا أاته 

 يطلب منه َعرِيَّة.
أي: أعطاه إ�ها، كما يقال: سألين وأسأله، فالَعرِيَُّة: اسم للنخلة املعطى مثرها، فهي (فََأْعَراُه) 

صة، وقد َمسَِّت العرُب عطا� خاصة أبمساء خاصة، كاملنيحة لعطية الشاة للنب، اسم لعطية خال
ك وأمحد واإلفْـَقار ملا رُِكب فقارُه، فعلى هذا إنَّ العرية عطية ال بيع، وِلَما ثبت ذلك عند مال

 وإسحاق واألوزاعي العرية املذكورة يف احلديث أب�ا إعطاء الرجل من مجلة حائطه خنلة أو خنلتني
َعاًما على ما تقتضيه اللغة، غري أ�م اختلفوا يف شروط كثرية وأحكام متعددة، وحاصل مذهب 

إذا َبَدا صالحها من  مالك: أ�ا عطية مثرة خنلة أو خنالت من حائط، فيجوز ملن ُأعطَيها أن يبيعها 
 كل أحد ابلعني والعروض، ومن معطيها خاصة خبرصها متًرا، وذلك بشروط:

 ون أقل من مخسة ُوْسق، ويف اخلمسة خالف.أحدها: أن يك
واثنيها: أن يكون خرصها من نوعها و�بسها خنًال وعنًبا، ويف غريمها مما يـُْوَسُق ويُْدَخُر للقوت 

 خالف.
 رص عند اجلُداد.واثلثها: أن يقوم ابخل

 ورابعها: أن يشرتي مجلتها ال بعضها.
من اْلُمْعِري قبل ذلك على شرط القطع مل جيز، وخامسها: أن يكون بيعها عند طيبتها، فلو ابعها 

 لتعدي حمل الرخصة.
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له،  وأما أبو حنيفة فإنه َفسََّر العرية مبا إذا وهب رجل مثر خنلة أو خنالت ومل يقبضها املوهوب
له ذلك، إذ ليس من ابب البيع،  فأراد الواهب أن يعطي املوهوب له متًرا ويتمسك ابلثمرة جاز

وإمنا هو من ابب الرجوع يف اهلبة اليت مل جيب بناء على أصله: أن اهلبة ال جتب إال ابلقبض، وهذا 
َرَخٌص فيه يف املذهُب إبطاٌل حلديث العرية من أصله، وذلك أن حديث العرية تضمن أنه بيٌع مُ 

 مقدار خمصوص.
حنيفة: أن يعري الرجُل الرجَل مثرَة خنله من خنله فلم يسلم ذلك وقال الطََّحاويُّ: معناها عند أيب 

له حىت إليه حىت يبدو له، فرخََّص له أن حيبس ذلك ويعطيه مكان خرصه متًرا، وهذا التأويل كأنه 
مدح األنصار كيف مدحهم إذ يقول يعين سويد بن  أشبه، ألن العرية إمنا هي العطية، أال ترى إىل

 أيب الصلت فيما
 ره القرطيب، وقال ابن التني: هو حلسان بن اثبت:ذك

 ليست بسنهاٍء وال رجبيٍَّة ولكن عرا� يف السنني اجلوائح
قال أبو جعفر: أي أ�م كانوا يـُْعُرو�ا يف السنني اجلوائح، فلو كانت العرية كما ذهب إليه مالك,  

 الف ذلك.انوا ممدوحني هبا، إذ كانوا يـُْعُطون كما يعَطون, ولكن العرية خبك
نـََهى َعْن بـَْيِع التَّْمِر اِبلتَّْمِر، َورَخََّص ِيف «قال: فإن قيل: فقد ذكر يف حديث زيد بن اثبت: 

ه ذكر يف هذا احلديث بيُع متٍر بتمٍر، قيل له: ليس يف احلديث من ذلك شيء, إمنا في». اْلَعَرا�َ 
د يقرن الشيء ابلشيء وحكمهما الرخصة يف العرا�, مع ذكر النهي عن بيع التمر ابلتمر, وق

 خمتلف.
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فإن قال قائل: فقد ذكر التوقيف يف حديث أيب هريرة على مخسة أوسق, ويف ذكره ذلك ما ينفي 
ا ذكرت, وإمنا مما أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه، قيل له: ما فيه ما ينفي شيئً 

يكون ذلك كذلك لو قال: ال تكون العرية إال يف مخسة أوسق, فأما إذا كان احلديث إمنا فيه: 
فذلك حيتمل أن يكون النيب َصلَّى » رَخََّص ِيف بـَْيِع الَعَراَ� ِيف َمخَْسِة َأْوُسٍق، َأْو ُدوَن َمخَْسِة َأْوُسقٍ «

هلم هذا مقدارها، فنقل أبو هريرة رضي هللا عنه ذلك,  يةعر ُهللا عليِه وَسلََّم رخص فيه لقوم يف 
 وأخرب ابلرخصة فيما كانت.

عن حممود بن لبيد بطريق منقطعة أنه قال لرجل من الصحابة: إما زيد بن اثبت » االستذكار«يف 
يِه عل وإما غريه، ما عرا�كم هذه، َفَسمَّى رجاًال حمتاجني من األنصار شكوا إىل النيبِّ َصلَّى هللاُ 

وَسلََّم أن الرطب �يت وال بيد� ما نبتاعه به، فرخص هلم أن يبتاعوا العرا� خبرصها من التمر الذي 



 بيدهم �كلو�ا رطًبا.
قال الطحاوي: وال ينفي ذلك أن تكون تلك الرخصة جارية فيما هو أكثر من ذلك، فإن قلت: 

ذلك مستثىن من بيع التمر ابلتمر، ر صاففي حديث جابر وابن عمر إال أنه أرخص يف العرا�، ف
 فثبت بذلك أنه بيع متر بتمر.

قيل له: قد جيوز أن يكون قصد بذلك إىل املعري، ورخص له أن �خذ مثًرا بدًال من متٍر يف رؤوس 
 النخل، ألنه

يكون بذلك يف معىن البائع وذلك له حالل، فيكون االستثناء هلِذه العلة، ويف حديث سهل بن 
فقد ذكر للعرية أهًال » إالَّ أنَُّه َأْرَخَص ِيف بـَْيِع اْلَعرِيَِّة ِخبَْرِصَها َمتًْرا �َُْكُلَها أْهُلَها َرْطًبا: «ةَ مَ أيب َحثْ 

وجعلهم �كلو�ا رطًبا، وال يكون ذلك إال وملكها الذين عادت إليهم ابلبدل الذي أخذ منهم، 
 وبذلك ثبت قول أيب حنيفة.
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ثَـ  ْبُن َداُوَد، َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْوٍن، َحدَّثَنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن أَيُّوَب، َوُعبَـْيِد ِهللا،  َنا َأْمحَدُ قال: وَحدَّ
َتاَع َعِن اْلُمَزابَـ «ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر: َعْن �َ   ».َنةِ َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـََهى اْلَباِئَع َواْلُمبـْ

يُعُهَما رَخََّص ِيف اْلَعَراَ� ِيف النَّْخَلِة َوالنَّْخَلتَـْنيِ، ُتوَهَباِن لِلرَُّجِل فـََيبِ «قال: وقال زيُد بُن اثبت: 
قال أبو جعفر: فـََهَذا زَْيُد ْبُن اَثِبٍت َرِضَي ُهللا َعْنُه َوُهَو َأَحُد َمْن َرَوى َعِن َسْيِدَ� » ِهَما َمتًْراِخبَْرصِ 

 وِل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الرُّْخَصَة ِيف اْلَعرِيَِّة، فقد أجراها جمرى اهلبة.رس
َخفُِّفوا الصََّدقَاِت، فإنَّ يف املاِل الَعرِيَة «قال:  عليِه وَسلَّمَ  وعن مكحول أن النيب َصلَّى هللاُ 

 ».والوصيَّةَ 
ل قوًما يف حياهتم كما ميلكون الوصا� بعد قال: فدلَّ أن العرية إمنا هي ما ميلكه أرابب األموا

 مماهتم.
لرطب يف رؤوس قال ابن رشد: وإىل كو�ا هبة قاَل مالٌك، وأما الشافعي فالعرية عنده بيع ا

خل بتمر ُمَعجَّل، قال القرطيب: فلم يعرج على اللغة املعروفة فيها، وكأنه اعتمد على تفسري الن
ل: العرية أن يشرتي الرجل متر النخالت لطعام أهله رطًبا حيىي بن سعيد راوي احلديث، فإنه قا

َم عن بًيا فيقال: َفهِ خبرصها متًرا، وهذا ال ينبغي أن يعول عليه، ألن حيىي بن سعيد ليس صحا
النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وال رفعه إليه، وال يثبت عنه ُعْرٌف غالٌب شرعيٌّ حىت يرجحه على 

يكون رأً� ليحىي ال رواية له، مث يعارضه تفسري ابن إسحاق، فإنه قال: العرا�: اللغة، وغايته أن 
 ها مبثل خرصها.قوم عليها، فيبيعأن يهب الرجل للرجل النخالت، فيشقَّ عليه أن ي



مث هو عني املزابنة املنهي عنها، ووضع رخصه يف موضع، ألنه ترهق إليها حاجة أكيدة، وال تندفع 
 ملشرتي هلا ابلتمر متمكن من بيعهبا مفسدة، فإن ا
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متره بعني أو عروض، ويشرتي بذلك رطًبا، فإن قيل: قد يتعذَّر هذا، قيل: �خذ بيع الرُّطب 
لى من هو عنده ممن يريد ابلتمر إذا كان الرطب ال على رؤوس النخل، إذ قد يتعذر بيع التمر ع

 أن يشرتي الرطب به، وال جيوز ذلك.
  بعده ... يف ابب تفسري العرا�.األبواب اليت

َص َلُه َأْن  (َوقَاَل َماِلٌك: الَعرِيَُّة َأنْ  يـُْعِرَي الرَُّجُل الرَُّجَل النَّْخَلَة، مثَُّ يـََتَأذَّى ِبُدُخوِلِه َعَلْيِه، فـَُرخِّ
 بَِتْمر). َيْشَرتِيـََها ِمْنهُ 

جُل الرجَل النخلة والنخلتني أو ذكر أبو عمر عن ابن وهب أن مالًكا قال: العرية أن يعري الر 
فإذا طاب الثمر وأرطب قال صاحب النخل: أ� أكثر من ذلك سنة أو سنتني أو ما عاش، 

جلداد، أكفيكم سقيها وضما�ا، ولكم خرصها متًرا عند اجلداد، فكان ذلك فيه معروفًا كله عند ا
بس ويدخر حنو التني وال أحب أن جياوز ذلك مخسة أوسق، قال: وجتوز العرية يف كل ما ي

 ر يف احلائط ممن له متر خيرصه.والزيتون، وال أرى لصاحب العرية أن يبيعها إال بتم
أن وقال ابُن القاسِم عنه: ال جيوُز بيع العرية خبرصها حىت حيل بيعها، وال جيوز بعد ما حلَّ بيعها 

 يبيعها خبرصها متًرا إال إىل اجلداد، وأما ابلطعام فال يصلح.
النخلتان حممد بن شجاع البلخي عن عبد هللا بن �فع عن مالك: أن العرية النخلة و وروى 

للرجل يف حائط بعينه، والعادة ابملدينة أ�م خيرجون أبهليهم يف وقت الثمار إىل حوائطهم، فيكره 
اآلخر عليه فيقول: أ� أعطيك خرص خنلك متًرا، فأرخص هلما يف  صاحب النخل الكثري دخول

 ذلك.
 أبو عمر: هذه الرواية خمالفة ألصل مالك يف العرية. قال

نه وُسئل عن خنلة يف حائط رجل آلخر له أصلها، فأراد صاحب احلائط أن وروى ابن القاسم ع
د، فقال مالك: إن كان إمنا يريد به يشرتيها منه بعد ما أزهت خبرصها متًرا يدفعه إليه عند اجلدا

وإن كان إمنا أراد ذلك لدخوله وخروجه وضرر ذلك عليه  الكفاية لصاحبه والرفق به فال أبس،
 فال خري فيه.

 ابن القاسم: وليس هذا مثل العرية. قال
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عن أمحد: العرية أ� ال » سننه«قال أبو عمر: هذه الرواية تضارع رواية ابن �فع، وذكر األثرم يف 
رابة للحاجة واملسكنة، فإذا أعراه القأقول فيها بقول مالك، أقول: هي أن يعري الرجل اجلار أو 

إ�ها َفِلْلُمْعَرى أن يبيعها ممن شاء، مث قال: مالك يقول ببيعها من الذي أعراها إ�ه، وليس هذا 
 وجه احلديث عندي، بل يبيعها ممن شاء، كذا فسره ابن عيينة وغريه.

 قلت له: فإذا ابعها له أن �خذ الثمن الساعة أو عند اجلداد؟
الثمن الساعة، قلت: إن مالًكا يقول: ليس له أن �خذ الثمن الساعة حىت جيدَّ، قال:  خذقال: �

 بلى �خذه على ظاهر احلديث.
قلت: كأنه إمنا رخص له من أجل احلاجة، فله أن �خذه الساعة، قال: نعم من أجل الساعة 

 �كلها أهلها رطًبا، مث قال: الذي يشرتيها إمنا له أن �كلها رطًبا.
دَّثـََنا احلكم بن موسى، َحدَّثَنا عيسى بن يونس، َحدَّثَنا عثمان بن حكيم عن عطاء بن أيب رابح حَ 

ال أبَس أْن يـَُباَع َما ِيف رؤوِس النَّْخِل ِمبَِكْيِلِه مَن التَّْمِر إذا كاَن بينهما «عن ابن عباس أنه قال: 
 ».فضل ديناٍر أو عشرِة َدرَاَهمَ 

 يب عبد هللا فقال: هذا حديث منكر.ا ألقال األثرم: فذكرت هذ
قال أبو عمر: وجيوز للرجل أن يعري الرجل حائطه ما شاء، ولكن البيع ال يكون إال يف مخسة 

 أوسق فما دو�ا.
البن حبيب: العرية يف الثمار مبنزلة العمرى يف الدار، ومبنزلة املنحة يف » شرح املوطأ«ويف 

 املاشية.
ِإْدرِيَس: الَعرِيَُّة َال َتُكوُن ِإالَّ اِبلَكْيِل ِمَن التَّْمِر َيًدا بَِيٍد، َال َيُكوُن  ابنُ وقول البخاري: (َوقَاَل 

 اِبجلَِْزاف، َوِممَّا يـَُقّوِيِه قـَْوُل َسْهِل ْبِن َأِيب َحْثَمَة: اِبَألْوُسِق املَُوسََّقة).
يس الشافعي رضي هللا عنه، وأن إدر ذكر احلافظ اْلِمزِّيُّ: أن هذا الكالم كله قول اإلمام حممد بن 

 وموضع آخر يف كتاب الزكاة.» صحيح حممد بن إمساعيل البخاري«له هذا املوضع يف 
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: إنه عبد هللا بن إدريس -هو األكثر  -وقال ابن التني: قيل (ابُن إدريَس) هو الشافعي، وقيل 
لقائل: (وممَّا يقوِّي ذلك ... ) اري هو ااألودي الفقيه الكويف، وكالم ابن بطال يدل على أن البخ

 إىل آخره ال ابن إدريس، قَالَ 
ابُن َبطَّاٍل: وهذا إمجاع، فال حيتاج إىل تقوية، ومل �ت ذكر األوساق املوسقة إال يف حديث مالك 



عن داود بن احلسني، ويف حديث جابر من رواية ابن إسحاق، ال يف رواية ابن أيب حثمة، وإمنا 
قوله من رواية الليث عن جعفر بن أيب ربيعة عن األعرج، قال: مسعت سهل  ن سهل منيـُْرَوى ع

ال يباُع التمُر يف رؤوِس النخِل ابَألْوَساِق اْلُمَوسَّقِة إال أوسق ثالثة أو أربعة أو «بن أيب حثمة قال: 
وز ففي قول سهل حجة ملالك يف مشهور قوله: إنه جت» مخسة، فيأكلها الناس، وهي املزابنة

ا� يف مخسة أوسق، وقد جيوز أن يكون الشك يف دون مخسة أوسق، واليقني يف مخسة أوسق، العر 
 إذ الواو ال تعطي رتبة، فلذلك يرتجح قول مالك يف ذلك.

 احلديث الذي بعده تقدم.
 ي.وقوله: (َوقَاَل يَزِيُد: َعن ُسفَياَن بِن ُحَسٍني) يزيد هذا هو ابن هارون، قاله احلافظ الدمياط

 بَيِع الثَِّماِر قَبَل َأن يَبُدَو َصَالُحَها) (اببُ 
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َوقَاَل اللَّْيُث، عْن َأِيب الزَِّ�ِد، َكاَن ُعْرَوُة ْبُن الزُّبـَْريِ، ُحيَدُِّث َعْن َسْهِل ْبِن َأِيب َحْثَمَة  - 2193
، ِمْن َبِين  َكاَن النَّاُس ِيف َعْهِد ْبِن اَثِبٍت َرِضَي ُهللا َعْنُه، قَاَل:    َحارِثََة: أَنَُّه َحدَّثَُه َعْن زَْيدِ األَْنَصاِريِّ

تَاُع: َرسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، يـَتَـَبايـَُعوَن الثَِّماَر، فَِإَذا َجدَّ النَّاُس َوَحَضَر تـََقاِضيِهْم، قَاَل املُبْـ 
ا، فـََقاَل َرسول ِهللا َصلَّى أَصابَُه ُقَشاٌم، عاَهاٌت َحيَْتجُّوَن هبَِ  َب الثََّمَر الدَُّماُن، أَصابَُه ُمَراٌض،ِإنَُّه َأَصا

» فَِإمَّا َال، َفَال تَِبيُعوا َحىتَّ يـَْبُدَو َصَالُح التَّْمرِ «ُهللا عليِه وَسلََّم َلمَّا َكثـَُرْت ِعْنَدُه اُخلُصوَمُة ِيف َذِلَك: 
 ]2193َمُشورَِة ُيِشُري. [خ َكالْ 

، فـََتِبَني َخارَِجُة ْبُن زَْيِد ْبِن اَثِبٍت: َأّن  َوَأْخبَـَرِين  زَْيَد ْبَن اَثِبٍت َملْ َيُكْن يَِبيُع ِمثَاَر َأْرِضِه َحىتَّ َتْطُلَع الثـَُّر�َّ
َبَسةُ اَألْصَفُر ِمَن اَألْمحَِر قَاَل أَبُو عبد هللا: َرَواُه َعِليُّ ْبُن َحبْرٍ  ثـََنا َعنـْ َء، ، حدَّثـََنا َحكَّاٌم، حدَّ ، عْن زََكِر�َّ

 عْن ُعْرَوَة، عْن َسْهٍل، عْن زَْيٍد.عْن َأِيب الزَِّ�ِد، 
وأخرج أبو داود احلديَث عن أمحد بن صاحل، عن عنبسة بن خالد، عن يونس بن يزيد، عن أيب 

 الز�د, والبيهقي
ابن عبد احلكم، ثَنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدَّثـََنا عن أيب اليسر، واحلاكم وغريمها، َحدَّ 

 بن راشد عن يونس قال: قال أبو الز�د: كان عروة حيلف، فذكره. َحدَّثَنا أبو زرعة وهب هللا
قوله: (فَِإَذا َجدَّ النَّاُس) أي: أقطعوا مثر خنيلهم، ومنه اجلَداد، واجلداد: املبالغة يف األمر، كذا يف 

دَّ> قال: ومعناه: دخلوا يف زمن جداد، مثل (جدَّ) وقال ابن التني: أكثر الروا�ت: <َأجَ الرواية: 
 أظلم دخل يف الظالم.
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 َجدَّ النخَل َجيُدُّه َجدًّا وُجَداًدا وَجَداًدا صَرمه، عن اللِّْحياين.»: احملكم«ويف 
رويناه من طريق القابسي وغريه، وعن و (الدَُّماُن) قال ابُن قـُْرُقوٍل: هو بضم الدال وختفيف امليم، 

وابلفتح ذكره أبو عبيد، وابلوجهني قرأ�ه على  سرخسي بفتح الدال، ورواه بعضهم بكسرهاال
ابن سراج، ومعناه: فساد الطلع وتعفينه، وعند أيب داود من طريق ابِن َداَسَة: (الدََّماُر) ابلراء، 

تصحيف،  ب له، قال أبو الفضل غفر هللا له: هذاوكأنه ذهب إىل الفساد املهلك جلميعه اْلُمْذهِ 
 وقال اخلطايب: ال معىن له.

 ل: وقال األصمعي: (الدَُّمال) مبيم والم يف آخره: التمر املتعفن.قا
وحكى أبو عبيد عن أيب الز�د: (األْدَماُن) بفتح اهلمزة والدال، والصحيح: (الدَماُن) بفتح الدال 

من وهو السرقني، تمر وعفنه قبل إدراكه حىت يسود من الدوضمها، وزعم بعضهم أن فساد ال
ابلضم، وكأنه األشبه، ألن ما كان من األدواء والعاهات فهو ابلضم  » غريب اخلطايب«الذي يف 

 كالسُّعال والزَُّكام والصُّداع واْلُمراض.
هات ابلكسر، قال ابن التني: هو اسم جلميع األدواء على وزن فعال غالًبا، وُضِبَط يف أكثر األم

أنه تتسع النخلة عن عفٍن  والدمان: عفن النخل وسوادها، وقيل: هوالدمن »: احملكم«وقال يف 
وسواد، وقال الَقزَّاُز: هو فساد النخل قبل إدراكه، وإمنا يكون ذلك يف الطلع خيرج قلب النخلة 

 أسود معفوً�.
 قبل أن يصري بلًحا.و (الُقَشاُم) ابلضم عن األصمعي وغريه: انتفاض متر النخل 

 يل: هو ُأكال يقع يف التمر.قال ابن التني: وق
ِإمَّا َال) ذكر اجلَُواليقي أن العوام يفتحون األلف والالم ويسكنون الياء، والصواب كسر وقوله: (فَ 

 األلف وبعدها ال، وأصله: إال يكن ذلك األمر فافعل هذا، وما زائدة،
 إ�ه. ل غريه، ولكنهم حذفوا لكثرة استعماهلموعن سيبويه: افعل هذا إن كنت ال تفع
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] 26وقال ابن األنباري: دخلت ما صلة كقوله جل وعز: {فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا} [مرمي: 
فسلم عليه وَمن ال، يعين: ومن ال يسلم فاكتفى بال من الفعل كما تقول العرب: من سلم عليك 

: من أكرمين أكرمته، ومن ال، معناه: عليك فال تسلم عليه، فاكُتفي بال من الفعل، وأجاز الفراء
دغمت النون يف امليم وما زائدة يف ومن مل يكرمين مل أكرمه، قال ابن األثري: أصلها: إن وما، أ

 اللفظ ال حكم هلا.



 الة خفيفة، والعوام يشبعون إمالتها فتصري ألفها �ء، وهو خطأ.وقد أمالت العرب: ال، إم
 ا.ومعناه: إن مل يفعل هذا فليكن هذ

والواو مل َتفرع من شوار� بفتح الشني، يعين املشورة، »: نوادره«و (اْلَمُشورَِة) قال اهلََجري يف 
ا مصدر، واملصادر ال جتيء جزم، وهي فعولة، وعند ابن ِسْيَده: هي َمْفُعلة، وال تكون مفعولة أل�

قال الفراء: » عاجلام«على مثال مفعولة وإن جاءت على مثال مفعول، وكذلك املشورة، ويف 
 قبل املضمومة الشني، وزعم» الصحاح«وصاحب » املنتهى«مشورة قليلة، وبدأ هبا صاحب 

العامة، واحلريري يف آخرين: أن تسكني الشني وفتح الشني مما تلحن فيه » التنصيف«صاحب 
لرأي وكأنه غري جيد ملا أسلفناه، وهي مشتقة من ُشرُت العسل إذا جنيته، فكأن املستشري جيين ا

ترب من املشري، وقيل: بل أخذ من قولك: شرت الدابة إذا أجريتها ُمقبلة وُمدبرة لتسرب جريها وخت
قارب معناه من جوهرها، فكأن املستشري يستخرج الرأي الذي عند املشري، وكال االشتقاقني مت

لئال جتري  اآلخر، واملراد هبذه املشورة: أال تشرتوا شيًئا حىت يتكامل صالح مجيع هذه الثمرة
 منازعة.

ول األمر، قال الداودي: هذا أتويل من بعض نقلة احلديث وإن يكن حمفوظًا فقد يكون ذلك أ
 ا.مث عزم بعد كما يف حديث ابن عمر مبتدأ النهي، وكذا حديث أنس وغريمه
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) يريد مع طلوع الفجر تطلع قال ابن التني: قوله: (َمل َيُكن زَيٌد يَِبيُع ِمثاَر َأرِضِه َحىتَّ َتطُلَع ال ثـَُّر�َّ
 الك أنه مل �خذ بقول زيد هذا، وذكرمن املشرق، وهو وقت استقبال الضيف، وذكر عن م

الثر� إال ومثاره قد زهت  أن احلكم عنده ال تباع مثار حىت تزهو، ولعلَّ زيد أيًضا مل يكن تطلع
العاهة، قيل: مىت ذلك؟ قال: طلوع  فلذلك كان يتبعها النهي، لعل زيًدا أخذ حبديث حىت تذهب

 الثر�، ذكره الطحاوي من حديث ابن عمر.
ْن وقول البخاري: قَاَل اللَّْيُث، َحدََّثِين يُوُنُس، َعِن ابِن ِشَهاٍب عْن َساِمل ْبن َعْبِد ِهللا، عَ  - 2199

[خ ». ُعوا الثََّمَر َحىتَّ يـَْبُدَو َصَالُحَهاَال تـَتَـَبايَـ «أبيِه: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
2199[ 

أيب الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس به، وذكر اخلطيب يف عن » صحيحه«رواه مسلم يف 
وَكاَن إَذا «هللا بن دينار عن ابن عمر بز�دة: أن أاب الوليد رواه عن شعبة عن عبد »: املدرج«

قال اخلطيب: وهذه الز�دة من قول ابن عمر، ». ىتَّ يَْذَهَب َعاَهتُـَهاُسِئَل َعْن َصَالِحَها قَاَل: حَ 
 مسلم بن إبراهيم وغندر يف روايتهما هذا احلديث عن شعبة.بنيَّ ذلك 



ر يف رؤوس النخل حىت حتمر أو تصفر، منهم مالك قَاَل ابُن َبطَّاٍل: قال قوم: ال جيوز بيع الثم
وأمحد وإسحاق، كأ�م حملوا أحاديث الباب، وحديث أنس: والليث والثوري واألوزاعي والشافعي 

، ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن بـَْيِع احلَْبِّ َحىتَّ َيْشَتدَّ، َوَعْن بـَْيِع اْلِعَنِب َحىتَّ َيْسَودَّ  نـََهى َرُسوُل ِهللا َصلَّى«
 مسلم. قال احلاكم: صحيح على شرط» َوَعْن بيِع الثََّمِر َحىتَّ َحيَْمرَّ أو َيصفرَّ 
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» َأفـََرأَْيَت إْن َمَنَع ُهللا الثََّمَرَة، ِمبَ َتْسَتِحلُّ َماَل َأِخْيَك؟!«وعند اخلطيب ز�دٌة قال: هي مدرجة: 
ارَُقْطين يف تتبعه روا�ت مالك، قال الطحاوي: وذهب قال: وهو من كالم أنس، وكذا ذكره الدَّ 
إذا ختلقت وظهرت وإن مل يبُد صالحها، واحتجا بقوله أبو حنيفة وأبو يوسف إىل أنه جيوز بيعها 

َتاع «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َتاعُ َمثََرًة قـَْبَل أْن تـَُؤبـََّر فـََثَمَرتـَُها للَباِئِع ِإالَّ أْن َيْشَرتِطَ مِن ابـْ » َها اْلُمبـْ
إلابر يف الصفقة فأابح بيع مثرة يف رؤوس النخل قبل بدو صالحها، وقاال: ملا مل يدخل ما بعد ا

ا، املراد به غري إال ابلشرط جاز بيعها منفردة، فدلَّ هذا أن �يه عن بيع الثمار حىت يبدو صالحه
وقبل أن يكون، فيكون ابئًعا ملا ليس هذا املعىن، وهو النهي عن السََّلم يف الثمار يف غري حينها 

 عنده، وقد �ى عن ذلك يف �يه عن بيع السنني.
ثـََنا ي  ونٌس، َحدَّثَنا ُسْفَياُن، َعْن ُمحَْيدٍ َحدَّ

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـََهى َعْن بـَْيِع «اِبٍر: اْألَْعَرِج، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعِتيٍق، َعْن جَ 
ِننيَ ال  قال يونس: قال لنا سفيان: هو بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها.». سِّ
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نـََهى َرُسْوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن بـَْيِع «احلسن عن َمسَُرَة قال:  عن قتادة عنوروي أيًضا 
ِننيَ  بيعها قبل بدو صالحها أ�ا املبيعة قبل كو�ا ابلسلف فدلت اآلاثر على أن النهي عن » السِّ

ىت تـُْؤَمن عليها العاهة، عليها، فنهى رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن ذلك حىت تكون وح
فحينئذ جيوز السلم فيها، أال ترى أن ابن عمر ملا سأله أبو البخرتي عن السلم يف النخل، كان 

حديثه من النهي عن بيع الثمار حىت تطعم، فدل على أن النهي إمنا  ه يف ذلك ما ذكر يفجوابه ل
ترى إىل قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وقع يف هذه اآلاثر على بيع الثمار قبل أن تكون مثارًا، أال 

لك إال على املنع من مثرة فال يكون ذ» ْيِه؟!َأرَأَْيَت إْن َمَنَع هللاُ الثََّمَرَة، ِمبَ �َُْخُذ َأَحدُُكْم َماَل َأخِ «
مل تكن، فأما بيع الثمار يف أشجارها بعدما ظهرت، فإن ذلك عند� جائز صحيح، لقوله َصلَّى 



َتا «ِه وَسلََّم: ُهللا علي ، وكان »عمِن ابـَْتاَع َخنًْال بعَد أْن تـَُؤبـََّر فـََثَمَرتـَُها لِْلِذي اَبَعَها ِإالَّ أْن َيْشَرتَِطُه اْلُمبـْ
حلسن يذهب إىل أن النهي الذي اشرتطناه ذكر�ه عن رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم حممد بن ا

َرَك يف ر  ؤوس النخل حىت تبلغ وتتناهى وحىت ُجتَدَّ، وقد وقع البيع عليه هو بيع الثمرة على أن تـُتـْ
ذلك إىل أن ُجيَدَّ لى خنل البائع بعد قبل التناهي، فيكون املشرتي قد ابع مثًرا ظاهًرا، وما ينميه ع

فذلك ابطل، فأما إذا وقع البيع بعدما تناهى ِعَظُمه وانقطعت ز�دته فال أبس اببتياعه واشرتاط 
ْن ُحيَْصَد وُجيَد، قال: وإمنا وقع النهي عن ذلك الشرتاط الرتك ملكان الز�دة، قال: ويف تركه إىل أ

 اطذلك دليل على أن ال أبس بذلك االشرت 
عدم الز�دة، َحدَّثَنا بذلك سليمان بن شعيب عن ابنه عن حممد، وأتويل أيب  يف ابتياعه بعد

 أعلم، والنظر أيًضا يشهد له.حنيفة وأيب يوسف يف هذا أحسن عند�، وهللا تعاىل 
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قوله: (َحىتَّ يـَْزُهَو) قال ابن األعرايب: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت مثرته، وأزهى إذا امحر أو 
ى، وقد حكامها أبو زيد األنصاري، اصفر، وقال غريه: يزهو خطأ يف النخل، وإمنا يقال: تزه

»: احملكم«: وأنكر أزهى بعضهم، يعين األصمعي، ويف وقال اخلليل: أزهى التمر، قال الَقزَّازُ 
بسر إذا ظهرت فيه احلمرة، وقيل: إذا َلّون، واحدته زهوة، وأزهى النخل وزها الزَّْهُو والزُّهو ال

 اب يف العربية زَِهَي.تكون حبمرة وصفرة، وقَاَل اخلَطَّاِيبُّ: الصو 
الكراهة، فباألول قال اجلمهور، وإىل  قال القرطيب: حديث الباب وغريه يدل على التحرمي أو

 الثاين صار أبو حنيفة.
 ها قبل بدو الصالح بشرط القطع أو ال جيوز وإن شرطه؟.وهل جيوز بيع

اط التباعد الكافة، روي هذا عن ابن أيب ليلى والثوري متسًكا بعموم األحاديث، وجيوز اشرت 
ال يصلح اجتناء الثمرة دفعة واحدة، وكذلك له اإلبقاء وإن مل يصرح ابشرتاطه عند مالك، إذ 

صل يف أوقات، وشذَّ ابن حبيب فقال: هي على اجلدِّ ألن تناهي طيبها ليس حاصًال، وإمنا حي
 حىت يشرتط التبقية، وما صار إليه مالٌك أوضح املسالك.

ملراد بيعها قبل بدو صالحها ال خيلو من ثالثة أوجه: إما أن يشرتط التبقية وهو اوقال ابن التني: 
أيب حبيب  ابحلديث، وال خالف يف فساده، ذكر ذلك مجاعة، وحكى بعضهم عن يزيد بن

 جوازه، وهذه األخبار ترد عليه، وإن شرط القطع ال خالف يف جوازه، وإن أطلق فال جيوز
نووي: إن ابع الثمر قبل بدو صالحها بشرط القطع صحَّ ابإلمجاع، خالفًا أليب حنيفة، وذكر ال

ضيا على ا: ولو شرط القطع مث مل يقطع فالبيع صحيح، ويلزمه البائع ابلقطع، فإن تراقال أصحابن



إبقائه جاز، وإن ابعها بشرط التبقية فالبيع ابطل ابإلمجاع، وأما إذا اشرتط القطع فقد انتفى 
بعد بدو الصالح فيجوز بيعها مطلًقا وبشرط القطع وبشرط التبقية ملفهوم  الضرر، فأما إذا بيعت

 ه األحاديث، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: جيب بشرط القطع.هذ
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ومعىن (يـَْبُدَو) يظهر، وهو بال مهز، ووقع يف بعض كتب احملدثني أبلف بعد الواو وهو خطأ، 
 يكن �صب مثل: زيد والصواب حذفها يف مثل هذا للناصب، وإمنا اختلفوا يف إثباهتا إذا مل

 ذف األلف منه.ا أيًضا، ويقع يف مثل: حىت يزهو، وصوابه حيبدو، واالختيار حذفه
وقال ابن اجلوزي: وإذا بدا الصالح يف بعض اجلنس من مثر البستان جيوز بيع ذلك اجلنس، فيه 

دو الصالح روايتان: أحدمها جيوز، والثانية ال جيوز إال بيع ما قد بدا صالحه، وإمنا اشرتط ب
 ألمور:

نها، ويف تعجيله للقليل نوع لك احلال قليل، فإذا تركها حىت تصلح زاد مثمنها أن مثن الثمرة يف ت
 تضييع للمال.

 ومنها لئال يوقع أخاه املسلم يف نوع عذر.
 ومنها: املخاطرة والتغرير مباله.

 ومنها: خمافة التشاجر واإلمث عند فساد الثمرة.
 ب إذا أراد بيع متر بتمر خٍري منه:وقول البخاري يف اب

َبُة، عْن َماِلٍك، عْن  – 2201 عبد املَِجيِد ْبِن ُسَهْيِل ْبِن عبد الرمحن، عِن ابِن َحدَّثَنا قـُتَـيـْ
، َوَأِيب ُهَريـَْرَة: أن رسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْستَـْعَمَل رَجُ  ًال املَُسيِِّب، عْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ

بَـَر، َفَجاَءُه بَِتْمٍر جَ  بَـَر «عليِه وَسلََّم:  ِنيٍب، فـََقاَل َرسول ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلى َخيـْ َأُكلُّ َمتِْر َخيـْ
 ، قَاَل: َال َوِهللا َ� َرسول ِهللا ِإ�َّ لََنْأُخُذ الصَّاَع ِمْن َهَذا اِبلصَّاَعْنيِ، َوالصَّاَعْنيِ »َهَكَذا؟

َتْع اِبلدَّرَاِهِم ال تـَْفَعل، ِبِع اجلَْمَع اِبلدَّ «َم: اَل َرسول ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ اِبلثَّالَثَِة، فـَقَ  رَاِهِم، مثَُّ ابـْ
 ]2201[خ ». َجِنيًبا
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قال ابن عبد الرب: ِذْكُر أيب هريرة يف هذا احلديث ال يوجد من غري رواية عبد اجمليد هذا، وإمنا 
سيَّب عن أيب سعيد من رواية حيفظ هذا احلديث أليب سعيد، كذلك رواه قتادة عن سعيد بن امل



حفاظ أصحاب قتادة هشام الدستوائي وابن أيب عروبة، وكذا رواه حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة 
وعقبة بن عبد الغافر عن أيب سعيد، وكذا رواه حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب سعيد، 

ان عن أيب هريرة وأيب سعيد عن وروى الدراوردي عن عبد اجمليد بن ُسَهْيل عن أيب صاحل السَّمَّ 
النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مثله سواء، وال نعرفه هبذا اإلسناد هكذا إال من حديث الدراوردي، 
وكل من روى عن عبد اجمليد بن سهل هذا عنه إبسناده عن سعيد عن أيب هريرة وأيب سعيد ذكر 

  حديثه, انتهى.يف آخره، وكذا امليزان إال مالًكا فإنه مل يذكره يف
ذكر البخاري يف املغازي، وقال عبد العزيز الدراوردي عن عبد اجمليد عن سعيد: إن أاب سعيد وأاب 

بَـَر، فَأَمََّرُه «هريرة حداثه:  أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بعَث َأَخا بِين َعِديٍّ مَن األنصاِر إىل َخيـْ
َها  صاحل السمان عن أيب هريرة وأيب سعيد مثله. وعن عبد اجمليد عن أيب» َعَليـْ

قال أبو عمر: ُجلُّ أصحاب مالك يقولون: عبد اجمليد، ويف رواية ابن �فع: عبد اجمليد، وعند 
حيىي بن حيىي وحيىي بن ُبَكْريٍ وابن عيينة: القوالن مجيًعا وعبد اجمليد أصح، وذكر اخلطيب احلافظ 

 الَبلوي حليف األنصار، وقيل: مالُك بُن َصْعَصَعة اخلزرجي. أنَّ اسم العامل َسواد بن َغزِيَّة
وقال ابن التني: وقع يف بعض روا�ت الشيخ أيب احلسن: <والصَّاَعْنيِ ابلثالِث> بغري هاء، وهو 

 الذي مسعت، وكذا يف رواية
 أيب َذرٍّ، ويف بعض روا�ت أيب احلسن أثبت اهلاء.

)1/193( 

 

مع عليه ال خالف بني أهل العلم فيه، كلٌّ مل يذكره مالك فهو أمر جمتقال أبو عمر: امليزان وإن 
والز�دة مل جتز فيه الز�دة  يقوله على أصله: إن ما داخله يف اجلنس الواحد من جهة التفاضل

والتفاضل ال يف كيل وال يف وزن، والوزن والكيل عندهم يف ذلك سواء إال ما كان أصله الكيل ال 
وما كان أصله الوزن ال يباع إال وزً�، وما كان أصله البيع الكيل فبيع وزً�، فهو يباع إال كيًال، 

فال جيوز أن يباع كيًال عند مجيعهم، ألن املماثلة ال عندهم مماثلة وإن كرهوا ذلك، وما كان موزوً� 
النحاس وما تدرك ابلكيل إال فيما كان كيًال ال وزً� اتباًعا للسنة، وأمجعوا أن الذهب والَوِرق و 

 أشبهه ال جيوز شيء من هذا كيًال بكيل بوجه من الوجوه.
 البيع واملعاوضة، وكذلك والتمر كله على اختالف أنواعه جنس واحد، ال جيوز فيه التفاضل يف

 البُـرُّ والزبيب وكل طعام َمِكيٍل.
ام كله مقتااًت كان قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وهذا حكم الطعام اْلُمقتات كله عند مالك، والشافعي الطع

 وغري مقتات، وعند أيب حنيفة الطعام املكيل واملوزون.



ردود، ألمره َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هلذا وأمجع العلماء على أن البيع إذا وقع حمرًما فهو مفسوخ م
 العامل برد ما ابتاعه، قال: وزعم قوم أن بيع العامل الصاعني ابلصاع كان قبل نزول آية الراب،

وقبل إخبارهم بتحرمي التفاضل يف ذلك، فلذلك مل �مر بفسخه، قال: وهذه غفلة، ألنه َصلَّى ُهللا 
ُتَما فـَُردَّا« للسعدين: عليِه وَسلََّم قال يف مغامن خيرب وفتح خيرب مقدم على ما كان بعد ذلك » َأْربـَيـْ
 مما وقع يف مترها ومجع أمرها.

على َأن اْلعيَنة لَيست َحَراًما، يـَْعِين: اْحلِيَلة الَِّيت يعملها وقد احتج بعض الشافعية هبذا احلديث 
 يـُْعِطيِه مئة ِدْرَهم مبئتني،بَعضهم توصًال ِإَىل َمْقُصود الرِّاَب، أبَِن يُرِيد َأن 
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ُهللا عليِه  فيبيعه ثواًب مبئتني مثَّ َيْشَرتِي ِمْنُه ِمبئة، وموضع الداللة من هذا احلديث: أن النيب َصلَّى
ُعوا َهَذا واْشتَـُرو «وَسلََّم قال له:  ومل يفرق بني أن يشرتي من املشرتي أو من » ا بَِثَمِنِه ِمْن َهَذابِيـْ

 غريه، فدلَّ على أنَّه ال فرق.
 قال النوويُّ: وهذا كله ليس حبرام عند الشافعي وأيب حنيفة، وقال مالك وأمحد: هو حرام.

ابلتمر ك يف سدِّ الذرائع، فإنَّ هذه الصورة تؤدي إىل بيع التمر قال القرطيب: على أصل مال
متفاضًال، ويكون الثمن لغًوا، وأيًضا فال ُحجَّة هلم يف هذا احلديث، ألنَّه ليس فيه شراء التمر 
الثاين ممن ابع منه التمر األول، وال تناوله ظاهر اللفظ بعمومه، بل إبطالقه، واملطلق حيتمل 

 العموم واإلطالق،  يوجب االستفسار، فكأنه إىل اإلمجال أقرب، وهبذا فرق بنيالتقييد احتماًال 
فإنَّ العموم ظاهر يف االستغراق، واملطلق صاحل له ال ظاهر فيه، وإذا كان كذلك فيتقيد أبدىن 

دليل، وقد دلَّ على تقييده الدليل الذي استند على سدِّ الذرائع، ولو استدل حبديث ابن عمر 
ن عامر، َحدَّثَنا أبو بكر بن لإلمام أمحد بسند صحيح: َحدَّثَنا أسود ب» كتاب الزهد«يف املذكور 

َعيَّاش عن األعمش، عن عطاء بن أيب رابح عنه، قال: مسعت رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
البقِر، َوتـَرَُكوا اجلَِْهاَد ِيف َسِبيِل ِهللا،  تـََبايـَُعوا ابلعِني، واتـَّبَـُعوا َأْذَ�بَ  -يـَْعِين َضنَّ النَّاسُ -ِإَذا «يقول: 

ُهْم َحىتَّ يـَُراِجُعوا ِدينَـُهمْ أَنـْزَ  ، وهو خمرج عند أيب داود من حديث »َل ُهللا هِبِْم َبَالًء، فـََلْم يـَْرفـَْعُه َعنـْ
أيب عبد الرمحن اخلراساين عن �فع عنه، وأبو عبد الرمحن ليس ابملشهور، وخرجه علي بن عبد 

إمساعيُل بُن ُعَليََّة عن ليث عن عن أيب األحوص بسند حسن، قال: َحدَّثَنا » مسنده«عزيز يف ال
 عبد امللك عن عطاء عنه لكان صوااًب من القول.
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وقال ابن حزم: ومن ابع من آَخَر د�نري بدراهم، فلما متَّ البيُع بينهما ابلتفرق والتخيري اشرتى 
 لدراهم د�نري تلك أومنه أو من غريه بتلك ا

أكثر، فكلُّ ذلك حالل ما مل يكن عن شرط، ألن كل ذلك عقد صحيح وعمل غريها أقل أو 
منصوص على جوازه، وأما الشرط فحرام، ومنع من هذا قوم وقالوا: إنه ابع منه د�نري متفاضلة، 

الدراهم وتلك  فقلنا: بل مها صفقتان، ولكن أخربو� أََلُه أن يصارفه بعد شهر أو سنة بتلك
ُعُهْم من النقد هذا  الد�نري عن غري شرط، فمن قوهلم: نعم، فقلنا هلم: التفاضل والنسيئة مًعا، وَمنـْ

عجيب ال نظري له، وقد روى ابن سريين: أن عمر خطب فقال: إن الدرهم ابلدرهم والدينار 
ب؟! فقال عمر: ال، ابلدينار سواء مثًال مبثل، فقال له ابن عوف: فنعطي اخلبيث و�خذ الطي

 رًضا، فإذا قبضته وكان له نية فاهضم ما شئت وخذ أي نقد شئت.ولكن ابتع هبذا ع
وقال سليمان بن بشري: أعطاين األسود بن يزيد دراهم وقال: اشرت يل هبا د�نري، مث اشرتى 
عرفت ابلد�نري دراهم كذا وكذا، قال: فبعتها من رجل، فقبضت الد�نري وطلبت يف السوق حىت 

 منه ابلدراهم اليت أردت، فذكرت ذلك لألسود، فلم ير به أبًسا.السعر، فرجعت إىل بيعي فبعتها 
وقال ابن عبد الرب: وإمنا سكت من سكت من الرواة يف هذا احلديث عن ذكر فسخ البيع الذي 

بدَّ من ابعه العامل، فألنه معروف يف األصول، ألن ما ورد التحرمي به مل جيز العقد عليه، وال 
 ».َفردُّوهُ «ذا احلديث عند مسلم وفيه: فسخه، وقد جاء منصوًصا يف ه

قال: واحتمل أن يكون العامل فعَل هذا على أصل اإلابحة اليت كانوا عليها، مث نزل بعُد التحرُمي. 
 انتهى.

ز : إن بيع الراب جائ-يعين أاب حنيفة-قد تقدم ردُّ هذا القول، ويف احلديث حجة على من يقول 
 صفه من حيث هو راًب، فيسقط الراب أو يصح البيع.على أصله من حيث إنه بيع ممنوع بو 

 قال القرطيب: ولو كان على ما ذكر لفسخ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الصفقة بردِّ الز�دة على الصاع.
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ب وإقرارهم عليه دليل على أن قال ابن اجلوزي: ويف التخيري له َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم التمر الطي
 النفس يرفق

تزهدين من محلهم على أنفسهم ما ال تطيق جهًال منهم جهَّال املهبا حلقِّها، وهو عكس ما يصنعه 
 ابلسُّنة.

 (اَبُب َمْن اَبَع َخنًْال َقْد أُبَِّرْت، أْو َأْرًضا َمْزُروَعًة َأْو إبَِِجارٍَة)
ْعُت ابنَ  قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَالَ  - 2203 َراِهيُم: َأْخبَـَرَ� ِهَشاٌم، أخبَـَرَ� ابُن ُجَرْيٍج، مسَِ َأِيب  ِيل ِإبـْ



َا َخنٍْل بِيَعْت َقْد أُبَِّرْت َملْ يُْذَكِر الثََّمُر، فَالثَّ  َمُر لِلَِّذي أَبـََّرَها، ُمَلْيَكَة، ُخيِْربُ َعْن َ�ِفٍع، َمْوَىل ابِن ُعَمَر: َأميُّ
 ]2203ُد َواحلَْرُث، َمسَّى َلُه َ�ِفٌع َهُؤَالِء الثََّالَث. [خ وََكَذِلَك الَعبْ 

و ابن يوسف بن يزيد بن زاذان الفراء، وقد تقدم من قول البخاري عن شيوخه: إبراهيم هذا ه
 هذه الصنعة أخذها منهم يف حال املذاكرة.

، عْن عبد هللا أن رسول ِهللا َصلَّى َحدَّثَنا عبد هللا بن يُوُسَف، أْخبَـَرَ� َماِلٌك َعْن َ�ِفعٍ  – 2204
َتاعُ َمْن اَبَع خنَْ «ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل:  [خ ». ًال َقْد أُبَِّرْت فـََثَمُرَها ِلْلَباِئِع، إالَّ َأْن َيْشَرتَِط املُبـْ

2204[ 
قال أبو العباس الطرقي: الصحيح من رواية �فع ما اقتصر عليه يف هذا احلديث من التأبري 

َتاَع َعْبًدا َولُه َماٌل َفَمالُُه لْلَبائِ «يعين -ة، قال: وحديث العبد خاص ِع إالَّ َأْن يْشَرتَط وَمِن ابـْ
َتاعُ  يذكره عن ابن عمر عن عمر موقوفًا، قال: وقد رواه عن �فٍع عبُد ربِّه بُن سعيد  -» اْلُمبـْ

، فجمعا بني احلديثني مثل رواية سامل وعكرمة بن خالد، فإ�ما رو� احلديثني عن  وُبَكْري بن األشجِّ
 ابن عمر عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
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وما روى النسائي حديث هالل بن العالء عن أبيه، عن حممد بن مسلمة، عن ابن إسحاق، عن 
ل: هذا التأبري والعبد، قا�فع، عن ابن عمر، عن عمر عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حبديث 

وقال عبد ربه بن سعيد لشعبة: ال  -يعين عن عمر موقوفًا-ب: حديث ابنه خطأ، والصوا
أعلمهما إال عن النيب ومل يشك. وقال الدَّارَُقْطين: رواه سفيان بن حسني عن الزهري، عن سامل، 

، ن ابن عمر، عن النيبعن أبيه، عن عمر، عن النيب، قال غريه: يرويه عن الزهري، عن سامل، ع
 ، ورواه �فع فخالف ساملًا، فجعله عن ابن عمر عن عمرال يذكر فيه عمر

من قوله، ووهم ابن معاوية فرواه عن عبيد هللا عن �فع عن ابن عمر عن عمر عن النيب، 
 والصواب: عن عبيد هللا عن �فع عن ابن عمر عن عمر.

مد بن عبيد هللا، عث بن َسوَّاد، وحموابن أيب ليلى، وأشقوله: (ُهَو الصَِّحيح) ورواه ابن إسحاق، 
وسليمان بن موسى، ومحيد األعرج، ويزيد بن سنان، وعبد ربه بن سعيد، عن �فع عن ابن عمر 

 عن النيب ابلقصتني مجيًعا.
قال: وومهوا فيه على �فع، وروى القصتني مجيًعا مرفوعني الثوري عن عبيد هللا بن عيسى، عن 

هري، قال: ورواه قتيبة عن الثوري عن عبد فيان عن عمر عن الز ن سامل عن أبيه، وسالزهري ع
هللا بن دينار عن ابن عمر عن النيب، ومل يتابع عن ابن دينار، وذكره البخاري أيًضا يف ابب الرجل 



لبائع  يكون له ممر أو شرب يف حائط أو خنل، فَقاَل ابُن َبطَّاٍل: أراد البخاري أن النيب َلمَّا جعل
 احلائط للسقية وتعهده، ومل َجيُز ملشرتي األصول أن مينعه املمر املؤبرة أن يدخل إىلأصول النخل 

إليها، وكذا صاحب العرية جيوز له أن يدخل لعريته لسقيها أو إصالحها، وال خالف يف هذا بني 
 الفقهاء.

عبد، واختلفا يف قصة ال وقال أبو عمر: اتفق �فع وسامل عن ابن عمر مرفوًعا يف قصة النخل،
 وقفها �فع على عمر بن اخلطاب.رفعها سامل، و 

 قوله: (َوُهَو َأَحُد اَألحاِديِث اَألربـََعِة اليت اخَتلَف فيها �ِفٌع َوَسامل).
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وقال الَقزَّاُز: من رواه يشرتط بغري هاء، أجاز اشرتاط بعض الثمرة، ومن رواه ابهلاء ال جيوز 
  مال العبد ابهلاء وبغريها.اشرتاط الكل، قال: وكذلك وقع يف

اَل ابُن َبطَّاٍل: أخذ بظاهر هذا احلديث مالك والليث والشافعي وأمحد وإسحاق فقالوا: من وقَ 
ابع خنًال قد أُبِّرت ومل يشرتط مثرته املبتاع، فالثمرة للبائع، وهي يف النخل مرتوكة إىل اجلذاذ، 

رة دون ي من املاء، وكذلك إذا ابع الثموعلى البائع السقي، وعلى املشرتي ختليته وما يكف
 األصل فعلى البائع السقُي.

وقال أبو حنيفة: سواء أُبِّر أو مل يـَُؤبَّر هو للبائع، وللمشرتي أن يطالبه بقلعها عن النخل يف 
احلال، وال يلزمه أن يصرب إىل اجلذاذ، فإن اشرتط البائع يف البيع ترك الثمر إىل اجلذاذ فالبيع 

 فاسد.
مل تـَُؤبَّر حىت تناهت وصارت بـََلًحا أو ُبْسًرا فبيع الثمرة ال جوا ابإلمجاع على أن الثمرة لو واحت

يدخل فيه، فعلمنا أن املعىن يف ذكر اِإلاَبر ظهور الثمرة خاصة، إذ ال فائدة لذكر اإلابر غري 
تاع، فللمشرتي ذلك، ومل يفرقوا بني اإلابر وغريه، قالوا: وقد تقرر أن من ابع دارًا له فيها م

 ن الدار يف احلال.املطالبة بنقله م
قال القرطيب: ويقال: أبَرُت النخلة آبُرها بكسر الباء وضمها، فهي مأبورة، كقوَّمت الشيء تقوميًا 
فهو مقوَّم، وإابر كل مثر حبسبه، ومبا جرت عادهتم فيه مبا ينبت مثَره ويعقده، وقد يعرب ابلتأبري عن 

 قادها وإن مل يفعل فيها شيًئا.ظهور الثمرة وعن انع
وقال النووي: أبَرتُه آبـُُره أبًرا ابلتخفيف كأكلته آُكُله أكًال، وأبَّرته ابلتشديد أؤبِّره أتبريًا كعلَّمته 

أعلَّمه تعليًما، واإلابر: هو شق طلع النخلة، سواء ُخطَّ فيه أم ال، ولو أتبرت بنفسها، أي: 
َلَة » الكامل«برة بفعل اآلدمي، ويف تشققت، فحكمها يف البيع حكم املؤ  للمربد: ملا غزا أبو ُجبَـيـْ



املدينة، كان مالك بن العجالن نظر فيه من مثرة طيبة فقال: إنه تقرر علينا مثر هذه النخلة 
 فأبرهتا، فحديث فلما جاء مالك ووجدها كذلك قال:
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 جددُت َجَىن خنليت ظاملًا وكان الثمار ملن قد أبـَرْ 
 ه هبذا احلديث يعين به.ا قدم النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم املدينة أطرفو فلم

 َرِة)(ابُب بَيِع املَخاضَ 
ذكر فيه حديث إسحاق عن أنس: (نـََهى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعِن  - 2207

وزعم اإلمساعيلي أن يف بعض  املَُحاقـََلِة، َواملَُخاَضَرِة ... ) احلديث، وهو من أفراد البخاري،
 واملخاضرةُ «الروا�ت: 

 ]2207[خ ». قبَل أن يشتدَّ ويفرك منه بيُع الثََّماِر قبَل أْن تطعَم، وبيُع الزَّرعِ 
قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وأمجعوا أنه ال جيوز بيع الزرع أخضر إال القصيل ألكل الدواب، وأمجعوا أنه جيوز 

األرض كالفجل والُكرَّاِث والبصل واللفت وشبهه، فأجاز شراءها مالك بيع البقول إذا قُِلَعْت من 
 مان عنده أن يكون ما يقطع منه ليس بفساد.وقال: إذا استقل ورقه وأمن، واأل

 وقال أبو حنيفة: بيع النبت املغيب يف األرض جائز، وهو ابخليار إذا رآه.
 لغرر.وقال الشافعي: ال جيوز بيع ما ال يُرى، وهو عندي بيع ا

 (ابُب بَيعِ اجلُمَّاِر َوَأكِلِه)
لَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َوُهَو �َُْكُل ُمجَّارًا، فـََقاَل: ذكَر َحديَث ابِن ُعَمَر: ُكْنُت ِعْنَد النيبِّ صَ  - 2209

ِهَي « َأْحَدثـُُهْم، قَاَل: فََأَرْدُت َأْن َأُقوَل: النَّْخَلُة، فَِإَذا َأ�َ » ِمَن الشََّجِر َشَجَرٌة َكالرَُّجِل املُْؤِمنِ «
 ]2209[خ ». النَّْخَلةُ 

ل على بيع اجلُّمار ِإالَّ اِبْلِقَياِس على أكله، إْذ يدلُّ على أَنه قال ابن املنري: لَْيَس ِيف احلَِديث َما يد
يتخّيل ألحد ِفيِه  ُمَباح، واستغرب الشَّارِح ذكره لبيع اجلُّمار بَِناء ِمْنُه على أَنه جممع َعَلْيِه، َوأَنه َال 

حترًجا من أكل َغريه مما مل  اْلَمْنع. َوقد َوقع ِيف عصر� لبَـْعضِهم ِإْنَكار على من مجََّر َخنَله ليأكله
 َيْصُف من الشُّبهة َونسبه إلضاعة املَال، َوذهل َعن َكونه حفظ َماله ِمبَاِله.
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إظهار  لََّم حبضرة القوم يرد على من كره من أهل العلمقال ابن التني: وَأْكُلُه َصلَّى هللاُ عليِه وسَ 
 األكل، وقال: ينبغي أن ُخيفى مدخله ما ُخيفى خمرجه.

نَـُهْم ِيف البُـُيوِع َواِإلَجارَِة َواِملْكَياِل َوالَوزْ  ِن، (اَبُب َمْن َأْجَرى َأْمَر اَألْمَصاِر َعَلى َما يـَتَـَعارَُفوَن بـَيـْ
 اهِتِْم َوَمَذاِهِبِهُم املَْشُهورَِة)َوُسنَِّتِهم َعَلى نِيَّ 

َوقَاَل تـََعاَىل: {َوَمْن َكاَن َفِقريًا فـَْلَيْأُكْل ». ْلَمْعُروفِ ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك ابِ «َوقَاَل النَِّيبُّ ِهلِْنٍد: 
 ].6اِبْلَمْعُروِف} [النساء: 

 ة يذكر يف هذا الباب نًصا.التعليق األول ُرِوَي مسنًدا عنده بعد، وتفسري اآلية الكرمي
ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  مث ذكر حديث عائشة قَاَلْت: قَاَلَت ِهْنٌد ُأمُّ ُمَعاِويََة لَرُسولِ  - 2211

ُنوِك َما ُخِذي أَْنِت َوبَـ «ِإنَّ َأاَب ُسْفَياَن رَُجٌل َشِحيٌح، فـََهْل َعَليَّ ُجَناٌح َأْن آُخَذ ِمْن َمالِِه ِسرًّا؟ قَاَل: 
 ]2211[خ ». َيْكِفيِك اِبْلَمْعُروفِ 

َبَة احلجَّام, وقال: (قاَل َعبُد الَوهَّ  اِب َعن أَيُّوَب َعن ُحمَمٍَّد: َال أَبَس الَعَشَرُة وذكر حديث أيب طَيـْ
 أبََِحَد َعَشَر، َوَ�ُخُذ لِلنـََّفَقِة ِرًحبا).

العتماد على العرف، وأنه يقضي به على قال ابن املنري: مقصود البخاري هبذه الرتمجة إثبات ا
أَبَس الَعَشَرُة أبََِحَد ظواهر األلفاظ، وترد إىل ما خالف الظواهر من العرف، وهلذا ساق: (َال 

َعَشَر) أي: ال أبس أن يبيعه سلعة مراحبة العشرة أبحد عشر, وظاهره: أن ربح العشرة أحد 
ه أن للعشرة دينارًا رًحبا, فيقضى ابلعرف عشر، فتكون اجلملة أحًدا وعشرين, ولكن العرف في

فاالعتماد عليه مطلًقا أوىل, على ظاهر اللفظ, فإذا صحَّ االعتماد على العرف معارًضا ابلظاهر، 
ووجه دخول حديث أيب طيبة يف الرتمجة: أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مل يعارضه اعتماًدا على العرف 

 يف مثله.
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(َوَ�ُخُذ لِلنـََّفَقِة ِرًحبا) إن أراد نفقة نفسه، فمذهب مالك أ�ا ال حتسب وال  تني وقوله:قال ابن ال
وحيسب هلا ربح، فهو خالف مالك على   حيسب هلا ربح، وإن أراد نفقة الرقيق فتجب عند مالك

تمل كل حال إال أن يريد أنه بنيَّ ذلك، أو كانت عندهم عادة، فتحتاج بيان هذه النفقة، ألنه حي
أن تكون كثرية أو قليلة، ويف أكثر ما يف الباب دليل بوب عليه أن العادة تقوم عند عدم الشرط 

 اعتبار بذلك. ه، وقال الشافعي: الَمقاَمه وهو مذهب مالك وغري 
 قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وقوله: (�َُْخُذ للَعَشَرِة أبََِحَد َعَشَر) يعين: لكل عشرة من رأس املال دينار.

اختلف العلماء يف ذلك، فأجازه قوم وكرهه آخرون، وممن كرهه ابن عباس، وابن عمر،  وقد



 محد: البيع مردود.ومسروق، واحلسن وبه قال أمحد وإسحاق، قال أ
 جازه سعيد ابن املسيَّب والنخعي وهو قول مالك والثوري والكوفيني واألوزاعي.وأ

 ن الثمن معلوم، والربح معلوم.وحجة منكره: ألنه بيع جمهول، وحجة من أجازه: أب
وأصل هذا الباب بيع الصربة كل قفيز بدرهم، وال يعلم مقدار ما يف الصربة من الطعام، فأجازه 

من قال: ال يلزم إال القفيز الواحد، وعن مالك: ال �خذ يف املراحبة  م وأابه آخرون، ومنهمقو 
رقيق، وال كراء البيت، وإمنا حيسب هذا يف أجر السمسار وال أجر الشدِّ والطَّي وال النفقة على ال

أرحبه  أصل املال، وال حيسب له ربح، وأما كراء البز فيحسب له الربح، ألنه ال بد منه، فإن
ا ال أتثري له جاز إذا رضي بذلك، وقال أبو حنيفة: حيسب يف املراحبة أجرة املشرتي على م
 القصارة، وكراء
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قام علي بكذا، يقوم عند عدم الشرط الرقيق وكسوهتم، ويقول: البيت، والسمسرة، ونفقة 
اعة من أصحابه مقامه، فهو مذهب مالك وغريه، وقال الشافعي: ال اعتبار بذلك، واستدلَّ مج

على جواز القضاء على الغائب يف حقوق اآلدميني ال حقوق رب العاملني، وكأنه غري جيد، أل�ا  
ا هبا، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائًبا عن البلد كانت مبكة، وكان أبو سفيان حاضرً 

 ذي من ماله ابملعروف.أو مسترتًا ال يقدر على اخلروج، وإمنا هو إفتاء، فإنه إن صحَّ ما قُلِت فخ
وفيه داللة أن املرأة ال أتخذ من مال زوجها شيًئا بغري إذنه قلَّ أو كثر، أال ترى أنه ملا سألته قال 

 ستثىن فقال: إال ابملعروف.هلا: ال، مث ا
يكٌ «وقوهلا يف رواية أخرى:  قال أبو موسى املديين: بكسر امليم وتشديد السني، وقال ابُن » ِمسِّ

: كذا ضبطه أكثر احملدثني، ورواه املتقنون بفتح امليم وختفيف السني وكسرها، كذا عند قـُْرُقولٍ 
يبىن منه فعل، إمنا يُبىن من الثالثي,  املستملي وأيب حبر، وكذا ذكر أهل اللغة، ألن أمسك ال

وذكر السَُّهيلي أن أاب سفيان كان حاضًرا عند سؤاهلا، فقال هلا: أنت يف حل مما أخذت، وهذا 
 يوضح لك أنه ليس قضاء على غائب.

ثـََنا ابن ُمنَْريٍ، أْخبَـَرَ� ِهَشاٌم، وَحدََّثِين ُحمَمٌَّد قَالَ  – 2212 ْعُت ُعْثَماَن ْبَن َحدََّثِين ِإْسَحاُق، حدَّ : مسَِ
َع َعاِئَشَة تـَُقوُل: {َوَمْن   ْعُت ِهَشاَم ْبَن ُعْرَوَة ُحيَدُِّث َعْن أَبِيِه، مسَِ َكاَن َغِنيًّا فـَْلَيْستَـْعِفْف فـَْرَقٍد، مسَِ

ْلَيْأُكْل اِبْلَمْعُروِف} [النساء:  ِذي يقوُم َعَلْيِه َوُيْصِلُح ] أُْنزَِلْت ِيف َواِيل الَيِتيِم الَّ 6َوَمْن َكاَن َفِقريًا فـَ
 ]2212ِيف َماِلِه، إْن َكاَن َفِقريًا َأَكَل ِمْنُه اِبْلَمْعُروِف. [خ 
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ثـََنا ابن منري، وَلمَّا استخرج  هذا احلديث أخرجه يف التفسري فقال: َحدَّثَنا إسحاق بن منصور, حدَّ
يعين -يم عن ابن منري قال: رواه راهأبو نعيم هذا احلديث يف التفسري من طريق إسحاق بن إب

 عن إسحاق بن منصور, عن ابن منري. -البخاري
وقوله: (ابُب بَيِع الشَّريِك ِمن َشريِكِه) قَاَل ابُن َبطَّاٍل: بيع الشريك من شريكه يف كل شيء 

مشاع جائز, وهو كبيعه من األجنيب، فإن ابعه من األجنيب فللشريك الشفعة لعلة اإلشاعة، قال 
اري يف ابب بيع األرض والدور: ورواه عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري, عبد الرمحن هذا لبخا

 ... مدين نزل البصرة.
 وقوله: (قاَل َعْبُد الرَّزَّاِق: ِيف ُكلِّ َماٍل).

 ».يف كلِّ ماٍل يـُْقَسمُ «عن عبد الرزاق بلفظ: » مسنده«ورواه أمحد بن حنبل يف 
ِيف اْألَْمَواِل َما َملْ يـُْقَسْم، فَِإَذا ُقِسَمِت اْحلُُدوُد، َوَعَرَف «فقال: نه ورواُه إسحاق بن إبراهيم ع
 ».النَّاُس ُحُقوقـَُهْم َفَال ُشْفَعةَ 

ًئا ِلَغْريِِه بَِغْريِ ِإْذنِِه فـََرِضَي)  (اَبٌب ِإَذا اْشتَـَرى َشيـْ
 ]2215[خ  .ذكر حديث ابن عمر عن الثالثة الذين ُسدَّ عليهم الغار مطوًَّال  - 2215

قوله: (آَواُهم) ويف رواية: <فََأَووا> هو بقصر اهلمزة, وجيوز مدُّها, أي: انضموا إىل الغار, 
 وجعلوه هلم مأوى.

وقول بعضهم: (اْدُعوا ِبَصاِلِح َأْعَماِلُكْم) استدلَّ به من يقول: ُيْسَتحب لإلنسان أن يدعو هللا 
 ات األولياء والصاحلني.رامتعاىل بصاحل عمله ويتوسل به، وفيه إثبات ك

.  وقوله: (ال َأغِبُق) من الغُبوق, وهو اسم للشراب اْلُمَعدِّ للعشيِّ
وقوله: (َدْأيب َوَدْأبـَُهما) أي: شأين وشأ�ما، قال الفراء: أصله ِمن دأبُت، إال أن العرب حوَّلت 

 معناه إىل الشأن.
ل اهلمزة بعد األلف, ومها لغتان وقراءاتن, وهو جيعوقوله: (فَنَأى يب َطَلُب الشََّجِر َيوًما) منهم من 

 البعد. أي: بعد يب طلب الشجر اليت ترعاها اإلبل.

 وقوله: (َملْ َأرُْح) هو من الرواح، وهو ما بعد الزَّوال.
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 .وقوله: (يـََتَضاَغوَن) أي: يضجُّون من اجلوع، والضَُّغاُء ممدود مضموم األول: َصوت الذِّلة والفاقة
الفاء، وزعم ابن التني أنه ضبط يف أكثر  وقوله: (فَافُرج) بضم الراء (َعنَّا فـُْرَجًة) هي بضم



 أنه يكسر.»: الصحاح«األمهات (فَافْـُرْج) بضم الراء، وذكر صاحب 
 فـَْرُق َأُرزٍّ).«وذكر البخاري هنا: بـ (فـَْرٍق ِمْن ُذرٍَة) وقال يف املزارعة: 

وبه استدل احلنفيون وغريهم شتَـَريُت ِمنُه بـََقًرا َورَاِعيَها) هو موضع الرتمجة, قوله: (فـََزرَعُت َحىتَّ ا
ممن جييز بيع اإلنسان مال غريه والتصرف فيه بغري إذن مالكه إذا أجازه املالك بعد ذلك, 

َرُه َحىتَّ َكثـَُرْت وموضع الداللة قوله: (فـََلم َأزرَعُه َحىتَّ َمجَعُت ِمنُه بـََقًرا) ويف رواية: <فـََثمَّْرُت َأجْ 
 ِمْنُه اَألْمواُل>. انتهى.

عي أن يقول هذا إخبار عن شرع من قبلنا, وهل هو شرع لنا؟ فيه خالف عند احملققني، للشاف
 وقَاَل اخلَطَّاِيبُّ: استدلَّ به أمحد على أن املستودع إذا اجتَر يف مال الوديعة

يدل على ما قال, وذلك أن صاحب الَفَرق  وربح أن الربح إمنا يكون لرب امللك, قال: وهذا ال
وتقرب به إىل هللا جل وعز. وقد قال: إنه اشرتى بقًرا, وهو تصرف منه يف أمر مل  إمنا تربع بفعله

يوكله به, فال يستحق عليه رًحبا, واألشبه معناه أنه قد يتصدق هبذا املال على األجري بعد أن اجتر 
 فيه وَأْمنَاه.

إذا خالف رب  الفقهاء يف املستودَع إذا اجتر مبال الوديعة, واملضارب والذي ذهب إليه أكثر
املال فربح أن ليس لصاحب املال من الربح شيء وعند أيب حنيفة املضارب ضامن رأس املال، 
والربح له ويتصدق به والوضيعة عليه, وقال الشافعي: إن كان اشرتى السلعة بعني املال فالبيع 

 نه فالسلعة ملك املشرتي وهو ضامن للمال.ابطل, وإن كان بغري عي
 طَّاٍل: وأما من اجتر يف مال غريه:وقَاَل ابُن بَ 

)1/205( 

 

فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا ردَّ رأس املال إىل صاحبه، سواء كان غاصًبا للمال أو كان 
يوسف،  وزاعي وأيبوديعًة عندهم تعدً� فيه، هذا قول عطاء ومالك والليث والثوري واأل

 حبَّ مالك والثوري واألوزاعي تنزهه عنه ويتصدق به.واست
وقالت طائفة: يرد املال ويتصدق ابلربح كله، وال يطيب له منه شيء، هذا قول أيب حنيفة وحممد 

 بن احلسن وزفر.
به وقالت طائفة: الربح لرب املال، وهو ضامن ملا تعدَّى فيه، وهو قول ابن عمر وأيب قالبة و 

 وإسحاق. قال أمحد
 اَل ابُن َبطَّاٍل: وأصح هذه األقوال قول من قال: إن الربح للغاصب واملتعدي, وهللا أعلم.قَ 

َراِء َوالبَـْيِع َمَع املُْشرِِكَني َوَأْهِل احلَْرِب)  (اَبُب الشِّ



ثـََنا ُمْعَتِمٌر، عْن أَبِيِه، عْن َأِيب عُ  - 2216 ثـََنا أبو النـُّْعَماِن، حدَّ ن ْبِن َأِيب ْن عبد الرمحْثَماَن، عحدَّ
ُكنَّا َمَع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َفَجاَء رَُجٌل ُمْشِرٌك ُمْشَعانٌّ َطوِيٌل ِبَغَنٍم َيُسوقـَُها، «َبْكٍر، قَاَل: 

ًعا َأْم َعِطيًَّة  ْيٌع، فَاْشتَـَرى الَ، َبْل بَـ ؟ قَاَل: -َأوقَاَل: َأم ِهَبةً -فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: بـَيـْ
 ِمْنهُ 
 ]2216[خ ». َشاةً 

ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ ِمَئًة َوَثالثَني رَُجًال، فـََقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َهْل َمَع َأَحٍد «ويف موضع آخر: 
احلديث, وفيه: ». ُجلٌ  َجاَء رَ ُعِجَن، مثَُّ ِمْنُكْم َطَعاٌم؟ فَِإَذا َمَع رَُجٍل َصاٌع ِمْن َطَعاٍم َأْو َحنُْوُه، فَـ 

ى هللاُ عليِه (َفُصِنَعْت، َوَأَمَر ِبَسَواِد الَبْطِن ُيْشَوى، َواْميُ ِهللا، َما يف الثَّالَِثَني َواِملَئة ِإالَّ وَقْد َحزَّ َلُه َصلَّ 
ُه، َوإِ وَسلََّم ُحزًَّة ِمْن َسَواِد َبْطِنَها، إْن َكاَن َشاِهًدا َأْعطَاَها إِ  ائًِبا َخَبَأَها َلُه، َوَجَعَل ِمنَها ْن َكاَن غَ �َّ

 َقْصَعتَـْنيِ، َوَأَكُلوا َأْمجَُعوَن َوَشِبْعَنا، َوَفَضَل ِيف الَقْصَعتَـْنيِ َفَحَمْلناُه َعَلى الَبِعِري).
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 قال أبو عبد هللا: (ُمْشَعانٌّ) طويل جًدا فوق الطول.
ل كالمه عائد على الرجل أو على شعره، والذي رأيت عند كالم البخاري مل يِنبْ منه مراده, ه

 عن األصمعي: َشْعر ُمْشَعانٌّ بتشديد النون: منتفٌش.» املوعب«ذكره ابُن التـَّيَّاينّ يف  اللغويني ما
وأخربين جويرية قال: خرج الوليد وهو مشعان الرأس وهو يقول: هلك احلجاج وقرة بن شريك 

َناً� وهو الثائر املتفرق، ويف ويتفجع عليهما، واْشَعانَّ  عرب: تقول ال»: التهذيب«الشعر اْشِعيـْ
رأيت فالً� مشعان الرأس إذا رأيته شعثًا منتفش الرأس ُمغربًّا، وروى عمرو عن أبيه: أشعن الرجل 

رأيت شعر فالن مشعاً� إذا رأيته جافًّا طائر »: اجلامع«إذا �َصى عدوه فاشعانَّ شعره، ويف 
 ارَّ.ن املستملي: هو البعيد العهد ابلدهن، وقال ابن التني: هو مثُل امحَْ الشعر، وع

 و (َسواُد الَبطِن) قال ابُن قـُْرُقوٍل: قيل: هو الكبد خاصة، وقيل: حشوة البطن كلها.
) قطع، واحلُزَُّة بضم احلاء: القطعة.  و (َحزَّ

يه رأفُته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابحلاضرين وهذا احلديث من أعالم نبوته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وف
 ، وهو رد على جهلة املتصوفة حيث يقولون: من غاب فات نصيبه.وتفقد الغائبني

 قَاَل اخلَطَّاِيبُّ: فيه ثبوت ملك الكافر على ما يف يده.
 عليِه وَسلََّم ويف قوله: (َأْم ِهَبًة) دليل على قبول اهلدية من املشرك لو َوَهب، وقد قال َصلَّى هللاُ 

يريد عطاءهم، قال أبو » ِإ�َّ َال نقبُل زََبَد اْلُمْشرِكنيَ «ِلِعَياِض بِن ِمحَار حني أهدى له يف شركه: 
 سليمان: يشبه أن يكون ذاك منسوًخا، ألنَُّه قد قبل هدية غري واحد من أهل



زاعم أن بني هدا� أهل الشرك  الشرك، أهدى له اْلُمَقْوَقُس وُأَكْيَدُر دومة، قال: إال أن يزعم
 مه.وهدا� أهل الكتاب فرقًا. انتهى كال

 وفيه نظر يف مواضع:
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األول: قوله: إال أن يزعم زاعم أن بني هدا� أهل الشرك وهدا� أهل الكتاب فرقًا، ردَّه قول عبد 
 يع؟).(أهدية أم ب وقد قال له: الرمحن يف نفس هذا احلديث: إنَّ َهَذا الرجَل كاَن مشرًكا،

الثاين: هدية ُأَكْيدر كانت قبل إسالم عبد الرمحن بن أيب بكر راوي هذا احلديث، ألن إسالمه  
كان يف هدنة احلديبية، وذلك يف سنة سبع، وهدية ُأَكْيدر كانت بعد وفاة سعد بن معاذ، ذكر 

ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُجبًَّة  ِإَىل َنِيبِّ َة َأْهَدى ِإنَّ ُأَكْيِدَر ُدومَ «البخاري ... عْن أنِس بِن مالٍك: 
َوالَِّذي نـَْفسي بَِيِدِه، َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِيف اجلَنَِّة َأْحَسُن «مْن ُسْنُدٍس، فـََعِجَب النَّاُس، فـََقاَل: 

ن إسحاق سنة قبة، وعند ابوسعد تويف بعد غزوة بين قريظة سنة أربع يف قول ابن ع» ِمْن َهَذه
مخس، وأ�ًّ ما كان فهو قبل إسالم عبد الرمحن، وبعث حاطب بن أيب بلتعة إىل املقوقس يف سنة 

، ذكره ابُن َمْنَده وغريه، فدلَّ أنه قبل هذا احلديث.  ستٍّ
الثالث: لقائل يقول: إن هذين اللذين قبل منهما هديتهما ليسا سوقة، إمنا مها ملكان، وبينهما 

هديتهما أتلًُّفا، ألنه لو ردَّ هديتهما حلصل منهما من ذلك بعض  فرقان، فقبولوبني السوقة 
الشيء، وكذا يقال يف هدية كسرى املذكورة يف كتاب احلريب من حديث ثـَُوْيِر بِن أيب فَاِخَتة عن 

ما بُِعَث أبيه عن علي، وردَّ هدية عياض بن محار، وكان بينه وبني النيب معرفة قبل البعثة، فل
هديته، وكذا ذو اجلَْوَشن، ملا فرغ النيب من بدر أهدى له فرًسا فلم يقبلها، وكذا دى له فردَّ أه

ُمَالعُب اَألِسنَِّة، حني رد هديته. ذكر األولني أمحد واألخري احلريب كلهم كانوا سوقة ليسوا ملوًكا، 
 ي ذكر�ه.وأهدى له ملك أيلة وفروة اجلذامي فقبلها، وهي من الباب الذ

فيما رويناه عنه يف كتاب أكيدر ملا ذكر�ه، قيل: إن » كتاب األموال«يد يف د ذكر أبو عبوق
 سيد�
 %245ص  3%ج 
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رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إمنا قبل هدية أيب سفيان بن حرب، أل�ا كانت يف مدة اهلدنة 
وأقر بنبوته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ومل  ًبابينهما، وكذا املقوقس إمنا قبل هديته، ألنه أكرم حاط

يؤيسه من إسالمه، وقبول هدية األكيدر، ألن خالًدا قدم به، فحقن َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم دمه 
وصاحله على اجلزية، ألنه كان نصرانًيا مث خلى سبيله، يعين: فأهدى، وكذا ملك أيلة ملا أهدى  

حرهم، وهذا كله يرجع إىل أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان ال يقبل بب كان كساه النيب برًدا وكتب له
.  هدية إال من كتايبٍّ

الرابع: نقول: قَبوله هديتهم، ألنه يثيبهم عليها كما أسلفناه، وقبوله هذا املشرك أيًضا ذلك 
 أتنيًسا له، وألن يثيبه أبكثر مما أهدى.

ي عن علي: أنه كان يوجب ردَّه إىل بيت املال، وإليه فرو وقد اختلف الناس فيما يـُْهَدى لألئمة، 
 ذهب أبو حنيفة، وقال أبو يوسف: ما َأْهَدى إليه أهل احلرب فهو له دون بيت املال.

قال أبو سليمان: وأما ما يـُْهَدى لسيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم خاصة فهو يف ذلك 
تصه يف أموال أهل احلرب خباصية مل تكن لغريه قال تعاىل: اخ خبالف الناس، ألن هللا جلَّ وعزَّ 

]، بعد قوله: {َما َأفَاَء ُهللا َعَلى َرُسوِلِه} 6{َوَلِكنَّ َهللا ُيَسلُِّط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيَشاُء} [احلشر: 
]، فسبيل ما تصل إليه يده من أمواهلم على جهة اهلدية والصلح سبيل الفيء يضعه 7[احلشر: 

 راه هللا، فأما املسلمون إذا أهدوا إليه فكان من سجيته أال يردها بل يثيبهم.ث أحي
وفيه أن ابتياع األشياء من اجملهول الذي ال يـُْعَرُف جائٌز حىت يطَّلع على ما يلزم التورع عنه، أو 
يوجب ترك مبايعته لغصب أو سرقة وشبههما، قال ابن املنذر: من كان بيده شيء فظاهره أنه 

 ، وال يلزم املشرتي أن يعلم حقيقة ملكه.لكهما
 واختلف العلماء يف مبايعة َمِن الغالُب على ماِله احلراُم وقبول هديته وجائزته:
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فرخصت فيه طائفة، فكان احلسن بن أيب احلسن ال يرى أبًسا أن �كل الرجل من طعام الَعشَّار 
راين، وقد أخرب جل وعز أن ىل طعام اليهودي والنصوالصرَّاف والعامل، ويقول: قد أحل هللا تعا
 اليهود أكَّالون للسحت، قال احلسن: ما مل

 يعرفوا شيًئا منه حراًما، يعين: معيـًَّنا.
وعن الزهري ومكحول: إذا كان املال فيه حرام وحالل فال أبس أن يؤكل منه، إمنا يكره من ذلك 

 الشيء الذي يـُْعَرُف بعينه.
 ماله راًب أو كسُبه من حرام، فإن بويع ال يفسخ البيع.أحب مبايعة من أكثُر  وقال الشافعي: ال



 قَاَل ابُن َبطَّاٍل: واملسلم والذمي واحلريب يف هذا سواء.
 وسيأيت ذكره أيًضا إن شاء هللا يف كتاب اهلدية.

 (اَبُب ِشراِء املْمُلوِك ِمَن احلَْريبِّ َوِهَبِتِه َوِعْتِقِه)
 وََكاَن ُحرًّا، َفَظَلُموُه َواَبُعوُه.» َكاِتبْ «وَسلََّم ِلَسْلَماَن:  َصلَّى هللاُ عليهِ  َوقَاَل النَِّيبُّ 

واحلاكم من حديثه عن أيب الفضل احلسن بن » صحيحه«هذا التعليق خرَّجه ابن حبان يف 
َرَة، يعقوب, َحدَّثَنا أبو بكر حيىي بن أيب طالب, َحدَّثَنا علي بن عاصم, َحدَّثَنا حامت بن  أيب َصِغيـْ

اِك ْبِن َحْرٍب, عن زيد بن ُصوحان, فذكره وقال: هذا حديث صحيح عاٍل يف ذكر إسالم عْن ِمسَ 
ُعوا َكَالِمي َمحَُلوِين َحىتَّ أََتوا  سلمان احلديَث، وفيه: َحىتَّ َلِقَيِين رَْكٌب ِمْن َكْلٍب، َفَسأَْلتُـُهْم: فـََلمَّا مسَِ

 ».َكاِتْب َ� َسلَمانُ «ليِه وَسلََّم: النيب َصلَّى ُهللا ع ِبَالَدُهم فـََباُعوين, فقال
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َع َعاِصَم ْبَن  وقال البزار: َأْخبَـَرَ� َعْبُد ِهللا، َحدَّثَنا بكُر بُن ُسَلْيَماَن، َحدَّثَنا حممُد ْبِن ِإْسَحاَق، مسَِ
 نـََفٌر ِمْن َكْلٍب ُجتَّاٌر، مثَُّ َمرَّ ِيب «بَّاٍس احلديَث، وفيه: ْن َحمُْموِد ْبِن لَِبيٍد، َعِن ابِن عَ ُعَمَر ْبِن قـََتاَدَة، عَ 

تـُُهْم فـَُقْلُت َهلُْم: َحتِْمُلوِين ِإَىل َأْرِض اْلَعَرِب َوُأْعِطيُكْم بـََقَراِيت َهِذِه َوُغنَـْيَمِيت َهِذِه، قَاُلوا: نـََعْم، فَ  َأْعطَيـْ
 ِمْن رَُجٍل يـَُهوِديٍّ أُبوقيٍة, فقال  َواِدي اْلُقَرى َظَلُموِين فـََباُعوِين وِين َمَعُهْم َحىتَّ ِإَذا َقِدُموا ِيب َوَمحَلُ 

، فكاتبت صاحيب على ثالث مئة خنلة »َكاِتب َ� َسلَمانُ «رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 أحييها له, وعلى أربعني أوقية، احلديَث.

ان م, وهو عنده من حديث أيب الطفيل عن سلماكم أيًضا ما يدل أنه هو ملَّك رقبته هلوعند احل
َفَمرَّ ِيب َ�ٌس ِمْن َأْهِل َمكََّة َفَسأَْلتُـُهْم عْن رسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، «صحيًحا, وفيه: 

َأُكوَن َعْبًدا لِبَـْعِضُكْم َعَلى  فـََقاَل لِبَـْعِضِهْم: َهْل َلُكْم َأنْ  فـََقاُلوا: نـََعْم، َظَهَر ِفيَنا رَُجٌل يـَْزُعُم أَنَُّه َنِيبٌّ 
، َوَمْن َشاَء ْن َحتِْمُلوِين َعِقَبُه َوُتْطِعُموِين ِمَن اْلِكَسِر، فَِإَذا بـََلْغُتْم ِإَىل ِبَالدُِكْم، َفَمْن َشاَء َأْن يَِبيَع اَبعَ أَ 

ُهْم:َأْن َيْستَـْعِبَد اْستَـْعَبَد، فـََقاَل   رَُجٌل ِمنـْ
 احلديَث.» َلِين ِيف ُبْسَتاٍن َلهُ ا َلُه َحىتَّ أََتى ِيب َمكََّة َفَجعَ َأَ� َفِصْرُت َعْبدً 

أَنَُّه «وعند البخاري: َحدََّثِين احلََسُن قاَل: َحدَّثَنا ُمْعَتِمٌر، قَاَل َأِيب َحدَّثَنا أَبُو ُعْثَماَن، َعْن َسْلَماَن: 
يُّ: وُسيب عمار يت طرف منه يف الفضائل, قَاَل الُبَخارِ وسيأ». َعَشَر، ِمْن َربٍّ ِإَىل َربٍّ  َتَداَوَلُه ِبْضَعة

 وصهيب وبالل. انتهى.
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يعين البخاري أ�م كانوا يف اجلاهلية يسيب بعضهم بعًضا, وميتلكون بذلك, وقد روينا عن سعد أنه 
عن عبد َحدَّثَنا زهري بن حممد  قال: أخرب� أبو عامر العقدي وأبو حذيفة موسى بن مسعود قاال:

ِإّينِ رَُجٌل ِمَن العرِب مَن النَِّمِر ْبِن «قيل عن محزة بن صهيب عن أبيه قال: هللا بن حممد بن ع
 احلديَث.» قَاِسٍط, َوَلِكينِّ ُسِبْيُت، َسبَـْتِين الرُّوُم ُغَالًما َصِغريًا بـَْعَد َأْن َعَقْلُت أهلي َوَعَرْفُت َنَسِيب 

: {َوُهللا َفضَّلَ  لُبَخاِريُّ: قال هللا جلقَاَل ا بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض ِيف الرِّْزِق} اآلية [النحل:  وعزَّ
ك على مماليكهم, فجعل اململوك ال يقوى على 71 ] , قال ابن التني: معناه: أن هللا فضَّل املالَّ

بين آدم, فكيف جتعلون ملك مع مواله, وأعلم أن املالك ال يشرك مملوكه فيما عنده, ومها من 
هلل وبعضه ألصنامكم فتشركون بني هللا وبني األصنام، وأنتم ال  الرزق الذي يرزقكم هللاُ  بعض

 ترضون ذلك مع عبيدكم ألنفسكم؟!
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َرَة قَاَل:  - 2217 َحدَّثَنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َحدَّثَنا أَبُو الزَِّ�ِد َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـْ
َراِهيُم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِبَسارََة، َفَدَخَل هِبَا قـَْريَ «َل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: قَا ًة ِفيَها َهاَجَر ِإبـْ

َراِهيُم اِبْمَرَأٍة ِهَي ِمْن َأْحَسِن النِّ  َساِء، فََأْرَسَل َمِلٌك ِمَن املُُلوِك، َأْو َجبَّاٌر ِمَن اجلََباِبَرِة، َفِقيَل: َدَخَل ِإبـْ
َها فـََقالَ  َراِهيُم َمْن َهِذِه الَِّيت َمَعَك؟ قَاَل: ُأْخِيت، مثَُّ رََجَع ِإلَيـْ : َال ُتَكذِِّيب َحِديِثي، فَِإّينِ ِإلَْيِه: َأْن َ� ِإبـْ

َأْرَسَل هِبَا ِإلَْيِه، فـََقاَمْت َأْخبَـْرتـُُهْم أَنَِّك ُأْخِيت، َوِهللا ِإْن َعَلى اَألْرِض ِمْن ُمْؤِمٍن َغْريِي َوَغْريِك، فَ 
َأْحَصْنُت فـَْرِجي ِإالَّ َعَلى تـََوضََّأْت، مثَُّ َصلَّْت َوقَاَلْت: اللُهمَّ ِإْن ُكْنُت آَمْنُت ِبَك َوِبَرُسوِلَك، وَ 

 َزْوِجي َفَال ُتَسلِّْط َعَليَّ الَكاِفَر،
 ]2217[خ ». قَاَل: فـَُغطَّ َحىتَّ رََكَض ِبرِْجِلهِ 

َرَة: قَاَل  َل فَقاَلْت: اللُهمَّ ِإْن َميُْت يـَُقاُل: ِهَي قـَتَـَلْتُه، فَُأْرسِ «اَألْعَرُج: قَاَل أَبُو َسَلَمَة: قَاَل أَبـُْو ُهَريـْ
يَم، َوَأْعُطوَها اهِ ِيف الثَّانَِيِة، َأْو ِيف الثَّالِثَِة فـََقاَل: َوِهللا َما َأْرَسْلُتْم ِإَيلَّ ِإالَّ َشْيطَاً�، أْرِجُعوَها ِإَىل ِإبـْرَ 
َراِهيَم فـََقاَلْت: َأَشَعْرَت َأنَّ َهللا َكَبَت الَكاِفَر َوَأْخَدَم َولِيدَ   ».ًة؟آَجَر، فـََرَجَعْت ِإَىل ِإبـْ
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(أن إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خرج »: التيجان«ذكر أبو حممد عبد امللك بن هشام يف كتاب 
رجًال, ومبصر ملكها عمرو بن معه من املؤمنني ثالث مئة وعشرون من مدين إىل مصر, وكان 

امرئ القيس بن �بليون بن سبأ، وكان خالَّ إبراهيم َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم لشدة إعجابه به, 



فوشى به خياط كان إبراهيم ميتار منه, فأمر إبدخال إبراهيم وسارة, مث حنَّى إبراهيم وقام إىل سارة, 
َم خارج القصر جعله هللا له كالقارورة الصافية, فرأى امللك إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ فلما صار 

وسارة ومسع كالمهما, فهمَّ عمرو بسارَة ومدَّ يده فيبست, فمدَّ األخرى فكذلك, فلما رأى ذلك  
من بعلي  كفَّ عنها وقال: � سارة أهكذا يصيب الرجال معك؟! فقالت: أ� ممنوعة من اخللق إال

ال له: ال حتدث � إبراهيم نفسك بشيء, فقال: أيها امللك إن هللا جل إبراهيم, فأمر بدخوله وق
وعز جعل قصرك يل كالقارورة, فما خفي عليَّ شيء مما فعلت, فقال امللك: لكما شأن عظيم � 

 إبراهيم).
� إبراهيم ما ينبغي هلذه قال ابن هشام: وكان اخلياط أخرب امللك أبنه رآها تطحن, فقال امللك: 

 نفسها, فأمر له هباجر. أن ختدم
 البن قتيبة: القرية األردن, وامللك صادوق, وكانت هاجر مللك من ملوك القبط.» املعارف«ويف 

وعند الطربي: كانت امرأة ملك من ملوك مصر, فلما قتله أهل عني مشس احتملوها معهم, 
 ن بن علوان أخو الضحاك.وزعم أن امللك الذي أراد سارة امسه سنا

أن سارة هي بنت توبيل بن �حور، وقيل: سارة بنت هاران بن »: الروض«َهيلي يف وذكر السُّ 
 �حور، وقيل: بنت هاران بن اترخ،
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قال: » التفسري«، والنـَّقَّاُش يف »املعارف«وهي بنت أخيه على هذا, وأخت لوط, قاله اْلُعْتِيب يف 
اَش نقض هذا القول فقال يف تفسري ت األخ كان حالًال إذ ذاك، مث إن النـَّقَّ وذلك أن نكاح بن

يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا} [الشورى:  ]: هذا يدل على حترمي 13قوله جلَّ وعز: {َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ
 بنت األخ على لسان نوح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

ه وهو هاران األصغر، إمنا تومهوا أ�ا بنت أخيه، ألن هاران أخو قَاَل السَُّهيلي: وهذا هو احلق, و 
 وكانت هي بنت هاران األكرب وهو عمُّه.

قال ابن اجلوزي: على هذا احلديث إشكال ما زال خيتلج يف صدري، وهو أن يقال: ما معىن 
وجية أسلُم هلا، ألنه إذا توريته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن الزوجة ابألخت، ومعلوم أنَّ ِذْكَرَها ابلز 

ال: زوجنيها، وإذا قال: امرأيت، سكت، هذا إن كان امللك يعمل ابلشرع، فأما قال: هذه أخيت ق
إذا كان كما وصف من َجْورِه فما يبايل أكانت زوجة أو أخًتا، إىل أن وقع يل أن القوم كانوا على 

الذي هو زوجها أحق هبا من  دين اجملوس، ويف دينهم أن األخت إذا كانت زوجة كان أخوها
ليل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أراد أن يستعصم من اجلبار بذكر الشرع الذي يستعمله، غريه، فكان اخل



فإذا هو جبار ال يراعي جانب دينه، قال: واعرتض على هذا أبن الذي جاء مبذهب اجملوس 
 قدميًا ادَّعاُه زرادشت وزاد زرادشت وهو متأخر عن الزمان، فاجلواب: أن ملذهب القوم أصًال 

اٍت ُأَخَر، وقد كان نكاح األخوات جائًزا من زمن آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ويقال: عليه خراف
 إنَّ حرمته كانت على لسان موسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أخَذ أنَّ النيبَّ صَ «قال: ودلَّ على أن دين اجملوس له أصل ما رواه أبو داود: 
 ».ْن َجمُوِس َهَجراجلزيَة م

ومعلوم أن اجلزية ال تؤخذ إال ممن له كتاب أو شبهة كتاب، مث سألت عن هذا بعض علماء أهل 
 الكتاب،
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فقال: كان من مذهب القوم أن من هلا زوج ال جيوز أن تتزوج إال أن يهلك زوجها، فلما علم 
ن كان امللك عادًال فخطبها مين ى ُهللا عليِه وَسلََّم هذا قال: هي أخيت، كأنه قال: إإبراهيم َصلَّ 

أمكنين دفعه، وإن كان ظاملًا ختلصت من القتل، وقيل: إن النفوس أتىب أن يتزوج اإلنسان ابمرأة 
طرده عنها  وزوجها موجود، فعدل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن قوله: زوجيت، ألنه يؤدي إىل قتله أو

 وتكليفه لفراقها.
اجلبار كان من سريته أنه ال يغلب األخ على أخته وال يظلمه فيها،  وقال القرطيب: قيل: إن ذلك

وكان يغلب الزوج على زوجته، وعلى هذا يدل مساق احلديث، وإال فما الفرق بينهما يف حق 
ص من الظلمة، بل نقول: إنه إذا مل جبار ظامل؟! وهذا من ابب املعاريض اجلائزة واحلَِيِل من التخل

إال ابلكذب الصراح جاز له أن يكذب، وقد جيب يف بعض الصور يتخلص رجل من الظلمة 
 ابالتفاق لكونه ينجي نبيًّا أو وليًّا ممن يريد قتله، أو جناة املسلمني من عدوهم، انتهى.

 الذي ذكر�ه من عند ابن هشام يرد هذا كله فينظر.
ه ابلضم، كذا يف بعض ) قال ابن التني: ضبط يف بعض األصول بفتح الغني، وصوابوقوهلا: (فـََغطَّ 

 األصول.
 و (رََكَض ِبرِْجلِه) أي: ضرب هبا.

وقول األعرج: (قَاَل أَبُو َسَلَمَة: إنَّ أاَب ُهَريـَْرَة: قاَل: اللُهمَّ ِإْن َميُْت) احلديَث موقوف الظاهر، 
 الز�د روى القطعة األوىل مسندة وهذه موقوفة. وكذا ذكره أصحاب األطراف، وكأن أاب

َما َأرَسلُتْم ِإيلَّ ِإالَّ َشيطاً�) سبب قوله ذلك أنه جاء يف بعض الروا�ت ملا قبضت يده وقوله: (
عنها قال هلا: ادعي يل، فقال ذلك لئال يتحدث مبا ظهر من كرامتها فتعظم يف نفوس الناس 



 الشَّْيطَان.وتتبع، فَلبس على السَّامع ِبذكر 
 أَْنِصَنا.و (آَجُر) هي َهاجر من َحْقن من َكْورَِة 

و (َكَبَت الكافَر) أي: ردَّه خائًبا، وقيل: أحزنه، وقيل: أغاظه، ألن الكبت شدة الغيظ، وقيل: 
 صرعه وصرفه، وقيل: أذلَّه، وقيل:
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 ال اتء.أخزاه، وقيل: أصله َكَبَد، أي: بلغ اهلم َكِبَده، فأبدل من الد
 وقوهلا: (َوأخَدَم َولِْيَدًة) أي: أعطى خادًما.

الداللة ملا بوب البخاري، وزعم اخلطايب أن من قال قبول هدية املشرك، وهذا موضع وفيه 
المرأة: أنت أخيت، ال يريد طالقًا مل يكن طالقًا، ولو قال: مثل أخيت، ومل يرد الطالق يكون 

 ظهارًا.
 املكره واقًعا، وهللا أعلم. وفيه داللة ملن مل ير طالق

 ]2218تقدم. [خ مث ذكر البخاري حديث اختصام سعد وعبد بن زمعة احلديث امل - 2218
قَاَل ابُن َبطَّاٍل: مناسبة ذكره يف هذا الباب أن عبد بن زمعة قال: هذا ابن َأَمٍة، أي: ولد على 

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ذاك ومسع  فراشه، فأثبت ألبيه أمًة وملًكا عليها يف اجلاهلية، فلم ينكر
 خصامها، وهو دليل على تنفيذ عهد املشرك واحلكم به.

ذكر البخاري يف حديث حكيم بن حزام (َأَحتَنَُّث) أو (أَحتَنَُّت)، كذا يف نسخة السماع، األول و 
بن التني، قال: ابلثاء املثلثة والثاين ابملثناة وعليها متريض، ويف بعض النسخ ابلعكس، كذا ذكره ا

حراء: (فَيَتحنَّث)  ومل يذكر أحد من اللغويني التاء املثناة، وإمنا هو ابملثلثة كما جاء يف حديث
أي: يتعبد، وذكر أبو الفضل عياض: أن التاء املثناة غلط من جهة املعىن، والرواية صحيحة، 

اليمان، والصحيح الذي  والوهم فيه من شيوخ البخاري بدليل قول البخاري ويقال أيًضا: عن أيب
حلانوت أو احلانة، قال روته الكافَُّة ابملشددة، وحيتمل على تقدير الصحة أن يكون أصلها من ا

ابن األثري: كانت العرب تسمي بيوت اخلمارين احلوانيت واحلانُة مثله، فعلى هذا التقدير 
 (َأَحتَنَُّث) أي: أجتنب موضع اخلمارين واحلانة.
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طَّاٍل: غرض البخاري يف هذا الباب إثبات ملك احلريب املشرك، وجواز تصرفه يف ملكه ابُن بَ قَاَل 
 عليِه وَسلََّم سلمان عند مالكه ابلبيع واهلبة والعتق ومجيع ضروب التصرف, إذ أقرَّ َصلَّى هللاُ 

املسلمني،  -من الكفار-الكافر، وكذلك كان أمر عمار وصهيب وبالل، ابعهم مالُكهم 
 ستحقوا أمثا�م.وا

وقال الطربي: إن قال قائل: كيف جاز لليهودي ملك سليمان وهو مسلم؟ فاجلواب: أن حكم 
ن غلبه من أهل احلرب على نفس غريه أو ماله، ومل يكن عليِه وَسلََّم وشريعَته أن مالنيب َصلَّى ُهللا 

لمان حني غلب على املغلوب على ذلك ممن دخل يف صبغة اإلسالم فهو لغالبه ملًكا، وكان س
ته نفسه غري مؤمن، وإمنا كان إميانه إميان تصديق ابلنيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم إذا بُِعَث مع إقام

 عليِه وَسلََّم، فأقره َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مملوًكا ملن كان يف يده، إذ  على شريعة عيسى َصلَّى هللاُ 
كني يف دار احلرب ومل خيرج مراِغًما لسيده، وكان سيده كان احلكم أن من أسلم من رقيق املشر 

 من أهل صلح املسلمني فهو مملوك ملالكه.
مذكور عنده مسنًدا ». ى هللاُ عليِه وَسلََّم بـَْيَع اخلِْنزِيرِ َحرََّم النَِّيبُّ َصلَّ : «وقول البخاري: وقاَل جابرٌ 

ِإنَّ َهللا تـََعاىل َوَرُسْوَلُه «عاَم الفتِح وهو ِمبَكََّة يقوُل:  بعُد بلفظ: مسعُت النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
 ».ْصَنامِ َحرََّما بـَْيع اخلمِر وامليتِة واخلنزيِر واألَ 

ثـََنا ابن َأِيب زَاِئَدَة، َعْن ُجمَاِلٍد، َعْن َأِيب اْلَودَّاِك، َعْن َأِيب َسِعيٍد، قَاَل: َكاَن  وعند ابن أيب شيبة: حدَّ
ُهللا عليِه وَسلََّم َمخٌْر لَِيِتيٍم لََنا، فـََلمَّا نـََزَلِت اْآليَُة الكرميُة الَِّيت ِيف اْلَماِئَدِة َسأَْلَنا النَِّيبَّ َصلَّى  ِعْنَد�َ 
 ».َأَهرِيُقوهُ «َقاَل: عنُه فَـ 
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َتاٍم ِيف ِحْجِري، قَاَل: وعند الرتمذيِّ َعْن َأِيب َطْلَحَة أَنَُّه قَاَل: َ� َنِيبَّ ِهللا، ِإّينِ اْشتَـ  َرْيُت َمخًْرا ألَيـْ
، َعْن َحيَْىي ْبِن ». اْكِسِر الدَِّ�نَ َأَهِرِق اخلَْمَر، وَ « قال أبو عيسى: َرَوى الثـَّْوِريُّ َهَذا َعِن السُّدِّيِّ

أيب سعيد من جهة جمالد  َعبَّاٍد، َعْن أََنٍس، َأنَّ َأاَب طَْلَحَة َكاَن ِعْنَدُه َوَهَذا َأَصحُّ، وَلمَّا ذكر حديث
من الشافعية إذ قال: يرتك اخلنزير إذا مل يكن  حسنه، قال ابن التني: يف هذا إبطال لقول من شذَّ 

 فيه ضراوة، ومذهب اجلمهور أنه إذا وجد اخلنزير يف دار الكفر وغريها ومتكنَّا من قتله قتلناه.
 وذكر البخاريُّ يف:

تَ   ِة َوَال يـَُباُع َودَُكُه)(اَبب: َال يَُذاُب َشْحُم املَيـْ
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، هذا التعليق ذكره البخاري يف قَاَل الُبَخاِريُّ: رواه جابر عن النيب 

مسنًدا بعُد، وقال يف أخبار بين إسرائيل: رواه أبو هريرة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه » صحيحه«



 وَسلََّم، كأنه يريد مبا سنذكره هنا:
ًرا، فـََقاَل: قَاَتَل ُهللا ُفَالً�، َأَملْ وذكر حديث ابَن عباٍس قاَل: بـََلَغ ُعَمَر َأنَّ ُفَالً� اَبَع مخَْ  - 2223

قَاَتَل ُهللا اليَـُهوَد ُحّرَِمْت َعَلْيِهُم الشُُّحوُم، «يـَْعَلْم َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
 ]2223[خ ». َها؟!َفَجَمُلوَها فـََباُعو 

عباٍس قال: رَأَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه  وعند أيب داود من حديث أيب الوليِد بـَرََكَة عن ابنِ 
-َلَعَن ُهللا اْليَـُهوَد «وَسلََّم َجاِلًسا ِعْنَد الرُّْكِن، قَاَل: فـََرَفَع َبَصَرُه ِإَىل السََّماِء َفَضِحَك، وقَاَل: 

 ».َمثََنهُ  َهللا ِإَذا َحرََّم َعَلى قـَْوٍم َأْكَل َشْيٍء َحرََّم َعَلْيِهمْ  ِإنَّ  -َثَالاثً 
َتَة َوَمثَنَـَها، َوَحرََّم اْخلِْنزِيَر َوَمثََنهُ «و عن أيب هريرة يرفعه:   ».ِإنَّ َهللا َحرََّم اْخلَْمَر َوَمثَنَـَها، َوَحرََّم اْلَميـْ
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ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رَاِويََة َمخٍْر، فـََقاَل  نَّ رَُجًال َأْهَدى ِلَرُسولِ إِ «وعند مسلٍم عن ابِن عباٍس: 
 عليِه وَسلََّم: َهْل َعِلْمَت َأنَّ َهللا َقْد َحرََّمَها؟ قَاَل: َال، َفَسارَّ ِإْنَساً�، فـََقاَل َلُه َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ 

لََّم: ِمبَ َساَرْرَتُه؟، قَاَل: َأَمْرتُُه بِبَـْيِعَها، فـََقاَل: ِإنَّ الَِّذي َحرََّم ُشْربـََها َحرََّم َلُه النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
َعَها، قَ   ».اَل: فـََفَتَح اْلَمَزاَدَة َحىتَّ َذَهَب َما ِفيَهابـَيـْ

عن عبد احلميد بن جعفر، عن يزيد بن أيب حبيب، عن عمرو بن » علل ابن أيب حامت«ويف 
إنَّ َهللا َحرََّم بـَْيَع اخلنازيِر وامليتِة واألصناِم، فقاَل رجٌل: َما «يد، عن عبد هللا بن عمرو يرفعه: الول

 احلديَث.» ِم امليتِة؟ فقاَل: َلَعَن ُهللا اليهودَ تـََرى يف ُشُحوْ 
قال: قال يل أيب: ال أعلم أحًدا من املصريني روى هذا احلديث عن يزيد عن عمرو بن الوليد، 

فالً� هذا مسَّاه َمسَُرَة بَن » سننه«ن كان عبد احلميد حفظه فإن حمله الصدق، وذكر النسائي يف فإ
 ُجْنَدٍب.

ديث طاوس عن ابن عباس قال: قال عمر: إن مسرة ابع مخًرا، قاتل هللا مسرَة وعند البيهقي من ح
 احلديَث.

ن خللها مث ابعها، وإال فكيف جيوز على قَاَل اخلَطَّاِيبُّ: قيل: إن مسرة مل يبع اخلمر بعينها، ولك
ر على مثل مسرة بيع عني اخلمر، وقد شاع حترميه، لكنه خلَّلها متأوًال، وكان مسرة والًيا لعم

البصرة، وحيتمل أنه ابع العصري ممن يتخذه مخًرا، والعصري قد يسمى مخًرا كما يسمى به العنب، 
 ].36ا} [يوسف: قال جل وعز: {ِإّينِ َأرَاِين َأْعِصُر َمخْرً 

وقال ابن اجلوزي: حيمل على أنه كان �خذها من أهل الكتاب عن قيمة اجلزية، فيبيعها بينهم 



ئز. وقال: قائله لنا ابن �صر وإمنا كان ينبغي له أن يوليهم بيعها، قال ابن ظًنا منه أن ذلك جا
 �صر: هذا هو الصحيح.
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وز أن مسرة علم بتحرمي جي»: املدخل«ما رويناه عنه يف كتاب وذكر احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي في
لى عمله ولعزله لو فعله عن علم، مثنها ومل يعلم بتحرمي بيعها، ولو مل يكن كذلك ملا أقره عمر ع

أخرب� بذلك اإلمام علي بن أيب بكر عرف اببن الصالح قراءة عليه وأ� أمسع عن سبط الشامي 
 ، أخرب� الربقاين عنه مساًعا.عنه، أخرب� اثبت بن بندار

عاىل: {ُحّرَِمْت وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: أمجع العلماء على حترمي بيع امليتة بتحرمي هللا جل وعز هلا، قال ت
َتُة والدَُّم} [املائدة:  ]، واعرتض بعض املالحدة أبن االبن إذا ورث من أبيه جارية  3َعَلْيُكُم اْلَميـْ

م على االبن، وحيل له بيعها ابإلمجاع وأكل مثنها، قال القاضي: وهذا كان األب وطئها، فإ�ا حتر 
لى االبن منها غري االستمتاع على هذا متويه على من ال علم عنده، ألن جارية األب مل حيرم ع

الولد دون غريه من الناس، وحيل هلذا االبن االنتفاع يف مجيع األشياء سوى االستمتاع، وحيل 
ه خبالف الشحوم فإ�ا حمرمة املقصود منها، وهو األكل منها على مجيع لغريه االستمتاع وغري 

فكان ما عدا األكل اتبًعا له خبالف  اليهود، وكذلك شحوم امليتة حمرمة األكل على كل أحد،
موطوءة األب، وقد قال العلماء: ويف عموم حترمي امليتة أنه حيرم بيع جثة الكافر كأ�م حملوا ما 

عبد هللا املخزومي قتله املسلمون يوم اخلندق، فبذل الكفار يف جسده للنيب جاء أن نوفل بن 
لم �خذها ودفعها إليهم، وقال: ال حاجة لنا جبسده َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عشرة آالف درهم، ف

 ».كتاب الرتمذي«وال بثمنه، ذكره ابن هشام، وله أصل يف 
ب مالك على سد الذرائع، ألن اليهود توجه عليهم و (َمجلوها) أي: أذابوها، [واستدل به أصحا

ألصل بعينه، اللوم بتحرمي أكل الثمن من جهة حترمي أكل األصل، وأكل الثمن ليس هو أكل ا
 لكنه ملا كان سبًبا إىل أكل األصل بطريق املعىن استحقوا اللوم وهلذا]

 %255ص  3%ج 
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ورات ليعلم أن احليل والوسائل اليت يتوصل هبا إىل احملظ قَاَل اخلَطَّاِيبُّ يف هذا احلديث: إبطال
 الشيء إذا حرم عينه حرم مثنه.



 ِر الَِّيت لَْيَس ِفيَها ُروٌح، َوَما ُيْكَرُه ِمْن َذِلَك).(اَبُب بـَْيِع التََّصاِوي
َأْخبَـَرَ� َعْوٌف، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َعْبِد الَوهَّاِب، َحدَّثَنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع،  - 2225

َعِة َيِدي، َوِإّينِ  اَحلَسِن، قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد ابِن َعبَّاٍس، ِإْذ َأاَتُه رَُجلٌ  َا َمِعيَشِيت ِمْن َصنـْ فـََقاَل: ِإّينِ ِإمنَّ
ُثَك ِإالَّ َما ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  َأْصَنُع َهِذِه التََّصاِويَر، فـََقاَل ابُن َعبَّاٍس: َال ُأَحدِّ مسَِ

بُهُ «يـَُقوُل:  ُفَخ ِفيَها الرُّوَح، َولَْيَس بَِناِفٍخ ِفيَها أََبًدا َمْن َصوََّر ُصورًَة، فَِإنَّ َهللا ُمَعذِّ فـََراَب » َحىتَّ يـَنـْ
َوًة َشِديَدًة، َواْصَفرَّ َوْجُهُه، فـََقاَل: َوْحيََك،  ِإْن أَبـَْيَت ِإالَّ َأْن َتْصَنَع، فـََعَلْيَك هِبََذا الشََّجِر الرَُّجُل رَبـْ

 ]2225وُكلِّ َشْيٍء لَْيَس ِفيِه ُروٌح. [خ 
َع َسِعيُد ْبُن َأِيب َعُروبََة ِمَن النَّْضِر ْبِن أََنٍس َهَذا الَواِحَد.  قَاَل أَبُو َعْبِد ِهللا: مسَِ

جها هو يف كتاب اللباس عن عباس بن الوليد عن طريق سعيد هذه اليت أشار إليها البخاري خرَّ 
 بن عباس، فذكره.عبد األعلى عن ابن أيب عروبة، مسعت النضر حيدث قتادة قال: كنت عند ا
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ورواها مسلم فأدخل ابن سعيد والنضر قتادة، قال اجلَِياين: وليس بشيء لتصريح البخاري وغريه 
وأيب موسى عن معاذ  ، وعند مسلم أيًضا أيب غسانبسماع سعيد من النضر هذا احلديث وحده

ُكلُّ ُمَصوٍِّر ِيف النَّاِر، َجيَْعُل َلُه ِبُكلِّ «بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر مثله، وعنده أيًضا: 
بُُه ِيف َجَهنَّمَ  » الصحيحني«وعند أيب: وليس لسعيد بن أيب احلسن يف ». ُصورٍَة َصوَّرََها نـَْفًسا فـَتُـَعذِّ

عباس فيهما غريه، وعند أيب جعفر الطحاوي بسند صحيح عن أيب غري هذا، وال للنضر عن ابن 
َفَة عن أبيه، قال:  َلَعَن َرُسْوُل ِهللا «بكرة: َحدَّثَنا أبو الوليد، َحدَّثَنا شعبة عن عون بن أيب ُجَحيـْ

 ».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اْلُمَصوِّرِْينَ 
 ».ْوًما ُيَصوُِّرْوَن َما َال َخيُْلُقْونَ قَاَتَل هللا قَـ «يد يرفعه: وعن عمري عن أسامة بن ز 

َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َأاَتِين ِجْربِيُل َصلَّى هللاُ عليِه «وعن جماهٍد َعْن َأِيب ُهَريـْ
 وَسلََّم فـََقاَل:

ُتَك اْلَبارِحَ  َأْدُخَل اْلبَـْيَت; ِألَنَُّه َكاَن ِيف اْلبَـْيِت ِمتْثَاُل رَُجٍل, َفُمْر َة فـََلْم َأْسَتِطْع َأْن َ� ُحمَمَُّد, ِإّينِ ِجئـْ
َئِة الشََّجَرةِ  َمتَاثِيُل َخْيٍل َورَِجاٍل، فَِإمَّا َأْن «، ويف لفظ: »اِبلتِّْمثَاِل, فـَْليُـْقَطْع رَْأُسُه َحىتَّ َيُكوَن َكَهيـْ

 ».ْن َجتَْعَلَها ِبَساطًاتـَْقَطَع ُرُؤوَسَها أو أَ 
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ُكرَِه هذا من أجل أن الصورة اليت فيها الروح كانت معبودة يف اجلاهلية،  قاَل اْلُمَهلَُّب: إمنا َ
للذريعة، حىت إذا استوطن أمر اإلسالم،  َفُكرَِهْت كلُّ صورة وإن كانت ال يفء هلا وال جسم قطًعا

ال خياف عليهم فيه من األصنام والصور، أرخص فيما كان  وعرف الناس من أمر هللا وعبادته ما
ِضَع موضع املهنة، وزعم النووي أن كل ذلك حرام، وأما ما ال روح فيه فليس رقًما أو صبًغا أو وُ 

هور العلماء من الصحابة والتابعني، قال: وقال حبرام، وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة ومالك ومج
ان له ظلٌّ وال أبس ابلصور اليت ال ظلَّ هلا، قال: وهو مذهب بعض السلف: إمنا ينهى عما ك

زهري: النهي عن الصورة عامٌّ. وقال آخرون: جيوز منها ما كان رقًما يف ثوب، وهو ابطل، وقال ال
 مذهب القاسم بن حممد. انتهى.

َعِة َيِدي) وكأن البخا َا َمِعيَشِيت ِمْن َصنـْ وأجابه ابن عباس إبابحة ري َفِهَم من قوله يف احلديث: (ِإمنَّ
 صور الشجر وشبهه جواز البيع فرتجم عليه.

يقتضي أال يكون » َأَشدُّ النَّاِس َعَذااًب يوَم الِقَياَمِة اْلُمَصوُِّرْونَ «يب: يف قوله عند مسلم: قال القرط
يد عذابه على عذاب املصورين، وهذا يعارضه قوله جل وعز: {َأْدِخُلوا آَل يف النار أحد يز 

َأَشدَّ الناِس َعَذااًب َعاِملٌ َملْ «َم: ]، وقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 46ْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب} [غافر: فِ 
َفْعُه ُهللا ِبِعْلِمهِ  يف أشباه لذلك، قال: » ِقَياَمِة ِإماَُم َضَاللةٍ َأَشدُّ النَّاِس َعَذااًب يوَم ال«وقوله: ». يـَنـْ

لذين أضيف إليهم أشد ال يراد هبم كل نوع الناس، بل بعضهم ووجه التوفيق أن الناس ا
املعىن املتوعَّد عليه ابلعذاب، ففرعون أشد املدعني لإلهلية عذااًب، ومن يقتدي  املشاركون يف ذلك

يف ضاللة بدعة، ومن صوَّر صورًا ذات أرواح أشد عذااًب ممن به يف ضاللِة كفٍر أشدُّ ممن يقتدي به 
 روح، فيجوز أنصور ما ليس فيه 
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يعين ابملصورين الذين يصورون األصنام للعبادة كما كانت اجلاهلية تفعل، وكما تفعل النصارى، 
 فإن عذاهبم يكون أشد ممن يصورها ال للعبادة. انتهى.

رها ول: (َأَشدُّ النَّاِس َعَذااًب) ابلنسبة إىل هذه اآلية ال إىل غريها من الكفار، فإن صو لقائل أن يق
 للتعبد أو ملضاهاة خلق هللا، فهو كافر قبيح الكفر، فلذلك زِْيَد يف عذابه.

: وأمجعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغيريه، إال ما ورد يف اللعب ابلبنات لصغار قال عياض
لرخصة يف ذلك، وكره مالك شراء الرجل ذلك البنته، وادعى بعضهم أن إابحة اللعب البنات وا

 منسوخ. هبن للبنات
كل قال القرطيب: واستثىن بعض أصحابنا من ذلك ما ال يبقى كصور الفخار والشمع وما شا 



ذلك، وهو مطالب بدليل التخصيص، وكانت اجلاهلية تعمل أصناًما من العجوة حىت أن بعضهم 
 فأكل صنمه.جاع 

عليه قال ولكن ليس قال القرطيب: ويستفاد من قوله: (وليَس بَِناِفٍخ) جواز التكليف مبا ال يقدر 
عجزه عما تعاطاه مبالغة مقصود احلديث التكليف، وإمنا املقصود منه تعذيب اْلُمَكلَِّف وإظهار 

 يف توبيخه وإظهار قبح فعله.
راب الرجُل »: العني«ُقوٍل: أي ُذِعَر وامتأل خوفًا، وعن صاحب وقوله: (َراَب الرَُّجُل) قال ابُن قـُرْ 

 لربو والرَّْبوة والّرِبوة، وهو �ج ونفس متواتر.أصابه نفس يف جوفه، وهو ا
وحنوه ال حيرم إال ما روي عن جماهد، فإنه جعل  قال عياض: مذهب العلماء كافة أن الشجر

 .الشجر املثمر من املكروه، قال: ومل يقله غريه
لَّ وقال الطحاوي: فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رؤوسها الذي لو قطع من ذي الروح مل يبق دَ 

واها من ذلك على إابحة تصوير ما ال روح له، وعلمنا أن الثياب املستثناة هي املبسوطة ال ما س
 الثياب املعلقة وامللبوسة، وهو قول أيب حنيفة وصاحبيه.

 رًّا)(اَبُب ِإمثِْ َمْن اَبَع حُ 
ِإْمسَاِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َعْن َسِعيِد بِن أيب  َحدََّثِين ِبْشُر ْبُن َمْرُحوٍم، َحدَّثَنا َحيَْىي ْبُن ُسَلْيٍم، َعنْ  - 2227

 سعيٍد، َعنْ 
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 : َرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، قَاَل ُهللا َجلَّ َوَعزَّ َثالَثٌَة َأَ� َخْصُمُهْم يـَْوَم الِقَياَمِة: «َأِيب ُهَريـْ
رَُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجريًا فَاْستَـْوَىف ِمْنُه َوَملْ يـُْعِط َع ُحرًّا مثَُّ َأَكَل َمثََنُه، وَ َطى ِيب مثَُّ َغَدَر، َورَُجٌل ابَ رَُجٌل َأعْ 

 ]2227[خ ». َأْجَرهُ 
َهِقيُّ: رواه النـَُّفْيِليُّ عن حيىي بن سليم فقال: عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب  قَاَل البَـيـْ

 ».َوَمْن ُكْنُت َخْصُمُه َخَصْمُتهُ « ز�دة:» مسند أيب يعلى املوصلي«ويف  هريرة.
 قال ابن التني: الربُّ جلَّ وعزَّ خصٌم جلميع الظاملني، إال أنه أراد التشديد على هؤالء الثالثة.

 وقوله: (اَبَع ُحرًّا) يعين: متعمًدا، وغري املتعمد ال يدخل يف هذا.
لَِّة والصََّغار، فكأنهاحلر التصرف فيما أابح هللا له وألز  وقال أبو الفرج: إذا منع �زع  مه حال الذِّ

 الربَّ جلَّ وعزَّ يف عباده، فلذلك كان عظيًما من الذنوب.
 وقال ابن املنذر: كل من لقيته من أهل العلم على أنه من ابع حرًّا ال يقطع، بل يعاقب.

 وروي عن ابن عباس: أن البيع يرد ويعاقبان.



 : تقطع يُده.روى خالس عن علي بن أيب طالب أنه قالو 
 قوُل اجلماعة، ألنَّه ليس بسارٍق، وال جيوز قطع غري السارق.قال أبو بكر: والصواُب 

وقال ابن حزم: وال حيل بيع احلر، وفيه خالف قدمي وحديث، نورُد إن شاء هللا منه ما تيسر، 
 غري جيد.ليعلم مدعي اإلمجاع فيما هو أخفى من هذا أنه 

بن اخلطاب أبنه عبد كما أقر  ْيَدَة: أن رجًال ابع نفسه، فقضى عمرمث ذكر عن عبد هللا بن بـُرَ 
 على نفسه، وجعل مثنه يف سبيل هللا تعاىل.

َبَة عن شريك عن الشعيب عن علي قال: إذا أقرَّ على نفسه ابلعبودية فهو عبد.  َوِعْنَد ابِن َأِيب َشيـْ
مقسم عن النخعي، فيمن ساق إىل ر: َحدَّثَنا هشيم، أخرب� مغرية بن ومن طريق سعيد بن منصو 

 رجًال، فقال إبراهيم: هو رهن مبا جعل فيه حىت يفتكَّ نفسه. امرأته
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وعن زرارة بن أوىف رضي هللا عنه قاضي البصرة ومن التابعني رضي هللا عنهم: أنه ابع حرًّا يف َدين 
 عليه.

بة ال يعرفها من أصحابه إال من غري أقوالٌ قال أبو حممد: وقد روينا هذا القول عن الشافعي وهي 
 تبحر يف اآلاثر، وهذا أيًضا عمر وعلي حبضرة الصحابة ومل يعرتضهم معرتض.

 قال: وقد جاء أثر
: {َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة  أبن احلر يباع يف الدين يف صدر اإلسالم إىل أن أنزل هللا جلَّ وعزَّ

 .]280 ِإَىل َمْيَسَرة} [البقرة:
ورواه ». َأنَّ َرُسْوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اَبَع ُحرًّا َأفْـَلسَ «روى دينار عن أيب سعيد اخلدري: 

 الدَّارَُقْطين من حديث حجاج عن ابن جرير فقال: عن أيب سعيد أو أيب سعد على الشك.
ن بن الرمحعبد  وعند الدارمي من حديث مسلم بن خالد الزجني، عن زيد بن أسلم، عن

َرْيِن فـََباَعُهَما، فقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  َ� «السليماين، عن ُسرٍَّق أنَُّه أخَذ مْن أعرايبٍّ بَِعيـْ
 فأعتقه األعرايب.» َأْعَرايبُّ، اذهْب فَِبْعُه َحىتَّ تستوَيف حًقا

احلق: مسلم  ل عبدما قو ورواه أبو سعد عن أيب الوليد األزرقي عن مسلم، وهو سند صحيح، وأ
وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعيفان فغري جيد، ألن مسلًما وثقَّه غري واحد، وعبد الرمحن ال 

دخل له يف هذا، ورواه أبو عبد هللا احلاكم من حديث بندار، َحدَّثَنا عبد الصمد بن عبد الوارث، 
وقال: صحيح على شرط سلم، بن أ َحدَّثَنا عبد الرمحن بن عبد هللا بن دينار، َحدَّثَنا زيد

 البخاري.



كاَن َيُكوُن َعَلى َعْهِد َرُسْوِل هللا «عن الزهري ما يعارض هذا، وهو: » مراسيل أيب داود«ويف 
 ».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ديوٌن َعَلى رجاٍل، َما َعِلْمَنا ُحرًّا بِْيَع يف دينٍ 

 هده عليه، قاله ابن بطال.ض عهًدا عاوقوله: (َأْعَطى يب مثَُّ َغَدَر) يريد: نق
.  وقال ابن اجلوزي: يعين حلف يب، ألنه اجرتأ على هللا جلَّ وعزَّ
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تقول هو َخصٌم، ومها َخصم، وهم َخصم، الواحد »: الفصيح«و (اَخلْصُم) قال ثعلب يف 
م ابلفتح اجلماعة صْ واالثنان واجلميع واملذكر واملؤنث على حال واحدة. وزعم اهلََجري: أن اخلَ 

 من اخلصوم، واِخلصم بكسر اخلاء الواحُد، وأنشد:
 وأطلب شأو اِخلصم حىت أردَّه على غري ما يهوى وقد كان أضلعا

وقَاَل اخلَطَّاِيبُّ: اخلصم هو املولع ابخلصومة املاهر فيها، وعن يعقوب: يقال للخصم: خصيم، ويف 
عن الفراء أنه قال: كالم العرب » املطرز«اب تخصيم للمخاِصم واملخاَصم. ويف ك»: الواعي«

الفصحاء أال يثنُّوا االسم إذا كان مصدرًا وال جيمعوه، ومنهم من يثنيه وجيمعه، والفصحاء 
يقولون: هذا ِخصم يف مجيع احلاالت، واآلخرون يقولون: هذان خصمان وهم خصوم وخصماء 

 وكذا ما أشبهه، وأنشد القول لذي الرمة:
 اُخلُصوِم، فـََلْيَس َخْصٌم َوَال َخْصماِن يـَْغِلُبه ِجداال ىأَبـَرُّ َعلَ 

 (اَبُب َأْمِر النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم اليَـُهوَد بِبَـْيِع َأَرِضيِهْم ِحَني َأْجَالُهْم)
 ِفيِه اْلَمْقُربِيُّ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة.

 اقط يف بعض األصول.سكذا ذكره البخاري من غري ز�دة شيء يف الباب، وهو 
واحلديث الذي أشار إليه هنا خرجه يف آخر كتاب اجلهاد يف ابب إخراج اليهود من جزيرة العرب 

وا َأنَّ ِإّينِ ُأرِيُد َأْن ُأْجِلَيُكْم ِمْن َهِذِه اَألْرِض، َفَمْن َوَجَد ِمْنُكْم ِمبَاِلِه ُهَنا فـَْلَيِبْعُه، َوِإالَّ فَاْعَلمُ «وفيه: 
 ».هلِلِ َوِلَرُسوِلهِ  اَألْرضَ 

وعند ابن إسحاق: فسألوا رسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أْن ُجيِْلَيهْم، ويكفَّ عْن دمائهم، على 
أنَّ هلم ما محلِت اإلبُل مْن أمواهلم ِإالَّ اْحلَْلَقَة، فاْحَتَمُلوا ذلك وخرجوا إىل خيرب، وَخلُّوا األمواَل 

عليِه وَسلََّم، فكانْت لُه خاصًة يضعها حيُث يشاء، فـََقَسَمَها سيد� رسول  لرسول هللا َصلَّى هللاُ 
 هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم على املهاجرين.
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أنَّ النيبَّ «قَاَل ابُن َبطَّاٍل: فإن قال قائل: هذا معارض حلديث املقربي عن أيب هريرة، ألن فيه: 
 ».ِضِهم؟َأَمَرُهْم بِبَـْيِع َأرْ  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

فاجلواب: أنه أمرهم ببيع أرضهم قبل أن يكونوا له حراًب، مث أطلعه هللا جل وعز على الغدر منهم، 
وكان قبل ذلك أمرهم ببيع أرضهم وإجالئهم، فلم يفعلوا ألجل قول املنافقني هلم: اثبتوا، فعزموا 

 ذلك دماؤهم وأمواهلم.صاروا له حراًب، فحلَّْت بعلى مقاتلته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ف
 (اَبُب بـَْيِع الَعِبيِد َواحلَيَـَواِن اِبحلَيَـَواِن َنِسيَئًة)

 (َواْشتَـَرى ابُن ُعَمَر رَاِحَلًة أبَِْربـََعِة أَْبِعَرٍة َمْضُمونٍَة َعَلْيِه، يُوِفيَها َصاِحبَـَها اِبلرََّبَذِة).
ع أنَّ ابَن عمَر اْشتَـَرى رَاِحَلًة أِبْربـََعِة فيما روينا عنه عن �ف» طأاملو «هذا التعليق رواه مالك يف 

 أْبِعَرٍة َمْضُمونٍَة َعَلْيِه يُوِفيَها صاِحبَـَها ابلرََّبَذِة.
ًرا  قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: َقْد َيُكوُن الَبِعُري َخيـْ

 ِمَن الَبِعريَْيِن).
 ابن عيينة عن ابن طاوس، عن أبيه عن ابن قال: أخرب�» مسند الشافعي«هذا التعليق رويناه يف 

 عباس: أنه سئل عن بعري ببعريين فقال: قد يكون خريًا من البعريين.
َغًدا  رِ قَاَل الُبَخاِريُّ: (َواْشتَـَرى رَاِفُع ْبُن َخِديٍج بَِعريًا بَِبِعريَْيِن فََأْعطَاُه َأَحَدُمهَا، َوقَاَل: آتِيَك يف اْآلخَ 

 ُهللا تعاىل). رَْهًوا ِإْن َشاءَ 
فقال: أخربَ� َمْعَمٌر َعن بَُدْيٍل اْلُعَقْيِلّي َعن ُمَطرِِّف بن » مصنفه«هذا التعليق ذكره عبد الرزاق يف 

ْريِ َأن رَافع بن خديج فذكره. خِّ  عبد هللا بن الشِّ
ْلَبِعريَْيِن، َوالشَّاُة اِبلشَّاتـَْنيِ ِإَىل َأَجٍل. احلَيَـَواِن: الَبِعُري ابِ  قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل ابُن املَُسيِِّب: َال راَِب ِيف 

 َوقَاَل ابُن ِسريِيَن: الَ أبََْس بَِعٌري بَِبِعريَْيِن َنِسيَئًة).
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َال راَِب ِيف «هذا التعليق رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب أنه قال: 
»: مصنفه«وذكره عبد الرزاق يف » ِل اْحلَبَـَلةِ َقْد نـََهى َعِن اْلَمَضاِمِني َواْلَمالِقيِح، َوَحبَ احلَيَـَواِن، 

 أخرب� معمر، عن الزهري، سئل سعيد، فذكره.
 قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل ابُن ِسريِيَن: َال أبََْس بَِعٌري بَِبِعريَْيِن، َوِدْرَهم ِبِدْرَمهِني َنِسيَئًة).

عن ابن سريين قال: َال أبََْس بَِعٌري لتعليق رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أيوب، هذا ا
 بَِبِعريَْيِن، َوِدْرَهم ِبِدْرَمهِني َنِسيَئًة، قال: فإن كان البعريان نسيئًة فهو مكروه.

ه، والصحيح ما وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: وأما قول ابن سريين الذي ذكره البخاري فهو خطأ يف النقل عن



يواِن ابحليواِن نسيئًة) فإن العلماء اختلفوا فيه، فقالت ذكره عبد الرزاق، قال: (وَأمَّا بيُع احل
طائفة: ال راب يف احليوان، وجائز بعضه ببعض نقًدا ونسيئة اختلف أو مل خيتلف، هذا مذهب علي 

قال مالك: ال أبس ابلبعري بن أيب طالب وابن عمر وابن املسيب، وهو قول الشافعي وأيب ثور، و 
إلبل نسيئًة وإن كانت من نـََعٍم واحدة إذا اختلفت وابن اختالفها، النجيب ابلبعريين من حاشية ا

وإْن أشبَه بعضها بعًضا واتفقت أجناسها فال يؤخذ منها اثنان بواحد إىل أجل، ويؤخذ يًدا بيد, 
ثوري والكوفيون وأمحد: ال جيوز بيع وهو قول سليمان بن يسار وربيعة وحيىي بن سعيد، وقال ال

 احليوان
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أنَّ «ابحليوان نسيئة اختلفت أجناسه أو مل ختتلف، واحتجوا يف ذلك مبا رواه احلسن عن مسرة: 
قال الرتمذي: حسن صحيح، ومساع » ابحليوانِ  النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـََهى عْن بـَْيِع احليوانِ 

سألت حممًدا عنه »: العلل«َة صحيح إذا قال علي بن املديين وغريه، وقال يف احلسن من َمسُرَ 
فقال: قد روى داود العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس، وقال الناس: عن عكرمة 

ى هذا عند أكثر أهل العلم من مرسل وهََّن حممد هذا احلديث، قال أبو عيسى: والعمل عل
 الصحابة وغريهم.

مسعت أاب عبد هللا ُيسأل عن بيع احليوان ابحليوان نسيئة، فقال: يعجبين أن تتوقَّاه.  وقال األثرم:
 فقيل له: فيه شيء يصح؟ قال: فيه احلسن عن مسرة، وال يصح مساع احلسن من مسرة.

عن ابن أيب عروة عن قتادة عن احلسن عن مسرة يرفعه:  وقال عبد هللا: َحدَّثَنا أيب، َحدَّثَنا حيىي
قال: مث يعين احلسن، فقال: إذا اختلف الصنفان فال » عْن بيِع احليواِن ابحليواِن نسيئةً  �ُِيَ «

 أبس.
وملا رواه احلاكم من حديث حيىي بن الضَُّرْيِس عن إبراهيم بن َطْهَماَن عن احلجاج بن احلجاج عن 

قال: » ى َعْن بـَْيِع الشَّاِة ابللحمِ أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـَهَ «َمسَُرَة:  قتادة عن احلسن عن
صحيح اإلسناد ورواته عن آخرهم ثقات، وقد احتج البخاري ابحلسن عن مسرة، وله شاهد 

ى عْن بيِع اللحِم أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نـَهَ «عن زيد عن ابن املسيب: » املوطأ«مرسل يف 
 عد، عن النيب مثله، قال: سنده موضوع.عن سهل بن س»: التمهيد«، ويف »ابحليوانِ 

ومبا رواه احلاكم مصحَّح اإلسناد من حديث سفيان بن سعيد عن معمر عن حيىي أيب كثري عن 
 ».واِن ابحليواِن نسيئةً نـََهى رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن بـَْيِع احلي«عكرمة عن ابن عباس: 
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ديث إبراهيم بن َطْهَماَن عن معمر، قال: وَكَذِلَك َرَواُه َداُوُد ْبُن َعْبِد وملا رواه البيهقي من ح
، وََكَذِلَك ُرِوَي َعْن َأِيب َأْمحََد الزُّبـَْريِيِّ َوَعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَعطَّاُر, َعْن َمْعَمٍر َمْوُصوًال 

, َعِن الثـَّْوِريِّ  َماِريِّ : وَُكلُّ َذِلَك َوْهٌم، َوالصَِّحيُح: َعْن َمْعَمٍر, الرَّْمحَِن الذِّ , َعْن َمْعَمٍر, قاَل البيهقيُّ
 ِيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مرسل.َعْن َحيَْىي, َعْن ِعْكرَِمَة, َعِن النَّ 
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 واإلمساعيليُّ ذكر يف حديث ابن أيب كثري أن ابن طهمان رواه عن حيىي مرسًال.

البيهقيُّ: ُروِّيَنا َعِن اْلُبَخاِريِّ أَنَُّه َوهََّن ِرَوايََة َمْن َوَصَلُه، ورُِوَي عِن ابِن ُخَزْميََة أنَُّه قاَل: قاَل 
 ِحيُح َعْن َأْهِل اْلَمْعرَِفِة اِبْحلَِديِث اْخلَبَـُر ُمْرَسٌل لَْيَس ِمبُتَِّصٍل.الصَّ 

اجمليِد بِن عبِد العزيِز بِن أيب روَّاٍد عم معمٍر مرفوًعا  وملا سأَل ابُن أيب حاٍمت أابُه عْن حديِث عبدِ 
، وملا سأل األثرم أاب عبد هللا عنه قال: الصحيُح عْن عكرمَة عن النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مرسل

مرفوًعا قال: هذا ابطل ليس بشيء، وإمنا هو مرسل، كذا رواه ابن املبارك، ويف كتب ابن معمر 
 كرمة.مرسل عن ع

: حديث ابن عباس يف بيع احليوان -يعين البخاري-وقال املنذري: قال حممد بن إمساعيل 
أو عكرمة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مرسًال.  ابحليوان رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا،

 انتهى.
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د صحيح ذكره اإلمساعيلي يف وقد وقع لنا هذا احلديث مرفوًعا من طريق الزهري عن عكرمة بسن
السَُّلِمي املروزي ابلبصرة، مجعه حديث حيىي بن أيب كثري فقال: َحدَّثَنا أمحد بن حممد بن سعيد 

ثـََنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري، وحيىي بن أيب   َحدَّثَنا طاهر بن خالد بن نزار، َحدَّثَنا أيب، حدَّ
عن إبراهيم بن حممد، َحدَّثَنا عبد الواحد بن عمرو كثري عن عكرمة، فذكره، وما رواه الطحاوي 

أنَّ رسوَل «ليمان عن أشعث عن أيب الزبري عن جابر: بن صاحل الزهري، َحدَّثَنا عبد الرمحن بن س
وملا  »هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َملْ َيُكْن يـََرى أبًَْسا ببيِع احليواِن ابحليواِن اثنِني بواحٍد وَيْكَرُهُه نسيئةً 

 خرجه الطُّوسي والرتمذي من حديث حجاج بن أرطاة عن أيب الزبري حسَّناه.
 أليب عبد هللا: حجاج عن أيب الزبري عن جابر وقال األثرم: قيل
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احلديث، فقال: حجاج زاد فيه شيًئا، وليث بن سعد مسعه مرسًال من أيب الزبري ال يذكر فيه شيًئا 



مث قال: ليس فيه حديث يعتمد عليه » لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابَع َعْبًدا ِبَعْبَدْينِ إنَّ النيبَّ صَ «يقول: 
 بين أن يتوقاه.ويعج

عن حممد بن عمرو املقدمي عن ز�د بن جبري عن ابن » العلل«ومبا رواه أبو عيسى يف كتاب 
مث قال: سألت حممًدا » حليواِن نسيئةً نـََهى رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن بـَْيِع ا«عمر قال: 

 هللاُ عليِه وَسلََّم مرسًال. عن هذا احلديث فقال: إمنا يرويه عن ز�د عن النيب َصلَّى
ورواه الطحاوي عن حممد بن إمساعيل الصائغ وغريه قالوا: َحدَّثَنا مسلم بن إبراهيم، َحدَّثَنا حممد 

 عنه مرفوًعا.بن دينار عن يونس بن عبيد عن ز�د بن جبري 
، كان يتحفظ وقال األثرم: ورواه عن مسلم، قال أبو عبد هللا حممد بن دينار: زعموا كان ال حيفظ

هلم، قال األثرم: فذكرت له حديث ابن عمر يف احليوان قال: ليس فيه ابن عمر، إمنا هو ز�د بن 
 جبري موقوف.
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 جٍل ُمَسمَّى ال أبَس ِبِه ما َخَال احليوان.وقال ابن مسعود: السََّلُف يف كلِّ شيٍء إىل أ
يل: هو مذهب ابن عباس وقال سعيد بن جبري: كان حذيفة يكره السلم يف احليوان نسيئة، وق

 وعمار، وأجازوا التفاضل فيه.
 قال الطحاوي: وقد كان قبل نسخ الراب جيوز بيع احليوان نسيئة.

ْبِن ُجبَـْريٍ، عْن َعْمِرو ْبِن َحرِيٍش َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن روى ابن إسحاَق عن أيب سفياَن، َعْن ُمْسِلِم 
ِبُل فََأَمَرُه َأْن �َُْخَذ  َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ «َعْمٍرو:  َز َجْيًشا [فـََنِفَدِت اْإلِ عليِه وَسلََّم َأَمَرُه َأْن ُجيَهِّ

ْلَبِعريَْيِن ِإَىل ِإِبِل الصََّدَقِة، مث نسخ ذلك أبحاديث املنع، َفَجَعَل �َُْخُذ اْلَبِعَري ابِ » ِيف ِقَالِص الصََّدَقةِ 
 جيب فيه حيوان يف الذمم، وقد روى ذلك عنوثبت] أن القرض الذي هو بدل عن مال ال 
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نفر من املتقدمني، وملا ذكر ابن أيب حامت حديث ابن عمرو هذا، قال: اختلف على ابن إسحاق 

ث مشهور، وملا ذكره البيهقي قال: له شاهد صحيح عن ابن جريج أن عمرو يف إسناده، واحلدي
َز َجْيًشاأنَّ رسو «بن شعيب أخربه عن أبيه عن جده:  » َل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َأَمَرَه أْن ُجيَهِّ

 ».اْلَبِعَري اِبْلَبِعريَْيِن واِبألَْبِعَرةِ «احلديَث. وفيه: 
ِجسْ  تاينُّ حيىي بن معَني عن سند هذا احلديث, فقال: سنده صحيح مشهور، وسأل عثماُن السِّ
ريرة، ورواه الشافعي عن الثقة عن سفيان بن سعد عن أيب ه» الصحيحني«احتجَّ للشافعي مبا يف 



ِبِل، َكاَن ِلَرُجٍل َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِسنٌّ ِمَن ا«عن سلمة بن ُكَهْيٍل عن أيب هريرة:  ْإلِ
 ».اَل: َأْعُطوهُ َفَجاَءُه يـَتَـَقاَضاُه، فـََقاَل: َأْعُطوُه، فـََلْم جيَُِدوا ِإالَّ ِسنًّا فـَْوَق ِسنِِّه، فـَقَ 
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اْسَتْسَلَف رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َبْكًرا، َفَجاَءْتُه ِإِبٌل «وعند مسلم: عن أيب رافع، قال: 
َمَرِين رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن أْقِضَي الرَُّجَل َبْكَرُه، فقلُت: اَل أَبُو رَاِفٍع: فَأَ الصََّدَقِة، فق

فـََقاَل رسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  -أو َراَبِعًيا-� رسوَل هللا ِإِين َملْ َأِجْد ِفيَها ِإالَّ َمجًَال ِخَيارًا 
هُ   ».َأْعِطِه ِإ�َّ

ديث الثابت عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وفيه أن النيب َصلَّى ُهللا قال الشافعي: هذا احل
عليِه وَسلََّم ضمن بعريًا ابلصفة، ويف هذا ما دل على أنه جيوز أن يضمن احليوان كله بصفة من 

 السلف وغريه.
 ا.وفيه دليل أنه ال أبس أن يقضي أفضل مما عليه متطوِّعً 

َهِقيُّ: واحتج الشافعي أبمر الدية فقال: قد قضى رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابلدية  قَاَل البَـيـْ
مئة من اإلبل، ومل أعلم املسلمني اختلفوا أ�ا أبسنان معروفة يف مضي ثالث سنني، وأنه افتدى  

 أجل.كل من مل يطب عنه نفًسا من سيب هوازن إببل مساها ست أو مخس إىل 
َهِقيُّ   : هذا فيما رواه أهل املغازي، ومبا رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده.قَاَل البَـيـْ

 قال
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الشافعي: أخرب� مالك عن صاحل بن كيسان، عن احلسن بن حممد بن علي، عن علي بن أيب 
 ».ِعريًا ِإَىل َأْجلٍ أَنَُّه اَبَع َمجًَال َلُه يـَُقاُل لُه ُعَصْيِفري ِبِعْشرِيَن بَ «طالب: 

أَنَُّه اْشتَـَرى رَاِحَلًة أبَِْربـََعِة أَْبِعَرٍة َمْضُمونٍَة َعَلْيِه يـَُوفِّيَها َصاِحبَـَها «عن مالك عن �فع عن ابن عمر: و 
 ».اِبلرََّبَذةِ 
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اَء َعْبٌد فـََباَيَع َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ جَ «قال: وَأْخبَـَرَ� الثَِّقُة َعِن اللَّْيِث َعْن َأِيب الزُّبـَْريِ َعْن َجاِبٍر: 
أبَنَُّه َعْبٌد، َفَجاَء َسيُِّدُه يُرِيُدُه، فـََقاَل النَِّيبُّ  -أو قاَل: َيْسَمعْ -َلى اهلِْْجَرِة َوَملْ َيْشُعْر عليِه وَسلََّم عَ 

 ».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ِبْعُه، فَاْشتَـَراُه بَِعْبَدْيِن َأْسَوَدْينِ 



، َعِن ابِن ُجَرْيٍج، ع ْن َعْبِد اْلَكِرِمي اْجلََزِريَّ، َأْخبَـَرُه َأنَّ ِزَ�َد ْبَن َأِيب َمْرَميَ قال: وَأْخبَـَرَ� َسِعيُد ْبُن َساملٍِ
قًا َفجَ «َمْوَىل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َأْخبَـَرُه:  اَء ِبَظْهٍر ُمِسنَّاٍت، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بـََعَث ُمَصدِّ

عليِه وَسلََّم قَاَل: َهَلْكَت َوَأْهَلْكَت، فـََقاَل: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإّينِ ُكْنُت أَبِيُع فـََلمَّا رَآُه النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا 
ِيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَىل الظَّْهِر، اْلَبْكَرْيِن َوالثََّالثَِة اِبْلَبِعِري اْلُمِسنِّ َيًدا بَِيٍد، َوَعِلْمُت ِمْن َحاَجِة النَّ 

َرْينِ «ويف رواية ابن عباس: ». ُهللا عليِه وَسلََّم: َفَذاَك ِإًذا فـََقاَل َصلَّى َر اِبلَبِعيـْ  ».ِبِع الَبِعيـْ
 وروينا عن سعيد بن جبري عن ابن عباس: أنه كان ال يرى أبًسا ابلسلف يف احليوان.

 هاب يف بيع احليوان اثنني بواحد إىل أجل: ال أبس به.وذكر أيًضا قول ابن ش
الك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال: ال راب يف احليوان، وإمنا ُ�ي قال: وأخرب� م

 من احليوان عن ثالث: املضامني واملالقيح وحبل احلبلة.
احلبلة: بيع ألهل قال: واملضامني يف بطون اإل�ث، واملالقيح: ما يف ظهور اجلمال، وحبل 

 اجلاهلية.
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قال: وأخرب� سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: ولبيع البعري ابلبعريين يًدا بيد ز�دة 
بعض الناس فقال: ال جيوز أن  ورق، والورق نسيئة، قال الشافعي: وهبذا كله أقول، وخالفنا

 ابلكتابةيكون احليوان نسيئة أبًدا، نناقضهم ابلدية، و 
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 على الوصفاء بصفة، وإبصداق العبيد واإلبل بصفة.
قال: فإمنا كرهنا السلم يف احليوان، ألن ابن مسعود كرهه، قال الشافعي: هو منقطع عنه، قال 

 أمحد: يرويه عنه إبراهيم النخعي.
أسلف له يف لَِقاح  قال الشافعي: ويزعم الشعيب الذي هو أكرب من الذي روي عنه كراهيته أنه إمنا

 َفْحِل إبل بعينه، وهذا مكروه عند� وعند كل أحد، هذا بيع املالقيح أو املضامني أو مها.
 وقلت حملمد بن احلسن: أنت أخربتين عن أيب يوسف عن عطاء بن السائب عن أيب البخرتي، أن

لنب إبله وقتلوا فصاهلا، بين عم لعثمان بن عفان أتوا وادً�، فصنعوا شيًئا يف إبل رجل، فقطعوا به 
فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود، فرضي حبكم ابن مسعود، فحكم أن يعطى بواديه إبًال 

 مثل إبله، وفصاًال مثل فصاله، فأنفذ ذلك عثمان.
 حيوان مثله ديًنا، ألنه إذا قضى به ابملدينة وأعطيه بواديه  ويـُْرَوى عن ابن مسعود: أنه قضى يف

نريد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله، وأنتم تروون عن املسعودي عن القاسم بن كان ديًنا، و 



موال�، ويروون عن  -أو أبو زائدة-عبد الرمحن قال أسلم البن مسعود وصفاء أحدهم أبو ز�دة 
يف احليوان، وعن رجل آخر من أصحاب النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم،  ابن عباس: أنه أجاز السلم

َهِقيُّ: روى أبو حسان األعرج قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن السلم يف احليوان قَ  اَل البَـيـْ
 فقاال: إذا مسى األسنان واآلجال فال أبس.

س به، قال: [وروي عن وقال أبو نضرة: سألت ابن عمر عن السلف يف الوصفاء فقال: ال أب
وعن ابن عباس وابن عمر موصول  عمر أنه كرهه، وكذلك عن حذيفة، واحلديث عنهما منقطع،

 بقولنا: قال الشافعي يف القدمي: وقد يكون ابن مسعود كرهه]
 %268ص  3%ج 

)1/237( 

 

 تنزًها عن التجارة فيه، ال على حترميه انتهى.
للحنفي أن يقول: األثر عن ابن مسعود ليس منقطًعا، بل هو موصول صحيح على شرط 

َبَة عن وكيع، َحدَّثَنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: الشيخني، َرَواُه ابُن َأِيب َشيْـ 
مسعود، َفَكرَِه السََّلَم  أنَّ زيَد بَن اثبٍت َأْسَلَم ِإَىل َعْرتِيِس ْبِن ُعْرُقوٍب ِيف َقَالِئَص، قال: فسألت ابن

 يف احليوان.
ا سهل بن يوسف عن وأما ما ذكر عن أيب نضرة عن عمر فمعاَرض بقول ابن أيب شيبة: َحدَّثَن

يعين السلم يف احليوان ويف -ُمحَْيٍد عن أيب َنْضَرَة قال: قلت البن عمر: إن أمراء� ينهوننا عنه 
عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل احلكم بن عمرو الغفاري الوصفاء قال: فأطع أمراءك إن كانوا ينهون 

ظاهر االنقطاع، وكذا وعبد الرمحن بن مسرة، وأما حديث احلسن بن حممد عن علي فمنقطع 
حديث القاسم عن ابن مسعود، وكذا حديث ز�د بن أيب مرمي، وليس يف حديثه النسيئة، فال 

 ل أثر تقدم ال نسيئة فيه.حجة فيه على احلنفي الذي يدفع ذلك من نسيئها، وكذا ك
ثَنا ُشْعَبُة عن عمار وأما الرواية عن سعيد بن ُجبَـْريٍ َفُمَعاَرَضٌة بقول أيب بكر: َحدَّثَنا وكيع، َحدَّ 

 صاحب السابري قال: مسعت سعيد بن جبري يسأل عن السلم يف احليوان فنهى عنه.
األعلى قال: شهدُت ُشَرْحيًا ردَّ َحدَّثَنا حسن بن صاحل عن عبد »: مصنف وكيع بن اجلراح«ويف 

 السََّلَم يف احليوان.
 مسعت سويد بن غفلة يكره السلم يف احليوان.وَحدَّثـََنا إسرائيُل عْن إبراهيَم بِن عبد األعلى: 

ثـََنا النضُر بن أيب مرمي أن الضَّحَّاَك رخََّص يف السََّلِم يف احليوان مث رجَع عنه، وإىل قول  وَحدَّ



 ا البخاريُّ يف تبويبه، ويف حديث عائشة رضي هللا عنها وأنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ...الشافعي حنََ 
 رَّقيِق)(اَبُب بَيِع ال
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، َأْخبَـَرِين ابُن ُحمَْريِيٍز، َأنَّ َأاَب َسِعيٍد  - 2229 َحدَّثَنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ
َنَما ُهَو َجاِلٌس ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه  اخلُْدِريَّ َرِضَي هللاُ  وَسلََّم، فـََقاَل: َ� َعْنُه َأْخبَـَرُه: أَنَُّه بـَيـْ

ًيا، فـَُنِحبُّ اَألْمثَاَن، َفَكْيَف تـََرى ِيف الَعْزِل؟ فـََقاَل  َأَو ِإنَُّكْم تـَْفَعُلوَن «َرُسوَل ِهللا، ِإ�َّ ُنِصيُب َسبـْ
، ويف »َج ِإالَّ ِهَي َخارَِجةٌ ُكْم َأْن الَ تـَْفَعُلوا َذِلُكْم، فَِإنـََّها لَْيَسْت َنَسَمٌة َكَتَب ُهللا َأْن َختْرُ َذِلَك؟ َال َعَليْ 

 ]2229موضع آخر ابن ُحمَْريِْيٍز، هو عبد هللا بن ُحمَْريِيز أبو حمرييز اجلَُمِحي. [خ 
ليِه وَسلََّم َعِن اْلَعْزِل، فـََقاَل: ِإنَّ اْمَرَأِيت تـُْرِضُع َوَأَ� وعند النسائي: َسَأَل رجٌل رسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا ع

َر ِيف الرَِّحِم َسَيُكونُ «ِمَل، فـََقاَل َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: َأْكَرُه َأْن حتَْ   ».ِإنَّ َما ُقدِّ
َها َوَأَ� وعند أيب داود عن جابر: أنَّ رَُجًال سأَل النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  ِإنَّ ِيل َجارِيًَة َأُطوُف َعَليـْ

َر َهلَااْعِزْل عَ «َأْكَرُه َأْن َحتِْمَل، فـََقاَل:  َها ِإْن ِشْئَت، فَِإنَُّه َسَيْأتِيَها َما ُقدِّ  ».نـْ
، ولفظ الرتمذي من حديث حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن عنه: قـُْلَنا: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإ�َّ ُكنَّا نـَْعِزلُ 

ِإنَّ َهللا ِإَذا َأرَاَد َأْن َخيُْلَقُه َملْ َكَذَبِت اليَـُهوُد، «فـََزَعَمِت اليَـُهوُد أَنـََّها اْلَمْوُءوَدُة الصُّْغَرى، فـََقاَل: 
 ».َمتْنَـْعهُ 

 أحاديث العزل أتيت يف موضعها إن شاء هللا تعاىل.
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ًيا «قال القرطيب: روى هذا احلديث موسى بن عقبة عن ابن حمرييز عن أيب سعيد فقال:  َنا َسبـْ َأَصبـْ
عقبة يف ذلك، ورواه أبو إسحاق السبيعي  ووهم ابن »مْن َسْيب َهوازن، وذلَك يوم ُحنَـْنيٍ سنَة مثان

َنا َسْيبَ ُحنَـْنيٍ َسأَْلَنا َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعِن «عن الوداك عن أيب سعيد قال:  َلمَّا َأَصبـْ
ي ن حديث علم» صحيحه«ورواه مسلم يف ». لَْيَس ِمْن ُكلِّ اْلَماِء َيُكوُن اْلَوَلدُ «اْلَعْزِل، فـََقاَل: 

مل يذكر » ُسِئَل رسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َعِن الَعْزلِ «بن أيب طلحة عن أيب الوداك بلفظ: 
سيب حنني وال غريه، وكذا ما ذكره أبو عمر من رواية موسى بن عقبة عن ابن حمرييز، ذكره مسلم 

 اس منومل يذكر فيه سيب أوطاس وال غريه، وإمنا ذكر مسلم يوم أوط
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حديث أيب علقمة عن أيب سعيد يف قضية حترج أصحابه من وطء السبا� من أجل أزواجهن، 
وهي قصة أخرى يف زمن آخر غري زمان بين املصطلق اليت يف اخلامسة، والصحيح يف األول رواية 

 من روى بين املصطلق.
ألوالد، وهو حجة على داود ع أمهات اويف قوله: (فـَُنِحبُّ اَألْمثَاَن) داللة على عدم جواز بي
َنا الِفَداَء).  وغريه ممن ُجيَوُِّز بيعهن, ويف لفظ: (َوَأْحبَـبـْ

وقوله: (َال َعَلْيُكْم َأالَّ تـَْفَعُلوا) قال الداودي: هو أقرب إىل النهي، وقال املربد: معناه ال أبس 
 عليكم أن تفعلوا، ومعىن (ال) الثانية طرحها.

 وح، والنََّسُم األرواح.كل ذات ر   و (النََّسَمُة):
 (ابٌب َهْل ُيَساِفُر اِبْجلَارِيَِة قـَْبَل َأْن َيْستَـْربِئـََها)
 (َوَملْ يـََر احلََسُن أبًَْسا َأْن يـَُقبَِّلَها َأْو يـَُباِشَرَها).
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مة فيسريها هذا التعليق ذكره ابن أيب شيبة عن ابن ُعَليََّة، قال: سئل يونس عن الرجل يشرتي األ
كر عن احلسن: أنه كان ال يرى يصيب منها القبلة واملباشرة، فقال ابن سريين: يكره ذلك، ويذ 

ابلقبلة أبًسا، وعن عكرمة يف الرجل يشرتي اجلارية الصغرية وهي أصغر من ذلك، قال: ال أبس 
امع مثلها، أن ميسها قبل أن يستربئها، وقال إ�س بن معاوية يف رجل اشرتى جارية صغرية ال جي

  يستربئها.قال: ال أبس أن يطأها وال يستربئها، وكره قتادة تقبيلها حىت
وقال أيوب اللخمي: وقعت يف سهم ابن عمر جارية يوم جلوالء، فما ملك نفسه أن جعل 

 يقبلها.
 قَاَل ابُن َبطَّاٍل: ثبت هذا عن ابن عمر.
َرْأ َبِت الَولِيَدُة الَِّيت ُتوطَأُ، َأْو بِيَعْت، َأْو َعتَـَقْت فـَْليُ قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل ابُن ُعَمَر: ِإَذا ُوهِ  ْستَـبـْ

 َرِمحَُها ِحبَْيَضٍة، َوالَ َيْستَـْربئ الَعْذرَاء).
هذا التعليق رواه أبو بكر عن عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن �فع عن ابن عمر، قال: إن 

ن التِّني: َهَذا خالف َما يـَُقوله َمالك، وقيل: يستربئ اشرتى أمة عذراء فال يستربئها، َوقَاَل ابْ 
 استحبااًب.

له: (َعتَـَقت) بفتح العني هو الصحيح، وروي بضم العني وليس بشيء، وعن ابن سريين يف وقو 
 الرجل يشرتي
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األمة العذراء قال: ال يقربن ما دون رمحها حىت يستربئها. وعن احلسن: يستربئها وإن كانت 
قال: يستربئها  كًرا، وكذا قاله عكرمة، وقال عطاء يف رجل اشرتى جارية من أبويها عذراء،ب

 حبيضتني.
قال ابن اجلوزي: مذهب مجاعة منهم القاسم وسامل والليث وأبو يوسف: ال يستربئ إال من بلغ. 

 وكان أبو يوسف ال يرى استرباء العذراء وإن كانت ابلغة.
 وَن الَفْرِج).َل َعطَاٌء: َال أبََْس َأْن ُيِصيَب ِمْن َجارِيَِتِه احلَاِمِل َما دُ قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَا

ُسِئَل ابُن عباٍس َعْن رَُجٍل اْشتَـَرى َجارِيًَة َوِهَي َحاِمٌل أََيَطُؤَها؟ قَاَل: »: «مصنف ابن أيب شيبة«ويف 
 ».َال 
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 يد بن املسيب.و�ى عنه أبو موسى األشعري وَ�ِجيُة بن كعب وسع
 وفيه أحاديث أتيت إن شاء هللا يف موضعها.

َحدَّثَنا يـَْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِيب َعْمٍرو،  َحدَّثَنا َعْبُد الَغفَّاِر ْبُن َداُوَد، - 2235
بَـَر، فـََلمَّا فـََتَح هللاُ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي ُهللا َعْنُه، قَاَل: َقِدَم النَِّيبُّ َصلَّ  ى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيـْ

، َوَقْد قُِتَل َزْوُجَها، وََكاَنْت َعُروًسا، فَاْصَطَفاَها َرُسوُل  َعَلْيِه اِحلْصَن ذُِكَر َلُه َمجَاُل َصِفيَّةَ  بِْنِت ُحَييِّ
َلْغَنا َسدَّ الرَّْوَحاِء َحلَّْت فـَبَـَىن هِبَا، مثَُّ َصَنَع َحْيًسا ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لِنَـْفِسِه، َفَخَرَج هِبَا َحىتَّ بَـ 

َفَكاَنْت تِْلَك َولِيَمَة » آِذْن َمْن َحْوَلكَ «َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  ِيف ِنَطٍع َصِغٍري، مثَُّ قَالَ 
 َخَرْجَنا ِإَىل املَِديَنِة قَاَل: فـََرأَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعَلى َصِفيََّة، مثَُّ 

َهلَا َورَاَءُه ِبَعَباَءٍة، مثَُّ َجيِْلُس ِعْنَد بَِعريِِه، فـََيَضُع رُْكبَـَتُه فـََتَضُع َصِفيَُّة رِْجَلَها َعَلى عليِه وَسلََّم ُحيَوِّي 
 ]2235رُْكَبِتِه َحىتَّ تـَرَْكَب. [خ 

كانت تعظم أن جتعل رجلها على ركبته، فكانت تضع ركبتها على ركبته. »: كتاب الواقدي«يف 
ْرُض َأفَاِحيَص، َوِجيَء اِبْألَْنطَاِع فـَُوِضَعْت ِفيَها، مثَُّ ِجيَء اِبْألَِقِط والسَّْمِن، قال: وُفِحَصِت اْألَ 

اختَََّذَها ُأمَّ َوَلٍد؟ فـََلمَّا َأرَْكبَـَها على البعِري وَحَجبَـَها علم َفَشِبَع النَّاُس، وقالوا: َما نَْدِري أَتـََزوََّجَها َأِم 
 النَّاس أَنـََّها َزوجته.

 َحيي) قال الدَّارَُقْطين: احملدثون يقولون بكسر احلاء املهملة، وأهل اللغة بضمها.و (

)1/242( 

 



َسَالم بن مشكم، وكان مخَّارًا يف و (َصِفيَُّة) من سبط هارون َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كانت عند 
 اجلاهلية

 بتخفيف الالم، وفيه يقول أبو سفيان بن حرب:
 َسَقاين فـََروَّاين ُكَميًتا ُمَداَمًة َعَلى َظَمٍأ ِمينِّ َسَالُم بُن ِمشَكمِ 

كتاب «وقيل: ابلتشديد وُخفف ضرورة، مث خلف عليها كنانة بن أيب احلَُقيق، وقال اجلاحظ يف 
ى ُهللا عليِه َوَلَد صفيََّة مئُة نيب ومئة مِلك، مث صريها هللا تعاىل أَمًة لسيد� رسول هللا َصلَّ  »:املوايل
 وَسلََّم.

أن النيب »: كتاب احملنة«وذكر القاضي أبو عمر حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان النُّوقايت يف 
عائشة أن تكون يف املتنقبات، فقال َصلَّى ُهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ملا أراد البناء بصفية استأذنته 

 اقشعر جلدك من حسنها، فلما رأهتا حصل هلا ذلك. عليِه وَسلََّم: � عائشة لو أنك رأيتها
أنَّ احلصن الذي كانت فيه امسه الُقموص، سباها منه هي وابنة عم هلا، »: طبقات ابن سعد«ويف 

لََّم أن يعتقها إن اختارت هللا ورسوله، فقالت: أختار هللا فعرض عليها النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
وجها وجعل عتقها مهرها، ورأى بوجهها أثر خضرة قريًبا من ورسوله، وأسلمت، فأعتقها وتز 

عينها، فقال: ما هذا؟ قالت: � رسول هللا، رأيت يف املنام قمًرا أقبل من يثرب حىت وقع يف 
ل: حتبني أن يكون هذا امللك الذي �يت املدينة زوجك؟! حجري، فذكرُت ذلك لزوجي كنانة فقا

 فضرب وجهي.
ل له: تبار على ستة أميال من خيرب مال يريد أن يعرِّس هبا فأبت عليه، فلما صار إىل منزل يقا

فوجد يف نفسه من ذلك، فقالت: خفت عليك قرب يهود، فلما كان ابلصهباء على بريد من 
 خيرب عرَّس هبا.

 ت كأين وهذا الذي يزعم أن هللا أرسله وملٌك يسرتُ� جبناحه.ويف لفظ: رأي
 هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم السمن واألقط والتمر. وعن أيب الوليد: وليمة رسول

 ويف لفظ: التمر والسويق.
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ُهللا  للحاكم: رأى يف املنام كما رأت صفية قبل تزوجها بسيد� رسول هللا َصلَّى» اإلكليل«ويف 
كأن آتًيا يقول: � أم املؤمنني،   عليِه وَسلََّم. وعند ابن سعد: قالت أم حبيبة: رأيت يف النوم
 ففزعت وأولته أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يتزوجين.

 وعن ابن عباس قال:



ى عنقها، فقال رأت سودة يف املنام كأن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أقبل ميشي حىت وطئ عل
أن قمًرا انقض عليها من السماء  زوجها: لئن صدقت رؤ�ك لتتزوجني به، مث رأت ليلة أخرى

وهي مضطجعة، فأخربت زوجها السكران، قال: لئن صدقت رؤ�ك مل ألبث إال يسريًا حىت 
 أموت وتتزوجني من بعدي، فاشتكى من يومه ذلك، ومل يلبث إال قليًال حىت مات.

ْلَواو، َوُهَو ِرَوايَة أيب َذر ) بياء ... من حتتها مضمومة، َوفتح اْحلَاء اْلُمْهمَلة َوَتْشديد او (ُحيَوِّي
َوَقول أهل اللَُّغة، َوِيف ِرَوايَة أيب اْحلَُسْني: حيوى، اِبلتَّْخِفيِف ثالثي َوُهَو َأن يُِدير كَساء َفوق َسَنام 

 اْلَبِعري مثَّ يركبه.
ث اصطفائه صفية يعارضه يف الظاهر حديث أنس: أ�ا صارت لِدْحَيَة، وقَاَل السَُّهيلي: حدي

 خذها منه وأعطاه سبعة أرؤس، ويروى أنه أعطاه بنيت عمها عوًضا منها.فأ
وال معارضة، فإمنا أخذها من ِدْحَيَة قبل الَقْسم، وما » ُخْذ رَْأًسا آخَر َمَكانـََها«ويروى أنه قال له: 

بيع، ولكن على جهة النقل أو اهلبة، غري أن بعض رواة احلديث يف عوضه فيها ليس على جهة ال
ح يقولون فيه: إنه اشرتى صفية من ِدْحَيَة، وبعضهم يزيد فيه بعد الَقْسم، فاهلل تعاىل أعلم الصحي

أيُّ ذلك كان، وهذا األخري هو الذي أراد به البخاري يف الباب الذي تقدم قريًبا، وهو ابب بيع 
 ن ابحليوان نسيئة، وأورد فيه حديث صفية.العبيد واحليوا
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وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: كان تركه هلا عند النيب صلى هللا عليه والسلم وأخذه جارية من السيب غري معينة 
تتعني له، وليس ذلك يًدا بيد، وسفره  بيًعا هلا جبارية نسيئة حىت �خذها ويستحسنها، فحينئذ

َم بصفية قبل أن يشرتيها دليل ملا بوََّب البخاري له، ألنه ال بد أن يرفعها أو َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
يُنزهلا، وكان َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ال ميس يَد امرأة ال حتل له، ولكن يعكر على هذا أنه كان 

 تزوجها.
 ت) أي: طهرت من حيضها، والزوجة ال حتتاجمعىن قوله: (َحلَّ 

 .إىل استرباء، فينظر
ملا أتى هبا بالل أمر هبا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َفِحيَزْت َخْلَفُه وغطى »: سري ابن إسحاق«ويف 

 عليها ثوبه، فعرف الناس أنه قد اصطفاها لنفسه.
أجازه أبو ثور، وكرهه مالك والليث وأبو واختلفوا يف تقبيل اجلارية ومباشرهتا قبل االسترباء، ف

 ابن املاجشون: إن كانت صغرية أو ممن انقطع عنها احليض ال تستربأ.حنيفة والشافعي، وقال 
 ويف احلديث أنَّ الوليمة بعد البناء.



 و (الَعَباءُة) ممدودة.
نه، وليس له اإلمام إذا نقل ما مل يعلم مبقداره له اسرتجاعه والتعويض ع»: حواشي السنن«ويف 

اه، فيكون معاوضُة جاريٍة جباريٍة، فإن قيل: أن �خذه بغري عوض، قال: وإعطاء ِدْحَيَة كان برض
الواهب منهيٌّ عن شراء هبته، قلنا: مل يهبه من مال نفسه، وإمنا أعطاه من مال هللا على وجه 

صد َصلَّى ُهللا عليِه النظر كما يعطي اإلمام النفل ألحد أهل اجليش نظًرا، وقيل: إمنا يكون ق
لما اطلع أن هذه من خياره وأن ليس ميكن إعطاء مثلها وَسلََّم إعطاءه جارية من حشو السيب، ف

ملثله، ألنه قد يؤدي ذلك إىل املفسدة، فلذلك ارجتعها، وألنه خالف ما أراد أن يعطيه، وسيأيت 
 الكالم عليه أبكثر من هذا يف النكاح.
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ْعُت َجاِبًرا: قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل أَبُو َعاِصٍم: َحدَّثَنا َعْبُد احلَِميِد،  َحدَّثَنا يَزِيُد، َكَتَب ِإَيلَّ َعطَاٌء، مسَِ
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عْن بيِع اخلَْمِر). نـََهى النَّيبُّ 

هذا خرجه مسلم عن حممد بن مثىن عن أيب عاصم الذي علق البخاري عنه، قال القرطيب: 
ة، َفمنع من َذِلك الشَّاِفِعي َوَمالك، اختلف يف جواز بيع كل حمرم جنس فيه منفعة كالزبل والعذر 

ُروَن ِإَىل إَجازَة ذلك من املشرتي دون البائع، ورأوا أن َوَأَجازَُه الكوفيون والطربي َوذهب آخَ 
 املشرتي أعذر من البائع ألنه مضطٌر إىل ذلك، روي ذلك عن بعض أصحابنا حيرم.

 كتاُب السََّلمِ 
ة عن معىن واحد، غري أن االسم اخلاص هبذا الباب السلم، ألن السََّلُم والسََّلُف والتسليُف عبار 

لقرض، والسلم يف الشرع: بيع من البيوع اجلائزة ابالتفاق، قال القرطيب: السَّلَف يقال على ا
وحدَّه أصحابُنا أبن قالوا: هو بيع معلوم يف الذمة حمصور بصفة بعني حاضرة أو ما هو يف حكمها 

 إىل أجل معلوم.
نهي حزم: السلم ال جيوز إال إىل أجل مسمى، والبيع يف كل مستملك مل �ِت النَُّص ابلقال ابن 

عن بيعه، وال جيوز السلم إال يف كل مكيل أو موزون فقط، وال جيوز يف حيوان وال يف مذروع أو 
 معدود، ال يف شيء غري ما ذكر.

د: أنه كان يكره السلم كله، قال: وكرهت طائفة السلم، روي عن أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعو 
وع من الثياب بغري ذكر وزنه، ومنعا من قال وأابح أبو حنيفة ومالك السلف يف املعدود واملذر 

 السلف حاًال.
وقال الشافعي: السلم جيوز حاًال قياًسا على جوازه إىل أجل، وأجاز السلم يف كل شيء قياًسا 



عة فما فوقها، وقال بعض احلنفية: ال يكون على املكيل واملوزون، قال أبو حممد، واألجل سا
أقل من ثالثة أ�م، وقال املالكيون: يكره أقل من أقل من نصف يوم، وقال بعضهم: ال يكون 

 يومني، وقال الليث: مخسة عشر يوًما.
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واختلف يف السلم يف البيض، فلم جيزه أبو حنيفة، وأجازه مالك ابلعدد، ويف اللحم أجازه 
ه أبو حنيفة، وأجازه ي ومالك، ومنعه أبو حنيفة، وكذلك السلم يف الرؤوس واألكارع منعالشافع

 ] قال القرطيب: والسلم يف الدر والفصوص أجازه مالك.1مالك، واختلف فيه قول الشافعي، [
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ثـََنا ُحمَمٌَّد، َحدَّثَنا إِ  مساِعيُل َعِن ابِن َأيب جنَِيٍح، وقول البخاري يف ابِب السلِم يف َكيٍل َمعُلوٍم: (َحدَّ
، َعن َأيب املنَهاِل) زََعَم أَبو َعلي اجلياين أنه مل ينسب حممًدا هذا أحٌد من َعن َعبِد ِهللا بِن َكِثريٍ 

الرواة، قال: والذي عندي يف هذا أنه حممد بن سالم، وذكر أبو نصر: أن ابن سالم يروي عن 
القابسي وغريه يزعم أن عبد هللا بن كثري يف هذا اإلسناد هو  ابن ُعَليََّة، وكان الشيخ أبو احلسن

رواية ألحد من القراء السبعة إال عن عبد هللا » اجلامع«قري املكي، وقال أبو احلسن: ليس يف امل
بن كثري وابن أيب النجود يف املبايعة، قال: وقوله هذا غري صحيح، وابن كثري الذي يف هذا السند 

احلديث  إال هذا» اجلامع« بن املطلب بن أيب وداعة السهمي، وليس له يف هو عبد هللا بن كثري
 الواحد، وذكر له مسلم حديثًا آخر يف كتاب اجلنائز، رواه عنه ابن جريج.

وذكر البخاري يف ابب السلم إىل من ليس عنده أصل: َحدَّثَنا آدم، َحدَّثَنا شعبة، َحدَّثَنا عمرو، 
عليِه  نـََهى النيبُّ َصلَّى هللاُ «ابن عباس عن السلم يف النخل فقال:  مسعت أاب البخرتي قال: سألت

 احلديَث.» وَسلََّم عْن بيِع النَّْخِل َحىتَّ يـُؤَْكَل ِمْنُه، َوَحىتَّ يوزن
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قَاَل ابُن َبطَّاٍل: حديث ابن عباس ليس هو من هذا الباب، وإمنا هو من الباب الذي بعده 
التحقيق أنه من هذا  يف النخل، وهو غلط من الناسخ، وقال ابن املثىن: املرتجم بباب السلم

الباب، وقلَّ من يفهم ذلك إال مثل البخاري، ووجهه: أن ابن عباس ملا سئل عن السلم إىل من 
له خنل يف ذلك النخل عدَّ ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بُُدوِّ صالحها، وإذا كان السلم يف 

ابلسلم، فيصري جواز السلم يبق لوجودها يف ملك املسلَّم إليه فائدة متعلقة النخيل ال جيوز، مل 



 إىل من ليس عنده أصل، وال يلزم سد ابب السلم.
 (ابُب الرَّهِن ِيف السََّلَم)

 قال فيه ابن بطال: اختلف العلماء يف هذا الباب، فقال مالك: ال أبس ابلرهن
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 وبه قال أبو أن أحًدا كرهه غري احلسن، ورخص فيه عطاء والشعيب والكفيل يف السلم، ومل يبلغين
حنيفة والثوري وأبو يوسف وحممد والشافعي، وكرهه علي بن أيب طالب وابن عمر وابن عباس 

وطاوس وشريح وابن املسيب وابن جبري، وقال زفر: ال جيوز ذلك يف السلم، وال سبيل له على 
 وزاعي وأيب ثور.الكفيل، وهو قول أمحد بن حنبل واأل

 قَاَل الُبَخاِريُّ:
 َلمِ ِإىل َأَجٍل َمعُلوٍم)(ابُب السَّ 

 (َوِبِه قَاَل ابُن َعبَّاٍس ... ).
هذا التعليق رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أيب حسان سلم األعرج عن ابن 

أحلَّه وأذن فيه، وقرأ: عباس، قال: أشهد أن السلف املضمون إىل أجل مسمى أن هللا جلَّ وعزَّ 
ُتْم ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّى} [البقرة:  {َ� أَيـَُّها الَِّذينَ  َبَة عن 283آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَنـْ ] وَرَواُه ابُن َأِيب َشيـْ

 وكيع عن هشام حدثنا قتادة.
الَعَنزي عن أيب سعيد، أنه  قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوأَبُو َسعيٍد) هذا التعليق رواه البيهقي من حديث نـُبَـْيحٍ 

 م السعر راًب، ولكن كيل معلوم إىل أجل معلوم.قال: السلم كما يقو 
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ا َملْ قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل ابُن ُعَمَر: َال أبََْس ِيف الطََّعاِم املَْوُصوِف، ِبِسْعٍر َمْعُلوٍم ِإَىل َأَجٍل َمْعُلوٍم، مَ 
َبَة عن ابن منري، عن عبيد هللا عن �فع َزرٍْع  َيُك َذِلَك ِيف  َملْ يـَْبُد َصَالُحُه). هذا َرَواُه ابُن َأِيب َشيـْ

ثـََنا ابن أيب زائدة عن حجاج عن وبرة قال: قال ابن عمر: ال أبس ابلسلم إذا كان  عنه، قال: وحدَّ
 يف كيل معلوم إىل أجل معلوم.

الك عن �فع عن مواله، قال: يريد وهللا أعلم أن ثَنا موملا رواه البيهقي من حديث ابن بكري: َحدَّ 
يسلفه يف زرع بعينه أو متر بعينه فال جيوز، ألن بيع أعيان الثمار على رؤوس األشجار إمنا جيوز 

 إذا بدا فيها الصالح.
 كتاب الشُّْفعة

 قال ابن حزم: هي لفظة شرعية مل تعرف العرب معناها قبل سيد� رسول هللا
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ى ُهللا عليِه وَسلََّم، كما يعزى معىن الصالة والزكاة والصيام والكفارة والنسك وشبهها، حىت َصلَّ 

بـَيـَّنَـَها رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وذكر ابن التـَّيَّاين الشفعة على مثال رُْكبة، وذكر بعض 
ابن دريد: مسيت بذلك، ألنه  ًعا، قالالفقهاء: أن كل فعل جيوز تثقيله وختفيفه إذا مل يكن مسمو 

 يشفع ماله هبا، والشافع الطالب لغريه يستشفع به إىل املطلوب منه.
] عن اشتقاق الشفعة فقال: الشفعة الز�دة، وهو أن 1سئل أبو العباس [»: التهذيب«ويف 

الشفعة يشفعك فيما تطلب حىت تضمه إىل ما عندك فتشفعه هبا، أي: تريده، وقال ابن ِسْيَده: 
 الشيء القضاء به لصاحبه، وعن ابن بطال: هي يف اللغة الضم واجلمع، وقال ابن التني: يف

 مأخوذة من الشفاعة.
 قَاَل الُبَخاِريُّ: (الشُّْفَعُة ِفيَما َملْ يـُْقَسْم).

)1/249( 

 

احلُُدوُد، َوُصّرَِفِت  َقَضى اِبلشُّْفَعِة ِيف ُكلِّ َما َملْ يـُْقَسْم، فَِإَذا َوقـََعتِ «وذكر حديث جابر مرفوًعا: 
عنيب وأبو عاصم عن مالك منقطًعا، فرد به احلنفي بذلك وجعله علة، رواه الق» الطُُّرُق َفَال ُشْفَعةَ 

ولقائل أن يقول: قد روى أبو يوسف القاضي عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد وأيب سلمة 
 عن أيب هريرة مثله مسنًدا، فلم ال �خذ به.

م النيب َصلَّى ُهللا عليِه وله: (فَِإَذا َوقـََعِت احلُُدوُد ... ) إىل آخره ليس من كالوزعم بعضهم أن ق
 وَسلََّم، إمنا هو من كالم الراوي فُينظر.

قال ابن التني: أمجع املسلمون على ثبوهتا للشريك يف العقار ما مل يقسم، وُخصَّ العقار ابلشفعة، 
نه ال شفعة يف احليوان والثياب واألمتعة وسائر املنقول، ألنه أكثر األنواع ضررًا، واتفقوا على أ

عطاء فأثبت الشْفَعة يف الُعروض وقال: تثبت الشفعة يف كل شيء حىت يف الثوب، وعن  وشذَّ 
 ] املنفرد.2أمحد رواية أ�ا تثبت يف احليوان والبناء [

 َصلَّى ُهللا عليهِ  َقَضى النيبُّ «عن ابن أيب مليكة وُسِئَل عن الشفعة فقال: » املصنف«ويف 
 %279ص  3%ج 

 ». ُكلِّ َشْيٍء اَألْرِض والدَّاِر واخلادِم واجلاريةِ وَسلََّم اِبلشُّْفَعِة ِيف 
قال ابن حزم: وإىل هذا رجع عطاء، وهو عنهما أبصح سند أسنده عمر بن هارون عن شعبة عن 

» الشُّْفَعُة يف العبِد َوِيف ُكلِّ َشيءٍ : «ابن جبري عن ابن عباس أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال
 بعمر.ردَّه ابن عدي 



ثـََنا ابن خزمية، َحدَّثَنا يونس بن عدي، َحدَّثَنا أبو إدريس األودي عن ابن  وعند الطحاوي، حدَّ
 ».َقَضى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبلشُّْفَعِة ِيف ُكلِّ َشيء«جريج عن عطاء عن جابر: 

ثنني فصاعًدا من أي شيء كان مما قال ابن حزم: الشفعة واجبة يف كلِّ جزٍء بِْيَع مشاًعا بني او 
يقسم ومما ال ينقسم، من أرض أو شجرة واحدة فأكثر، ومن عبد أو أمة أو ثوب أو سيف أو 

 من طعام أو حيوان أو أي شيء بيع.
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 له غري مقسوم فلم جيُِْزُه. ورُِفَع إىل عبد امللك بن يعلى رجٌل ابع نصيًبا
أن يبيعه قبل أن وقال ابن سريين: ال أبس ابلشريكني بينهما الشيء الذي ال يَُكاُل وال يـُْوَزُن 

يقامسه، وقال احلسن: ال بيع فيه وال يف غريه حىت يقامسه إال أن تكون لؤلؤة أو ما ال يقدر على 
بن ُشْربمة الشفعة يف املاء، ورأى مالك الشفعة قسمته. ومل ير عثمان البَـيتِّ شفعة لشريك، ورأى ا

 يف التني والعنب والزيتون والفواكه يف رؤوس الشجر.
عن َمْعَمٍر، قلت أليوب: أتعلم أحًدا كان جيعل يف احليوان شفعة؟ قال: ال، » تذكاراالس«ويف 

 عة.قال معمر: وأ� ال أعلم أحًدا جعل فيه شفعة، وقال ابن شهاب: ليس يف احليوان شف
 وعن إبراهيم: ال شفعة إال يف دار أو أرض.

ويف لفظ: ». لََّم َقَضى ابلشفعِة يف الدينِ أنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وسَ «وعن عمر بن عبد العزيز: 
َتاَع ديًنا على رجٍل فصاحُب الديِن َأْوَىل ِإَذا َأدَّى مثَل الذي َأدَّى َصاِحُبهُ «  ».َمِن ابـْ

ى أنه ال شفعة إال يف املشاع حلق ضرر الشركة، منهم األربعة خال أاب حنيفة، ومجهور العلماء عل
 .]3واألوزاعي، وإسحاق، وأاب ثور [

 وحكاه ابن املنذر عن عمر وعثمان وابن املسيب وسلمان بن يسار وعمر بن
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غرية بن عبد الرمحن عبد العزيز والزهري وحيىي األنصاري وأيب الز�د وربيعة ومالك واألوزاعي وامل
ة وإسحاق وأيب ثور، وقال أبو حنيفة والثوري: يثبت ابجلوار، وبه قال فيما ذكره ابن أيب شيب

 شريٌح، فكان يقضي الرجل من أهل الكوفة للرجل من أهل الشام.
 وقال إبراهيم: الشريك أحق ابلشفعة، فإن مل يكن شريك فاجلار.

 أحق من غريه. ويف لفظ: اخلليط أحق من اجلار، واجلار
وعن أيب حيان عن أبيه: أن عمرو بن حريث كان يقضي ابجلوار، وعن احلكم عن علي وعبد هللا 

 ».َقَضى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبلشُّْفَعِة لِْلِجَوارِ «قاال: أ�ما 
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ُك َأْوَىل ِمَن اْجلَاِر، َواْجلَاُر َأْوَىل ِمَن الشري«وعن الشعيب قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 ».اْجلُُنبِ 

 ». َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبجلَِْوارِ َقَضى َرُسوُل هللاِ «ويف لفظ: 
وعند الرتمذي حمسًَّنا وقال: صححه البخاري، عن الشَّرِيِد ْبِن ُسَوْيٍد، قـُْلُت: َ� َرُسوَل ِهللا، َأْرٌض 

اْجلَاُر َأَحقُّ «لََّم: ِفيَها ِشْرٌك َوَال َقْسٌم ِإالَّ اجلَِْواُر؟ فَقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ لَْيَس ِألََحٍد 
زاد عبد امللك بن أنس يف كتابه: قال عبد هللا بن عبد الرمحن بن يعلى بن كعب ». ِبَسَقِبِه َما َكانَ 

سقبه؟ قال: الشفعة، فقلت: زعم الناس  الثقفي الرازي عن عمرو بن الشريد، قلت لعمرو: ما
 أ�ا اجلوار، قال: الناس يقولون ذلك.

 ا راوي احلديث ال يرى الشفعة ابجلوار، وال يرى لفظ ما روي يقتضي ذلك.قال ابن حزم: فهذ
 ».َجاُر الداِر أحقُّ ابلدارِ «وعن مسرة، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

اللطيف احلراين عن يوسف بن ... األهبري، أخرب� الشيخان أبو بكر بن أخرب� ... عن عبد 
 عن أيب سعيد بن علقمة، أخرب� أبو علياحلاجب وأبو حفص بن ... 
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احلسن بن علي بن نصر الطُّوسي، قال: َحدَّثَنا أبو موسى حممد بن مثىن وحممد بن حيىي اهلذيل 

دَّثَنا شعبة عن قتادة عن احلسن عنه مث قال: يقال: حديث مسرة الذهلي، َحدَّثَنا أبو الوليد، حَ 
 حسن صحيح.

يونس عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس عن النيب َصلَّى هللاُ عليِه قال: وروى عيسى بن 
وَسلََّم مثله، والصحيح عند أهل العلم حديث احلسن عن مسرة، وال يعرف حديث قتادة عن 

سى بن يونس، وحديث عبد هللا بن عبد الرمحن الطائفي عن عمر بن أنس إال من حديث عي
الباب هو حديث حسن، وملا ذكر الرتمذي حديث مسرة قال:  الشريد عن أبيه مرفوًعا يف هذا

 حسن صحيح.
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وملا رواه ابن حزم من حديث أمحد بِن ُحَباٍب عن عيسى، قال أمحد بُن ُحَباٍب: أخطأ فيه 
إبراهيم عن و موقوف على احلسن، وهو عند النسائي من حديث إسحاق بن عيسى، وإمنا ه

 عيسى.



 وقال الدَّارَُقْطين: وهم فيه عيسى، وإمنا هو موقوف عن احلسن.
وعند ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ: َحدَّثَنا حممد بن إمساعيل، َحدَّثَنا احلسن بن َسوَّار أبو 

، مامي عن الفضل عن قتادة عن عبد هللا بن عمرو بن العاصيالعالء، َحدَّثَنا أيوب عن عتبة الي
وردَّه ابنقطاع ما بني » اجلَاُر َأَحقُّ ِبَصقِب َأْرِضهِ «عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال: 

قتادة وعبد هللا، وبضعف أيوب وجهالِة الفضل، قال: فإن كان ابُن َدْهلَم فهو ساقط، وإن كان 
 جمهول. غريه فهو

 »َقِبِه يـُْنَظُر فيه، َوِإْن َكاَن َغائًِبا ِإَذا َكاَن َطرِيُقُهَما َواِحًدااْجلَاُر َأَحقُّ ِبسَ «وعند أيب داود عن جابر: 
وقال فيه الرتمذي: حسن غريب، فيه عبد هللا بن أمحد عن سعيد عن عبد امللك عن عطاء عن 

َتِظُرُه هِبَا ِإْن َكاَن َطرِيُقُهَما َواِحًدااْجلَاُر َأَحقُّ ِبُشْفَعِة َجارِِه، «جابر:  قال ... أو فقال هبًتا، قلت  »يـَنـْ
 ألمحد: مل قال شعبة هذا حديث منكر: الزهري عن أيب سلمة عن جابر خيالفه؟
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فظ: قال: إن عبد هللا ... عبد امللك عن عطاء فخالفه، وملا ذكره األشبيلي من طريق ابن أمين بل
قُّ هِبَا، فاْخَتَصْمَنا إىل النيبِّ َصلَّى ُهللا قال جابر: اشرتيُت أرًضا إىل َجْنِب أرِض رجٍل، فقاَل: أ� أح

عليِه وَسلََّم فقلُت له: � رسوُل هللا، ليس له يف أرضي طريٌق وال حقٌّ، فقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
وذكر من عند الرتمذي اللفظ األول وقال: هذا يرويه سليمان » ُهَو أحقُّ هِبَا، فـََقَضى له ابجلوارِ «

ود عن هشيم عن عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي عن عطاء عنه، والذي يرويه قبله بن دا
يرويه أمحد وغريه عن هشيم هبذا السند، واحلديث يدور على العرزمي، وهو ثقة مأمون عند أهل 

حًدا تكلم فيه عن شعبة أجل هذا احلديث، وهو حديث احلديث، ذكره الرتمذي، وال نعلم أ
 حسن غريب.

بن شيبة: َحدَّثَنا غندر عن شعبة قال: سألت احلكم ومحاًدا عن الشفعة فقاال: إذا كانت وقال ا
 الدار إىل جنب الدار ليس بينهما طريق ففيها شفعة.

 جار املالصق.وعنه الطحاوي: كتب عمر بن اخلطاب إىل ُشَرْيٍح أن تقضي ابلشفعة لل
َقَضى النيبُّ «عليًّا وعبد هللا يقوالن:  أليب غامن من حديث احلكم عمن مسع» كتاب القضا�«ويف 

 وعن الشعيب مرسًال مثله، وكذا عن احلسن.» ابجلوارِ 
 (اَبُب َعْرِض الشُّْفَعِة َعَلى َصاِحِبَها قـَْبَل البَـْيِع)

ن أشعث البَـْيِع َفَال ُشْفَعَة َلُه) هذا التعليق رواه وكيع عن سفيان ع (َوقَاَل احلََكُم: ِإَذا َأِذَن َلُه قـَْبلَ 



 عن احلكم: إذا أذن الشفيع للمشرتي يف الشراء فال شفعة له.
َبَة َهَذا قَاَل ِبِه ُسْفَيان، َوَخاَلَفُهَما َمالك، َوقَاَل: َال يْلزمه ِإْذنه  وقال ابن التني: َقوُل احلكِم بن ُعتَـيـْ

 ]1َل اْبن بطال: َهَذا اْلعرض َمْنُدوب ِإلَْيِه. [بذلك، َوقَا
َُها، َفالَ ُشْفَعَة َلُه).قَاَل الُبَخا  ِريُّ: (َوقَاَل الشَّْعِيبُّ: َمْن بِيَعْت ُشْفَعُتُه َوْهَو َشاِهٌد الَ يـَُغريِّ
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َبَة عن وكيع، َحدَّثَنا يون س بن أيب إسحاق قال: مسعت الشعيب به، هذا التعليق َرَواُه ابُن َأِيب َشيـْ
 َوِفيه: َال ينكرها، بدل: َال يغريها.

: هو مذهب أيب حنيفة والشافعي، وقال به ابن وهب وقال مالك: هو على شفعته قال ابن التني
وإن جازت السنَة والسنني، ويف رواية: إذا مضت سنة فال شفعة له، وعن أصبغ بعد ثالث 

 سنني.
 امللك بعد مخس سنني، وقيل: هو على حقه أبًدا ما مل يوقف.وقال مطرف وعبد 

 اء ولو بعد مثانني سنة أو أكثر أو يلفظ ابلرتك.وعند ابن حزم: �خذ الشفيع مىت ش
ُرمة وعبيد هللا بن احلسن واألوزاعي، إال أن  وعن أيب حنيفة: ثالثة أ�م، وبه يقول البَـيتِّ وابن ُشبـْ

ساعة واحدة، وعن الشعيب: يوم واحد، وعن عمر بن عبد العزيز: عبيد هللا قال: ال ميهل إال 
ى عمر بن عبد العزيز ابلشفعة بعد أربع عشرة سنة يعين بضع عشرة سنة. قال أبو عمر: قض

 للغائب.
قال أبو عمر: أهل العلم جممعون على أن الغائب إذا مل يعلم ابلبيع مث قدم فله الشفعة مع طول 

يف سفره، فقال قائلون: يشهد، فإن مل يشهد فال شفعة له، وقال  غيبته، واختلفوا إذا علم
ح ما رواه ابن عمر من صحب علي بن عبد العزيز بسند فيه آخرون: هو على شفعته، فإنه مل

ال شفعَة لغائٍب، وال لصغٍري، وال لشريٍك «السلماين وغريه، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 ».ِإَذا َسبَـَقُه ابلشراِء، والشفعة َكَحلِّ العقالَعَلى َشرِْيِكِه 

رافع وعرَضه بيَته على سعد بن أيب وقاص، وقال:  قال ابن حزم: مث ذكر البخاري حديث أيب
 ».اجلَاُر َأَحقُّ ِبَسَقِبهِ «مسعت رسول هللا عليه وسلم يقول: 
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له فباع، مث أراد شريكه أن �خذ  قال النووي: واختلف العلماء فيما إذا أعلمه ابلبيع فأذن
بن أيب ليلى وغريهم له أن ابلشفعة، فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأصحاهبم وعثمان البيت وا

�خذ ابلشفعة، وقال احلكم والثوري وأبو عبيدة وطائفة من أهل احلديث: ليس له األخذ، 
َمْن َكاَن َلُه َشرِيٌك «عند مسلم:  ] حبديث سفيان عن أيب الزبري عن جابر مرفوًعا من2مستدلني [

َعٍة، َأْو َخنٍْل، فـََلْيَس َلُه َأْن يَِبيعَ   ِيف رَبـْ
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الشُّْفَعُة ِيف ُكلِّ ِشْرٍك ِيف أْرٍض «وفيه أيًضا: ». َحىتَّ َيْسَتْأِذَن َشرِيَكُه، فَِإْن َرِضَي َأَخَذ، َوِإْن َكرَِه تـََركَ 
أَحقُّ ْصُلُح أْن يَِبيَع َحىتَّ يـَْعِرَض َعَلى َشرِيِكِه فَيْأُخَذ أْو َيدََع فَإْن أَىب َفَشرِيُكُه أو زرٍع أْو َحاِئٍط َال يَ 

 ».ِبِه َحىتَّ يـُْؤِذنَهُ 
قالوا: فدل هذا احلديث على أن برتكه تنقطع به شفعته، وحمال أن يقول َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 ا ترك ال يكون لرتكه معىن، وعن أمحد روايتان كاملذهبني.(إْن شاَء أخَذ وإْن شاَء ترَك)، فإذ
يًئا قبل وجوبه كإسقاط املرياث قبل املوت، قال القرطيب: وهذا اخلالف جاٍر فيمن أسقط ش

وإجازة الوارث ابلوصية قبل املوت، وإسقاط املرأة ما جيب هلا من نفقة وكسوة يف السنة القابلة، 
 الن.ففي كل واحدة من هذه املسائل قو 

قال ابن حزم: والشفعة واجبة للبدوي، والساكن يف غري املصر، والغائب، والصغري إذا كان كرب، 
نون إذا أفاق، وللذمي، وقد قال قوم من السلف: ال شفعة ملن مل يسكن املصر وال الذمي، واجمل

ب، وقال قاله الشعيب واحلارث العكلي والبيت، وهو قول أمحد بن حنبل، زاد الشعيب: وال للغائ
 ابن أيب ليلى: ال شفعة لصغري.

ع وال توهب وال تورث وال ] الشفعة، وهو قول ابن سريين، وعن الشعيب: ال تبا 3وال تورث [
 لألثرم قال إبراهيم: الشفعة ال تورث.» البيوع«تُعار، هي لصاحبها الذي وقعت له، ويف كتاب 
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ري وأيب حنيفة وأمحد وإسحاق واحلسن بن حي قال ابن حزم: قال عبد الرزاق: وهو قول الثو 
 وأيب سليمان، وقال مالك والشافعي: الشفعة لورثته.

طايب: يف حديث أيب رافع دليل أن الشفعة اثبتة يف الطريق، كما يف البناء إذا  وقال أبو سليمان اخل
ْع ِمينِّ بييت يف كانت واسعة حتتمل القسمة، وقد أضاف البائع البيت إىل داره يف قوله لسعد: (ابـْتَ 

 َداِرَك). وطريقهما ال حمالة شائعة يف الَعَرصة وهي جزء من الدار، ولذلك استحق به الشفعة
ابن اجلوزي: اختلفت الرواية يف الطرق والِعراص، هل جتب هبا الشفعة ابنفرادها على  قال



 روايتني، يعين عن أمحد،
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» اجلَاُر َأْحقُّ ِبَسقبِه يف الشفعةِ «له َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وزعم ابن بطال: أن متسك الكوفيني بقو 
ر عليهم امتناعهم من هذا التفسري أبن أاب رافع استدل .. غري جيد، ألن اجلار هو الشريك، وأنك

تَـْيِه.  به، وهو رواية على إثبات الشفعة لشريكه وهو سعٌد، قال: وكان أبو رافع شريك سعد بِبَـيـْ
 انتهى.

كأنه غري جيد، فإن أاب رافع كان ميلك بيتني متميزين من مجلة املنزل إال شقًصا سائًغا، فهو جار و 
ن يُِدلَّ للكوفيني أوىل منه أبن يدل عليهم، وال يلزم من قول أيب رافع: اجلار ال شريك، وهذا أب

ملالصق، أحق، محل احلديث على الشريك، جلواز أن يكون احلديث عنده على ظاهره يف اجلار ا
 ولكنه قاس الشريك عليه بطريق األوىل.

ع أحدهم نصيبه، فطلب لألثرم: سألت أاب عبد هللا عن دار بني شركاء اب» البيوع«ويف كتاب 
 الباقون الشفعة، وحظوُظهم فيها تفاضل، كيف تكون الشفعة بينهم؟.
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ومنهم من قال: على عدد  فقال: هذه مسألة قد اختلف الناس فيها، منهم من قال ابألنصبة،
لك فذهب إىل أ�ا الرؤوس، قيل أليب عبد هللا: فأيهما أعجب إليك؟ فقال: ما أدري، وأما ما

ابحلصص، وعن احلسن: هي على األنصباء، وكذا قاله شريح وعطاء، وعند أيب حنيفة: أن اهلبة 
يف صداق وال أجرة وال ابلثواب ال شفعة فيها، أل�ا عنده هبة ليست ببيع، وكذا ال شفعة عنده 

 ُجْعل وال خلع، وال يف شيء صوحل عليه من دم عمد.
 يرى أوًال أن يف اهلبة الشفعة وإن كانت لغري ثواب، مث رجع عن ذلك. قال أبو عمر: وكان مالك

و (السَّقُب): الُقرب، قال ابن دريد: سقبت الدَّار ُسقواًب وأسقبت: لَُغَتاِن فصيحتان، َأي: قربت 
الصقب »: الكتاب املنتهى«هو ابلصاد أكثر، ويف »: اجلامع«م متسابقة، أي متعاقبة، ويف وأبياهت

 الُقرب، يقال: هذا أصقب املوضعني إليك، أي أقرهبما، ويفابلتحريك 
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، واملراد أحق بصقبه رواية أخرى، ويقال: أصقبه َفَصَقَب وَأْصَقَب »اجلاُر أحقُّ ِبَصقبهِ «احلديث: 
لألنباري: الصقب املالصقة، كأنه أراد مبا يليه وما » الزاهر«وَصقََّبه أيًضا تصقيًبا، ويف  أيًضا

: »: الغريبني«رب منه، ويف يق ِإَذا ُوِجَد «أراد ابجلار املالصق من غري شركة، ومنه حديث عليٍّ
َل َعَلى َأْصَقِب القريتِني ِإلَْيهِ   هللا بن قيس الرقيات:قال عبيد » قَِتْيٌل بَني قـَْريـَتَـْنيِ محُِ



 عاد له من كثريَة الطرُب فدمعه يف اخلدود ينسكبُ 
 ا ال َأَمٌم دارُها وال َصَقبُ كوفية �زٌح حمَِلَُّته

 (ابٌب َأيُّ اِجلَواِر َأقْـَرُب؟)
ْعَبُة، َحدَّثَنا أَبُو َحدَّثَنا َحجَّاٌج، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، ح َوَحدََّثِين َعِليٌّ، َحدَّثَنا َشَبابَُة، َحدَّثَنا شُ  - 2259

ْعُت َطْلَحَة ْبَن َعْبِد ِهللا، َعْن َعائِ  َشَة، قـُْلُت: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإنَّ ِيل َجارَْيِن فَِإَىل أَيِِّهَما ِعْمَراَن، قَاَل: مسَِ
 ]2259¦[خ». ِإَىل َأقْـَرهِبَِما ِمْنِك اَبابً «ُأْهِدي؟ قَاَل: 
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رواية سليمان بن حرب عن شعبة عن طلحة بن عبيد هللا اخلزاعي، وقال  قال الدَّارَُقْطين: يف
 احلارث بن عبيد: عن أيب عمران اجلوين عن طلحة ومل ينسبه.

 و داود سليمان بن األشعث: قال شعبة يف هذا احلديث عن طلحة رجل من قريش.وقال أب
مسعت طلحة عن عائشة، وقال اإلمساعيلي: قال عيسى بن يونس عن شعبة: أخربين أبو عمران، 

 قال شعبة: وأظنه مسعه من عائشة ومل يقل مسعته منها.
، وكذا ذكره بن طاهر وغريه، قال <َحدَّثـََنا عليٌّ> غري منسوب»: البخاري«ووقع يف أكثر نسخ 

ابن طاهر: ويقال: هو ابن سلمة النيسابوري، ويف نسخة: هو ابن سلمة بن عقبة اللبقي، قال 
ن السكن: ابن عبد هللا، قال: وهو ضعيف عندي، وذكر أن أاب إسحاق اجلياين: نسبه اب

 حديث عائشة عنداملستملي نسبه فقال: علي بن سلمة اللبقي، وكذا نسبه الكالابذي، ويف 
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 وزعم أنه حديث ساقط.» أربعون دارًا«ابن حزم أ�ا قالت: � رسول هللا، ما حق اجلوار؟ قال: 
َأْربـَُعوَن دارًا «عن ابن شهاب، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: » داودمراسيل أيب «ويف 
 ».َجارٌ 

دارًا؟ قال: أربعون عن ميينه وعن يساره وخلفه وبني قال يونس: قلت البن شهاب: وكيف أربعون 
قال يديه، وذكره ابن املنذر عن األوزاعي، وعن علي بن أيب طالب: من مسع النداء فهو جار، و 

آخرون: من كل جانب من جوانب الدار أربعون دارًا. وقال آخرون: هو كل من صلى معه صالة 
كلهم جريان، وعن أيب قالبة: اجلوار أربعون دارًا، الصبح يف املسجد. وقال بعضهم: أهل املدينة  

 أربعون.وعن احلسن: أربعون دارًا َهاهنا وأربعون دارًا َهاهنا، هي من جوانبنا األربع، أربعون 
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قال ابن املنذر: وهذا احلديث يدل على أن اسم اجلار يقع على غري اللَّزيق، ألنه قد يكون له 
ذراعني وليس بلزيق، وهو  جار َلزِيٌق واببه من سكة غري سكته، وله جار بينه وبني اببه قدر

للزيق إذا ترك الشفعة أد�مها اباب، وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا اللفظ فقال: إن اجلار ا
وطلبها الذي يليه، وليس له حدٌّ إىل الدار وال طريق فال شفعة له، وعوام العلماء يقولون: إذا 

 ال: ال يعطي إال اللزيق وحده.أوصى رجل جلريانه أعطى اللزيق وغريه، إال أاب حنيفة فإنه ق
جلوار، ألن عائشة إمنا سألت عمن وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: ال حجة يف هذا احلديث ملن أوجب الشفعة اب

 تبدأ به من جريا�ا يف اهلدية، فأخربها أبن َمن قـَُرَب أوىل من غريه، وهللا جل وعز أعلم.
ظر إىل ما يدخل دار جاره وما خيرج منها، فإذا قال املهلب: وإمنا أمر ابهلدية إىل من قرب، ألنه ين

 ره عندما ينوبه من حاجة إليه.رأى ذلك أحب أن يشاركه فيه، وأنه أسرع إجابة جلا
 (اَبُب اْسِتْئَجاُر الرَُّجِل الصَّاِلِح)

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت الَقِويُّ اَألِمُني} [القصص:  : {ِإنَّ َخيـْ  ]26َوقـَْوُل ِهللا جلَّ وعزَّ
 هذا قول َصُفوراَء بنت شعيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وهي»: تفسريه«ل مقاتل بن سليمان يف قا

 اليت تزوجها موسى صلوات هللا عليه وسالمه، وكانت توأمة عيزا،
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ولدت صفوراء قبلها بنصف يوم، وكان بني املكان الذي سقى فيه الغنم وبني شعيب ثالثة أميال، 
ا، وأمرها أن متشي خلفه وتدله على الطريق كراهية أن ينظر إليها ومها على غري فمشى معه

البنته: من أين علمِت قوَّته وأمانته؟ فقالت: أزاَل احلجر عن رأس البئر، جادة، فقال شعيب 
 وكان ال يطيقه إال رجال، وذكرت أنه أمرها أن متشي خلفه كراهية أن ينظر إليها.
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أن أاب النبيني كان ابن  -يعين تفسري أمحد بن حنبل-للزجاج: ويـُْرَوى يف التفسري » املعاين«ويف 
يُِقلُّه أقل من عشرة أنفس، وقد قيل:   لنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وكان احلجر الأخي شعيب ا

كان ال يقله أقل من أربعني نفًسا، وذكر السَُّهيلي: أن شعيًبا هو يثرون بن َصْيفون بن مدين بن 
مدين، وإمنا هو  إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ويقال: شعيب بن ِمْلَكاين، وقد قيل: مل يكن من

ني جناه هللا من النار، وابنتاه ليَّاء وصفوراء، وأكثر الناس على من القوم الذين آمنوا إببراهيم ح
أ�ما ابنتا شعيب، وقيل: إن شعيًبا من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وروي: أن سلمة بن سعد 

َزة، رَْهُط نِْعَم احليُّ َعنَـ «لَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: ملا انتسب للنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إىل عنزة قال صَ 
فإن صح هذا احلديث فعنزة إًذا ليس هو ابن أسد » ُشَعْيٍب وَأْخَتاُن موسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 



بن ربيعة، فإن َمْعًدا كان بعد شعيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بنحو من ألف سنة، وأخرب� قاضي 
امها شرفا، وقيل: صفورا، وقيل: اسم إحد»: العزران«بدر الدين بن مجاعة يف كتابه  القضاة

صفرياء بنتا يثرون بنتا أخي شعيب واليت تزوجها الصغرى، وذكره البخاري يف ابب من أمر إبجناز 
َال َأْدِري، ] َسأََلِين يـَُهوِديٌّ َأيَّ اَألَجَلْنيِ َقَضى ُموَسى، قـُْلُت: 1الوعد حديث سعيد بن جبري: [

َقَضى َأْفَضَلُهَما َوَأْطيَـبَـُهَما ِإنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى «فسألُه فـََقاَل:  -َعبَّاسٍ  يعين ابنَ -َحىتَّ َأْسَأَل احلَْرب 
 ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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 .وهو حديث تفرد به البخاري دون اجلماعة، وسيأيت شيء منه بعد هذا بيسري
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قَاَل الُبَخاِريُّ: (َواخلَاِزُن اَألِمُني، َوَمْن َملْ َيْستَـْعِمْل َمْن َأرَاَدُه) هااتن اللفظتان ذكرمها يف حديث أيب 
َنْستَـْعِمل َعَلى َعَمِلَنا  -َأْو َال -تاب الزكاة بعضه، وهنا قال: (َلْن موسى اآليت بعُد واملتقدم يف ك

 َمْن َأرَاَدُه).
: ليس يف هذا معىن اإلجازة، وقال الداودي: ذكره للخازن ليس من هذا الباب، قال اإل مساعيليُّ

و أجري، فلهذا ألنه مل يذكر فيه إجازة، وإمنا أراد البخاري أن اخلازن ليس له يف املال شيء وإمنا ه
 أدخله يف هذا الباب.

أن حيرتز من احلريص عليها، وإمنا  وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: ملا كان طلب العمالة داللة على احلرص وجب
أدخل اخلازن يف هذا الباب، ألنَّ من اْستـُْؤِجَر على شيء فهو فيه أمني، وليس عليه يف شيء منه 

 ضمان.
 ].60لقوله تعاىل: {َوالَعاِمِلَني َعَليَها} [التوبة: قال ابن التني: فيه دليل اإلجارة 

واو وتشديد الالم فعل مستقبل، ويف بعضها قال: وُضبط يف بعض الكتب بضم اهلمزة وفتح ال
 بفتح اهلمزة وسكون الواو، وكأنه شك هل قال: لن أو ال.

َال َتْسَأِل اإلمارَة ِإ�َّ «َم: وقال القرطيب: هذا �ي، وظاهره التحرمي كما قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
ما حلرصهما، » وحيرُص عليهِ  َوِهللا َال نـَُويلِّ َعَلى َعَمِلَنا َهَذا َأَحًدا َيْسأَلُهُ  فلما أعرض عنهما ومل يوهلِّ

 وىلَّ أاب موسى الذي ال حيرص عليها.
 (ابُب رَعي الَغَنِم َعَلى قـََراريَط)

َما بـََعَث ُهللا نَِبيًّا ِإالَّ رََعى «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ذكر حديث أيب هريرة عن النيب  - 2262



». نـََعْم، ُكْنُت َأْرَعاَها َعَلى قـََرارِيَط ِألَْهِل َمكَّةَ «بُُه: َوأَْنَت؟ فـََقاَل: ، فـََقاَل َأْصَحا»الَغَنمَ 
 ]2262¦[خ

 ] الِفضَّة.1يط من [قال أبو إسحاق احلَْريب: َقراريط اسم موضٍع، ومل يُرد بذلك الَقرار 
 ح. انتهى.وقال سويد بن سعيد: يعين كل شاة بقرياط، قال ابن اجلوزي: والذي قاله احلريب أص

 يزيد هذا وضوًحا أن العرب مل تكن تعرف القرياط،
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وكأن هلذا مل يقل » ِإنَُّكْم تـَْفَتُحوَن َأْرًضا يُْذَكُر فيها القرياطُ «وهلذا قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
رك التلفظ بذكرها البخاري: ابب االستئجار على رعي الغنم، ألنه ال ذكر لإلجارة فيه، أو ت

 إعظاًما لسيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
بُن َبطَّاٍل: رعيهم صلى هللا عليهم وسلم توطئة وتقدمة يف تعريفهم سياسة العامل، وأمجع قَاَل ا

العلماء أنه جائز أن يستأجر شهورًا معلومة أبجرة معلومة، قال مالك: وليس على الراعي ضمان 
م فيما هلك أو سرق، ألنه أمني كالوكيل إال أن يفرِّط أو يتعدى، وابالستقراء من كال وهو مصدق

 ابن إسحاق والواقدي وغريمها أن ذلك كان وسنُّه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حنو العشرين.
 ْسَالِم)(اَبُب اْسِتْئَجاِر املُْشرِِكَني ِعْنَد الضَُّرورَِة، َأْو: ِإَذا َملْ يُوَجْد َأْهُل اإلِ 

 ل:(َوعاَمَل النَّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأهَل َخيبَـَر) مث قا
ٍم، َأْو بـَْعَد َشْهٍر، َأْو بـَْعَد َسَنٍة َجاَز، وَ  ُمهَا َعَلى (اَبُب ِإَذا اْسَتْأَجَر َأِجريًا لِيَـْعَمَل َلُه بـَْعَد َثالَثَِة َأ�َّ

 َجاَء اَألَجُل). َشْرِطِهَما الَِّذي اْشتَـَرطَاُه ِإَذا
رسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه  وأنَّ «وذكر فيهما حديث اهلجرة املذكور يف كتاب الصالة:  - 2263

 َعَلى وَسلََّم وَأاَب بكٍر اْسَتْأَجَرا رَُجًال ِمْن َبِين الدِّيِل، مثَُّ ِمْن َبِين َعْبِد ْبِن َعِديٍّ َهاِدً� ِخّرِيًتا، َوُهوَ 
َد َثَالِث لََياٍل، فََأاَتُمهَا ِبَراِحَلتَـْيِهَما قـَُرْيٍش، َفَدفـََعا ِإلَْيِه رَاِحَلتَـْيِهَما، َوَواَعَداُه َغاَر ثـَْوٍر بـَعْ  ِديِن ُكفَّارِ 

 ]2263¦احلديَث. [خ» َصِبيَحَة لََيالٍ 
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ٌة وَصَغاٌر هلم، قَاَل ابُن َبطَّاٍل: استئجار املشركني عند الضرورة وغريها جائز حسن، ألن ذلك ذلَّ 
اِإلْسَالِم) من أجل أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إمنا عامل  وإمنا قَاَل الُبَخاِريُّ: (ِإَذا َملْ يُوَجْد َأْهلُ 



أهل خيرب على العمل على أرضها، إذ مل يوجد من املسلمني من ينوب مناهبم يف عمل األرض، 
خالهم عمر، وعامة الفقهاء جييزون استئجارهم عند الضرورة حىت قوي اإلسالم واْستُـْغِينَ عنهم فأ

 وغريها.
 مان أهل الشرك على السر واملال إذا علم منه وفاء وضرورة أو هداية.وفيه ائت
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 وقال ابن التني: إمنا يكره أن يؤاجر املسلم نفسه من مشرك، ألن يف ذلك إذالل املسلم.
]، ومعناه: ائتمناه، وقال 283ْن َأِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا} [البقرة: و (َأمَناُه) تالقي مثل، {فَإِ 

مساعيلي: يرحم هللا البخاري ظن ظًنا فعمل عليه، من أين يف اخلرب أ�ما استأجراه على أال اإل
يعمل إال بعد ثالث؟! بل يف اخلرب أ�ما استأجراه، وابتدأ يف العمل من وقته بتسليمهما إليه 

مها وحيفظهما، فكان خروجهما وخروجه بعد ثالث على الراحلتني اللتني قام راحلتيهما يرعا
 مرمها إىل ذلك الوقت.أب

وقال ابن املنري: قاس البخاري األجل البعيد على القريب بطريقة ال قائل ابلفصل، فجعل 
يف احلديث دليًال على جواز األجل مطلًقا، وعند مالك تفصيل بني األجل الذي ال تتغري السلعة 

 مثله، وبني األجل الذي تتغري يف مثله فيمتنع.
 ِو)(ابُب اَألجِري يف الَغز 
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ثـََنا ابن ُجَرْيٍج،  - 2266 - 2265 َحدَّثَنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َحدَّثَنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُعَليََّة، حدَّ
َلى ْبِن ُأَميََّة، قَاَل: َغَزْوُت َمَع رسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه َن بِن يـَْعَلى، َعْن يـَعْ َأْخبَـَرِين َعطَاٌء َعْن َصْفَوا

وَسلََّم َجْيَش الُعْسَرِة، َفَكاَن ِمْن َأْوَثِق َأْعَماِيل ِيف نـَْفِسي، َفَكاَن ِيل َأِجٌري، فـََقاَتَل ِإْنَساً�، فـََعضَّ 
أَْنَدَر ثَِنيـََّتُه، َفَسَقَطْت، فَاْنَطَلَق ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه انـْتَـزََع ِإْصبَـَعُه، فَ َأَحُدُمهَا ِإْصَبَع َصاِحِبِه، فَ 

َكَما يـَْقَضُم   -قَاَل: َأْحِسُبُه قَالَ -َأفـََيدَُع ِإْصبَـَعُه ِيف ِفيَك تـَْقَضُمَها «وَسلََّم فََأْهَدَر ثَِنيـََّتُه َوقَاَل: 
 ]2266 - 2265¦[خ». الَفْحُل؟!

َفِة: َأنَّ قَاَل الُبَخاِريُّ  ِه ِمبِْثِل َهِذِه الصِّ : قَاَل ابُن ُجَرْيٍج: َوَحدََّثِين َعْبُد ِهللا ْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة َعْن َجدِّ
 رَُجًال َعضَّ َيَد رَُجٍل فَأَْنَدَر ثَِنيـََّتُه، فََأْهَدرََها أَبُو َبْكٍر.

داود، َحدَّثَنا عمرو بن علي،  عن أيب بكر بن أيب» الكىن«هذا التعليق رواه احلاكم أبو أمحد يف 
أنَّ رجًال َعضَّ «َحدَّثَنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن مليكة عن أبيه عن جده عن أيب بكر: 

 ».يَد رجٍل، فسقَطْت ثَِنيـَُّتُه فَأَْبَطَلَها أبو بكرٍ 



، من ه صحبة يعد يف أهل احلجازوقال أبو عمر: أبو مليكة امسه زهري، وهو جد ابن أيب مليكة، ل
حديثه عن عمرو بن علي، عن أيب عاصم عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن أبيه عن جده: 

 أن رجًال عضَّ يد رجل .. احلديَث وكذا ذكره الزبري بن أيب
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بكر، هل الضمري يف جده يعود على عبد هللا أو على زهري؟ فإن كان زهريًا فمتصل أو غريَه 
ن عبيد هللا بن عبد هللا بن ا بينه وبني أيب بكر، وذلك أن ابن أيب مليكة هو عبد هللا بمنقطع فيم

أيب مليكة زهري بن عبد هللا بن جدعان، كذا هو الصحيح يف نسبه، وعلى كلٍّ فما رواه البخاري 
 منقطع يف موضعني كما بيناه.

ًرا لِيَـْعَلى«البخاري: ، قال القرطيب: ورواية »قَاَتَل يـَْعَلى رَُجًال »: «مسلم«ويف  هو األوىل، » َأنَّ َأِجيـْ
 يق بِيَـْعَلى مع جاللته وفضله ذلك الفعُل.إذ ال يل

وقال النووي: قال احلفاظ: الصحيح املعروف أنه أجري يعلى ال يعلى، قال: وحيتمل أ�ما 
 قضيتان جرات ليعلى وألجريه يف وقت واحد أو وقتني.

 َعُه) انتهى.ويروى: (َيَدُه)، ويروى: (ِذرَا
ى للرجل، يريد األجري، واإلنسان الذي قاتل األجري لقائل أن جيمع بني الروايتني فيقول: فقال يعل

 هو يعلى َكىنَّ عن نفسه، وال حاجة بنا إىل أن جنعلهما واقعتني.
ديًدا، و (َجْيَش الُعْسَرِة) يريد تبوك، وتعرف أيًضا ابلفاضحة، وقيل هلا: العسرة، ألنَّ احلرَّ كان ش

اخلميس، وعند ابن التني: خرج يف أول  واجلدب كان كثريًا، وكانت يف رجب، قال ابن سعد: يوم
 يوم من رجب، ورجع يف سلخ شوال، وقيل: يف رمضان.

و (أَْنَدَر ثَِنيـََّتُه) أي: سقطت جبذب، والثَِّنيَُّة: مقدم األسنان، ولإلنسان أربع ثنا�، ثنتان من فوق 
 وثنتان من أسفل.

أصل »: الواعي«، وابن ِسْيَده، ويف »ماملنظ«و (الَقْضُم): األكل أبطراف األسنان، ذكره كراع يف 
القضم: الدقُّ والكسر، وال يكون إال يف الشيء الصلب، وماضيه على ما ذكره ثعلب بكسر 

وابن طلحة فتح العني، وعند ابن التني: هو األكل أبدىن » حلنه«العني، وحكى اثبت يف 
 اس.األضر 

افعي وأبو حنيفة يف مجاعة فيما ذكره و (أهدرَها) أي أسقطها وأبطلها، وهبذا احلديث تعلق الش
 النووي يف أن املعضوض إذا جذب يده فسقطت أسنان العاضِّ أو فك حليْيِه فال ضمان عليه.
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: وإذا صال الفحل على رجل فدفعه فأتى عليه مل يلزمه قيمته، وعن  د مالك يضمن.قال الشافعيُّ
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وإمنا اخلالف يف الضمان، فأسقطه أبو قال القرطيب: مل يقل أحد ابلقصاص يف ذلك فيما علمت، 
حنيفة وبعض أصحابنا، وضمنه الشافعي، وهو مشهور مذهب مالك، قال: ونزل بعض أصحابنا 

أصحابنا احلديث القول ابلضمان على ما إذا أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنف، ومحل بعض 
 عند مالك. على أنه كان متحرك الثنا�، وقال أبو عبد امللك: مل يصح احلديث

 وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: استئجار األجري للخدمة وكفاية مؤنة العمل يف الغزو وغريه سواء.
ة هللا قَاَل اْلُمَهلَُّب: وأما القتال فال يستأجر عليه، ألن كل مسلم عليه أن يقاتل حىت تكون كلم

 هي العليا.
مل اجلهاد كله عمل برٍّ، ومن أهل العلم قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وقال غريه: إمنا ذكر هذا الباب، ألن ع

 من كره أن يؤاجر نفسه يف سبب منه أو ما يتعلق به.
 (ابُب َمِن اسَتأَجَر َأِجريًا فـَبَـنيََّ لَُه اَألَجَل َوَمل يـُبَـنيِّ لَُه الَعَمَل)

: {ِإّينِ ُأرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـْنَـَيتَّ َهاتـَْنيِ ِلَقْوِلِه  َعَلى َأْن أَتُجَرين} اآليَة [القصص:  َجلَّ َوَعزَّ
 ] قاَل أَبو عبِد ِهللا: أَتُْجُر ُفَالً�: تـُْعِطيِه َأْجًرا، َوِمْنُه ِيف التـَّْعزِيَِة: َأَجَرَك ُهللا.27

 تكون يل أجريًا هذه املدة، أو أتجرين نفسك هذه املدة، قال اإلمساعيلي: املعىن على أن أتجرين
 من حيث ال يعلمه اآلِجر فال.فأما أن تعطيين أجًرا 

وقَاَل املَُهلَُّب: ليس كما ترجم البخاري، ألن العمل عندهم معلوم من سقي وحرث ورعي 
شخاص األعمال واحتطاب وما شاكل أعمال البادية ومهنة أهلها، فهذا متعارف وإن مل يبني له أ

 وال مقاديرها وقد عرفه املدة ومساها له.
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قال: والذي ال جيوز عند اجلميع أن تكون املدة جمهولة والعمل جمهوًال غري املعهود، وال جيوز حىت 
نه غرر، وما وقع من النكاح على يعلم، والنكاح على أعمال البدن ال جيوز عند أهل املدينة أل

 �مر به اليوم لظهور الغرر يف طول املدة، وهو خصوص ملوسى َصلَّى هللاُ مثل هذا الصداق ال
 عليِه وَسلََّم عند أكثر العلماء، ألنه قد قال: {ِإحَدى ابنَـَيتَّ} ومل يعيِّنها،
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ذلك إذا تزوجها على أن يؤاجرها نفسه سنة وهذا ال جيوز إال ابلتعيني، وأما مذاهب العلماء يف 
يفسخ النكاح إن مل يكن دخل هبا، وإن دخل هبا ثبت النكاح بصداق املثل، وقال أبو  أو أكثر

حنيفة وأبو يوسف: إن كان حرًّا فلها مهر مثلها، وإن كان عبًدا فلها خدمته سنة، وقال 
وقال أصحاب مالك: إمنا كره مالك  الشافعي: النكاح جائز على خدمته إن كان وقًتا معلوًما،

دمة، ألنه مل يبلغه أن أحًدا من السلف فعل ذلك، والنكاح موضوع على االتباع النكاح على اخل
 واالقتداء.

: ظنَّ اْلُمَهلَُّب ابلبخاريِّ أنَّه أجاز أن يكون العمل جمهوًال، وليس كما ظنَّ، إمنا  قال ابن اْلُمنَـريِّ
اصد ال األلفاظ، يص على العمل ابللفظ غري مشرتط، وأن املتبع املقأراد البخاري أنَّ التنص

 فيكفي داللة العوائد عليها كداللة النطق خالفًا ملن َغلَّب التعبد على العقود فراعى اللفظ.
، َجاَز) َقضَّ  (ابٌب ِإَذا اْسَتْأَجَر َأِجريًا َعَلى َأْن يُِقيَم َحاِئطًا يُرِيُد َأْن يـَنـْ

َقضَّ يث ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، يف قوله تعاىل: {فـََوجَ فذكر حد - 2267 َدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنـْ
]، قال ابن التني: تبويب البخاري يدلُّ أنَّ هذا جائز جلميع املسلمني، 77فََأقَاَمه} [الكهف: 

نه يبين له حائطًا من وإمنا كان ذلك للخضر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خاصة، ولعلَّ البخاريَّ أراد أ
 ]2267¦[خاألصل أو يصلح له حائطًا. 
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َْذَت  وقَاَل اْلُمَهلَُّب: إمنا أجاز االستئجار عليه لقول موسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: {َلْو ِشْئَت َالختَّ
ال يـُتََّخُذ إال على عمل معلوم، وإمنا كان يكون له األجر لو ] واألجر 77َعَلْيِه َأْجًرا} [الكهف: 

 أن أقامه بغري إذن صاحبه فال جيرب صاحبه على ُغْرِم شيء.عامله عليه قبل عمله، وأما بعد 
 وقال ابن املنذر: يف هذا جواز اإلجارة على البناء

ع، وكذا الباب اخلامس الباابن تقدما يف الصالة، وكذا الباب الرابع والثالث يف كتاب البيو 
 والسادس يف كتاب الزكاة.

 (اَبُب السَّْمَسَرِة)
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ْمَساِر أبًَْسا).قَاَل البُ  َراِهيُم، َواَحلَسُن أبَِْجِر السِّ  َخاِريُّ: (َوَملْ يـََر ابُن ِسريِيَن، َوَعطَاٌء، َوِإبـْ

َبَة: َحدَّثَنا حفص عن أشعث، عن احلكم  ومحاد، عن إبراهيم وحممد بن سريين، قَاَل ابُن َأِيب َشيـْ
 قاال: ال أبس أبجر السمسار إذا اشرتى يًدا بيد.

ا وكيع، َحدَّثَنا ليث أبو عبد العزيز، قال: سألت عطاء عن السمسرة فقال: ال أبس هبا. وَحدَّثـَنَ 



 وكان محاد يكره أجر السمسار إال أبجر معلوم، وكان سفيان يكره السمسرة.
َك، َأْو بـَْيِين : (َوقَاَل ابُن ِسريِيَن: ِإَذا قَاَل: ِبْعُه ِبَكَذا، َفَما َكاَن ِمْن رِْبٍح فـَُهَو لَ قَاَل الُبَخاِريُّ 

َبَة عن هشيم عن يونس عن ابن سريين. َنَك، َفالَ أبََْس ِبِه) هذا التعليق َرَواُه ابُن َأِيب َشيـْ  َوبـَيـْ
أبََْس َأْن يـَُقوَل: ِبْع َهَذا الثـَّْوَب، َفَما زَاَد َعَلى َكَذا وََكَذا فـَُهَو قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: َال 

 َلَك).
هذا أيًضا رواه أبو بكر عن هشيم عن عمرو بن دينار، عن عطاء عنه، وكان ُشَرْيٌح ال يرى أيًضا 

يف  بذلك أبًسا، وكذا الشعيب وحممد بن شهاب واحلكم وعطاء، وكرهه إبراهيم واحلسن وطاوس
 رواية أخرى، ويف أخرى: ال أبس به.
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عن » مصنف أيب بكر«ويف » أيب داود«م) تقدم أنه يف وقول البخاري: (املسِلُموَن َعَلى ُشُروِطهِ 
 ».ؤمنوَن ِعنَد ُشُروِطِهمامل«عطاء، بلغنا أن النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم قال: 
 ».اْلُمْسِلُمْوَن َعَلى ُشُروِطِهم«وعند الدَّارَُقْطين بسند جيد عن أيب هريرة يرفعه: 

إال «عوف املزين عن أبيه عن جده مثله بز�دة:  ومن حديث ِبْشِر بن عبد هللا، أن عمرو بن
 ».َشْرطًا َحرََّم حالًال أو َحلََّل َحَراًَما

، ومن حديث »اْلُمْسِلُمْوَن ِعنَد ُشُروِطِهم َما َواَفَق احلق«ٍف عن عائشة بلفظ: ومن حديث ُخَصيْ 
 أنٍس مثله.

بو حنيفة: إن دفع إليه ألف وقد اختلف العلماء يف أجر السمسار، فأجازه مالك وأمحد، وقال أ
وز ما مسى درهم ليشرتي هبا بـُرًّا أبجر عشرة دراهم فهو فاسد، فإن اشرتى فله أجر مثله، وال جيا

له من األجر. وقال أبو ثور: إذا جعل له يف كل ألف شيًئا معلوًما مل جيز، ألن ذلك غري معلوم، 
 أن يشرتي له ويبيع فذلك جائز.فإن عمل على ذلك فله أجر مثله، فإن اكرتاه شهًرا على 

 قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وقوله يف حديث ابن عباس املذكور يف كتاب
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: (َال َيُكوُن َلُه ِمسَْسارًا) يعين: من أجل الضرر الداخل على التجار ال من أجل أجرته، ألن البيع
جِري أجره قبَل أْن جيفَّ عرقه، من السمسار أجري، وقد أمر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إبعطاِء األ

 حديث زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة.
فأكثر العلماء ال جييزون هذا البيع، وممن كرهه الثوري  وأما قول ابن عباس وابن سريين

والكوفيون، وقال الشافعي ومالك: ال جيوز، فإن ابع فله أجر مثله، وأجازه أمحد وإسحاق 



 ب القراض، وقد ال يربح املقارض.وقاال: وهو من اب
فغري جيد، ألن السُّنة » وِطِهماْلُمْسِلُمْوَن ِعنَد ُشرُ «وأما من احتج بقوله َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: 

 مضت أبنه ال جيوز شرط أحلَّ حراًما وال َحرَّم حالًال، ومعناه أي عند شروطهم اجلائزة.
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َمِن «س وابن سريين مل يتابعا عليه، لقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: قال ابن التني: وقول ابن عبا
 انتهى.» اْسَتْأَجَر َأِجريًا فـَْليُـْعِلْمُه َأجره

د ذكر� من اتبعهما، وأما هذا احلديث فيحتاج إىل عرفانه ويف أي الكتب هو، قال: والذي ق
مجة، قال: وقد قيل ما ذكر عن ابن يظهر أن قول ابن سريين هذا استدل به البخاري فهو من الرت 

عباس وابن سريين جيوز على وجه إذا كان الناس يعلمون أن السلعة تسوى أكثر مما مسَّى له من 
ثمن ومن قيمة إجارته على بيعها ابلشيء اللني، وهذا غري ظاهر، ألنه َجاَعَلُه بشيء غري معلوم، ال

ْعل غري معلوم، واملغابنة يف بياعات الناس وال اعتبار أب�ا تسوى أكثر، ألن احلاصل يف اجلُ 
ما ذكره موجودة، ومن اشرتط فوق إجارته فوق ما يسوى ال أبس به إذا كان معلوًما، وإمنا صحَّ 

لو وجبت له اإلجارة فأعطى أقل، فيكون حينئذ الفاضل تفضيًال ال معاوضة يف مقابلته، وأما 
 لوًما.ابتداًء فهو مقصود مراًعى، فال بد أن يكون مع

 الذي بعده تقدم.
 (اَبُب َما يـُْعَطى ِيف الرُّقْـَيِة َعَلى َأْحَياِء الَعَرِب ِبَفاِحتَِة الِكَتاِب)

 ياء العربتقييد الشيخ أبح
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 يشعر حبصره أن احلكم واحد َال ْخيَتلف ابْختَالف اْلمَحال َوَال اْألَْمِكَنة، فينظر
َأَحقُّ َما َأَخْذُمتْ َعَلْيِه َأْجًرا ِكَتاُب «َعبَّاٍس َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  قَاَل الُبَخاِريُّ: َوقَاَل ابنُ 

 ».هللاِ 
بعُد مسنًدا، وهو يعكر على احلنفي يف أنه ال �خذ » صحيحه«ليق ذكره البخاري يف هذا التع

آلخرة، وهللا أعلم، وزعم بعضهم أنه على التعليم أجًرا، اللَّهمَّ إال أن يقاوله مبعىن األجر يف ا
 منسوخ حبديث القوس ويف كالمه نظر.
ًئا فـََيقَبلُه).قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل الشَّافعيُّ: َال َيْشرتَِ   ُط املَُعلُِّم، ِإالَّ َأْن يـُْعَطى َشيـْ
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َبَة عن مروان بن معاوية، عن عثمان بن احلارث عنه قال: َحدَّثَنا  هذا التعليق َرَواُه ابُن َأِيب َشيـْ
 ه.وكيع، َحدَّثَنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عنه ب

 قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل احلََكُم: َملْ َأْمسَْع َأَحًدا َكرَِه ُأْجَرة املَُعلِِّم).
َبَة: َحدَّثَنا يزيد بن هارون، أخرب� شعبة عنه به.  قَاَل ابُن َأِيب َشيـْ

َحدَّثَنا »: ةكتاب ابن أيب شيب«َخاِريُّ: (َوَأْعَطى اَحلَسُن َعَشَرَة َدرَاِهَم) الذي رأيت يف وقَاَل البُ 
 حفص عن أشعث عن احلسن أنه قال: ال أبس أن �خذ على الكتابة أجًرا، وكره الشرط.

اَن يـَُقاُل: السُّْحُت: الرِّْشَوُة ِيف قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوَملْ يـََر ابُن ِسريِيَن أبَِْجِر الَقسَّاِم أبًَْسا، َوقَاَل: كَ 
 ْرِص).احلُْكِم، وََكانُوا يـُْعَطْوَن َعَلى اخلَ 

َبَة: َحدَّثَنا وكيع، َحدَّثَنا مهام عن قتادة عن يزيد الرِّْشك عن القاسم قال: قلت  قَاَل ابُن َأِيب َشيـْ
يعرق جبيين، فلم البن املسيب: ما ترى يف كسب القسام؟ فكرهه، قلت: إين أعمل فيه حىت 

ن سريين: إن مل يكن يرخص يل فيه. قال قتادة: وكان احلسن يكره كسبه، قال قتادة: وقال اب
] ويف قول احلكم: مل أمسع أحًدا كره أجره نظًرا، ألن سيد� سيد 1خبيثًا فال أدري ما هو! [

ن كان يعلمه املرسلني صلى هللا عليهم وسلم أمجعني كرهه لعبادة بن الصامت حني أهدى له م
، رواه أبو بكر وأبو داود بسند »ٍر فَاقْـبَـْلَهاِإْن ُكْنَت حتُِبُّ َأْن ُتَطوََّق هِبَا َطْوقًا ِمْن �َ «قوًسا فقال: 

 حسن،
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، َعْن أَبِيِه، عْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب أنَُّه   َكاَن يـَُعلُِّم رَُجًال قال: َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َمْيَسٍر، َعْن ُموَسى ْبِن َعِليٍّ
َر ِفيهِ «َم فـََقاَل: فََأْهَدى لُه، َفَسَأَل النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ   ».ِإْن كاَن َشْيٌء يـُْتِحُفَك ِبِه َفَال َخيـْ
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وقال عبد هللا بن شقيق: يكره أرش املعلم، فإن أصحاب رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كانوا 
 ونه ويرونه شديًدا.يكره

ون أن �خذوا على الغلمان يف الكتاب أجًرا، ويف الكتاب وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكره
ذهب الزهري وإسحاق إىل أنه ال جيوز أخذ األجر عليه، زاد ابن حزم احلسن بن حي، وعند 

وَسلََّم يقول: الطحاوي عن عبد الرمحن بن شبل األنصاري: مسعت رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه 
 وخرجه أمحد بسند ال أبس به.» ْيِه، وَال أَتُْكُلوا ِبِه وال َتْسَتْكِثُروا بهتـََعلَُّموا القرآَن وال تـَْغُلوا فِ «

اقْـَرؤوا اْلُقْرآَن، َواْسأَُلوا َهللا ِبِه، فَِإنَّ ِمْن بـَْعدُِكْم قـَْوًما يـَْقَرؤوَن «وعن عمراِن بِن ُحَصْنيٍ يرفعه: 
 خرجه الرتمذي.» َن َيْسأَُلوَن النَّاَس ِبهِ اْلُقْرآ



بن بطال من حديث محاد بن سلمة عن أيب َجْرَهٍم عن أيب هريرة قلت: � رسول هللا، ما وعند ا
 ».َأْجُرُهْم َحَرامٌ «تقول يف املعلمني؟ قال: 

قرآِن قـَْوًسا قـَلََّدُه مْن أخَذ َعَلى تعليِم ال«بسند صاحل عن أيب الدرداء يرفعه: » فوائد َمسَُّوْيهِ «ويف 
وإىل هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن قال » قـَْوًسا مْن �رٍ  هللا جلَّ وعزَّ َمَكانـََها

رُُكْم َمْن تـََعلََّم القرآَن َوَعلََّمهُ «بقوله حيتج حبديث عثمان وعلي:  وال حجة فيهما، ألن الكالم » َخيـْ
 يف أخذ األجر ال يف اخلريية.

نََة َعْن َأِيب ِبْشٍر، َعْن َأِيب املُتَـوَكِِّل، َعْن َأِيب َسِعيٍد، دَّثَنا أَبُو النـُّْعَماِن، َحدَّثَنا أَبُو َعَواحَ  - 2276
اْنَطَلَق نـََفٌر ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف َسْفَرٍة َسافـَُروَها، َحىتَّ نـََزُلوا َعَلى «قَاَل: 

ر احلديث، مث قال: وقال شعبة: َحدَّثَنا فذكر حديث الرقية وأخذهم األج» َأْحَياِء الَعَربِ  َحيٍّ ِمنْ 
». وسقا� لبًنا«أبو بشر، مسعت أاب املتوكل هبذا، خرج الستة هذا احلديث، ويف لفظ: 

 ]2276¦[خ
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نه رقى َجمُْنو� وعند أيب داود من حديث خارجة بن الصلت عن عمه يـَْعِين عالَقة بن صحار أَ 
 موثًقا ابحلديد ِبَفاِحتَة
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وم مرتني، كذا قال: فأعطوين مئيت شاة، فأخربت النيب َصلَّى ُهللا عليِه اْلكتاب ثالثة أ�م، كل ي

 .»ُخْذَها فـََلَعْمِري َلَمْن َأَكَل ِبُرقْـَيٍة اَبِطٍل، فـََقْد َأَكْلَت ِبُرقْـَيٍة َحقٍّ «وَسلََّم بذلك فقال: 
 ».فاحتُة الكتاِب ِشَفاٌء مْن كلِّ سقمٍ «وعند الرتمذي عن أيب سعيد يرفعه: 

بسند صحيح: َحدَّثَنا مسلم بن شعيب، َحدَّثَنا عبد » كتاب املغازي«ابن أيب داود يف وعند 
أو -َمِرَض احلسُن «الرزاق عن َمْعَمٍر عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن مسعود: 

بِه يديِه ورجلْيِه  زَل جربيُل فأمَرُه أْن يقرَأ الفاحتَة على إ�ٍء مَن املاِء أربعَني مرًة، فيغسلَ فن -احلسني
 ».ورأسهُ 

وقول البخاري: (وقاَل ُشْعَبُة: َحدَّثَنا أَبُو ِبْشٍر) ذكره الرتمذي عن حممد بن مثىن، عن عبد الصمد 
ل، وقال: صحيح، وهو أصح من بن عبد الوارث، عن شعبة عن أيب بشر: مسعت أاب املتوك

بن ميمون عن هشيم، وعن حديث األعمش عن أيب بشر عن أيب نضرة، والنسائي عن ز�د 
 بـُْنَدار عن ُغْنَدٍر عن شعبة مجيًعا عن أيب بشر به.

ك وذل»: «النسائي«ويف ». بـََعثـََنا النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف ثالثَني رَاِكًبا»: «ابن ماجه«ويف 



 ».ليًال 
ُهْم، فـََقَرَأ ِبفَ «وعند البخاري عن ابن عباس:  اِحتَِة الِكَتاِب َعَلى َشاٍء، َفَجاَء اِبلشَّاِء فَاْنَطَلَق رَُجٌل ِمنـْ

 ».ِإَىل َأْصَحاِبِه، َفَكرُِهوا َذِلَك َوقَاُلوا: َأَخْذَت َعَلى ِكَتاِب ِهللا جلَّ وعزَّ َأْجًرا؟!
ديث اضطراب، يف رواية: أن أاب سعيد: قرأ، ورقى، ويف أخرى: أن وقال ابن العريب: يف هذا احل

 ى.غريه هو الراقي. انته
ليس يف احلديث أن غري أيب سعيد رقى، إمنا فيه أن رجًال رقى بذلك عن نفسه، فأي اضطراب 

 على هذا؟!
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ه إذا أنزلته، وقال ابن وقوله: (فَاْسَتَضاُفوُهْم) قال ثعلب: ِضْفُت الرجل إذا نزلت به، وَأَضْفتُ 
 ضمُّها. التني: ضبط يف بعض الكتب: (َيضيفوهم) بفتح الياء والوجهُ 

قال ابن العريب: والِقرى والضيافة متقارابن، وكأن املعىن واحد، ألن بناء قرى مجع الشيء إىل 
 الشيء، وبناء ضيف امليل، فكأن النازل مييل إىل املنزول عليه.

 وقوله:
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أي لديغ، قيل له َغ) يعين: من حية أو عقرب، وبنيََّ الرتمذي: أ�ا عقرب، ويف رواية: (َسِلْيم) (ُلدِ 
 ».أو ُمَصابٌ «ذلك تفاؤًال ابلسالمة، وقيل: الستسالمه ملا نزل به، وعند النسائي: 

 ]1أليب ... [» فضائل القرآن«ويف 
يعين عاجلوا طلًبا للشفاء، يقال: سعى له الطبيب  وقوله: (َفَسعوا َلُه ِبكلِّ شيٍء) قَاَل اخلَطَّاِيبُّ:

 شفاء.عاجله مبا يشفيه، أو وصف له ال
وقوله: (َعلى َقطيٍع) جاء بـَيًِّنا عند النسائي، أي: فجعلوا الثالثني شاة، قال ابن التني: والقطيع 

 الطائفة من الغنم.
 وقوله: (ِمَن الَغَنِم) أتكيد، انتهى كالمه.

 ] وفيه نظر، ملا ذكره ابُن قـُْرُقوٍل وغريه: القطيع طائفة من النعم واملواشي.2رمحه هللا تعاىل، [
قرأ »: الرتمذي«وقوله: (يَتِفُل) بتاء مثناة وفاء مكسورة، وروي بضمه، وهو خفيف الريق، ويف 

 عليه احلمد سبع مرات.
اللغات مبعىن حلَّ، ويف  وقوله: (َنَشَط ِمن ِعقاٍل) أي: أُقيم بسرعة، قَاَل اخلَطَّاِيبُّ: ويف بعض

َا أُنشَط ِمْن بعضها نشطته إذا عقدته، وأنشطته إذا حللته وفككته، وعن د اهلروي: <َفَكأمنَّ



 ِعَقاٍل> قال ابن التني: كذا هو يف بعض روا�ت البخاري هنا.
من أجله وقوله: (وما بِه قـََلَبٌة) بفتح القاف والالم، أي: داء، ويف الداء قـََلَبة ألن صاحبه يقلب 

 ا يُْدرِيَك أَنـََّها رُقْـَيٌة).ليعلم موضع الداء منه، وملا قال له َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: (َومَ 
 ».َشْيٌء أُْلِقَي ِيف ُرْوِعي«قال: » َوَما ِعْلُمَك أَنـََّها رُقْـَيةٌ «ويف رواية الدَّارَُقْطين: 
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وقال ابن عيينة: ما قيل فيه: ما يدريك فلم يُْدرِِه، وما  وقال الداودي: (َما َأْدرَاَك) هو احملفوظ،
 قيل فيه وما أدراك فقد علمه.

وَسلََّم: (َواْضرِبُوا ِيل ِبَسْهٍم) فيه داللة على جواز أخذ األجر على الرقية  وقوله َصلَّى ُهللا عليهِ 
أيب حنيفة  أبمساء هللا جل وعز، وهو موقع الرتمجة، فأجازه عطاء وأبو قالبة، وهو مذهب

والشافعي وأمحد ومالك وإسحاق ومجاعة من السلف واخللف، وللحنفي أن يفرق بني هذا وبني 
 ن أولئك القوم كانوا كفارًا جيوز أخذ أمواهلم مطلًقا،تعليم القرآن: أب
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ة أو تقول: إن حق الضيف الزم هلم ومل يضيفوهم كما يف تعيني احلديث، أو أن الرقى ليست بقرب
حمضة ختصه كسائر العالجات، وإن كنا نعلم أن املستأجر على الرقى يدخل يف رقاة القرآن، إذ 

ي بعضهم بعًضا خبالف تعليم القرآن لوجوب تعليمه، ألن فيه التبليغ عن ليس على الناس أن يرق
هللا عز وجل، فمن علم منهم أجزأ عن بعضهم، فإذا استأجر بعضهم بعًضا على تعليم ذلك فإن 
إجارته ابطلة، ألنه استأجره على أن يؤدي فرًضا هو هلل جل وعز عليه، فإذا استؤجروا على أن 

 ن يعلموه جاز أخذ األجرة عليه.يعملوا ما ليس عليهم أ
َك َنسَتعني} قال: ويظهر يل أن السورة كلها موضع  َك نَعُبُد َوِإ�َّ قال القرطيب: موضع الرقية {ِإ�َّ

يُْدرِيَك أَنـََّها رُقْـَيٌة؟) ومل يقل فيها رقية، فـَُتْسَتَحبُّ قراءهتا على اللديغ واملريض  الرقية، لقوله: (َوَما
 وصاحب العاهة.

اَل ابُن َبطَّاٍل: إذا كان يف اآلية تعوذ أو دعاء كانت أخص ابلرقية مما ليس فيه ذلك وإن كان وقَ 
 القرآن كله مرجوَّ الربكِة والنفع.
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َك وقوله: (َوَما  يُْدرِيَك أَنـََّها رُقْـَيٌة) أراد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اختبار علمه بذلك، وموضعها: {ِإ�َّ
َك َنسَتِعُني} ألن  االستعانة ابهلل جل وعز على كشف الضر، وسؤال الفرج، والتربؤ إليه نَعُبُد َوِإ�َّ

، وحيتمل أن الراقي إمنا أراد ابحلمد من الطاقة، واإلقرار ابحلاجة إليه واملعونة هو يف معىن الدعاء
هلل ملا علم أ�ا ثناء على هللا جل وعز، فاستفتح رقيته ابلثناء رجاء الفرج كما يرجى االستفتاح به 

لدعاء اإلجابة، ولذلك قال إبراهيم التيمي: إذا بدأ الرجل ابلثناء قبل الدعاء فقد استوجب، يف ا
 الرجاء.وإذا بدأ ابلدعاء قبل الثناء كان على 

 وقال ابن العريب: إمنا خصها، ألنه رآها مسيت أبم الكتاب، فتحقق شرفها وتقدمها.
 و شيطان أو سحر فهو رقية.قال ابن درستويه: كل كالم استشفي به من وجع أو خوف أ

قال الزخمشري: وقد يقال الذي اسرتقيته مبعىن رقيته، قال: وعن الكسائي: ارتقيت هبذا املعىن، 
 ويف
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 رقاه رَقْـًيا ورُقْـَيًة ورَقَاًة، فهو راٍق إذا عوَّذه، وصاحبه رقاء.» املوعب«

 قال ابن اجلوزي: الرقية مطلًقا على ضربني:
َال «هم فرمبا كانت كفًرا، �ى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عنها لذلك، ويف الصحيح قال: رقية ال تف

 ».ًكاأبََْس ابلرَُّقى َما َملْ َتُكْن ِشْر 
ورقية جائزة على ضربني: رقية يعتقد فيها أ�ا ترفع ملا سيعرض، فهذه منهي عنها هلذا املعىن، 

َص فيها، قال أمحد: ال أبس ابلرقية من العني، وسأله مهنأ عن  ورقية ملا قد حدث، فهذه رُخِّ
 الرجل أتتيه املرأة مسحورة فيطلق عنها السحر، فقال: ال أبس.

والدعاء فهو يف معىن الرقية، فال يكره حبال، وسيأيت له تتمة يف َتطلُِّب  واالستشفاء ابلقرآن
.  الطِّبِّ

 األبواب اليت بعده تقدم ذكرها.
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َراِهيُم َأْجَر النَّاِئَحِة، َواملَُغنَِّيِة) هو مذكور يف كتاب ابن  وقوله يف ابِب َكْسِب الَبِغيِّ َواِإلَماِء: (وََكرَِه ِإبـْ
ثَنا سفيان عن أيب هاشم عنه: أنه كره أجر النائحة واملغنية والكاهن، عن وكيع، َحدَّ أيب شيبة 

 وكرهه أيًضا الشعيب واحلسن، وقال عبد هللا بن هبرية: {َوأكِلِهُم الّسحَت} قال: مهر البغي.
: {َغُفوٌر رَِحيٌم} اِء} إىل قولهقَاَل الُبَخاِريُّ: (َوَقول ِهللا تـََعاىل: {َوَال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبغَ 

 ]).33[النور: 



نزلت هذه اآلية يف ستِّ َجَواٍر لعبد هللا بن أيب سلول، كان »: تفسريه«قال مقاتل بن سليمان يف 
يكرههن على الز� و�خذ أجورهن، وهن ُمَعاَذُة وُمَسْيَكُة وُأَمْيَمُة وَعْمَرُة وَأْرَوى وقُتيلة، فجاءته 

أخرى بُربد، فقال هلما: ارجعا فازنيا، فقالتا: وهللا ال نفعل، قد جاء دينار، وجاءت إحداهن يوًما ب
هللا جل وعز ابإلسالم وحرم الز�، فأتتا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وشكتا إليه، فأنزل هللا 

ري مقاتل بن تفس«، والذي رأيت يف »أسباب النزول«جلَّ وعزَّ هذه اآلية، كذا ذكره الواحدي يف 
: {َوَال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء} [النور: » ليمانس ] نزلت يف عبد هللا 33يف قوله جلَّ وعزَّ

بن أيبٍّ املنافق ويف جاريته أميمة، ويف عبد هللا بن نبتل املنافق ويف جاريته مسيكة، وهي ابنة أميمة 
 ومنهن أيًضا معاذة وأروى وعمرة
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ت أميمة وابنتها مسيكة النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فقالتا: إ� ُنكره على الز�، فنزلت وقتيلة، وأت

 اآلية.
َنا شيًئا، فنزلت.»: مسلم«ويف   كاَن ابُن ُأِيب يقوُل جلاريٍة له: اْذَهِيب فَأَْبِغيـْ

)1/278( 

 

ند عبد هللا بن ُأِيب أسريًا، وكانت لعبد وعند الزهري: أن رجًال من قريش ُأِسَر يوم بدر، فكان ع
عن نفسها، وكانت متتنع إلسالمها،  هللا جارية يقال هلا: معاذة، فكان القرشي األسري يراودها

 وكان ابن ُأيب يكرهها ويضرهبا على ذلك رجاء أن حتمل من القرشي فيطلب فداًء، فنزلت.
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َكرَِه َكْسَب األمِة وقال: أنَّ النَِّيبَّ «عن َعَباية بِن رِفَاعة: » املصنف«ويف 

 ».ِسَهاَلَعلَّها ال جتُد فـَتَـْبِغي بِنَـفْ 
 ».نـََهى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن َكْسِب اَألَمةِ «وعن أيب هريرة بسند صحيح: 

َر الكسَب فـََيسْ «وعن عثمان بن عفان:  ِرَق، وَال ُتَكلُِّفوا اجلاريَة غري ذاِت الصُّنع َال ُتَكلُِّفوا الصَِّغيـْ
لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن َخَراِج األمِة ِإالَّ َأْن نـََهى رسوُل هللا صَ «، وعن جابر: »تكسب بفرجها

 ».َتُكْوَن يف عمٍل واصبٍ 
 (اَبُب ِإَذا اْسَتْأَجَر َأْرًضا، َفَماَت َأَحُدُمهَا)

 َس ِألَْهِلِها َأْن ُخيْرُِجوُه ِإَىل َمتَاِم اَألَجِل.قَاَل ابُن ِسريِيَن: لَيْ 
 واحلََكُم، َوِإَ�ُس ْبُن ُمَعاِويََة: متَُْضى اِإلَجارَُة ِإَىل َأَجِلَها. قَاَل الُبَخاِريُّ: َوقَاَل اَحلَسُن،

كم هذا التعليق ذكر منه ابن أيب شيبة عن عبد الصمد، َحدَّثَنا محاد بن سلمة عن محيد، عن احل
 يف الرجل يؤاجر داره عشر سنني فيموت قبل ذلك، قال: تنتقل اإلجارة وتبطل العارية.



معاوية: متضيان إىل عامهما، وقال أيوب عن ابن سريين إمنا يرثون من ذلك ما كان وقال إ�س بن 
 ميلك يف حياته.

 »بَـَر اِبلشَّْطرِ َأْعَطى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َخيْـ «َوقَاَل ابُن ُعَمَر: 
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َم َوَأِيب َبْكٍر، َوَصْدرًا ِمْن ِخَالَفِة ُعَمَر، َوَملْ يُذَْكْر َأنَّ َفَكاَن َذِلَك َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
 .َأاَب َبْكٍر َجدََّد اِإلَجارََة بـَْعَدَما قُِبَض النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
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بَـَر اِبلشَّْطِر)، وبقية كالم  هذا التعليق مدرج يف كالم البخاري، وآخُر كالم ابن عمر: (َخيـْ
 ».صحيحه«البخاري، واملذكور عن ابن عمر خرجه مسلم يف 

هذا التعليق ذكره  ُبَخاِريُّ: (َوقَاَل ُعبَـْيُد ِهللا: َعْن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر: َحىتَّ َأْجَالُهْم ُعَمُر)قَاَل ال
 مسنًدا.» صحيحه«مسلم يف 

 
َها).  - 2285 بَـَر اليَـُهوَد: َأْن يـَْزرَُعوَها، َوَهلُْم َشْطُر َما َخيُْرُج ِمنـْ وحديث الباب: (َأْعَطى َخيـْ

 ]2285¦[خ
ه جواز املساقاة اجلائزة عند مجاعة العلماء إال أاب حنيفة، وأتول أن فتح خيرب كان عنوة، رواه في

 سحاق عن الزهري فقال: ما أخذه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم منهم فهو له، وما تركه فهو له.ابن إ
 (ِكَتاُب احلَواالِت)

قال ابن طريف: معناه اتبعُته على غرمي قال ثعلب: تقول: أحلُت فالً� على فالن ابلدين إحالًة، 
 ليأخذه.

َوْيِه: يعين أزال عن نفسه الدين إ  ىل غريه وحوله حتويًال.وقال ابن ُدُرْستـُ
 أحيله إحالًة وإحاًال.»: نوادر اللِّْحياين«ويف 

 (ابٌب َوَهْل يـَْرِجُع ِيف احلََواَلِة؟)
َحاَل َعَلْيِه َمِليًّا َجاَز) هذا التعليق رواه أبو بكر عن َعْبَدة بن (َوقَاَل اَحلَسُن َوقـََتاَدُة: ِإَذا َكاَن يـَْوَم أَ 

 عن قتادة عن احلسن قال: إذا اْحَتاَل َعَلى َمِليٍّ مث َأفْـَلَس بعُد جاَز.سليمان عن ابن أيب عروبة 
ه, قال: وَحدَّثـََنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن احلسن: أنه كان ال يرى احلوالة براءة إال أن يربئ

 فإذا أبرأه فقد برئ.
 وقال النخعي: كل حوالة ترجع إال أن يقول
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 على فالن وفالن بكذا وكذا، فإذا ابعه فال يرجع. الرجل للرجل: أبيعك ما

وقال احلكم: ال يرجع يف احلوالة إىل صاحبه حىت يفلس أو ميوت وال يدع وفاء، وعن أيب إ�س 
 مسلم َتِوَي. عن عثمان يف احلوالة: يرجع على

وقال َخطَّاب العصفري: أحالين رجل على يهودي فتواىن، فسألت الشعيب فقال: ارجع إىل 
 ول.األ
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 وعن شريح يف الرجل حييل الرجل فيتوى قال: يرجع إىل األول، واإلسناد إليهم ال أبس به.
ًنا، وقَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: يـََتَخارَُج الشَّرِيكَ  ًنا َوَهَذا َديـْ اِن َوَأْهُل اِملريَاِث، فـََيْأُخُذ َهَذا َعيـْ

 ا َملْ يـَْرِجع َعَلى َصاِحِبِه).فَِإْن َتِوَي ِألََحِدِمهَ 
 قال ابن التني: يريد ابن عباس ابلرتاضي من غري قرعة مع استواء الدين.

عيًنا وهذا ديًنا، فتوى الدين  قال ابن املنري: أدخل قسم الديون والعني حتت الرتمجة إذا كان هذا
الة عليه من عليه مل تنتقض القسمة، ألنه رضي ابلدين عوًضا فتوى يف ضمانه، وقاس احلو 

 وحضوره.
َراِث) قال أبو عبيد: إذا كان بني ورثة أو شركاء وهو يف يد بعضهم دون  وقوله: (َوَأْهُل اْلِميـْ

هم نسبه بعينه، ولو أراد أجنيب أن يشرتي بعض، فال أبس أن يتبايعوه وإن مل يعرف كل واحد من
 نصيب بعضهم مل جيز حىت يقبضه البائع.

طناه بفتح الواو وسكون الياء، والصواب كسر الواو وفتح التاء على وزن قال: و (َتِوَي) ضب
 َعِلم، التَّواء ممدوًدا وقد يقصر، انتهى.

عليه) أي: ال ضياع وال  قال أبو بكر يف قوله: (ذاك الذي ال توى»: املغيث«قال صاحب 
ب، تـًَوى وَتواء، خسارة، من قوهلم: توى املال إذا هلك يتوى، وتوي حق فالن على غرميه إذا ذه

والقصر أجود فهو َتٍو واتٌء، وقال اجلياين: فقيل: إنه من التَّو مبعىن املنفرد، ومل يذكر ابن والد فيه 
 يده، وقالابن س» املنتهى«غري القصر، وكذلك القزَّاز وصاحب 

 قال أبو علي الفارسي: طيِّئ تقول: توى ... والتياين واألزهري يف آخرين.
نا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك َعْن َأِيب الزَِّ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة: َحدَّثَ  - 2287

َبعْ «اَل: َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَ  ». َمْطُل الَغِينِّ ظُْلٌم، فَِإَذا أُْتِبَع َأَحدُُكْم َعَلى َمِليٍّ فـَْليَـتـْ
 ]2287¦[خ
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ذكر أبو مسعود أن البخاري رواه عن �فع حممد بن يوسف يف كتاب احلوالة، وكذا ذكره خلف 
وَمْن ُأِحْيَل َعَلى َمليٍّ «وأبو العباس الطرقي، ومن طريقه خرجه الرتمذي عن الثوري، وعند أمحد: 

 ».َليٍّ فَاتَِّبْعهُ َوِإَذا ُأِحْلَت َعَلى مَ «وعند ابن ماجْه عن ابن عمر: » فـَْلَيْحَتلْ 
وهذا » يلُّ الواجِد ُحيلُّ ِعرَضُه وُعقوبـََتهُ «وعند أيب داود من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه: 
َويُْذَكُر عِن النيبِّ « كتاب االستقراض بلفظ: ذكره البخاري يف ابب: لصاحب احلق مقال معلًَّقا يف

 ».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
حيُِلُّ دينه «(ُحيلُّ ِعرَضُه) يغلظ عليه. و (ُعُقوبـََتُه) حيبس له، ولفظ ابن شيبة: قال ابن املبارك: 

 ».وعقوبته
: لواه بدينه لَيًّا ولَياً�، قال ابن التني: (َيلّ الواجِد) بفتح الالم وتشديد الياء، أي َمطُله، يقال

 وأصل يلٍَّ َلْوٌي.
لويه، و (عقوبته) حبسه، وهذا تفسري سفيان،  و (الواجد) ابجليم. وقوله: (حيلُّ ِعرَضُه) أي:

والواجد: الغين الذي جيد ما يقضي به دينه، ومعىن قوله: (حيُِلُّ َحْبسُه) أي: إذا أخفى املال، وأما 
به للغرمي، وقال املنذري: فيه دليل على أن املعسر ال ُحيَبس، ألنه غري إن كان ماله ظاهًرا ُقضي 

 واجد.
دح والذم من اإلنسان، سواء كان يف نفسه أو شغله أو من يلزمه أمره، و (الِعرُض): موضع امل

 وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه وحيامي عنه أن ينتقص ويثلب.
ه وبدنُه ال غري، ويف الفصيح: العرض ريح الرجل الطيبة أو وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسُ 

 اخلبيثة، ويقال: هو نقي العرض
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 أي بريء من أن ُيشتم أو يُعاب.
وعن ابن السيد يف قول النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: (حيل عرضه) أوضح حجة ملن قال: إن 

 آابئه وأسالفه، وإمنا أابح له أن يقول فيه نفِسه.عرض الرجل ذاته، ألنه مل يبح له أن يقول يف 
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هو نقي العرض، أي: ال يـَُعاب بشيء من قوله مطلت. وقال ابن خالويه: العرض اجللد، يقال: 
املطل أصله فيما ذكره وقال الرتمذي: هو جسد اإلنسان، وقد تقدم ذكره أيًضا يف كتاب احلج، و 



 ابن فارس من قوهلم: مطلت احلديدة أمطلها مطًال إذا مددهتا لتطول.
 له مْطًال فأمطل.املطل التسويف ابلعدة والدين، مطله حقه وبه ميطُ »: احملكم«ويف 

 قي.وقال الَقزَّاُز: والفاعل َماِطٌل وُممَاطل، واملفعول ممطول وُممَاَطل، ويقول: ماطلين وَمَطَلِين ح
قال ابن التني: نزل قوله جل وعز: {َال حيُِبُّ ُهللا اْجلَْهَر اِبلسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم} [النساء: 

فيمن يستضيف فال يضاف، وقيل: يريد املكره على الكفر فهو  ] يف مطل الدين، وقيل:148
، فنزلت هذه اآلية رخصًة يف أن مظلوم. وعن جماهد: أن رجًال نزل بقوم فأساؤوا ِقراه، فشكاهم

 يشكو.
 وقال القرطيب: املَْطُل قضاٌء استحقَّ أداؤه مع التمكن من ذلك، وطلب املستِحقُّ حقَّه.

 ره حىت يرتدع من ذلك، ُحِكَي معناه عن سفيان.ويصح لإلمام أتديبه وتعزي
رم مذموم، ] قال القرطيب: وضع الشيء يف غري موضعه لغة، وهو يف الشرع حم1(الظلم) [

ووجهه هنا: أنه وضع املنع موضع ما جيب عليه من البذل، فحاق به الذم والعقاب، والذي 
لواجِد) وال يلتفت لقول من قال إنه أضيف املطل إليه هو الذي عليه احلق بدليل قوله: (َيلُّ ا

 صاحب احلق لبعده وعدم ما يدل عليه.
 ُمسي ظاملًا، وعند الشافعي بشرط التكرار. وعن سحنون: ترد شهادة املُِليِّ إذا مطل لكونه

قال ابن التني: وقيل: املعىن أن مطل الغين بدينه، فيكون الظلم على هذا من املعىن الذي عليه 
 قري أحرى وأوىل، واجلمهور علىالدين، فمنع الف
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وقوله: (فَلَيتَبع) هو إبسكان التاء يف أتبع، ويف (فليتبع) مثل أخرج فليخرج، قال النووي: هذا 
ب احلديث، ونقل القاضي هو الصواب واملشهور يف الروا�ت، واملعروف يف كتب اللغة وغري

أنه بتشديدها يف الكلمة الثانية، وقال القرطيب: هو بضم اهلمزة وختفيف  وغريه عن بعض احملدثني:
التاء وكسر الباء مبنًيا ملا مل يسم فاعله عند اجلميع، وأما (فليتبع) فبعضهم قيده بتشديد التاء، 

جود، ألن العرب تقول: تبعت وكذلك قيدته على من يوثق به، وقد روي بتخفيفها وهو األ
اتباًعا إذا طلبته به، فأ� له تبيع، كل ذلك ابلتخفيف، ومنه قوله تعاىل: {مثَُّ َال الرجل حبقي أتبعه 

َنا ِبِه تَِبيًعا} [اإلسراء:   ].69جتَُِدوا َلُكْم َعَليـْ
احلديث على ومذهب الشافعي وغريه: إذا أحيل على مليٍّ اْسُتِحبَّ له قبول احلوالة، ومحلوا 



 عسر.الندب، ألنه من ابب التيسري على امل
 وقال بعض العلماء: القبول مباح ال مندوب.

وقال بعضهم: واجب، وإليه ذهب داود وغريه، وعن أمحد روايتان: الوجوب والندب، وملا سأل 
ابن وهب مالًكا عن هذا احلديث قال: هذا أمر ترغيب وليس ابلذي يلزمه السلطان الناس، 

 ليِه وَسلََّم.غي له أن يطيع سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عوينب
قال القرطيب: بشرط أن يكون بدين، فإن مل يكن بدين مل يكن حوالة، الستحالة حقيقتها إذ 

 ذاك، وإمنا يكون محالة.
ل وقال ابن رشد: من الشروط املتفق عليها يف اجلملة كوُن ما على احملال عليه جمانًسا ملا على احملي

هب والدراهم فقط، ومنعها يف الطعام، والذين قدرًا ووصًفا، إال أن منهم من أجازها يف الذ
منعوها يف ذلك رأوا أ�ا من بيع الطعام قبل أن يستوىف، ألنه ابع الطعام الذي كان له على 
، وأما إن   غرميه، وأجاز ذلك مالٌك إذا كان الطعامان كالمها من قرض إذا كان دين احملال حاالًّ

 يكون الدينان حالَّني. كان أحدمها من َسَلٍم فإنه ال جيوز إال أن
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، ومل يفرق  وعند ابن القاسم وغريه من أصحاب مالك: جيوز ذلك إذا كان الدين احملال به حاالًّ
فة فأجاز احلوالة ابلطعام بني ذلك الشافعيُّ، ألنه كالبيع يف ضمان املستقرض، وأما أبو حني

ل خلروج احلوالة ابلدراهم، وهلا عند مالك ثالثة وشبهه ابلدراهم، وجعلها خارجة عن األموا
 شروط:

، ألنه إن مل يكن حاالًّ كان ديًنا بدين.  أحدها: أن يكون دين احملال حاالًّ
نه إذا اختلف يف والثاين: أن يكون الذي حييله به مثل الذي حييله عليه يف القدر والصفة، أل

رخصة إىل ابب البيع، وإذا خرج إىل ابب أحدمها كان بيًعا ومل يكن حوالة، فخرج من ابب ال
 البيع دخله الدين ابلدين.

والثالث: أال يكون الدينان طعامني من َسَلٍم أو أحدمها، ومل حيل الدين املستحل به على مذهب 
د احلمالة يف أنه إذا أفلس احملال عليه مل يرجع ابن القاسم، ومجهور العلماء على أن احلوالة ض

يل بشيء، وقال أبو حنيفة: يرجع صاحب الدين على احمليل إذا مات صاحب الدين على احمل
احملال عليه مفلًسا أو حكم إبفالسه أو جحد احلوالة ومل يكن له بينة، وبه قال شريح وعثمان 

 البيت ومجاعة.



ال عليه واحمليل، وقال الشافعي: ال يرجع عليه وإن َتِوَي، وال بد عند أيب حنيفة من رضى احمل
غره ابلفلس أو طوَّل عليه أو أنكره، وقال مالك: ال يرجع على الذي أحاله إال أن يغره وسواء 

 من فلس.
ورُئي خبط بعض الفضالء: يف قوله: (َمْطُل الغينِّ ظلٌم) داللة أن احلوالة إمنا تكون بعد حلول أجل 

 املطل ال يكون إال بعد احللول. الدين، ألن
 ِت َعَلى رَُجٍل َجاَز)(ابٌب ِإْن َأَحاَل َدْيَن املَيِّ 

َحدَّثَنا املَكِّيُّ ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َحدَّثَنا يَزِيُد َعْن َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد  - 2289
َها، فـََقاَل: النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ِإذْ   ، فَقاُلوا:»ْل َعَلْيِه َدْيٌن؟هَ «ا ُأِيتَ ِجبََنازٍَة، فـََقاُلوا: َصلِّ َعَليـْ
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ًئا؟«َال، فـََقاَل:  ، قَاُلوا: َال، َفَصلَّى َعَلْيِه، مثَُّ ُأِيتَ ِجبََنازٍَة ُأْخَرى، فـََقاُلوا: َ� َرُسوَل ِهللا، »َهْل تـََرَك َشيـْ
هَ  ًئا؟: «ِقيَل: نـََعْم، قَالَ » َهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟«ا، قَاَل: َصلِّ َعَليـْ ، قَاُلوا: َثالَثََة َدَ�ِنَري، »فـََهْل تـََرَك َشيـْ

َها، فَقاَل:  َها، مثَُّ ُأِيتَ بِثالَِثٍة، فـََقاُلوا: َصلِّ َعَليـْ ًئا؟«َفَصلَّى َعَليـْ َهْل «، قَاُلوا: الَ، قَاَل: »َهْل تـََرَك َشيـْ
، قَاَل أَبُو قـََتاَدَة: َصلِّ َعَلْيِه َ� »َعَلى َصاِحِبُكمْ  َصلُّوا«قَاُلوا: َثالَثَُة َدَ�ِنَري، قَاَل: » ْيٌن؟َعَلْيِه دَ 

ُنُه، َفَصلَّى َعَلْيِه. [خ  ]2289¦َرُسوَل ِهللا َوَعَليَّ َديـْ
يِه وَسلََّم قال: عند الرتمذي عن أيب قتادة صحيًحا: ملا قال هو عليَّ، رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عل

 قال: ابلوفاء.» ابلوفاء؟«
 جْه: فقال أبو قتادة: أ� أتكفل بِه.وعند ابن ما

وعند أيب داود من حديث جابر، قال أبو قتادة: مها عليَّ � رسول هللا، قال جابر: وكان ال 
لِّ مؤمٍن َأَ� َأْوَىل بك«يصلي على رجل مات وعليه دين، فلما فتح هللا جل وعز على رسوله قال: 

ًنا فعليَّ َقَضا  ».ؤُه، ومْن ترَك ماًال فَِلَورَثَِتهمْن نـَْفِسِه، فمْن ترَك َديـْ
ُمهَا َعَلْيَك ويف مالِك، وحقُّ «وعند الدَّارَُقْطين: فجعل رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقول: 

َها بريءٌ  وجعل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إذا لقي فقال: نعم، فصلَّى عليِه، » الرجِل عليَك، وامليُت ِمنـْ
َنارَْيِن؟«ل: أاب قتادة يقو  يـْ حىت كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما � رسول هللا، » َما َصنَـْعَت يف الدِّ

 » ..اآلَن ِحْنيَ برَّدَت عليِه ِجْلَدهُ «قال: 
الوا: ديناران، فقال ق» َعَلى َصاِحِبُكْم ديٌن؟«وعند الطرباين من حديث أمساء بنت يزيد: فقال: 

 أبو قتادة: أ� بدينه � رسول هللا.
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وعند الدَّارَُقْطين من حديث ابن عباٍس، َعْن َعطَاِء ْبِن َعْجَالَن َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن 
، َكاَن َرُسوُل هللاِ  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِإَذا ُأِيتَ ِجبََنازَِة َملْ َيْسأْل َعْن َشْيٍء ِمْن َعَمِل  َضْمَرَة َعْن َعِليٍّ

ْيٌن ُجِل َوَيْسَأُل َعْن َدْيِنِه, فَِإْن ِقيَل: َعَلْيِه َدْيٌن َكفَّ َعِن الصََّالِة َعَلْيِه, َوِإْن ِقيَل: لَْيَس َعَلْيِه دَ الرَّ 
َ َسَأَل َصلَّى َعَلْيِه, فَُأِيتَ ِجبِ  َل َعْنُه قَاُلوا: ِديَنارَاِن, فـََعدَ » , َهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟«َنازٍَة فـََلمَّا قَاَم لُِيَكربِّ

ُهَما، َفَصلَّى» , َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكمْ «َوقَاَل:   فـََقاَل َعِليٌّ: ُمهَا َعَليَّ وهو بَِريٌء ِمنـْ
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 : ًرا, َفكَّ هللاُ رَِهاَنَك َكَما َفَكْكُت رَِهاَن َأِخيَك, ِإنَُّه لَْيَس ِمْن مَ جَ «َعَلْيِه مثَُّ قَاَل لَِعِليِّ يٍِّت َزاَك هللاُ َخيـْ
، فـََقاَل »َياَمةِ َميُوُت َوَعَلْيِه َدْيٌن ِإالَّ َوُهَو ُمْرتـََهٌن ِبَدْيِنِه, َوَمْن َفكَّ رَِهاَن َميٍِّت َفكَّ ُهللا رَِهانَُه يـَْوَم اْلقِ 

، وروي حنوه عن »ةً َبْل لِْلُمْسِلِمَني َعامَّ «: َهَذا ِلَعِليٍّ َخاصًَّة َأْم لِْلُمْسِلِمَني َعامًَّة؟ , فـََقاَل: بـَْعُضُهمْ 
 أيب سعيد اخلدري، وفيه أن عليًّا قال: أ� ضامٌن لدينه.

وعند الطحاوي من حديث شريك عن عبد هللا بن حممد بن عقيل، قال: إن رجًال مات وعليه 
م ُيَصلِّ النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم عليه، حىت قال أبو اليسر أو غريه: هو عليَّ، فصلى دين، فل

اآلَن «فجاء من الغد يتقاضاه فقال: إمنا كان ذلك من بعد الغد، فأعطاه، فقال النيبُّ:  عليه،
 ».بـَرَّْدَت عليِه ِجْلَدَتهُ 
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قَاَل ابُن َبطَّاٍل: ترجم البخاري على احلوالة، مث ذكر حديث الضمان، ألن احلوالة واحلمالة عند 
ثور، فلهذا جاز أن يعرب عن الضمان أبحال، ألنه  بعض العلماء معنامها متقارب، وإليه ذهب أبو 

 كلمة نقل ذمة رجل إىل ذمة آخر، ونقل ما على رجل من دين إىل آخر، واحلمالة يف هذا
 احلديث: براءة ذمة امليت، فصار كاحلوالة سواء.

قال: وقد اختلف العلماء فيمن يكفل عن ميت بدين، فقال ابن أيب ليلى وحممد وأبو يوسف 
: الكفالة جائزة عنه وإن مل يرتك امليت شيًئا، وال رجوع له يف مال امليت إن ثبت والشافعي

ليه مل يرجع يف قوهلم، ألنه متطوع، وقال للميت مال، قال: وكذلك إن كان للميت مال وضمن ع
مالك: له إن رجع يف ماله لذلك إن قال: إمنا أديت يف مال امليت، وإن مل يكن للميت مال وعلم 

ذلك فال رجوع له إن ثبت للميت مال، قال ابن القاسم: ألنه مبعىن اهلدية، وقال أبو الضامن ب
ُرْك َوفَاًء حنيفة: إن مل يرتك امليت شيًئا فال جتوز الكفا لة، وإن ترك َجاَزت ِبقدر َما ترك َوِإْن َملْ يـَتـْ



 َملْ َيِصحَّ َذِلَك.
بغي حتمله إال من ضرورة، وقيل: إن النيب ويف هذا احلديث إشعار بصعوبة أمر الدَّين، وأنه ال ين

 والظاهر أنَصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إمنا كان ميتنع من الصالة على من ادَّان ديًنا غري جائز، 
 %312ص  3%ج 

 ذلك كان يف أول اإلسالم كما قدمناه يف احلديث.
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ن أيب املكارم عبد هللا بن احلسني، ] على املسند فتح الدين القاهري، وأ� أمسع ع1أخرب� ... [
مد بن عمر بن أمحد احلافظ، أخرب� احلافظ أبو بكر اهلمداين قراءة عليه، قال: قرأت على حم

أخرب� احلسن بن أمحد القاري، أخرب� أمحد بن عبد هللا بن جعفر، َحدَّثَنا يونس بن حبيب، َحدَّثَنا 
ن أيب حازم عن أيب هريرة، أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه أبو داود، َحدَّثَنا شعبة عن عدي بن اثبت ع

قال ابن بشر يونس بن حبيب: مسعت ». ، ومْن تـََرَك َماًال فَِلْلَواِرثِ َمْن تـََرَك َكالًّ فإيلَّ «وَسلََّم قال: 
 أاب الوليد يقول: هذا ينسخ تلك األحاديث اليت جاءت يف ترك الصالة على من عليه الدين.

عبد هللا بن أمحد الصَّفَّار: َحدَّثَنا حممد بن الفضل الطربي، أخرب� أمحد بن عبد وقال أبو بكر 
ومي، أخرب� حممد بن ُبَكْريٍ احلضرمي، َحدَّثَنا خالد بن عبد هللا عن حسني بن قيس الرمحن املخز 

ماَت وعيله  عن عكرمة عن ابن عباس: كان رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ال ُيَصلِّي على منْ 
» وا َعَلى َصاِحِبُكمْ َصلُّ «فقالوا: نعم، فقال: » َعَلْيِه َدْيٌن؟«ديٌن، فماَت رجٌل مَن األنصاِر فقال: 

َا الظاملُ عندي يف الديوِن اليت «فنزَل جربيُل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فقال:  إنَّ َهللا جلَّ وعزَّ يقول: إمنَّ
فصلَّى » صيِة، فأما اْلُمتَـَعفُِّف ذو العياِل فأ� ضامٌن أْن ُأَؤدَِّي عنهمحلت يف البغي واإلسراِف واملع

ومْن  -أو عليَّ -مْن ترَك َضَياًعا أو ديًنا فإيلَّ «ُهللا عليِه وَسلََّم، وقال بعد ذلك: عليه النيب َصلَّى 
 وصلى عليهم.» ترَك مريااًث فألهله

 فوظ، وهو جيد يف ابب املتابعات.قال احلازميُّ: هذا احلديث هبذا السياق غري حم
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وقال القرطيب إلزامه َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم بدين املوتى حيتمل أن يكون تربًعا على مقتضى كرم 
ثبت على اإلمام أن يقضي من بيت  أخالقه، ال أنه أمر واجب عليه، قال: وقال بعض أهل العلم

 ى ُهللا عليِه وَسلََّم، فإنه قد صرح بوجوباملال دين الفقراء اقتداًء ابلنيب َصلَّ 
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ذلك عليه حيث قال: (فعليَّ َقَضاؤُه) وألن امليت املديون خياف أن يعذب يف قربه على ذلك 

حني برَّْدَت ِجْلَدته)، وكما أن على اإلمام أْن َيُسدَّ رمقه الدين، لقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: (اآلَن 
 مصلحته الدنيوية فاآلخرة أحرى.ويراعي 

وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: فإن مل يـُْعِط اإلمام عنه شيًئا وقع القصاص منه يف اآلخرة، ومل حيبس امليت عن 
  بيت املال.اجلنة بدين له مثله يف بيت املال إال أن يكون دينه أكثر مما له يف

كان يقضيه من مال مصاحل املسلمني،   قيل: إنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ »: شرح املهذب«ويف 
، ألنه مل يكن للمسلمني  وقيل: من ماله، وقيل: كان هذا القضاء واجًبا عليه، وقيل: مل ُيَصلِّ

 يه دين ويوفيه منه.يومئذ بيت مال، فلما فتح هللا عليهم وصار هلم بيت مال صلَّى على من عل
أن �خذ أيهما شاء؟ فقال الثوري قال ابن املنذر: إذا تكفل عن رجل مبال فهل للطالب 

والكوفيون والشافعي وأمحد وإسحاق: �خذ أيهما شاء حىت يستويف، وقال به مالك أوًال، مث 
 رجع عنه وقال: ال �خذ الكفيل إال أن يفلس الغرمي أو يغيب.

ى بو ثور: الكفالة واحلوالة والضمان سواء، وال جيوز أن يكون شيء واحد علوقالت طائفة منهم أ
 اثنني على كل واحد منهما.

وقال ابن أيب ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه ماًال حيول على الكفيل، وبرئ صاحب األجل 
 إال أن يشرتط املكفول له عليهما أن �خذ أيهما شاء، وهللا أعلم.

 ] ِيف الَقْرِض َوالدُّيُوِن اِبألَْبَداِن َوَغْريَِها)1[(اَبُب الَكَفاَلِة 
 ر النسخ، ويف بعضها: <يف الُعُرْوِض>.كذا يف أكث
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جائزة، وحديث اخلشبة  -الذي هو السلف ابألموال كلها-قَاَل اْلُمَهلَُّب: الكفالة ابلقرض 
 امللقاة يف البحر أصل يف الكفالة ابلديون من قرض كاتب أو بيع.

، َعْن أَبِيِه، َأنَّ قَاَل الُبَخاِريُّ: (َوقَاَل أَبُو الزَِّ�ِد: َعْن ُحمَمَّ  - 2290 ِد ْبِن َمحَْزَة ْبِن َعْمٍرو اَألْسَلِميِّ
قًا،  ُعَمَر بـََعَثُه ُمَصدِّ
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ىتَّ َقِدَم َعَلى ُعَمَر، وََكاَن ُعَمُر َقْد فـََوَقَع رَُجٌل َعَلى َجارِيَِة اْمَرأَتِِه، فََأَخَذ َمحَْزُة ِمَن الرَُّجِل َكِفيًال حَ 

 ]2290¦َجْلَدٍة، َفَصدَّقـَُهْم َوَعَذرَُه اِبْجلََهاَلِة). [خ َجَلَدُه ِمَئةَ 
عن أيب الز�د عن أبيه، ورواه أبو جعفر » موطئه«هذا التعليق ذكره عبد هللا بن وهب يف 



قَاَل: ِيب َمْرَميَ، َأْخبَـَرَ� عبُد الرمحِن ْبُن َأِيب الزَِّ�ِد الطحاوي مطوًال عِن ابِن َأِيب َداُوَد، ثنا ابُن أَ 
قًا َحدََّثِين َأِيب، قاَل َحدََّثِين ُحمَمَُّد ْبُن َمحَْزَة َعْن َعْمٍرو َعْن أَبِيِه محزَة َأنَّ ُعَمَر بَن اخلطاِب بـََعَثُه مُ  َصدِّ

، فَأََتى َمحَْزَة مبَِ 2َعَلى َسْعِد ْبِن [ َقُه، فَِإَذا رَُجٌل يـَُقوُل ِالْمَرَأٍة: َصدِّقِ ] ُهَذميٍْ ي َمال َمْوَالَك اٍل لُِيَصدِّ
ِلَك الرَُّجَل َوِإَذا اْلَمْرَأُة تـَُقوُل: َبْل أَْنَت َأدِّ َصَدَقَة َماِل اْبِنَك، َفَسَأَل َمحَْزُة َعْن َأْمِرِمهَا فَُأْخِربَ َأنَّ ذَ 

اْمَرأَتُُه، قَاُلوا: فـََهَذا اْلَماُل ِالْبِنِه  َوَقَع َعَلى َجارِيٍَة َهلَا فـََوَلَدْت َوَلًدا فََأْعتَـَقْتهُ َزْوُج تِْلَك اْلَمْرَأِة, َوأَنَُّه 
 ُعَمَر ْبِن ِمْن َجارِيَِتَها، فـََقاَل َمحَْزُة: َألَْرُمجَنََّك، َفقال لَُه أهُل املاِل: َأْصَلَحَك ُهللا ِإنَّ َأْمَرُه َقْد رُِفَع ِإَىل 

 طَّاِب َفَجَلَدُه ُعَمُر مئة َوَملْ يـََر َعَلْيِه رمجًا.اخلَْ 
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َا فََأَخَذ َمحَْزُة اِبلرَُّجِل َكِفيًال َحىتَّ َقِدَم َعَلى ُعَمَر, َفَسأَلَُه َفَصدَّقـَُهْم ُعَمُر ِبَذِلَك ِمْن قـَْوهلِِْم،  َوقَاَل: ِإمنَّ
 َعْنُه احلدَّ ألنه َعَذرَُه اِبْجلََهالَِة. َدرَأَ 

َسَلَمَة ْبِن اْلُمَحبِِّق: َأنَّ رَُجًال زَ� ِجبَارِيَِة وعند الطحاوي أيًضا من حديث َجْوِن ْبِن قـََتاَدَة، َعْن 
َها ِمثْـُلَها، َوِإْن  ِإْن َكاَن اْسَتْكَرَهَها َفِهَي «اْمَرأَتِِه , فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم:  ُحرٌَّة َوَعَليـْ

 ».وَملْ يُِقْم عليِه َحدًّا«ن ُحَرْيٍث عن سلمة: زاد يف حديث قبيصَة ب». َكاَنْت طَاَوَعْتُه فـََعَلْيِه ِمثْـُلَها
قال أبو جعفر: فذهب قوم إىل هذا وقالوا: هذا هو احلكم فيمن ز� جبارية امرأته، قالوا: وقد 

وخالفهم يف ذلك آخرون وقالوا: إن الذي عليه الرجم إن كان حمصًنا،  عمل بذلك ابن مسعود،
 واجللد إن كان غري حمصن.

م عن أيب بشر، عن حبيب بن سلمة: أن رجًال وقع جبارية امرأته، فأتت امرأته وروي حديث هشي
 النعمان بن بشري فأخربته، فقال: أَما إن لك عندي
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ى ُهللا عليِه وَسلََّم، إن كنِت أذنِت له جلدته مئة، وإن كنت مل أتذين له يف ذلك خربًا عن النيب َصلَّ 

 رمجُته.
ُه مئة) هي عند� تعزير، كأنه درأ عنه احلد بوطء الشبهة، وعزَّره بركوبه ما ال قال: قوله: (َجَلْدتُ 

  عليِه وَسلََّم مئة.حيل له، فإن قيل: أفيعزر احلاكم مئة؟ قلنا: نعم، قد َعزََّر رسول هللا َصلَّى هللاُ 
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ن يف أول اإلسالم يوجب وحديث النعمان عند� نسخ ملا رواه ابُن اْلُمَحبِِّق، وذلك أن احلكم كا
ويف حديث أيب هريرة يف » وَشْطَر مالهِ ِإ�َّ آِخُذوَها «عقوابت يف أموال وعقوابت يف أبدان كقوله: 

ضالة اإلبل غرامتها ومثلها معها، ويف حديث عمرو بن العاصي: (لَيس يف شيٍء ِمن املاشيِة َقطع 
، ففي ه غرامة مثله وجلدات َنكال) حىت ينسخ بتحرمي الراب، إالَّ ما آواه املراح فبلَغ مثُنه مثَن اجملنِّ

الفه غريه يف ذلك، روى أبو عبد الرمحن السلمي أن علي بن وأما ما ذكر عن ابن مسعود فقد خ
 أيب طالب قال: ال أوتى برجل وقع على جارية امرأته إال رمجته.

فوافق عليًّا وما رواه النعمان،  ومحزة بن عمرو أيًضا مل ينكر عليه عمر بن اخلطاب قوله: ألرمجنَّه،
ملا بلغه: لو أاتين صاحب ابن أم عبد  وقد أنكر عليٌّ على ابن مسعود، إذ مل ير عليه حًدا

لرضخت رأسه ابحلجارة، مل يدر ابن أم عبد ما حدث بعده، وقد أفىت علقمة خبالف قول صاحبه 
 ابن مسعود، وهو قول أيب حنيفة وصاحبيه.

] 3زة أخذ الكفيل، جيب عليه من نقص اجلارية، وقال ابن املنري: أخذ [وقال الداودي: لعل مح
فالة ابألبدان يف احلدود الكفالة ابألبدان يف الديون بطريق األوىل، فمن هنا البخاري من الك
 وقعت املطابقة.

 وقوله يف الرتمجة: (َوَغريِها) يعين: غري األبدان،
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 اخلشبة.أي: وابحلقوق املالية حلديث 
عليه يف احلد حىت  وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: الكفالة ابألبدان يف احلدود غري صحيحة، ويسجن املدعى

] الكفالة ابلنفس وهو قول مالك والليث 4ينظر يف أمره، إال أن مجهور الفقهاء قد أجازوا [
منعه، ومل خيتلف  والثوري واألوزاعي وأيب حنيفة وحممد، واْخُتِلَف عن الشافعي، فمرة أجازه ومرة

رت الكفالة ابلنفس الذين أجازوها أن املطلوب إن غاب أو مات ال يلزم الكفيل قصاص، فصا
 عندهم غري موجبة احلكم يف البدن.
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قال: وشذَّ أبو يوسف وحممد فأجازا الكفالة يف احلدود والقصاص فقاال: إذا قال املقذوف أو 
مبا روى محزة بن عمرو  ته ثالثة أ�م، احتج هلما الطحاوياملّدعي للقصاص: بينيت حاضرة كفل

وابن مسعود وجرير واألشعث: أ�م حكموا ابلكفالة يف النفس مبحضر من الصحابة، حىت كتب 
إىل عمر بن اخلطاب يف ذلك، قال: وال حجة يف ذلك، ألن ذاك إمنا كان على سبيل الرتغيب 

يؤدي ما ضمن  ن تكفل إذا زال املتكفل به، ألنهعلى املطلوب واالستيثاق، ال أن ذلك الزم مل



 يف ذمته عمن تكفل عنه.
واختلف العلماء فيمن يكفل ابلنفس أو ابلوجه، هل يلزمه ضمان املال؟ فقال الكوفيون: من 

تكفل بنفس رجل مل يلزمه احلق الذي على املطلوب، وهو أحد قويل الشافعي، وقال مالك 
غرم املال، ويرجع به على فسه وعليه مال فإنه إن مل �ت به والليث واألوزاعي: إذا تكفل بن

 املطلوب، فإن اشرتط ضمان نفسه أو وجهه وقال: ال أضمن املال، فال شيء عليه من املال.
 وقال ابن التني قوله: (َوَعَذرَُه ابجلهالِة) يريد أنه عذره فلم يرمجه
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مالك له جماوزة من وصول التعزير إىل احلد، ومذهب وضربه مئة تعزيًرا، وهو حجة على من مينع 

 احلد على ما يراه اإلمام.
 حديث اخلشبة تقدم.

 (اَبُب قـَْوِل ِهللا تـََعاَىل: {َوالَِّذيَن َعاَقَدْت َأْميَاُنُكْم فَآُتوُهْم َنِصيبَـُهْم})
ابن أيب حامت أن سعيد قَاَل الُبَخاِريُّ يف التفسري: (عاَقَدت) هو موىل اليمني، وهو احلليف، وذكر 

جماهًدا وعطاء واحلسن وابن جبري وأاب صاحل والشعيب وسليمان بن يسار وعكرمة بن املسيب و 
والسُّدِّي والضحاك وقتادة ومقاتًال قالوا: هم احللفاء، وقال عبد الرزاق: أخرب� الثوري عن 

 ان هذا ِحْلًفا يف اجلاهلية.منصور عن جماهد يف قوله: {َوالَِّذيَن َعاَقَدت َأمياُنُكم} قال: ك
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من حديث موسى بن ُعبَـْيَدَة عن عبد هللا بن ُعبَـْيَدَة: العقد مخسة: عقدة » تفسري عبد«ويف 
لعهد، قال هللا جل وعز: النكاح، وعقدة الشريك ال خيونه وال يظلمه، وعقدة البيع، وعقدة ا

، قال هللا جل وعز: {َوالَِّذيَن َعاَقَدْت َأمياُنُكم} ]، وعقدة احللف1{َأوُفوا اِبلُعُقوِد} [املائدة: 
 انتهى.

كان الرجل يرغب يف الرجل فيحالفه ويعاقده على أن يكون معه »: تفسري مقاتل«الذي رأيته يف 
ملرياث جاء رجل إىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فذكر وله من مرياثه كبعض ولده، فلما نزلت آية ا

بَـُهْم} يقول: أعطوهم الذي مسيتم هلم من له ذلك، فنزل ت: {َوالَِّذيَن َعاَقَدت َأمياُنُكم فَآتـُْوُهْم َنِصيـْ
 املرياث.
َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، َعْن  َحدََّثين الصَّْلُت ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّثَنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن ِإْدرِيَس، - 2292

] قَاَل: َورَثًَة {َوالَِّذيَن 33بَّاٍس: {َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِيلَ} [النساء: َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، َعِن ابِن عَ 
 َعاَقَدْت َأْميَاُنُكْم} قَاَل: َكاَن املَُهاِجُروَن َلمَّا َقِدُموا املَِديَنَة، َوِرثَ 
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نَـُهْم، فـََلمَّا َهاِجِريُّ األَْنَصاِريَّ ُدوَن َذِوي َرِمحِِه، ِلْألُُخوَِّة الَِّيت املُ   آَخى النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بـَيـْ

 ] َنَسَخْت، مثَُّ قَاَل: {َوالَِّذيَن َعاَقَدْت َأْميَاُنُكْم} ِإالَّ 33نـََزَلْت: {َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِيلَ} [النساء: 
 ]2292¦َهَب اِملريَاُث. [خالنَّْصَر، َوالّرِفَاَدَة، َويُوِصي َلُه َوالنَِّصيَحَة، َوَقْد ذَ 

 قَاَل الُبَخاِريُّ يف التفسري: مسع أبو أسامة إدريس، ومسع إدريس طلحة. انتهى.
من طريق أيب حفص أمحد بن عبد احلميد قال: َحدَّثَنا أبو » كتاب املستدرك«هذا مذكور يف 

وقال: صحيح  سامة، قال: حدثين إدريس بن يزيد، قال: َحدَّثَنا طلحة بن مصرف .. احلديث،أ
 على شرطهما.

 وذكر أبو بكر بن املنذر يف تفسريه مساَع محاد بن إدريس أيًضا، وإدريس بن طلحة.
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أليب داود: َحدَّثَنا هارون بن عبد هللا، َحدَّثَنا أبو أسامة، حدثين إدريس بن » أسباب النزول«ويف 
عن أمحد بن شعيب، َحدَّثَنا هارون، » خهس�«يزيد، َحدَّثَنا طلحة، فذكره، وكذا ذكره النحاس يف 

] يف الذين  33للواحدي عن ابن املسيب: نزلت هذه اآلية: {َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِيلَ} [النساء: 
كانوا يتبنون رجاًال غري أبنائهم ويورثو�م، فأنزل هللا تعاىل فيهم أن ُجيَْعَل هلم نصيب يف الوصية، 

املوايل من ذوي الرحم والعصبة، وأىب أن جيعل للمدََّعَني مريااًث ممن  ىلوردَّ جلَّ وعزَّ املرياث إ
 ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل هلم نصيًبا يف الوصية.

أخرب� علي بن أيب بكر املعروف اببن الصالح رمحه هللا تعاىل، عن ابن رواح والسبط، قاال: 
مام أبو بكر أمحد بن علي بن إلأخرب� احلافظ اإلسكندري قراءة عليه وحنن نسمع، أخرب� ا

احلسني الطَُّريِثيثي، أخرب� أبو علي بن شاذان، أخرب� أبو بكر النجاد، أخرب� أبو داود سليمان 
أتليفه، قال: أخرب� حممد بن أمحد، حدثين علي بن » الناسخ واملنسوخ«بن األشعث جبميع كتاب 

 الَِّذيَن َعَقَدْت َأْميَاُنُكْم فَآُتوُهمْ وَ حسني عن أيب، عن يَزِيَد النَّْحِويِّ عن عكرمة: {
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] كان الرجل حيالف الرجل ليس بينهما نسب، فريث أحدمها اآلخر، 33َنِصيبَـُهم} [النساء: 
]، وعن الضحاك 6فنسخ ذلك اآلية فقال: {َوُأوُلو اْألَْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوَىل بِبَـْعٍض} [األحزاب: 

 معناه.
محد بن حنبل، َحدَّثَنا حممد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن احلصني قال: كنت أ وَحدَّثـََنا

أقرأ على أم سعيد ابنة الربيع، وكانت يتيمة يف حجر أيب بكر، فقرأت: {َوالَِّذيَن َعاَقَدت} قالت: 



أىب  نيال تقرأ (عاَقَدت) ولكن {َعَقَدْت َأمياُنُكم} إ�ا نزلت يف أيب بكر وابنه عبد الرمحن ح
 اإلسالم، فحلف أبو بكر أال يورثه، فلما أسلم أمره هللا جل وعز أن يورثه نصيبه.
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أن يكون  -يعين حديث ابن عباس-وقال أبو جعفر النحاس: الذي جيب أن حيمل عليه احلديث 
َدت َأمياُنُكم} غري �سخ الَِّذيَن َعاقَ {َوِلُكلٍّ َجَعلَنا َمَواَيل} �سًخا ملا كانوا يفعلونه، وأن يكون {وَ 

 وال منسوخ.
وقال احلسن وقتادة: إ�ا منسوخة، ومثله يروى عن ابن عباس، وممن قال: إ�ا حمكمة، جماهد 

 وابن جبري، انتهى.
وبه قال أبو حنيفة، قال: وهذا احلكم ابق غري منسوخ، ومجع بني اآليتني أبن جعل أويل األرحام 

فقد ذوو األرحام ورث املعاقدون، وكانوا أحق به من بيت املال، املعاقدة، فإذا أوىل من أولياء 
 قال أبو جعفر: وهو أوىل ما قيل يف هذه اآلية، لعلتني:

إحدامها: أنه إمنا حيمل الفسخ على ما ال يصح املعىن به وما كان منافًيا، فأما ما صحَّ معناه وهو 
 متلوٌّ فبعيد من الناسخ واملنسوخ.

َال «يث الصحيح عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن جبري عنه أنه قال: لة األخرى: احلدوالع
ْسَالُم ِإالَّ ِشدَّةً  َا ِحْلٍف َكاَن ِيف اْجلَاِهِليَِّة َملْ يَزِْدُه اْإلِ ْسَالِم، َوَأميُّ فبني هبذا أن احللف غري » ِحْلَف ِيف اْإلِ

 نصيحةنه يف النصر والمنسوخ، وتبني من قول جماهد وسعيد أ
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والرفد، ويكون قول ابن عباس نسخها يعين آية: {َوِلُكلٍّ َجَعلَنا َمَواَيل}، ألن الناس كانوا يتوارثون 
 ابلتبين فتوارثوا يف اإلسالم ابإلخاء، مث نسخ هذا كلَّه فرائض هللا جل وعز ابملواريث.

جيب أن جيعل له نصيب يف املال، د على املواالة للزجاج قال بعضهم: الذي تعاق» املعاين«ويف 
يعين من الثلث، وقول البخاري يف التفسري: موايل أولياء ورثة، ويف بعض النسخ: < قَاَل 

الُبَخاِريُّ: وقاَل َمْعَمٌر: أولياء موايل ورثة> وأ�ًّ ما كان فقد ذكره ابن أيب حامت عن أبيه عن أيب 
طلحة عن ابن عباس، قال: املوايل العصبة، يعين   عن علي بن أيبصاحل، َحدَّثَنا معاوية بن صاحل

الورثة، قال أبو حممد: وروي عن جماهد وقتادة وسعيد بن جبري وأيب صاحل وزيد بن أسلم 
 والسُّدِّي والضحاك ومقاتل حنو ذلك.
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املوىل موىل يف وقوله أيًضا: واملوىل أيًضا ابن العم، واملوىل املنعم، واملوىل املعتق، واملوىل املالك، و 
 ك، وكل من وااتك يف حمبة فهو موىل لك.الدين، فقد أغفل ما ذكره الزجاج املوىل كل من يلي

زاد أبو موسى املديين: واملوىل اْلُمْعِتق، واملوىل احملب، واملوىل اجلار، واملوىل الناصر، واملوىل 
 التابع.املأوى، واملوىل الصهر، زاد ابن األثري: واملوىل الرب، واملوىل 

وىل القرار، وأما املوىل مبعىن الويل فكثري البن الباقالين: واملوىل املكان، وامل» مناقب األئمة«ويف 
 وال يعرف يف اللغة مبعىن اإلمام.

 وقراءة عاصم ومحزة والكسائي: {َعَقَدْت} بغري ألف، والباقون ابأللف.
دوا، فإن كان له ورثة سواه كان للحليف قال ابن التني: وزعم الداودي أ�م يف اجلاهلية إذا تعاق

 سواه ورثه. السدس، وإن مل يكن له ورثة
 وقال ابن املنري: وجه دخول حديث ابن عباس يف الكفالة واحلوالة:
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أن الكفيل والغرمي الذي وقعت احلوالة عليه، فينتقل احلق عليه كما ينتقل ههنا حق الوارث عنه 

خ، ال احلق على املكلف ابنتقاله عنه وله، وفيه القياس على أصل قد نسإىل احلليف، فشبه انتق
 وهي قاعدة اختالف.

قال ابن التني: وفسَّر العلماء قوهلم: (َحاَلَف بَني قريشٍ واألنصار) مبعىن آخى، وذلك أنَّ احللف 
 يف اجلاهلية هو مبعىن األخوة يف اإلسالم.

» ال ِحْلَف ِيف اإلْسالمِ «ال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: فإن قيل: قد ق»: التهذيب«وقال الطربي يف 
َحاَلَف َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «يعارض قول أنس، يعين املذكور عند البخاري يف هذا الباب: وهو 

قيل له: هذا كان يف أول اإلسالم آخى بني املهاجرين » بَني قريٍش واألَْنَصاِر يف داري ابملدينة
ْسَال «ل: والذي قال فيه واألنصار، قا يعين ما مل » ُم ِإالَّ ِشدَّةً َما َكاَن مْن ِحْلَف فلن يَزِْيَدُه اْإلِ

ينسخه اإلسالم، ومل يبطله حكم القرآن، وهو التعارف على احلق والنصرة، واألخذ على يد 
 الظامل.
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ا، واجلمع أحالف وحلفاء، وقد قال ابن ِسْيَده: واحلِْلُف: العهد، ألنه ال يُعهد إال ابحللف معً 
 حالفه حمالفة وِحَالفًا، وهو ِحْلفه وَحِليفه.

اِريُّ يف ابب َمن تكفَّل عن ميت ديًنا فليس له أن يرجع به، قال احلسن: هذا التعليق وقَاَل الُبخَ 
 ]1ذكره ... [



ُل الَبحرين قد لو َقد جاَء� ما«وذكر بعد حديث جابر، قال النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
لَّى ُهللا عليِه قال: فلم جيئ مال البحرين حىت قُِبَض النيب صَ » أعطيُتك هكذا وهكذا وهكذا

وَسلََّم، فلما جاء أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِعدة أو 
 لََّم قال يل كذا وكذا، فحثا أبو بكردين فليأتنا, فأتيته فقلت: إن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
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 يل حثية، فعددهتا فإذا هي مخس مئة.

ال ... قال ابن التني: فيه جواز هبة اجملهول، وعند مالك فيه قوالن، واملشهور جوازه، ويف وق
بعض الروا�ت: أن مال البحرين هذا كان أرسله العالء بن احلضرمي، وفيه داللة على سخائه 

د أخذه، وهذا  ى ُهللا عليِه وَسلََّم، كان املال إذ ال يـَُعدُّه وال يقدره مبقدار عند بذله، وكذا عنَصلَّ 
كان منه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وعًدا جلابر، وكان من ُخُلقه الوفاء ابلوعد، ولذلك نفذه أبو بكر 

َر ُأمَّة} [آل  بعد وفاته بقوله من غري بينة، ألنه عدل ابلكتاب والسنة، قال جل ُتْم َخيـْ وعز: {ُكنـْ
َمْن َكَذَب َعَليَّ «]، والسنُة قوله: 143طًا} [البقرة: ]، {وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوسَ 110عمران: 
ًدا  وال يُظن مبسلم فضًال عن صحايب تعمُُّد ذلك.» ُمَتِعمِّ

 ه احلسن وبعض املالكية.وزعم الشافعي ومجهور العلماء: أن إجناز الِعَدة مستحب، وأوجب
 و (احلَْثية): ملء الكف، قال ابن قتيبة: وهي احلفنة.

 قدم.الذي بعده ت
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وقول البخاري يف ابب جواز أيب بكر: وقال أبو صاحل: َحدَّثَنا عبد هللا عن يونس عن الزهري، 
اإلمساعيلي يف ث، رواه أخربين عروة عن عائشة (أ�ا قالت: مل أعقل أََبويَّ ... ) احلدي

عن احلسن بن سفيان، َحدَّثَنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح، أخرب� عبد هللا » صحيحه«
ثـََنا ابن وهب،  بن وهب، أخرب� يونس عن ابن شهاب، قال: وأخرب� موسى، َحدَّثَنا يونس، حدَّ

مل َأْعِقْل أَبَويَّ إال «ث: ذا احلديمن ه -يعين البخاري-أخرب� يونس به، مث قال: ذكر أبو عبد هللا 
فقط من حديث الليث عن عقيل عن الزهري، واقتص ابقي احلديث من غري » َوُمهَا َيِديناِن الدين

ذكر خرب عبد هللا بن صاحل، َحدَّثَنا عبد هللا عن يونس عن الزهري، وهو غري ابن وهب، وقد 
عمر، وملا ذكره أبو نعيم من جوَّده مذكرته إبسناده عن أيب الطاهر ويونس عن ابن وهب، و 

 حديث ابن السرح
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حديث يونس عن أيب صاحل املروزي عن عبد هللا بن  -يعين البخاري-عن ابن وهب قال: روى 
 املبارك عن يونس.

وقال اجلياين يف رواية ابن السكن، وقال أبو صاحل سلمويه: َحدَّثَنا عبد هللا بن املبارك عن يونس، 
احل سلمويه امسه سليمان بن صاحل َمْرَوِزيٌّ، روى البخاري عن ابن أيب رِْزمة عنه، : وأبو صقال

وُحِكَي أيًضا عن اَألِصيلي، وتبعهما شيخنا أبو احلجاج، وأما شيخنا احلافظ أبو حممد الدمياطي 
أن أاب صاحل هذا امسه حمبوب بن موسى األنطاكي »: حواشيه على كتاب البخاري«فزعم يف 
ورئي خبط أيب بكر حممد بن حممد بن حيىي الواسطي املعروف اببن املقرئ اإلسكندراين الفراء، 

 قبالة هذا قول الشيخ الدمياطي هذا: ال أعلم من أين أخذه؟!
وقال ابن املنري: أدخل البخاري هذا الباب يف الكفالة، وينبغي أن يناسب كفالة األبدان كما 

م} كفالة األموال، ووجهه أن جمري أيب بكر رضي هللا عنه كأنه مياُنكُ �سب {َوالَِّذيَن َعاَقَدت أَ 
تكفل للمجار أال يضام من جهة من أجاره منهم، وضمن ملن أجاره عمن أجاره منه ال يؤذيه 

 فتكون العهدة عليه.
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 كتاب الوكالة
 ويف نسخة: <ِكَتاٌب يف الوكالِة>.
 ِقسَمِة َوَغريَها)(ابُب وََكاَلِة الشَّريِك الشَّريَك ِيف ال

 ِه وَسلََّم َعِليًّا يف َهِديٍَّة مثَُّ َأَمَرُه بِِقْسَمِتها).(َوَقد َأشَرَك النَّيبُّ َصلَّى ُهللا علي
 هذا التعليق تقدم عند مسند.

 وحديث ِجالُل الُبدن أيًضا تقدم.
 هللا تعاىل يف الضحا�.وحديث عقبة: (َأْعطَاُه َغَنًما يـَْقِسُمَها َعَلى َصَحابَِته) �يت إن شاء 

زة كما جتوز شركة الوكيل، وهو مبنزلة األجنيب يف أن ذلك مباح قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وكالة الشريك جائ
 منه، وحديث علي بنيِّ يف الرتمجة، فإن قيل: ليس يف حديث
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قسمة األضاحي، وهو عقبة وكالة الشريك، قيل: عقبة إمنا وكله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم على 

 كائه الذين قسم عليهم الضحا�.شريك للموهوب هلم بتوكيله على ذلك كتوكيل شر 
 وقال ابن التني: اختلف قول مالك يف الشركة يف اهلدي إذا كان تطوًعا.

 ويف حديث عقبة الوكالة على الصدقة، وفيه التفويض إىل الوكيل، كذا ذكره الداودي.



 ن يكون َعنيََّ له من يعطيه وما يعطيه، فال يكون يف ذلك تفويض.قال ابن التني: وحيتمل أ
 (اَبُب ِإَذا وَكََّل املُْسِلُم َحْربِيًّا ِيف َداِر احلَْرِب، َأْو ِيف َداِر اِإلْسَالِم َجاَز)
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َراِهيَم ْبِن  َحدَّثَنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َعْبِد ِهللا، َحدَّثَنا يُوُسُف ْبُن املَاِجُشونِ  - 2301 َعْن َصاِلِح ْبِن ِإبـْ
ِه َعْبِد الرَّْمحَِن، قَاَل:  َعْبِد الرَّْمحَِن ْبنِ  َكاتـَْبُت ُأَميََّة ْبَن َخَلٍف ِكَتااًب، َأْن «َعْوٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

َلمَّا ذََكْرُت الرَّْمحََن قَاَل: الَ َأْعِرُف َحيَْفَظِين ِيف َصاِغَيِيت ِمبَكََّة، َوَأْحَفَظُه ِيف َصاِغَيِتِه اِبْلَمِديَنِة، فَـ 
ُتُه: َعْبَد َعْمٍرو، فـََلمَّا َكاَن يـَْوُم َبْدٍر، َخَرْجُت   الرَّْمحََن، َك الَِّذي َكاَن ِيف اجلَاِهِليَِّة، َفَكاتـَبـْ َكاتِْبِين اِبمسِْ

َميَُّة َفَخَرَج َحىتَّ َوَقَف َعَلى َجمِْلس األَْنَصاِر، فـََقاَل أُ ِإَىل َجَبٍل ِألُْحرِزَُه ِحَني َ�َم النَّاُس، فَأَْبَصَرُه ِبَالٌل، 
َراِهيُم َأاَبُه. » ْبُن َخَلٍف: الَ َجنَْوُت ِإْن َجنَا َع يُوُسُف َصاِحلًا، َوِإبـْ احلديَث، وقال يف آخره: مسَِ

 ]2301¦[خ
منهما صاغية صاحبه.  قال ابن التني: ليس يف هذا احلديث وكالة إمنا تعاقدا أن جيري كلُّ واحدٍ 

 انتهى.
ز ذلك فهو مبعىن التوكيل، ألن الوكيل إمنا هو مرصد ملصاحل لقائل أن يقول: إذا تعاقدا على جوا

 موكله وقضاء حوائجه.
قال ابن التني: رواية الداودي: (يف طَاِغَيِتِه) قال: والطاغية ما طعن له إىل حيث مسا، يقال 

مل يذكر أحد هذه الرواية غريه، والصاغية بغني معجمة: املال، للمسافر وللجماعة: طاغية، قال: و 
 يل: احلاشية، يقال: صاغية الرجل حاشيُته وكل َمن يصغي إليه، أي مييل إليه، ومنه: أصغيتوق
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 إىل فالن، أي ملت بسمعي إليه، قال ابن سيده: وأراهم إمنا أنثوا على معىن اجلماعة.

 .لرجل أهُله، يقال: أكرموا فالً� يف صاغيته، أي يف أهله. انتهىوعن القزَّاز: صاغية ا
 يشبه أن يكون هذا هو األليق بتفسري احلديث، وهللا أعلم.

 وقال اهلروي: خالصته، وابن أمية املقتول امسه علي.
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 وقول بالل: (َال َجنَْوُت إْن َجنَا) ألنه هو الذي كان يعذبه ويضع على صدره الصخور.
 ُر َوابُن ُعَمَر ِيف الصَّْرِف).وقول البخاري يف ابب الوكالة يف الصرف وامليزان: (َوَقْد وَكََّل ُعمَ 



 ]1ذكره أبو ... [
 واحلديث الذي فيه تقدم.

ًئا يـَْفُسُد، َذَبَح َأو َأْصَلَح َما َخيَاُف  َعَلْيِه (ابٌب ِإَذا أَْبَصَر الرَّاِعي َأِو الوَِكيُل َشاًة َمتُوُت، َأْو َشيـْ
 الَفَساَد)
َراِهيَم، مسَِ  - 2304 َع ابَن َكْعِب ْبِن َحدَّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْ َبَأَ� ُعبَـْيُد ِهللا َعْن َ�ِفٍع، مسَِ َع املُْعَتِمَر، أَنـْ

َنا َشاًة ِمْن َغَنِمَنا َمتوُت، َماِلٍك ُحيَدُِّث َعْن أَبِيِه، أَنَُّه َكاَنْت َلُه َغَنٌم يَرَعاَها ِبَسْلٍع، فَأَْبَصَرْت َجارِيٌَة لَ 
َها  ِبِه، فـََقاَل َهلُْم: الَ أَتُْكُلوا َحىتَّ َأْسَأَل النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َأْو ُأْرِسَل َفَكَسَرْت َحَجًرا َفَذَحبَتـْ

 ]2304¦[خ». فََأَمَرُه أبَِْكِلَها«ِإلَيِه َمْن َيْسأَلُُه، 
 َدُة َعْن ُعبَـْيِد هللا. انتهى.فـَتُـْعِجُبِين أَنـََّها َأَمٌة، َوأَنـََّها َذَحبَْتها. اَتبـََعُه َعبْ قَاَل ُعبَـْيُد ِهللا: 

مسندة يف الذابئح عن صدقة بن الفضل عنه، » صحيحه«متابعة عبدة هذه ذكرها البخاري يف 
كره البخاري يف ترمجة عبد هللا بن كعب، وذ » األطراف«وقد اْخُتِلَف يف ابن كعب هذا، فذكر يف 

رواية ابن عبد األعلى: َحدَّثَنا أيًضا يف موضع آخر فسماه عبد الرمحن، وعند اإلمساعيلي من 
املعتمر، مسعت عبيد هللا عن �فع أنه مسع ابن كعب خيرب عبد هللا بن عمر عن أبيه هبذا احلديث، 

رسول هللا َصلَّى ُهللا  مث قال: وقال ابن املبارك عن �فع مسع رجًال من األنصار عن ابن عمر عن
 عليِه وَسلََّم، نقل عن أبيه.

 موسى بن عقبة عن �فع وعبيدة بن قال: وكذلك قال
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 محيد عن عبيد هللا عن �فع مسع ابن كعب خيرب عبد هللا: (َكاَنْت لََنا َجارِيٌَة) مل يذكر أابه.
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ع مسع رجًال من األنصار خيرب عبد هللا عن النيب َصلَّى ومن كتاب البخاري وقال الليث: َحدَّثَنا �ف
 ، يعين املذكور.ُهللا عليِه وَسلََّم، وعن إمساعيل بن عبد هللا عن مالك

عن �فع عن رجل من األنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أن جارية » املوطأ«ويف 
 لكعب هبذا.

ع عن ابن عمر، وليس بشيء، وهو خطأ، وقال ابن عبد الرب: قد روي هذا احلديث عن �ف
 والصواب: رواه مالك ومن اتبعه، يعين املذكور قبل.

وجرير بن حازم وحممد بن إسحاق والليث، كلهم عن �فع، أنه مسع قال: ورواه موسى بن عقبة 
رجًال من األنصار حبديث ابن عمر: أن جارية أو أمة لكعب، قال: ورواه عبيد هللا بن عمر عن 



ن كعب بن مالك سأل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن مملوكة ذحبت شاة مبروة، قال: ورواه �فع أ
صاري وصخر بن جويرية مجيًعا عن �فع عن ابن عمر، وهو َوْهٌم عند أهل حيىي بن سعيد األن

 احلديث، واحلديث لنافع عن رجل من األنصار، ال عن ابن عمر.
الذبيحة إذا بعث عليها قصد اإلصالح يف حمل خياف عليها  وقال ابن املنري: ترجم على أن

ية وما فيه تعرض حلكم فعلها ابتداء، الفساد مل يكن الفاعل لذلك متعدً�، مث أتى حبديث اجلار 
هل حكم أبنه تعدٍّ أم ال؟ وغايته: أن أابح أكل الشاة ملالكها، لكن قد ذكر البخاري يف موضع 

ته ميتة، فمن ههنا يؤخذ أ�ا غري متعدية بذحبها، ألنه حللها، آخر: أن من ذبح متعدً� فذبيح
 ما فيه دليل على الرتمجة.وأما إذا أثبتنا على أن ذبيحة املتعدي ال جتيف، ف

وقال ابن التني: اشتمل هذا احلديث على مخس فوائد: جواز ذكاة النساء واإلماء، والذكاة 
 املالك بغري وكالة.ابحلجر، وذكاة ما أشرف على املوت، وذكاة غري 

قال الداودي: وفيه دليل أن الراعي إذا ذبح مل يضمن، وهو قول ابن القاسم، قال: وهذا 
 ال دليل فيه، ألن اجلارية ملك لرباحلديث 
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الغنم، ولو مل يكن ملًكا له ما كان يف احلديث دليل، ألنه مل يذكر أنه أراد أن يضمنها، فلم ميكن 
 ذلك، وقال أشهب: يضمن، وفيه اإلرسال للسؤال واجلواب.من 

 على الشك: أرسل أو سأل، وال حجة فيما يشك فيه. انتهى.» البخاري«ل ابن التني: هو يف قا
 ] عن ابن وهب.1صرحية يف السؤال، وكذا ما روي [» املوطأ«رواية 

حىت يظهر دليل على اخليانة، وهو  وقَاَل املَُهلَُّب: فيه تصديق الراعي والوكيل على ما اؤمتن عليه
 قول مالك ومجاعة.

ابُن َبطَّاٍل: اختلف قول ابن القاسم وأشهب إذا أنزى على إ�ث املاشية بغري أمر أرابهبا  قَالَ 
فهلكت، فقال ابن القاسم: ال ضمان عليه، ألن اإلنزاء من صالح املاشية، وقال أشهب: عليه 

َم ملا ل هذا احلديث، ألن سيد� حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ الضمان، وقول ابن القاسم أشبه بدلي
أجاز ذبح األمة وأمرهم أبكلها، وقد كان جيوز أال متوت لو بقيت، فدلَّ على أن الراعي والوكيل 
جيوز له االجتهاد فيما اسرتعي عليه ووكل به، وأنه ال ضمان عليه فيما أتلف ابجتهاده إذا كان 

احب املال أن ن يعلم إشفاقه على املال، وأما إن كان بعكس ذلك وأراد صمن أهل الصالح، ومم
 يضمنه فعل، ألنه ال يصدق يف قوله ملا عرف من فسقه، وإن صدقه مل يضمنه.



وقال ابن عبد الرب على إجازة ذبيحة املرأة لغري ضرورة إذا أحسنت الذبح، وكذلك الصيب إذا 
هبم والثوري والليث وأمحد بن حنبل وإسحاق وأبو أطاقه وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأصحا

سن بن حي، وروي عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاوس وجماهد والنخعي، وأما التذكية ثور واحل
ابملروة فمجمع عليها أيًضا إذا فرى األوداج وأ�ر الدم، واستدل مجاعة من أهل العلم هبذا 

حنيفة والشافعي ومالك واألوزاعي والثوري  احلديث على صحة ما ذهب إليه فقهاء األمصار أبو
ا ذبح بغري إذن مالكه، وردوا به على َمْن أىب ِمْن أكل ذبيحة السارق والغاصب، من جواز أكل م

 وهم داود وأصحابه
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 وإسحاق، وتقدمهم عكرمة، وهو قول شاذ.
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ن شهاب عن عبد الرمحن بن كعب أخربين أسامة بن زيد عن اب»: موطئه«وقد ذكر ابن وهب يف 
َها أَنَُّه َسَأَل رسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ «بن مالك عن أبيه:  فـََلْم يـََر هِبَا  -يعين الشاة-لََّم َعنـْ

قال: ومما يؤكد هذا املذهب حديث عاصم بن ُكَلْيٍب اِجلْرمي عن أبيه عن رجل من » أبًَْسا
يِه وَسلََّم يف الشاة اليت ذحبت بغري إذن رهبا، فقال رسول هللا َصلَّى األنصار عن النيب َصلَّى ُهللا عل

وهم ممن جيوز عليهم الصدقة مبثلها، فلو مل تكن ذكية ما » ِعُموَها اَألْسَرىَأطْ «ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 أطعمهم إ�ها.

، ولوال ذلك وقال ابن اجلوزي: هذا احلديث حممول على أن هذه الذبيحة كانت هبا حياة مستقرة
 ملا َحلَّْت.

 (ابٌب وََكاَلُة الشَّاِهِد َوالَغاِئِب َجائَِزٌة)
 ْبُن َعْمٍرو ِإَىل قـَْهَرَمانِِه َوُهَو َغاِئٌب َعْنُه: َأْن يـُزَكَِّي َعْن َأْهِلِه الصَِّغِري َوالَكِبِري) هذا و َ(َكَتَب َعْبُد هللاِ 

 التعليق ذكره.
 ، َحدَّثَنا ُسْفَياُن، َعْن َسَلَمَة، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: َكانَ # َحدَّثَنا أَبُو نـَُعْيمٍ  2305

، »َأْعُطوهُ «ِلَرُجٍل َعَلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِسنٌّ ِمَن اِإلِبِل، َفَجاَءُه يـَتَـَقاَضاُه، فـََقاَل: 
َتِين َأْوَىف ُهللا ِبَك، »َأْعُطوهُ «َلُه ِإالَّ ِسنًّا فـَْوقـََها، فـََقاَل: َفَطَلُبوا ِسنَُّه، فـََلْم جيَُِدوا  قَاَل ، فـََقاَل: َأْوفـَيـْ

 ]2305¦[خ». ِخَيارَُكْم َأْحَسُنُكْم َقَضاءً «النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
فقال النيب َصلَّى ُهللا  ويف لفظ سليمان بن حرب عن شعبة عن سلمة: فََأْغَلَظ، فـََهمَّ بِه أصحابه،

ًرا: «وعند مسلم». َدُعْوُه، فإنَّ ِلَصاِحِب احلقِّ َمَقاًال «عليِه وَسلََّم:   ».اْشتَـُروا َلُه بَِعيـْ
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بُو وعن أيب رافع: اْسَتْسَلَف َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َبْكًرا، َفَجاَءْتُه ِإِبٌل ِمَن الصََّدَقِة، قَاَل أَ 
ُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن َأْقِضَي الرَُّجَل َبْكَرُه، فـَُقْلُت: الَ َأِجُد ِيف اِإلِبِل ِإالَّ رَاِفٍع: فََأَمَرِين رَ 

ُه، فَِإنَّ ِخَياَر النَّاِس َأْحَسنُـُهْم َقَضاءً «َمجًَال ِخَيارًا َراَبِعًيا، فـََقاَل:  مذي ملا وقال الرت » َأْعِطِه ِإ�َّ
ذا عند بعض أهل العلم، مل يروا أبًسا ابْسِتْقَراِض اْحلَيَـَواِن َوالسََّلِف ِفيِه صححه: والعمل على ه

 ] وهو الشافعي وأمحد وإسحاق، وكره ذلك بعضهم.1[
 وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: يف أمره َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أصحابه أن يقضوا عنه توكيٌل منه هلم على ذلك،
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ُهللا عليِه وَسلََّم غائًبا وال مريًضا، وعامة الفقهاء جييزون توكيل احلاضر الصحيح ومل يكن َصلَّى 

وإن مل يرض خصمه بذلك على ما دل عليه هذا احلديث، وهو قول ابن أيب ليلى والشافعي 
م، وقال سائرهم: ومالك، إال أنه قال: جيوز وإن مل يرض خصمه إذا مل يكن الوكيل عدوًّا للخص

ن كان عدوًّا له، وعن أيب حنيفة ال يقبل الوكالة يف اخلصومة من حاضر يف املصر جيوز ذلك وإ
صحيح إال أن يرضى خصمه، وقاال: التوكيل صحيح بدون رضى اخلصم، وأما املريض الذي ال 

ة، واملرأة يقدر على اخلصومة واحلضور فيجوز توكيله، وكذا الغائب على مسافة يقصر فيها الصال
 ًرا كانت أو ثيًبا، وبعض شيوخ احلنفية استحسن أ�ا توكل إذا كانت غري بَرزة.مبنزلة الرجل بك

ويدل هذا احلديث على جواز األخذ ابلدَّين، وال خيتلف العلماء يف جوازه عند احلاجة، وال نقص 
 على طالبه.
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قال بعضهم: ال جيوز، وقالوا: حيمل هذا وفيه دليل على جواز قرض احليوان، قال الطحاوي: و 
جر منفعة، وردت  احلديث على أنه كان قبل حترمي الراب، مث حرم الراب بعد، وحرم كل قرض

األشياء املستقرضة إىل أمثاهلا، فلم جيز القرض إال فيما له مثل، وقد كان أيًضا قبل نسخ الراب 
 فة.جيوز بيع احليوان ابحليوان نسيئة، وهو قول أيب حني

 استقراض احليوان فيه ثالثة مذاهب:»: شرح املهذب«ويف 
ن ملك وطأها فإنه ال جيوز، وجيوز اقرتاضها مذهب الشافعي ومالك ومجاهري جوازه إال اجلارية مل

 ملن ال جيوز له وطؤها كمحرمها، وللمرأة واخلنثى.
 لكل أحد. الثاين مذهب املزين وابن جرير وداود: جيوز قرض اجلارية وسائر احليوان



الثالث مذهب أيب حنيفة والكوفيني والثوري واحلسن بن صاحل، وروي عن ابن مسعود وحذيفة 
 بن مسرة: منُعه، وادعى بعضهم نسخه مبا قضى وعبد الرمحن

 [كتاب الصلح]
 [ابب: ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس]

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 وسلَّموصلَّى هللا على سيد� حممد وآله وصحبه 

ًرا) كذا هو يف  ، من َمنَى مفتوح العني، »فصيح أيب العباس«وقوله صلى هللا عليه وسلم: (يـَْنِمي َخيـْ
 أي: زاد وكثر.

 وحكى اللِّْحَياين: ينمو.
وأخذ السَّْبيت على ثـَْعلٍب كون ذر الياء ومل يذكر الواو، قال: ومها لغتان فصيحتان، [وفيه لغة] 

] الِكَسائي قال: مل أمسعه 2طَّاع [وغريه: َمنَُو على وزن َشُرَف. وعن] [] اثنية حكاها ابن القَ 1[
 يٍم.ابلواو إال من أخوين من بين ُسلَ 

 ] بين ُسَليم فلم يعرفوه ابلواو.3قال: [مث سألت عنه] [
 ».املصنف«وذكره أبو ُعَبيد يف 

 ورمبا قالوا: ينمو.»: الصحاح«ويف 
، وكتاب وابن »اجلامع«، وكتاب »الكتاب الواعي«لَقايل، و أليب علي ا» املقصور واملمدود«ويف 

 ] ُدُرْستُـَويه يف آخرين: يـَْنمي أفصح.4[
 ».ينمو«ال يقال »: تقومي املفسد«حامت يف  وذكر أبو

 وال أعرف ذلك يثبت.» ينمو«وعن اَألْصَمعي: العامة يقولون 
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ابلياء للمال، » ينمي«، فقال: »ينمو«و » ينمي«وذكر الكليب أن بعض اللُّغويني فرق بني 
 وابلواو لغري املال.

االصالِح، وطلب اخلري، ابلتخفيف؛ فإذا بلغته وعن األصمعي: َمنيُت احلديَث بلَّغُته على وجِه 
 على وجه اإلفساد شددت.

 قال اَألْزَهري: ال اختالف فيه بني أهل اللغة.
بتخفيف امليم، وهذا ال جيوز يف النحو، » ى خريًاو منََ «قال احلَْريب: و أكثر النحويني يقولون: 

» خري«ف امليَم لزمه أن يقول: وسيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفصح الناس، ومن خفَّ 



 ابلرفع. انتهى.
، وذكر أنه نقل عن الَقْعَنيب: »يقال«كما ينتصب » ينمي«لقائل أن يقول: جيوز أن ينتصب 

ابهلاء، »] ينهي ذلك«يم، قال: وليس بشيء، ووقع [يف رواية: ، بضم الياء وكسر امل»يُنِمي«
 من: أ�يت األمر إىل كذا، أي: أوصلته إليه.وهو تصحيف، وقد ُخيرَُّج على معىن أن يبلغ به [

 ]7أمنيته: أذعته على وجه النميمة. .... [»]: احملكم«ويف 
رب أنه جمانب لإلميان، وإمنا أطلق ألن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم �ى عنه مطلًقا، وأخ

 /أ]1هنا ملا فيه من دفع املفاسد، وليس هو هنا كذاًب؛ ألن حقيقة الكذب [
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اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو عليه، والوعد ال يكون حقيقة حىت يُنَجَز، واالجناز مرجو 
 ه املعاريض.يف االستقبال فال يصح أن يكون كذاًب، ويف احلرب إمنا جيوز في

فلما  روي عن النََّخِعيِّ أنَّ امرأة عاتبته يف جارية ويف يده مروحة، فجعل يقول: اشهدوا أ�ا هلا،
قامت امرأته قال: على أي شيء أشهدتكم؟ قالوا: على اجلارية أ�ا هلا، قال: أمل تروين ُأِشُري إىل 

 املروحة؟
املأذون فيه، وإمنا هو من جنس  قال ابن بطال: وأما قول حذيفة فإنه خارج عن الكذب

 حرج عليه االضطرار حلياة النفس، وكذلك احلالف ليخلص نفسه ببعض ما حرم هللا عليه، وال
 وال إمث.

قال عياض: فأما املخادعة يف منع حقٍّ عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو هلا فهو حرام إبمجاع 
 املسلمني.

 والباابن بعده تقدَّما.
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 ول البخاري يف: اَبب: ِإَذا اْصَطَلُحوا َعَلى ُصْلِح َجْوٍر فَالصُّْلُح َمْرُدودٌ وق
 

َراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  - 2697 ثـََنا يـَْعُقوُب، َحدَّثـََنا ِإبـْ َمْن َأْحَدَث ِيف َأْمِرَ� «، فذكر حديث عائشة: َحدَّ
 ]2697¦بعد ذكره حديث: [خ» ]، فـَُهَو رَدٌّ 1َهَذا َما لَْيَس منه [

، احلديث املذكور يف الوكالة. »واْغُد � أُنَيُس َعَلى اْمَرَأِة َهَذا، فإِن اْعتَـَرَفْت فَاْرُمجَْها« - 2695
 ]2695¦[خ

دَّْورَقي، وقيل: يعقوب بن ابراهيم بن سعد، وقيل: يعقوب بن ُمحَيد قيل: هو يعقوب بن إبراهيم ال



ذا ذكره ابن السكن، وأنكره احلاكم، بن كاسب، وقيل: يعقوب بن أمحد بن عيسى الزهري، ك
] وأبو عبد هللا احلاكم أنه يعقوب بن 1وزعم أبو نعيم أنه يعقوب بن ابراهيم، وذكر َكالاَبِذي [

 محيد، فاهلل أعلم.
: الصلح على اجلَْور قد يكون من اجلانبني وقد يكون من أحدمها، مثاله: يف قال  ابن املُنَـريِّ

ا فيجحده، ويصاحله على بعض، فهذا يقول الدافع أنه جور، وال يرد أحدمها أن يدَّعي عليه دينً 
منها بل ميضي، وقد يتَّفقان على أنه جور، وذلك أبن يظنَّ الدَّافُع أن الدَّعوى لو ثبتت لزمه 

حقٌّ، فيكشف الغيب هلما أن حكم الشرع أن هذه الدعوى لو اعرتف هبا أو ثبتت بيِّنته مل يلزم 
 /ب]1متوجهة إىل مال [ فيها حق، وأ�ا غري

 %2ص  4%ج 
الصلح، وال بعضه، فهذا جور يرد يف مثله، وفيه خالف عند مالك، قيل: يرد اتِّباًعا للحديث، 

، وقد فرط الدافع فكأنَّه »املؤمنون عند شروطهم«ليه وسلم: وقيل: يلزم؛ لقوله صلى هللا ع
 تطوَّع، والتَّطوُّع يلزم على أصله ابلشروع فيه.

) أي إنك اجلدير أبن تقضي به، أو: فإنك مل تزل تقضي به، أو: وقوله:  نَـَنا ِبِكَتاِب اهللَِّ (اْقِض بـَيـْ
} [األنبياء: فإنك القاضي به، ومثله قوله عزَّ وجلَّ: {قَاَل َربِّ احْ  ]. 112ُكْم اِبْحلَقِّ

 ]2695¦[خ
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َنُكَما ِبِكَتابِ  ) يريد مبا فرضه هللا وأوجبه؛ إذ ليس يف كتاب  قال اخلطَّايب: وقوله (َألَْقِضَنيَّ بـَيـْ اهللَِّ
كذكر اجللد، وقد جاء الكتاب مبعىن الفرض؛ كقوله جلَّ هللا ذكُر الرَّجم منصوًصا عليه متلوًّا  

: {ِكَتاَب اهللَِّ َعَلْيُكْم} [النساء:  َياُم} [البقرة: 24وعزَّ ] 183]، وقوله: {ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
 َض عليكم.ومعناه: فُرِ 

وحيتمل أن يكون ذلك قد فُِرَض أول ما فرض ابلكتاب، فنسخت تالوته وبقي حكمه، روي عن 
 ».قرأ�ها فيما أنزل هللا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة«مر بن اخلطاب أنه قال: ع

الشرع كل صلح خالف «وقيل: املراد نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة، ويف احلديث: 
 ».فهو ابطل مردود

تئذانه يف الكالم، وحذره من وقوله: (َأفْـَقُه ِمْنُه) يريد يف هذه القضية، وحيتمل أن يكون ألدبه واس
ُموا بـَْنيَ يََدِي اهللَِّ َوَرُسوِلِه} [احلجرات:  : {َال تـَُقدِّ ] خبالف 1الوقوع يف النهي يف قوله جلَّ وعزَّ

 األول جلفاه.



 ، ومجعه ُعسفاء، ذكره األزهري.والَعِسيُف: األجري
 ان به، قال:وقال ابن سيده: هو األجري املستهان به، وقيل: هو اململوك املسته

 َأَطْعُت النـَّْفَس ِيف الشََّهَواِت َحىتَّ َأَعاَدْتِين َعِسيًفا َعْبَد َعْبدي
 وقيل: كل خادم َعِسيف، واجلمع ُعَسَفاء على القياس، وَعَسَفٌة على غري قياس.

عناه: نشدتك هللا وأ� أنشدك هللا، قال القزاز: م»: الفصيح«وقوله: (أَْنُشُدَك اهللََّ) قال ثعلب يف 
 سألتك ابهلل.

 ذكَّرتك َهللا.»: أمايل ثعلب«ويف 
 زاد ابن طريف: مستحلًفا.

 وعند اللحياين: أنشدك ابهلل.
 مزة وضم الشني.وقال القرطيب: أقسم عليك رافًعا نشيدي، وهو صويت، وهو بفتح اهل

 /أ]2ويف احلديث: أن احلدود اليت هي حمضة حلق هللا تعاىل ال يصح الصلح [
 %3ص  4%ج 
 فيها.
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واختلف يف حد القذف هل يصح الصلح فيها أم ال؟ ومل خيتلف يف كراهته؛ ألنه مثن عرض، وال 
فال خالف يف جوازه  الخالف يف جوازه قبل رفعه، وأما حقوق األبدان من اجلراح وحقوق األمو 

 مع اإلقرار.
 واخُتِلَف يف الصلح على اإلنكار؛ فأجازه مالك، ومنعه الشافعي.

وقوله: (َفَسأَْلُت َأْهَل الِعْلِم) فيه جواز استفتاء غري سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف زمنه 
 مع إمكان الوصول إليه.

ُل على أنَّ االبَن كان بكًرا، وعلى أنه اعرتف، وإال فإقرار مَ وقوله: (وَعَلى اْبِنَك َجْلُد ِمَئٍة) حيُ 
 األِب عليه ال يُقَبُل، أو يكون هذا إفتاء؛ أي إن كان كذا فكذا.

وقوله: (واْغُد َ� أُنَيُس) ليس معناه امض إليها بكرة كما هو موضوع الغداة، وكذلك قوله: (فـََغَدا 
َها) أي مشى إليها.  ِإلَيـْ

ه أنَّ ما كان معلوًما من الشروط واألسباب اليت تـَُرتَُّب عليها األحكام ال حيتاج فيقال القرطيب: و 
إىل السؤال عنها، فإن إحصان املرأة كان معلوًما عندهم، ومبا يف نفس احلديث، وعلى هذا حيمل 

 حديث الغامدية؛ إذ لو مل تكن حمصنة مل جيز رمجها إمجاًعا.



إقرار احملدود من غري شهادة عليه، وهو أحُد قويل الشافعي، وأيب د وفيه: إقامة احلاكم احلدَّ مبجرَّ 
ثور، وال جيوز ذلك عند مالك إال بعد الشهادة عليه، والفصل عن ذلك أنه ليس يف احلديث ما 
ينصُّ على أنه مل يسمع إقرارها إال أنيس خاصة؛ بل العادة قاضية أبن مثل هِذه القضية ال تكون 

اآلحاد؛ بل ال بد من حضور مجع كثري، وال بد من إحضار طائفة من  ايف خلوة، وال ينفرد هب
: {َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن املُْؤِمِنَني} [النور:  ]، 2املؤمنني إلقامة احلد، كما قال جلَّ وعزَّ

 انتهى.
 شهود العذاب غري الشهادة عليها.
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أُنَيًسا كان حاكًما، وحيتمل أن يكون رسوًال ليستفصلها،  قال القرطيب: هذا كله مبينٌّ على أن
فَاعتَـَرَفْت فََأَمَر هبا رسوُل هللا «ويعضد هذا التأويل قوله يف آخر احلديث يف بعض الروا�ت: 

ارها، وأنَّ تنفيَذ احلكم إمنا  ، فهذا يدلُّ على أنَّ أُنَيًسا إمنَّا مسع إقر »صلى هللا عليه وسلم فـَُرِمجَتْ 
 من النيب صلى هللا عليه وسلم.كان 

 /ب]2قال: وحينئذ يتوجه إشكال [
 %4ص  4%ج 

آخر وهو أن يقال: فكيف اكُتِفَي يف ذلك بشاهد واحد وقد اخُتِلَف يف الشهادة على اإلقرار 
مائنا، ومل يذهب أحٌد من ابلز�؛ هل ُيكتَـَفى بشهادة شاهدين أو ال بدَّ من أربعة؟ على قولني لعل

 ىل االكتفاء بشهادٍة واحدٍة.املسلمني إ
هو » فاْعتَـَرَفْت فََأَمَر هِبَا صلى هللا عليه وسلم فـَُرِمجَتْ «فاجلواب: أن هذا اللفظ الذي قال فيه: 

َأَمَر فَ «مل يذكر: » فَاْعتَـَرَفْت فـََرَمجََها«من رواية اللَّيث عن الزهري، ورواه عن الزهري مالٌك بلفظ: 
، وعند التعارض فحديث مالك أوىل ملا يُعَلُم من حفظ »ليه وسلم فـَُرِمجَتْ هِبَا النَّيبُّ صلى هللا ع

 مالك وضبطه، وخصوًصا يف حديِث الزهري؛ فإنَّه من أعرف الناس به.
 والظاهر أنَّ أُنَيًسا كان حاكًما، فيزول حينئٍذ اإلشكال، ولو سلَّمنا أنه كان رسوًال فليس يف

هادة، ويكون غريُه قد َشِهَد عليها عند النيب صلى هللا عليه احلديث ما ينصُّ على انفراِده ابلش
 وسلم بذلك، ويعِضُد هذا أن القضية اشتهرت وانتشرت، فيبعد أن ينفرد هبا واحد.

سلمنا، لكنه خرب وليس بشهادة، فال يشرتط العدد فيه، وحينئذ ُيستَدلُّ به على قَبول أخبار 
 اد والعمل هبا يف الدماء وغريها.اآلح

ال النووي: بعث أُنَيس عند علماء أصحابنا لُيعِلَم املرأَة أنَّ هذا الرجل قذفك، ولك عنده حقُّ وق



القذف، فَتطلُب به أو تعفو، إال أن تعرتَف ابلز� فال جيب عليه شيء، فلما ذهب إليها اعرتفت، 
 تأويل.لم فُرِمجَْت، قال: والبد من هذا الفأمر هبا سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وس
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 قال القرطيب: فيه أن ز� املرأة ال يَفسخ نكاَحها من زوجها.
ليس  قال اخلطَّايب: وفيه ثبوُت نفِي الزاين وتغريِبه بعد اجللد، خالفًا أليب حنيفة؛ ألنَّ التغريب

 ز.مذكورًا يف القرآن العزيز، قالوا: الز�دة على النص نسخ، ونسخ القرآن خبرب الواحد غري جائ
 اَبٌب: َكْيَف ُيْكَتُب: َهَذا َما َصاَحلَ ُفَالُن بُن ُفَالٍن، َوُفَالُن بُن ُفَالٍن،

 َوِإْن َملْ يـَْنُسْبُه ِإَىل َنَسِبِه َأْو قَِبيَلِتهِ 
ثـََنا ابنُ  - 2698 ْعُت البَـرَ  َحدَّ ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، مسَِ ثـََنا ُغْنَدٌر، َحدَّ اَء ْبَن َبشَّاٍر، َحدَّ

 /أ]3َعاِزٍب، قَاَل: َلمَّا َصاَحلَ َرُسوُل اهللَِّ [
 %5ص  4%ج 

نَـُهْم  1صلى هللا عليه وسلم َأْهَل احلَُديِْبَيِة، َكَتَب [َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلٍب] [ ِكَتااًب، َفَكَتَب: ُحمَمٌَّد ] بـَيـْ
، فـََقاَل املُْشرُِكوَن: الَ َتْكُتْب ُحمَمَّدٌ  :  َرُسوُل اهللَِّ ، وَلْو ُكْنَت َرُسوًال َملْ نـَُقاتِْلَك، فـََقاَل ِلَعِليٍّ َرُسوُل اهللَِّ

هللا عليه وسلم بَِيِدِه، َوَصاَحلَُهْم َعَلى اْحمُُه، فـََقاَل َعِليٌّ: َما َأَ� اِبلَِّذي َأْحمَاُه، َفَمَحاُه َرُسوُل اهللَِّ صلى 
َالِح، َأْن َيْدُخَل ُهَو َوَأْصَحابُُه َعاًما قَاِبًال  ٍم، َوالَ َيْدُخُلوَها ِإالَّ ِجبُُلبَّاِن السِّ ، فيقيمون هبا َثالَثََة َأ�َّ

َالِح؟ فـََقاَل: الِقَراُب ِمبَا ِفيِه. [خ  ]2698¦َفَسأَُلوُه َما ُجُلبَّاُن السِّ
سلم ِيف ِذي اْعَتَمَر النَِّيبُّ صلى هللا عليه و «ويف حديث ِإْسَرائِيَل، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق:  - 2699

ٍم ...   ».الَقْعَدِة، فََأَىب َأْهُل َمكََّة َأْن َيَدُعوُه َيْدُخُل َحىتَّ قَاَضاُهْم َعَلى َأْن يُِقيَم هِبَا َثالَثََة َأ�َّ
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، َوَأَ� ُحمَمَّ «وفيه:  ، قَاَل: َأَ� َرُسوُل اهللَِّ ، مثَُّ قَاَل فقالوا: وَلِكْن أَْنَت ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اهللَِّ ُد ْبُن َعْبِد اهللَِّ
: اْحمُه، قَاَل: َال َواهللَِّ َال َأْحمُوَك أََبًدا، فََأَخَذ َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم الِكَتاَب، َفَكَتَب: ِلَعلِ  يٍّ

، أن َال يُْدِخَل َمكََّة ِسَالًحا إِ  ْن الَّ ِيف الِقَراِب، َوَأْن َال َخيُْرَج مِ َهَذا َما قَاَضى َعَلْيِه ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اهللَِّ
َلمَّا َدَخَلَها َوَمَضى َأْهِلَها أبََِحٍد ِإْن َأرَاَد َأْن يـَتَِّبَعُه، َوَأْن َال َميَْنَع َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبِه َأرَاَد َأْن يُِقيَم هِبَا، فَـ 

ُهْم َعنَّا، َفَخَرَج النَِّيبُّ صلى هللا علي اَألَجُل، أَتـَْوا َعِليًّا فـََقاُلوا: ُقْل ِلَصاِحِبَك ْخيُرجْ  ه وسلم، فـََتِبَعتـْ
َنُة َمحَْزَة  تقول: َ� َعمِّي َ� َعمِّي،  -]2يعين أمامة، وقيل: عمارة، وأمها سلمة بنت عميس [ -ابـْ



ِليهَ  ا، فَاْخَتَصَم ِفيَها َعِليٌّ، َوزَْيٌد، فـََناَوَهلَا َعِليٌّ، فََأَخَذ بَِيِدَها، َوقَاَل ِلَفاِطَمَة: ُدوَنِك بنت َعمِِّك، امحِْ
يعين: أمساء  -َوَجْعَفٌر، فـََقاَل َعِليٌّ: َأَ� َأَحقُّ هِبَا ِهَي بنُت َعمِّي، َوقَاَل َجْعَفٌر: بنُت َعمِّي َوَخالَتُـَها 

َنُة َأِخي، فـََقَضى النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم هبَِ  -بنت عميس  ا ِخلَالَِتَها، َوقَاَل: َحتِْيت، َوقَاَل زَْيٌد: ابـْ
: أَْنَت ِمينِّ َوَأَ� ِمْنَك، َوقَاَل ِجلَْعَفٍر: َأْشبَـْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي، َوقَاَل اخلَاَلُة مبَِ  ، َوقَاَل ِلَعِليٍّ ْنزَِلِة األُمِّ

 ]2699¦ِلَزْيٍد: أَْنَت َأُخوَ� َوَمْوَالَ�. [خ
قـُُيوِدِه،  َفَجَعَل أَبُو َجْنَدٍل َحيُْجُل ِيف «حاق: ويف حديث سفيان بن سعيد، عن أيب إس - 2700

 ]2700¦[خ». فـََردَُّه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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] بنحوه متصًال من حديث املسور ومروان، خيربان عن أصحاب 4178وذكره يف الشروط [خ: 
ان مل يشهدا ر ومرو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فذكره، وهو يرد قول من زعم أن املسو 

 /ب]3ذلك، خصوًصا مروان، فاحلديث مرسل، كذلك قال حممد بن طاهر القدسي، فاحلديث [
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 على ذلك معلول.
ًنا َلُه ِمْن ُخَزاَعَة) ذُِكَر يف سري ابن إسحاق هو بشر بن سفيان.  وقوله: (َوبـََعَث َعيـْ

 عجمتني.ول ابملو (َغِديِر اَألْشطَاِط) بطاءين مهملتني، وبعضهم يق
 قال أبو عبيد: هو تلقاء احلديبية. وقيل: وراء ُعسَفان، وهو مجع شط وهو السنام.

و (الَغِميم) بفتح الغني املعجمة، وكسر امليم، وبضم الغني أيًضا وفتح امليم، قاله ابن قـُْرُقول. 
 ]2731¦[خ

قرب مكة شرفها هللا وضع ب، بقوله: ويقولون مل»تثقيف اللسان«وردَّ ذلك اِحلْمَريي يف كتابه: 
تعاىل: الُغَميم على التصغري، والصواب: الَغِميم، جاء ذكره يف كتاب البخاري وغريه، وكذا هو 

 أينما وقع يف شعر ابن أيب ربيعة والعرجي وغريمها.
 ويف كتاب أيب عبيد عن ابن حبيب مًعا: الغميم جبانب املََراض، واملََراض بني رَاِبغ واجلُْحَفة.

 وصغَّره:جرير  قال
 أين تكلُف ابلغميِم حاجًة ِ�ْيا َمحاَمَة ُدوَ�ا، َوَحِفريُ 

 وقال الشماخ وصغره أيًضا:
 لليلى ابلغميم ضوء �ٍر ... تلوح كأ�ا الشعرى العبور

الذي بضم الغني املعجمة وفتح امليم واٍد يف د�ر حنظلة من » البلدان«وزعم احلازمي يف كتاب 



 بين متيم.
 يِش: غربة حوافر الدواب.ُة اجلوقـَتَـرَ 

(وملَّا بـَرََكْت �َقـَُتُه صلى هللا عليه وسلم قَاَل النَّاُس: َحْل َحْل) وهو زجر للناقة إذا محلها على 
بكسر الالم والتنوين يف األول، وسكو�ا يف » حٍل حلْ «السري، بسكون الالم، فإذا ثبتْت قلت: 

 ز يف الثانية كسر الالم.. وجيو »مٍه مهْ «، و »بٍخ بخْ «اآلخر، كقوهلم: 
قال ابن سيده: هو زجر إل�ث اإلبل خاصَّة، ويقال: َحال وَحِلي ال حليِت، وقد اشُتقَّ منه اسم 

 فقيل: احللحال، قال كثري عزة:
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 �ٍج إذا زُجَر الرّكائُب خلفُه فـََلِحْقَنُه َوثُِنَني ابحلَْلَحالِ 
 تراه. قال اجلوهري: وحوٌب زجٌر للبعري

 ا ومل تنبعث.و (أحلَّْت): حباء مهملة مشددة؛ أي: لزمت مكا�
 وأما خألت: ابخلاء املعجمة، وهو كاحلران يف اخليل.

 ».ما خألت، وال ذلك هلا خبلق«وظنوا أن ذلك من خلقها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 ارئ الشاذ.وهو دليل على أن األخالق املعروفة من احليوان حيكم هبا على الط

 /أ]4قال: [
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  -شرَّفها هللا تعاىل  -َحاِبُس الِفيِل) يريد أن هللا جلَّ وعزَّ حبسها عن دخول مكة  (َوَلِكْن َحَبَسَها
 كما حبس الفيَل حني جيء به هلدم الكعبة.

ُل على قوٍم : أ�م لو استباحوا مكَّة ألىب الفي-وهللا تعاىل أعلم  -قال اخلطَّايب: املعىن يف ذلك 
 صالهبم ذريٌة يؤمنون، فهذا موضع التشبيه حببسها.سبق يف علم هللا أ�م سيسلمون وخيرج من أ

قال الداودي: ملا رأى النيب صلى هللا عليه وسلم فعَل القصواء َعِلَم أن هللا جلَّ وعزَّ أراد صرَفهم 
 عن القتال ليقضي هللا أمًرا كان مفعوًال.

 اء املعجمة والطاء املهملة احلالة.و (اخلُطَّة): بضم اخل
 صلة.وقال الداودي: اخل

 وقال ابن قـُْرُقول: قضية وأمر.
 وقوله: (يُعظُِّموَن ِفيَها ُحُرماِت ِهللا) قال ابن التني: أي يكفون عن القتال تعظيًما للحرم.

هللا جلَّ وعزَّ قال ابن بطال: يريد بذلك موافقَة هللا جلَّ وعزَّ يف تعظيم احلرمات؛ ألنه فهم عن 



 عليهم ملا سبق يف علمه من دخوهلم يف دين هللا أفواًجا. إبالَغ األعذار إىل أهل مكَّة، فأبقى
 والثََّمُد: املاء القليل الذي ال مادة له.

 وقيل: هو ما يظهر من املاء زمن الشتاء ويذهب يف الصيف.
 قال بعضهم: ال يكون إال فيما غلظ من األرض.

 املَاِء) أكده. وقوله: (قَِليلِ 
 رًُّضا) أي �خذونه قليًال قليًال، وأصله اليسري من العطاء.وقوله: (يـَتَـبَـرَُّضُه النَّاُس تـَبَـ 

 قال ابن دريد:
ُق العيَش على برٍض فإْن ... رمُت ارتشافًا رمُت صعَب املنتشى  ُأرمِّ
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 ]: أنه القليل من ماء السماء.3وزعم بعضهم يف شرح شعر [
، وعدَّاه هنا له: (فـََلْم يـَُلبِّْثُه النَّاُس) بثاء مثلثة. قال ابن التني: أي مل يرتكوه، ولَِبَث غري متعدٍّ وقو 

 ألنه رابعي من أَْلَبَث يَلَبُث.
) جبيم بعدها �ء أخت الواو، مث شني معجمة، إذا فاضت.  وقوله: (جيَِيُش َهلُْم اِبلرِّيِّ

يوًشا وجيشاً�، وكان األصمعي يقول: جاشت بغري مهز: قال ابن سيده: جاشت جتيش جيًشا وج
 فارت، وابهلمز: ارتفعت.

 /ب]4وا ِرَواًء، وهو من أعالم نبوَّته صلى هللا عليه وسلم [و (َصَدُروا) أي رجع
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 وبركته.

 -وجميئه من غري أن يستأذن قريًشا وبينه وبينهم ما ال خيفى جرً� على عادة العرب من أن مكة 
 غري ممنوعة ممن أراد احلج إليها. -شرَّفها هللا تعاىل 

 ة العرب.و (بَُدْيُل ْبُن َوْرقَاَء): كان من دها
]: أسلم يوم الفتح مبرِّ الظَّهران، وشهد ُحنيًنا والطائف وتبوك، وكان من كبار 4قال ابن عمر [

ى هللا عليه وسلم. مسلمة الفتح، وقيل: أسلم قبل ذلك. وتويف يف حياة سيد� رسول هللا صل
 وقال ابن حبان: كان سيد قومه.

َبُة: بعني مهملة مفتوحة، بعدها �ء أخت الواو، مث ابء موحدة، هنا: موضع سره وأمانته   والَعيـْ
 كعيبة الثياب اليت يضع فيها اإلنسان جيَّد ثيابِه.

ح النون على أنه مصدر وقوله: (ُنْصِح َرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وسلم) قال ابن التني: ضبط بفت



 من نصح، ويف بعض الكتب بضمها على االسم من نصح.
 ِبَيِة) قال الداودي: يعين موضًعا.وقوله: (َأْعَداَد احلَُديْ 

وقال اخلطَّايب: هو مجع عدد، وهو املاء الدائم الذي ال ينقطع، يقال: ماء ِعدٌّ ومياه أعداد، قال 
 ابن قـُْرُقول: مثل ند وأنداد.
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و (الُعوُذ املَطَاِفيُل): قال السَُّهيلي: هو مجع عائذ، وهي الناقة اليت معها ولدها، يريد أ�م خرجوا 
اجزوك يف زعمهم، وإمنا قيل للناقة: عائذ، وإن  بذوات األلبان ليتزودوا أبلبا�ا وال يرجعوا حىت ين

ة، وإن كانت مربوًحا فيها؛ كان الولد هو الذي يعوذها أل�ا عاطف عليه، كما قالوا جتارة راحب
 أل�ا يف معىن �مية وزاكية.

 وقال اخلطَّايب: الَعْوُذ احلديثات النِّتاج.
ه القبائل قد أحشدت حلربك وساقت قال: واملطافيل األمهات اليت معها أطفاهلا، يريد أن هذِ 

 أمواهلا.
 وقال ابن التني: جتمع أيًضا على عيذان مثل راع ورِعيان.

دي: الَعْوُذ سراة الرجال. قال: وهو وهل، وقيل: هي الناقة اليت هلا سبع ليال منذ وقال الداو 
ع األوالد. ولدت وقيل: عشرة. وقيل: مخسة عشر يوًما، مث هي تطفل بعد ذلك، وقيل: النساء م

 وقيل: النوق مع فصال�ا، هذا هو الظاهر.
 قوله: (َماَدْدتـُُهْم) أي: ضربت معهم مدًة للصلح.

 /أ]5(فَِإْن َشاؤوا) قال [وقوله: 
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 ابن التني: وقع يف بعض الكتب ابلواو.
ه اجلمع قوله: (َمجُّوا) ابجليم؛ أي: اسرتاحوا من جهد احلرب، وهم جامون أي: مسرتحيون، وأصل

 والكثرة، ومنه اجلم الغفري.
 صفحة العنق. والسَّاِلَفُة: قال اخلطَّايب: أي: بني عنقي، والسالفة مقدم العنق، وقيل:

 السوالف: الطلى.» املخصص«ويف 
 السالف أعلى العنق.»: احملكم«ويف 

 له ولو كرهوا.وقوله: (أو لَيُـْنِفَذنَّ اهللَُّ جلَّ وعزَّ َأْمَرُه) أي: ليظهره على الدين ك
 النصرة وقول عروة: (أََلْسُتْم اِبلَواِلِد؟ َأَوَلْسُت اِبلَوَلِد؟) أي: أصنع ما يصنع الولد بوالده يف



 وغريها.
َفْرُت َأْهَل ُعَكاَظ) أي: دعوهتم إىل نصركم.  وقوله: (اْستَـنـْ

 الفرس إذا أعيا ووقف. وقوله: (فـََلمَّا بـَلَُّحوا) بباء موحدة والم مشددة؛ أي: عجزوا، يقال: بلَّحَ 
 قال ابن قـُْرُقول: وختفيف الالم لغة.

 قال األعشى:
 واْشَتَكى اَألوصاَل منه وبـََلحْ 
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وقال اخلطَّايب: (بـَلَُّحوا): امتنعوا. يقال: بـَلََّح الغرمي إذا أقام عليك فلم يؤدِّ حقَّك، وبلحت الربكة 
 إذا انقطع ماؤها.

 وقوله (اْجَتاَح): أي استأصل.
 واَألْشَواُب مَن النَّاِس: يريد: األخالط. قاله اخلطَّايب.

له، تقول: هم أوشاب وأوشاابت إذا كانوا من وهو مث» أوشاابً «قال: والشوب: اخللط، وروي: 
 قبائل شىت خمتلفني.

 وقال الداودي: هم أرذال الناس.
 وعن القزاز: مثل األوابش.

ِت) هو بف تح الصاد املهملة األوىل، كذا قيَّده األصيلي، قال ابن وقوله: (اْمُصْص بَِبْظِر الالَّ
 د يف املضاعف مفتوح الثاين.قـُْرُقول: هو الصواب، من َمصَّ ميص، وهو أصل مطَّرِ 

 ويف رواية أيب احلسن بضمها، واألول أصح.
قال ابن التني: وهي كلمة تقوهلا العرب عند الذم واملشامتة، تقول: ليمصص بظر أمه، واستعار 

 و بكر ذلك يف الالت لتعظيمهم إ�ها.أب
 والَبَظُر: ابلباء املوجدة والظاء املعجمة مث راء.

 املرأة.قال الداودي: فرج 
 وقال ابن التني: هو عند أهل اللغة ما ُخيَفُض من فرج املرأة؛ أي يقطع عند ختا�ا، انتهى.

 /ب].5ياء. [وقال أبو عبيد: الُبظَارة ما بني اَألْسَكِتِني، ومها جانبا احل
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 وقال أبو زيد: هو الَبْظر.
 وقال أبو مالك: هو البَـْيَظر.



 ».املخصص«ما تقطعه اخلتَّانة من اجلارية، ذكره يف وقال ابن دريد: البنظرة 
ألوىل عن الَبْظُر ما بَني اَألْسَكتَـْنيِ، واجلمُع: بُُظوٌر، وهو البَـْيَظُر والَبظارَُة والُبظارَُة، ا»: احملكم«ويف 

 َأِيب َغسَّان، وامرأٌة َبْظراُء: َطوِيَلُة الَبْظِر.
 واالسم: الَبَظُر، وال ِفْعَل له.

 ظُِّر: اخلاتن كأَنَّه َعَلى السَّْلِب، ورَُجٌل أَْبَظُر: مل ُخيَْتنت.واملُبَ 
 وأنشد املربد:

 فوهللا ما أدري وإين لسائل .... أبظًرا أم خمتونة أم خالد
 وَسى َجَرْت فوَق بَْظرِها ... فأقطعت إال وَمصَّاُن قَاِعدُ فإْن َتُكن املُ 
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 صلى هللا عليه وسلم جرً� على عادة العرب، يستعملونه  ومسيس عروَة حليَة سيد� رسول هللا
ك أيًضا، وأكثر العرب كثريًا، يريدون بذلك التحية والتواصل، وُحكي عن بعض العجم فعُل ذل

فعًال لذلك أهل اليمن، وكان املغرية مينعه من ذلك إعظاًما لسيد� رسول هللا صلى هللا عليه 
ا يَفعُل ذلك الرجُل بنظريه دون الرؤساء، وال نظري لسيد� رسول وسلم، وإكبارًا لقدره؛ إذ كان إمن

 هللا صلى هللا عليه وسلم.
 عه من ذلك أتلًُّفا له، واستمالة لقلبه وقلب أصحابه.وكان صلى هللا عليه وسلم مل مين

جفا وُيسَتدلُّ هبذا على جواز قيام الناس على رأس اإلمام ابلسيف خمافة العدو، وأنَّ األمام إذا 
 عليه أحد لزم ذلك القائَم تغيريُه مبا أمكنه.

 وقوله (َأْي ُغَدُر): يريد املبالغة يف وصفه ابلغدر.
لني عروة وبديل لقريش دليل على أ�م كانوا أهل إصغاء وميل إىل سيد� قال ابن بطال: ويف 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ْومَك) فيه: داللة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يومئٍذ وقول عروة: (َأرَأَْيَت ِإِن اْسَتْأَصْلَت قَـ 

-خوف عروة إن دارت الدائرة معه مجع َخياُف منه عروُة على أهل مكة االستئصال لو قاتلهم، و 
 /أ]6على سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يفر [ -والعياذ ابهلل
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لقبائل إذا كانت متميزة مل يفرَّ بعضها من بعض، وإذا كانوا عنه من تبعه من أخالط الناس؛ ألنَّ ا

لقبيلة أبصلها ترى العار وختافه، ومل أخالطًا فرَّ كلُّ واحٍد عن اآلخر، ومل يَر على نفسه عارًا، وا



يعلم عروة أن الذي عقده هللاُ عزَّ وجلَّ بني قلوب املؤمنني من حمض اإلميان فوق ما تعتقده 
 م، فلذلك ردَّ عليه أبو بكر قوله.القراابت لقراابهت
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وقول عروة للمغرية: (أََلْسُت َأْسَعى ِيف َغْدرَِتَك؟): كان املغرية خرج مع نفٍر من بين مالك إىل 
م جبوائز وقصََّر ابملغرية ألنه ليس من املقوقس، ومع القوم هدا� قَِبَلها منهم املقوقس، ووصله

ق يشربون، فلما سكروا و�موا قتلهم املغرية مجيًعا وأخذ ما كان القوم، فجلسوا يف بعض الطري
معهم، وَقِدَم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلم، فقال له أبو بكر: ما فعل املالكيُّون 

م الرسول صلى هللا عليه وسلم ليخمِّس أو لريى الذين كانوا معك؟ قال: قتلتهم وجئت أبسالهب
هللا صلى هللا عليه وسلم: أما املال فلست منه يف شيء، يريد يف حل؛ ألنه  فيها رأيه، فقال رسول

علم أن أصله غصب، وأموال املشركني وإن كانت مغنومة عند القهر فال حيل أخذها عند األمن، 
كلُّ واحد منهم صاحبه بسفك الدماء، وأخذ األموال   وإذا كاَن اإلنسان ُمصاحًبا هلم فقد آمن

غدر ابلكفار وغريهم حمظور، فلما بلغ ثَِقيًفا فعل املغرية، تداعوا للقتال، مث عند ذلك غدر، وال
 اصطلحوا على أن حيمل عنه عروة بن مسعود عم املغرية ثالثة عشر دية.

كنانة ممن ُمياِلُئ قريًشا على سيد� رسول هللا صلى   وقوله: (فـََقاَل رَُجٌل ِمْن َبِين ِكَنانََة) كانت بنو
م، ودخلوا يف عهد قريش، كما أن خزاعة دخلت يف عهد املسلمني، وكان يف بعض هللا عليه وسل

املدَّة عدا رجل من كنانة على آخر من خزاعة، فعلمت قريش أن العهد انتقض، فأرسلوا أاب 
وسلم، وظنُّوا أنه مل يعلم بقتل اخلزاعي، وكان الوحي  سفيان ليجدد العهد مع النيب صلى هللا عليه

 /ب]6جاءه بذلك، [
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، وهذا من »يكفي العهد األول«فلم يُفصح أليب سفيان بنقض العهد، وال أن جيدد؛ بل قال له: 
 املعاريض.
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فمشى أبو سفيان إىل عمر فأجابه بغلظ، وإىل فاطمة وابنيها فأبوا، فأتى الناَس والنيب صلى هللا 
� رسول هللا صلى هللا عليه ناس، فقال سيدعليه وسلم بني ظهرانيهم، فقال: إين أجرت بني ال

 ، مث رجع إىل قريش فأخربهم مبا فعل، فعلموا أنه مل يُِفد شيًئا.»ما يقول أبو سفيان؟«وسلم: 



وقوله: (سهل، َلَقْد َسُهَل َلُكْم ِمْن َأْمرُِكْم) تفاءل صلى هللا عليه وسلم ابسم ُسهيل، ألنه كان حيب 
 الفأل.

) قال ابن بطال: فيه لبسملة، ومن اويف إنكار سهيل كتب ا ملسلمني: (َواهللَِّ َال َنْكُتُب ِإالَّ ِبْسِم اهللَِّ
أن أصحاب السلطان جيب عليهم مراعاة أمره، وترك النيب صلى هللا عليه وسلم إبراَر قسمهم، 

 وقد أمر به أمر ندب فيما حيسن وجيمل.
 يندب إىل بره، مع أن ما دعا الصلح كهذا فالفإذا كان احللف يف أمٍر يؤدي إىل اخنرام املقاضاة و 

، وكذا ما أابه من كتابة رسول هللا صلى هللا عليه  إليه سهيل مل يكن إحلاًدا يف أمسائه جلَّ وعزَّ
وسلم، ليس فيه إحلاد يف الرسالة، فلذلك أجابه صلى هللا عليه وسلم إىل ما دعاه، ومل �نف 

هذا ما قاضى عليه « بعض طرقه: ة، ال سيما ويفسهيل من هذا ألنه كان يتكلم عن أهل مك
فخشي سهيل أن ينعقد يف مقاهلم اإلقرار برسالته، ». أهل مكة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 وليس يف انتمائه صلى هللا عليه وسلم إىل أبيه ما ينفي رسالته.
ُحمَمٌَّد بن عبد َضى َعَلْيِه وقوله: (فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكتاب فكتب: َهَذا َما قَا

هللا لسهيل) كتب على ذلك نسختني، أحدمها مع سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
واألخرى مع سهيل، وشهد فيهما: أبو بكر، وعمر، وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب 

، وخويلد وقاص، وأبو عبيدة بن اجلراح، وحممد بن مسلمة، ومكرز بن حفص، وهو يومئذ مشرك
 بد العزى، وسيأيت هلذا احلديث ز�دة يف كتابته صلى هللا عليه وسلم.بن ع

 /أ]7قال السهيلي: ويف قول سهيل: (َال �َْتِيَك ِمنَّا رَُجٌل َوِإْن [
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 صلى هللا َكاَن َعَلى ِديِنَك ِإالَّ َرَدْدَتُه) منسوخ عند أيب حنيفة حبديث سرية خالد حني وجهه النيب
لسجود فقتلهم خالد، فوداهم النيب عليه وسلم إىل خثعم، وفيهم �س مسلمون، فاعتصموا اب

 ».أ� بريء من كل مسلم بني مشركني«صلى هللا عليه وسلم نصف الدية، وقال: 
 وقال فقهاء احلجاز: ذلك جائز، ولكن للخليفة األكرب ال ملن دونه.

القولني، فإن هذا العهد كان يقتضي أن ال �تيه مسلم إال وفيه: نسخ السنة ابلقرآن على أحد 
نسخ هللا جلَّ وعزَّ ذلك يف النساء خاصة، على أن لفظ املقاضاة: (ال �تيك رجل) وهو رده، ف

 إخراج النساء.
ال تدعوين قريش «قال طائفة: إمنا جاز رد املسلمني إليهم يف الصلح لقوله صلى هللا عليه وسلم: 



 ».ون هبا احلرم إال أجبتهمإىل خطٍة يعظم
يت، وز�دة خٍري من صالته ابملسجد احلرام، وطوافه ابلبيت، ويف ردِّ املسلم إىل مكة عمارُة الب

، فعلى هذا يكون ُحْكًما خمصوًصا مبكة وسيِد� رسوِل  فكان هذا من تعظيم حرمات هللا جلَّ وعزَّ
 ل العراقيون.هللا صلى هللا عليه وسلم، وغري جائز ملن بعده كما قا

�من عليه القتل حلرمة أبيه سهيل بن عمرو، وقيل: إمنا ردَّ أاب جندل وامسه العاص؛ ألنه كان 
 وقول ابن سهيل.

(إذ أاته أبو جندل: ِإ�َّ َملْ نـَْقِض الِكَتاَب بـَْعُد) يقتضي أن من صاحل أو عاقد على شيٍء ابلكالم 
 أنه ابخليار يف النقض يف اجمللس.

 ي أليق.َأِجرُه ِيل) قال ابن اجلوزي: كذا ضبطه احلميدي ابلراء، وابلزاوقوله: (فَ 
 وقوله: (الدَّنِيََّة) يعين: الدون.

، َوَلْسُت َأْعِصيِه) تنبيًها لعمر. أي: إمنا أفعل [ ] هذا من أجل ما أطلعين 7وقوله: (ِإّينِ َرُسوُل اهللَِّ
 ، وإمنا هو بوحي.هللا عليه من حبس الناقة، وإين لست أفعل ذلك برأيي

دليل على اخلصوص، أال ترى أن عمر محل كالَمه  وفيه: أنَّ الكالم حممول على العموم حىت يقوم
يف دخول البيت على عمومه، فأخربه صلى هللا عليه وسلم أنه مل يعده بذلك يف هذا العام؛ بل 

 وعًدا مطلًقا.
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 /ب]7ويؤخذ منه: أن من حلف على فعٍل [
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 ومل يعنيِّ وقًتا أنَّ وقته أ�َم حياته.
ول هللا صلى هللا عليه وسلم وانظر إىل فضِل أيب بكر على عمر يف جوابه مبا أجابه به سيد� رس

 سواء.
 وقوله: (َوُمطَّوٌِّف ِبِه) بتشديد الطاء والواو.

نه استعار ذلك، أي: متسك وقوله: (فَاْسَتْمِسْك ِبَغْرزِِه) الغرز للرجل مبنزلة الركاب للسرج، فكأ
 بركابه.

 ».متسك بعروة هللا«قال الداودي: ويف بعض الروا�ت: 
 يشري إىل االستغفار واالعتذار.» فعملت كذلك أعماًال «ر: قال ابن اجلوزي: وقول عم

و (أبو َبِصٍري): بباء موحدة مفتوحة بعدها صاد مهملة مكسورة، امسه عتبة بن أسيد بن حارثة بن 



 ] بين زهرة.8يل امسه: عبيد بن أسيد، حالف [أسيد، وق
نقياد لنارها، واشتقاقه من وقوله (ِمْسَعَر َحْرٍب) هي كلمة تعجب يصفه ابإلقدام يف احلرب واال

 سعرة النار إذا أوقدهتا.
وقتل أيب َبِصري أحَد الرسل بعد أن أرسله النيب صلى هللا عليه وسلم معه، فليس عليه صلى هللا 

راسة املشركني ممن يدفعه إليهم، وال عليه يف ذلك دية؛ ألنَّ هذا مل يكن يف شرطه، عليه وسلم ح
 يب صلى هللا عليه وسلم ابلَقود من أيب َبِصري.وال طالب أولياُء القتيل الن

قال السهيلي: وظاهر احلديث رفع احلرج عن أيب بصري؛ ألن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه 
ألن أاب بصري دفع » حمش حرب«، ويف رواية: »ويل أمه مسعر«قال: وسلم مل يثرب؛ بل مدحه ف

 .عن نفسه ودينه، ومن قتل دون واحد منهما فهو شهيد
 ] حىت بلغوا ثالث مئة، وكان كثريًا ما يقول:9قال: ومل يزل أصحابه يكثرون [

 هنا لك هللا العلي األكرب ... من ينصر هللا فسوف ينصر
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ج من هللا، وكلمت قريش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يُؤيَهم إليه ملَّا فلما جاءهم الفر 
م وأبو بصري جيود بنفسه، فلمَّا قرأ ضيَّقوا عليهم، َورََد كتاب سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسل

أبو  الكتاب ُسرَّ به مث قبض والكتاب على صدره، فُبِينَ على قربه مسجٌد رضي هللا عنه، وملا َفِهمَ 
 /أ]8بصري من قول النيب صلى هللا عليه وسلم: لو كان أحد خرج [
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 مين إىل ِسيِف البحر بكسر السني املهملة.

 ا) بضاد معجمة، أي: كرهوا، وروي بتشديد امليم والعني املهملة وصاد معجمة.وقوله: (وامتَـَعضو 
 وقول البخاري:

، قَاَل ُعْرَوُة: فحدثتين َعاِئَشُة: َوقَاَل ُعَقْيٌل: َعِن الزُّْهرِ  - 2733 َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا عليه «يِّ
 ]2733¦احلديث. [خ» وسلم َكاَن َميَْتِحنـُُهنَّ 

ا يف أول الشروط، فقال: حدثنا حيىي بن بكري، حدَّثنا الليث، عن عقيل، عن ابن ذكره مسندً 
 سفيان به، حديث جرير.

يَةِ   اَبُب الصُّْلِح ِيف الدِّ
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اهللَِّ األَْنَصاِريُّ، َحدََّثِين ُمحَْيٌد، َأنَّ أََنًسا َحدَّثـَُهْم: َأنَّ الرُّبـَيَِّع  - 2703  -َحدَّ

َنُة النَّْضِر  لنَِّيبَّ صلى هللا َكَسَرْت ثَِنيََّة َجارِيٍَة، َفطََلُبوا اَألْرَش، َوطََلُبوا الَعْفَو، فَأَبـَْوا، فَأَتـَُوا ا  -َوِهَي ابـْ



، َوالَِّذي عليه وسلم فَأََمَرُهْم اِبلِقَصاِص، فـََقاَل أََنُس ْبُن النَّْضِر: أَُتْكَسُر ثَِنيَُّة الرُّبـَيِِّع َ� َرُسوَل ا هللَِّ
الَقْوُم َوَعَفْوا،  ، فـََرِضيَ »َ� أََنُس يف ِكَتاُب اهللَِّ الِقَصاصُ «بـََعَثَك اِبحلَقِّ َال ُتْكَسُر ثَِنيـَّتُـَها، فـََقاَل: 

 ».ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اهللَِّ َمْن َلْو َأْقَسَم َعَلى اهللَِّ َألَبـَرَّهُ «فـََقاَل النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم: 
 ]2703¦زَاَد الَفَزاِريُّ، َعْن ُمحَْيٍد، َعْن أََنٍس: فـََرِضَي الَقْوُم َوقَِبُلوا اَألْرَش. [خ
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]، وقال: حدثنا حممد بن سالم، 4611نَده البخاريُّ يف تفسري سورة املائدة [خ: هذا التعليق أس
البخاري، ويف رواية عن مروان بن معاوية الفزاري فذكره، واحلديث األول أحد ثالثيات 

 ».أن الرُّبـَيَِّع َعمَُّتهُ «] ابن منري عن عبد هللا بن بكر عن محيد عن أنس: 4500[خ:
َأنَّ ُأْخَت «] من رواية محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس: 1675ويف صحيح مسلم [م: 

 ».بِيِع: َوِهللا َال تكسر ثنيتهافـََقاَلْت ُأمُّ الرَّ «، وفيه: »الرُّبـَيِِّع، ُأمَّ َحارِثََة، َجَرَحْت ِإْنَسا�ً 
، فرجح مجاعة من العلماء رواية البخاري, وتوسَّط النووي »سنن النسائي«وكذا هو أيًضا يف 

لهما قصتني فينظر؛ ألن األول رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أيب شيبة فجع
 يف آخرين.

: وقوله يف بعض الروا�ت: (كتاب هللا القصاص ) يعين فرَض ِهللا وحكَمه, كأنَّه أراد قوله جلَّ وعزَّ
: {َوِإْن 45{َواْجلُُروَح ِقَصاٌص} [املائدة:  ُتْم ] , أو قوله جلَّ وعزَّ ُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقبـْ َعاقـَبـْ

.126ِبِه} [النحل:   ] , وفيه وجوب القصاص يف السنِّ
 /ب]8قال النووي: وهو جممع عليه إذا [
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قلعها كلها, فإن كسر بعضها ففيها ويف كسر العظام خالف مشهور للعلماء, واألكثرون على أنه 

 ال ِقصاص.
ب مالك إىل أن القصاص يف ذلك كله إن أمكنت املماثلة، وما مل يكن جموفًا  قال القرطيب: وذه

َتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم} كعظم الفخذ والصلب, أخًذا بقوله: {َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاعْ 
نِّ} [املائدة: 194[البقرة:  نَّ اِبلسِّ : {َوالسِّ  .]45] , وبقوله جلَّ وعزَّ

وذهب الكوفيون والليُث والشافعي إىل أنه ال قود يف كسر العظام، ما خال السنَّ لعدم الثقة 
 ابملماثلة.

 من السن؟ قال: ُيربَُد. قال أبو داود: قيل ألمحد: كيف يُقَتصُّ 
 أنَّ ابن عباس ُروي عنه: أن ال قصاص يف عظم، وكذا عن عمر.»: القواعد«وذكر ابن رشد يف 
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: وروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يقْد من العظم املقطوع يف غري املفصل، إال أنه قال
 ليس ابلقويَّ.

 أقاد من كسر الفخذ.وعن مالك أن أاب بكِر بن حممد بن عمرو بن حزم 
 وروي مثل األول عن ابن مسعود.»: شرح اهلداية«ويف 

 يما دون النفس، وال بني احلرِّ والعبد.وال قصاص بني الرجل وامرأته ف»: الشرح«قال يف 
قال النووي: وقوله: (وهللا َال ُتْكَسُر ثَِنيـَّتُـَها) ليس ردًّا لقول سيد� رسول هللا صلى هللا عليه 

املراد الرغبة إىل مستحقِّ القصاص أن يعفو, وإىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف وسلم؛ بل 
ا َحلَ  َف ثقًة هبم أال حينثوه, أو ثقًة بفضل هللا جلَّ وعزَّ ولطفه أنه ال الشفاعة إليهم يف العفو, وإمنَّ

 حينثه؛ بل يلهمهم العفو.
 َلى اهللَِّ َألَبـَرَُّه) يريد ال حينثه لكرامته عليه.وقوله: (ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اهللَِّ َمْن َلْو َأْقَسَم عَ 

  خياف عليه الفتنة بذلك.وفيه: جواز احللف فيما يظنه اإلنسان, وجواز الثناء على من ال
 وفيه داللة على كرامات األولياء, واستحباب العفو عن القصاص والشفاعة فيه.

 ابب قـَْول النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم للَحَسِن:
 »إنَّ اْبِين َهَذا َسيٌِّد، َوَلَعلَّ اهللََّ َأْن ُيْصِلَح ِبِه بـَْنيَ ِفئَـتَـْنيِ َعِظيَمتَـْنيِ «

ْعُت اَحلَسَن، يـَُقوُل: َحدَّثَـ  - 2704 ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َأِيب ُموَسى، قَاَل: مسَِ َنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّ
 /أ]9ُن َعِليٍّ ُمَعاِويََة ِبَكَتاِئَب َأْمثَاِل اجلَِباِل، فـََقاَل َعْمُرو ْبُن [اْستَـْقَبَل َواهللَِّ اَحلَسُن بْ 
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َر الرَُّجَلْنيِ: َأْي الَعاِص: ِإّينِ َألَ  َرى َكَتاِئَب الَ تـَُويلِّ َحىتَّ تـَْقُتَل َأقْـَرانـََها، فـََقاَل لَُه ُمَعاِويَُة وََكاَن َخيـْ

َالِء َهُؤَالِء، َوَهُؤَالِء َهُؤالَِء َمْن ِيل أِبُُموِر النَّاِس؟ َمْن ِيل بِِنَسائِِهْم؟ َمْن ِيل َعْمُرو! ِإْن قـََتَل َهؤُ 
َعتِ   ]2704¦ِهْم؟ [خِبَضيـْ
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َعاِمِر ْبِن  فـَبَـَعَث ِإلَْيِه رَُجَلْنيِ ِمْن قـَُرْيٍش ِمْن َبِين َعْبِد َمشٍْس: َعْبَد الرَّْمحَِن ْبَن َمسَُرَة، َوَعْبَد اهللَِّ ْبَن 
َبا ِإلَْيِه، فَأَتـََياُه، َفَدَخَال َعَلْيِه فـََقاَل: اْذَهَبا ِإَىل َهَذا الرَُّجِل، فَاْعِرَضا َعَلْيِه، َوُقوَال َلُه، َواْطلُ ُكَرْيٍز، 

َنا مِ  َهَذا املَاِل،  نْ فـََتَكلََّما، َوقَاَال َلُه، َفَطَلَبا ِإلَْيِه، فـََقاَل َهلَُما اَحلَسُن: ِإ�َّ بـَُنو َعْبِد املُطَِّلِب، َقْد َأَصبـْ
نَُّه يـَْعِرُض َعَلْيَك َكَذا وََكَذا، َوَيْطُلُب ِإلَْيَك َوَيْسأَُلَك، َوِإنَّ َهِذِه األُمََّة َقْد َعاَثْت ِيف ِدَمائَِها، قَاَال: فَإِ 



ًئا ِإالَّ قَاَال: َحنْنُ   َلَك ِبِه، َفَصاَحلَُه. قَاَل: َفَمْن ِيل هِبََذا؟ قَاَال: َحنُْن َلَك ِبِه، َفَما َسَأَهلَُما َشيـْ
ْعُت َأاَب َبْكَرَة يـَُقوُل:  َربِ قَاَل اَحلَسُن: َوَلَقْد مسَِ رَأَْيُت َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم َعَلى اِملنـْ

ِإنَّ اْبِين َهَذا «َواَحلَسُن ْبُن َعِليٍّ ِإَىل َجانِِبِه، َوُهَو يـُْقِبُل َعَلى النَّاِس َمرًَّة، َوَعَلْيِه ُأْخَرى، َويـَُقوُل: 
 ».َعِظيَمتَـْنيِ ِمَن املُْسِلِمنيَ  َسيٌِّد، َوَلَعلَّ اهللََّ َأْن ُيْصِلَح ِبِه بـَْنيَ ِفئَـتَـْنيِ 

َا ثـََبَت لََنا َمسَاُع احلََسِن ِمْن َأِيب َبْكَرَة هِبََذا احلَ  : ِإمنَّ  ِديِث.قَاَل البخاري: قَاَل ِيل َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ
 لبزار: حديث إسرائيل عن أيب موسى ال نعلم رواه عنه إال ابن عيينة، انتهى.قال ا

] عن عبد هللا بن حممد، حدثنا حيىي بن آدم، 3629اري يف عالمات النبوة [خ: قد رواه البخ
 حدثنا حسني اجلعفي، عن أيب موسى، عن احلسن، عن أيب بكرة، احلديث.

بر وأيب بكرة، وحديث أيب بكرة أشهر وأحسن قال البزار أيًضا: وهذا احلديث روي عن جا
 إسناًدا، وحديث جابر أغرب، انتهى.
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ذكره ابن بطال أيًضا من حديث املغرية بن شعبة، وزعم الدارقطين أن احلسن رواه أيًضا عن أمِّ 
 ايب عن احلسن مرسًال.سلمة، قال: وهِذه الرواية وهم، ورواه داود بن رشيد، وعوف األعر 

 قال: ورواه أمحد بن عبد هللا النـَّْهَرَواين، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن احلسن، ووهم فيه.
فغري صحيح، » القائل قال احلسن حدثين أبو بكرة، هو ابن علي«وأما قول الداودي وغريه: 

 /ب]9ملساق احلديث [
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 وِلَفْهم هذين اإلمامني.
تَّصاحل على اخلالفة والعهُد هبا على أخِذ ماٍل، إذا كان كلُّ واحٍد منهما له سبب ويف احلديث ال

 ن اإلمارة يعود عليه.من اخلالفة يستند إليه، وعقد م
وقوله: (بَني ِفئتَنيِ مَن املُْسلمني) فيه َداللة أنَّ قتال املسلم للمسلم ال خيرجه من اإلسالم، إذا  

 كان على أتويل.
عليه وسلم: (ِإَذا التَـَقى املُْسِلماِن بَسيِفِهما فالَقاِتُل واملَقتوُل ِيف النَّار) يريد: إن  وقوله صلى هللا

 هما الوعيد.أنفذ هللا علي
مجع سائد، وهو من السُّوَدِد » سادة«و (السَّيِّد): الرَّئيس، قال كراع: ومجعه سادة، وعندي أنَّ 

 وهو الشَّرف.
مُّ الدَّال، طائيَّة، وقد سادهم ُسْوًدا وُسْؤُدًدا وسياَدًة وَسْيُدوَدًة، قال ابن سيده: وقد هُتَمُز وُتض



 واسَتَداَدُهم كسادهم، وسوََّده هو.
أنَّ أاب حممٍد األعرايبَّ الُعذرَي قال إلبراهيم بن »: طبقات النَّحويني«وذكر الزَّبيدي يف كتابه 

العرب إال حبقك. يقوهلا ابلياء، فلما أُْنِكَر  احلجاج الثائر إبشبيلية: اتهلل أيها األمري ما سيَّدتك
ه على ذلك األمري لعظم منزلته عليه قال: السواد: السُّخام. وأصرَّ على أنَّ الصَّواب معه، وماأل

 يف العلم.
 وقيل: اشتقاق السَّيِّد من السَّواد؛ أي: الذي يلي السَّواَد العظيم من الناس.

يادة إمنَّا يستحقُّها من ينتفع به النَّاس؛ ألنَّ سيِّد� رسوَل  قال املهلب: يدلُّ هذا احلديُث أنَّ  السِّ
ياد  ة ابإلصالح بني الناس ونفِعهم، هذا معىن السيادة.هللا صلى هللا عليه وسلمعلَّق السِّ
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يت بذلك الجتماع بعٍض إىل بعٍض،  َبة): مجعها كتائب، وهي اجلماعة من اخليل، مسُِّ و (الَكِتيـْ
يت بذلك ألنَّه ُيكَتُب اسم كلِّ طائفة يف   كتاب، فلزمها هذا االسم.وقال الدَّاودي: مسُِّ

 َماُم اِبلصُّْلحِ اَبٌب: َهْل ُيِشُري اإلِ 
 ذكر فيه حديث عائشة:

َع َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلمَصْوَت ُخُصوٍم اِبْلَباِب، َوِإَذا َأَحُدُمهَا يـَُقوُل َلمَّا « - 2705 مسَِ
، َال اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم: أَْيَن املَُتَأيلِّ  اْستَـْوَضُعه اآلَخُر: َواهللَِّ َال َأفْـَعُل، فقال َرُسولُ  َعَلى اهللَِّ

 ]2705¦احلديث. [خ» يـَْفَعُل املَْعُروَف؟
وقد سبق رواية عن ابن أيب أويس، حدثين أخي، عن سليمان، عن حيىي بن َسِعيٍد، َعْن َأِيب 

ه َعْمَرَة عنها.  الّرَِجاِل، عن ُأمِّ
 /ب]11[وهو أحد األحاديث املقطوعة 

ا قال: حدَّثنا غُري واحد من أصحابنا قالوا: ؛ ألنَّه مل يذكر من حدَّثه به»صحيح مسلم«يف  ، إمنَّ
 حدَّثنا إمساعيل بن أيب أويس.

ليس » بعض أصحابنا«أو » حدَّثنا الثِّقة«أو » حدَّثنا غُري واحد«وزعم عياض أنَّ قول الرَّاوي: 
ل، عند أهل هذا الفن؛ بل هو من ابب الرِّواية عن اجملهو من املقطوع وال من املرسل وال املعضل 

 البخاري وغريَه.» غري واحد«قال: ولعلَّ مسلًما أراد بقوله: 
وقد روى مسلم أيًضا عن أمحد بن يوسف األزدي، عن إمساعيل بن أيب أويس، يف كتاب اللعان 

 والفضائل. انتهى كالمه.
نَّوع يف كتاب الرسائل وعدَّه مرسًال، وعند أيب عمر وفيه نظر من حيث إنَّ أاب داود ذكر هذا ال



 واخلطيب وغريمها: هو منقطع.
 وقول البخاري يف:

نَـُهمْ   ابِب َفْضِل اِإلْصَالِح بـَْنيَ النَّاِس َوالَعْدِل بـَيـْ
 ]2707¦حدَّثنا ِإْسَحاق، فذكر حديث أيب هريرة يرفعه: [خ - 2707

 ».يـَْعِدُل بـَْنيَ النَّاِس َصَدَقةٌ  ] ِفيِه الشَّْمسُ 1َصَدَقٌة، ُكلَّ يـَْوٍم يْطُلُع [ُكلُّ ُسَالَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه «
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من حديث إسحاق بن إبراهيم، وزعم أنَّ حممًدا رواه عنه، ويف » املستخرج«ذكره أبو نـَُعيم يف 
نَّاس: قال البخاري: حدثنا للمهلَّب بن أيب ُصفرة: ابب فضل اإلصالح بني ال» خمتصر البخاري«

 إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزَّاق.
ِ: ترجم على اإلصالح والعدل، وليس يف احلديث إال العدل، ولكن ملا [ ] 2وقال ابن املُنريِّ

خاطَب سيُِّد� رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم النَّاَس كلَّهم ابلعدل بني النَّاس، وقد ُعلم أنَّ يف 
 كَّاُم وغريهم، فكان عدُل احلاكم إذا حكم كعدل غريه إذا أصلح.النَّاس احل

ُيْصِبُح َعَلى ُكلِّ ُسَالَمى ِمْن «عند مسلم عن أيب ذر: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: و 
 احلديث املذكور يف صالة الضُّحى.» َأَحدُِكْم َصَدَقٌة، َفُكلُّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقةٌ 

 ظاُم ِفرِسنه.األعرايب: هي عظام األصابِع؛ اليِد والقدِم، وُسالمى البعري: ع (السَُّالَمْى) قال ابن
قال: وهي عظاٌم صغاٌر على طول اإلصبع أو قريب منها، يف كلِّ يد ورجٍل أربُع ُسالميَّات أو 

 ثالث.
ا كعاب [»: اجلامع«ويف   /أ]12هي عظام األصابع، واألشاجع، واألكارع، كأ�َّ
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 .السُّالميَّات، يُقال: آخر ما يبقى املخُّ يف السُّالمى والعني واجلمع

 قال الرَّاجز:
 ال تْشتكَني َعَمًال ما أَنـَْقني ما داَم ُمخٌّ يف ُسالَمى َأْو َعني

وقيل: السُّالميَّات فصوص على القدمني، وهي من اإلبل يف داخل األخفاف، ومن اخليل يف 
 ومجعُه سواء. واحدهُ »: الصَّحاح«احلوافر، ويف 

ا شدَّده أحداُث طلبة احلد  يث لقلَّة علمهم.قال ابن اجلوزي: ورمبَّ
ومعىن هذا احلديث: أنَّ عظام اإلنسان هي من أصل وجوده، وهبا حصول منافعه، إذ ال أتيت 
َعِم عليه أن  احلركة والسُّكون إالَّ هبا، فهي من أعظم نعم هللا جلَّ وعزَّ على اإلنسان، وحق املُنـْ



، لطف  يقابل كلَّ نعمٍة منها بشكر خيصُّها، فُيعِطَي صدقًة كما ُأعِطيَ  منفعًة؛ لكنَّ هللا جلَّ وعزَّ
 وخفَّف أبن جعل العدل بني النَّاس وِشبَهه صدقة.
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 مفاصل اإلنسان، وهي ثالمثئة وستون مفصًال.» السُّالمى«ويف مسلم: 
، حيث جعل ما خفي من  قال القرطيب: ظاهر هذا يقتضي الوجوب، لكن خفَّفه هللا جلَّ وعزَّ

 له.قدورات مسقطًا امل
 وذكر البخاري يف:

 ِ  ابِب ِإَذا َأَشاَر اِإلَماُم اِبلصُّْلِح فََأَىب، َحَكَم َعَلْيِه اِبحلُْكِم البَـنيِّ
ُلَغ اجلَْدرَ «حديث:  - 2708 ُر َحىتَّ يـَبـْ احلديَث املذكوَر يف الشُّرب. » اْسِق َ� زُبـَيـْ

 ]2708¦[خ
 فيه حضُّ الزُّبري على فعل املعروف.عليه، إمنَّا  وزعم الدَّاودي أنَّه ليس فيه ما بوَّب

مجة صحيحة ألنَّه حضَّ أوًَّال الزُّبري على فعل املعروف، فلمَّا بدا من األنصاري  قال املهلب: الرتَّ
 ما بدا استوعى للزُّبري حقَّه.

 والباابن بعده تقدَّما.
 ِكَتاُب الشُّرُوط

 بعده.حديثه تقدَّم قريًبا، وكذا األبواب اليت 
 شُُّروِط ِيف املَْهِر ِعْنَد ُعْقَدِة النَِّكاحِ اَبُب ال

 ».ِإنَّ َمَقاِطَع احلُُقوِق ِعْنَد الشُُّروِط َوَلَك َما َشَرْطتَ «َوقَاَل ُعَمُر: 
هذا التَّعليق ذكره ابن أيب شيبة عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إمساعيل بن عبد 

 عنه. ] ُغْنم،1بن] [هللا، عن عبد الرمحن [
 /ب]12والذي علَّقه عن اِملْسَور تقدَّم يف ابب: من أمر إبجناز الوعد. [

ثـََنا يَزِيُد ْبُن َأِيب َحِبيٍب، َعْن َأِيب اخلَْريِ،  - 2721 ثـََنا اللَّْيُث، َحدَّ ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن يُوُسَف، َحدَّ َحدَّ
َأَحقُّ الشُُّروِط َأْن ُتوُفوا ِبِه َما «ى هللا عليه وسلم: وُل اهللَِّ صلَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، قَاَل َرسُ 

 ]2721¦[خ». اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه الُفُروجَ 
مذي: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصَّحابة، منهم عمر بن اخلطاب، قال:  قال الرتِّ

ن خيرجها، وبه يقول اإلمام صرها فليس له أإذا تزوَّج الرَّجل امرأًة وشرط هلا أن ال ُخيرِجها من م



 الشَّافعي وأمحد وإسحاق. انتهى.
 ذكر الثَّوري أن الشَّافعي ال يقوله، هبذا نظر.
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مذي: وروي عن علي أنَّه قال: شرط هللا قبل شرطها، كأنَّه يرى: للزوج أن خيرجها وإن   قال الرتِّ
 كانت اشرتطت أن ال خيرجها.

 قول الثَّوري، وبعض أهل الكوفة.وهو  وذهب بعض أهل العلم إىل هذا،
 وعن ابن التني: يريد الشروط اجلائزة ال الفاسدة.

راج«ويف  البن العريب: إذا وقع الشَّرط وجب به الوفاء، سواء كان معلًَّقا بيمني عليه أو مل » السِّ
 يُعلَّق بيمني.

سرَّى وال خيرجها من ال يتواحُتجَّ هبذا البن شهاب يف قوله: من شرط لزوجته أال يتزوج عليها و 
 بلدها، أنه يويف هلا وإن مل يكن فيه عهد.

قال: ومل يزل العلماء يقضون بكل شرٍط قارَن النِّكاح، ومالك يقول: ال يُقضى هلا بذلك إال أن 
 يكون فيه شرط طالق أو عتق فُيقَضى.

الصَّدقات، وحسِن من  وقال الطَّحاوي: املراد ما أوجبه هللا عزَّ وجلَّ للزوجات على أزواجهنَّ 
 املعاشرة، والنَّفقة، والِكسوة، وما أشبه ذلك من حقوقها.

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، يعين املخرَّج عند أيب داود والنَّسائي أنَّ النَّيبَّ صلى هللا 
َا اْمَرَأٍة أُنِكَحْت َعَلى َصَداٍق َأْو ِحَباٍء َأْو ِعَدةٍ «عليه وسلم قال:  َل ِعْصَمِة النَِّكاِح فـَُهَو َهلَا، قـَبْ  َأميُّ

 ]».1َوَما َكاَن بـَْعَد ِعْصَمِة النَِّكاِح فـَُهَو ِلَمْن أعصمه [
قال: أراد انَّ املرأَة املخطوبَة �يت اخلاطب إىل وليِّها، قد حييب وليَّها أو يوعد بشيء ليكون عوً� 

ا قصده إليه بذلك التَّزويج إمنَّ  للخاطب على تزوُّجه فال يطيب له شيء من ذلك؛ إذ كان
امللتمس منه، فكانت املرأة أوىل بذلك منه؛ ألنَّ الذي ُميْلك بتلك اِخلطبة بضعها ال ما سواه، 

 /أ]13فالغرض من ذلك الُبضع، واألسباب اليت يُلتمس هبا الوصول إليه ميلكه [
 %22ص  4%ج 

)1/334( 

 



واها، فَجَعَله للمرأة دون الويلِّ املخطوب إليه، وما  من ميلك ذلك الُبضع، وهي املرأة دوَن من س
سبب جيب أن يكرم عليه، فكان  كان من بعد عصمة النِّكاح فهو ملن أعصمه؛ ألنَّه قد صار له

له ما أكرم به لذلك، ومل يكن له قبل النكاح سبب يستحق به اإلكرام، فلم تطب له ما أكرم به، 
 ه.وكان أوىل به َمن ُأكرم به ِمن أجل

وذهب الثَّوريُّ ومالك إىل أنَّ الرجل إذا نكح املرأة على أنَّ ألبيها شيًئا اتَّفقا عليه سوى املهر أنَّ 
 كلَّه للمرأة دون األب، وروي عن طاووس، وعطاء.  ذلك

 وقال أمحد: هو لألب، وال يكون لغريه من األولياء.
آالف درهم جيعلها يف احلج وروي عن علي بن حسني أنه زوج ابنته، واشرتط لنفسه عشرَة 

 واملساكني.
 وقال اإلمام الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهُر مثِلها، وال شيء للويل.

 لبخاري يف: اَبب َما َال َجيُوُز ِمن الشُُّروِط ِيف النَِّكاحِ وذكر ا
احلديث. وقد » َ�َءَهاَوَال َتْسَأِل املَْرَأُة َطَالَق ُأْخِتَها لَِتْسَتْكِفَئ إِ «حديَث أيب هريرة:  - 2723

 ]2723¦تقدَّم يف البيوع. [خ
سفيان، عن أيب إسحاق، عن أيب  وعند الطَّرباين: حدَّثنا حممود بن غيالن، حدَّثنا مؤمِّل، عن

َال َتْسأُل املَْرأُة َطَالَق «] قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 1سلمة، [عن أمِّ سلمة] [
ا ِرْزقـَُها َعَلى ِهللا جلَّ وعزَّ ُأْخِتَها لَِتكَتِفئ مَ   ».ا ِيف َصْحَفِتهاممم ِفإمنَّ

ٍمي، ال �ي أتدب، واستدلَّ مبا رواه عقبة بن عامر قال ابن املنذر: النهي يف هذا احلديث �ُي حتر 
َتاَع َعَلى بـَْيِع َأِخيِه، َوَال َخيُْطُب عَ «من غري مسلم مرفوًعا:  َلى ِخْطَبِة َأِخيِه َال حيَِلُّ ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَبـْ

 ».َحىتَّ َيَذرَ 
مل �ذن، ومل يرتك، فلو قال النَّووي: أمجعوا على حترميها إذا كان قد ُصّرَِح للخاطِب ابإلجابة، و 
 خطب على ِخطبته وتزوَّج واحلالة هذه عصى وصحَّ النكاح ومل يُفَسخ.

 قال: وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور.
 وقال داود: يُفَسخ.

 وايتان كاملذهبني.وعن مالك ر 
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 وقال مجاعة من أصحابه: يُفَسُخ قبل الدُّخول ال بعده.
؛ أصحُّهما: ال حيرم.  أمَّا إذا ُعرَِّض له ابإلجابة ومل ُيصرَّح، ففيها قوالن للشَّافعيِّ



 /ب]13املالكية: ال حيرم حىت يرضوا ابلزوج وُيسمَّى املهر، واستدلوا بقول فاطمة [وقال بعض 
 %23ص  4 %ج

، فلم ينكر النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك؛ بل خطبها »خطبين أبو جهم ومعاوية«بنِت قيس: 
 ألسامة.

الَنيبُّ صلى هللا عليه  قال: وقد يُعرتض على هذا فُيقال: لعلَّ الثَّاين مل يعلم خبطبة األوَّل، وأمَّا
 احٍد منهما، ولو أخربته مل ُيشر عليها.وسلم فأشار أبسامة ال أنَّه خطب، ومل تُعلمه أب�ا رضيت بو 

اكن؛ فقيل: هو جمرَّد الرِّضى ابلزَّوج وامليل إليه، وقيل:  قال القرطيب: اختلف أصحابنا يف الرتَّ
 لى ما إذا كا� شكلني.تسمية الصَّداق. قال: وهذا عند أصحابنا حممول ع

 سلًما، فإن كان كافًرا فال حترمي.قال اخلطَّايب: ظاهره اختصاص التَّحرمي مبا إذا كان اخلاطب م
 قال النووي: وبه قال األوزاعي، وقال مجهور العلماء: حترم اخلطبة على خطبة الكافر.

غالب، فال يكون له مفهوم خرج خمرج ال» أخيه«وهلم أن جييبوا عن احلديث أبنَّ التقييد فيه بـ 
: {َوال تـَْقتُـُلوا َأْوال ْسَراِء: يُعمل به كما يف قوله جلَّ وعزَّ  ]31دَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق} [اْإلِ

 وزعم الطربي أنَّ النَّهي يف هذا احلديث منسوخ خبطبته صلى هللا عليه وسلم فاطمة ألسامة.
َطَالَق ُأْخِتَها): معىن الكراهة فيه منصرف إىل السبب قال أبو سليمان: قوله: (وَال َتْسأُل املَْرأُة 

رة وقلة املوافقة، ال إىل نفس الطالق، فقد أابح هللا تعاىل اجلالب للطالق، وهو سوء العش
 الطالق.

وقيل: معناه أن تسأل األجنبيَُّة طالق زوجِة الرجل، وأن ينكحها ويصري إليها ما كان من نفقِته 
 ومعروفه وحنو ذلك.

َمَثٌل إلمالة  ل القرطيب: قيل: اإلكفاء هنا كناية عن اجلماع والرغبة يف كثرة الولد، واألوىل أنَّهوقا
 الضرة حقَّ صاحبتها من زوجها إىل نفسها.
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 واملراد بـ (ُأْخِتَها) غريَها؛ سواء كانت من النسب أو اإلسالم.
 قال النووي: أو كانت كافرة.

الشُُّروِط ِيف النَِّكاِح) أراد: ما ال جيوز قال ابن التني: قول البخاري يف تبويبه: (َما َال َجيُوُز ِمن 
فعُله، وأمَّا لو ترك هذا للزم ذلك، وكان األمر كما فعاله، إمَّا أن يرد أمرها إليها أو جيعلها طالًقا 

 بنفس نكاح الثانية، وكل ذلك يلزم.
ليس  فأيُّ شيء من الشروط يفسد النكاح؟ قال: ليس هلا حدٌّ. قال بعضهم: أي»: املدونة«ويف 



 هلا حدٌّ يعدد، ولكن َحْصرها:
 /أ]14رتك فعًال لو مل يشرتط لكان يف احلكم [كلُّ شرط ي

 %24ص  4%ج 
واجًبا مثل: أن يشرتط أن ال نفقة هلا، وال يطأها، فهذا يفسد النكاح، وكلُّ شرط يرتك فعًال لو مل 

عليها أو ال خيرجها عن  ُيشرتْط لكان يف احلكم مباًحا فال يفسد النكاح، مثل شرط أن ال يتزوج
 بلدها.

 يف: اَبِب الشُُّروِط ِيف الطََّالقِ  مث ذكر البخاري
 مث قال:
ُمَعاٌذ، َوَعْبُد الصََّمِد، َعْن ُشْعَبَة، َوقَاَل ُغْنَدٌر َوَعْبُد  -يعين اتبع ابَن عرعرة  -اتبعه  - 2727

َهاٍل: نـََهى. [خالرَّْمحَِن: �َُِي، َوقَاَل آَدُم: ُ�ِيَنا، َوقَاَل النَّ   ]2727¦ْضُر َوَحجَّاُج ْبُن ِمنـْ
هذه املتابعات ذكر النَّسائي منها حديث حجاج فقال: حدَّثنا عبد هللا بن حممد، عن حجَّاج. 

 ].1وحديث آدم رواه [
 قال البخاري:

 ُهَو َأَحقُّ ِبَشْرِطِه.َوقَاَل اْبُن املَُسيِِّب، َواَحلَسُن، َوَعطَاٌء: ِإْن َبَدأ اِبلطََّالِق، َأْو َأخََّر فَـ 
حدَّثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َعْن َسِعيٍد، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب، قال ابن أيب شيبة: 

َياُه َقدََّم الطََّالَق، َأْو َأخَّرَ «َواحلََْسِن يف الرَّجِل حيلُف ابلطَّالِق فيبدأ به، قَاَال:   ».َلُه ثـُنـْ
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، قَاَل:  وحدَّثنا ُهَشْيٌم، حدَّثنا يُوُنَس، َعنِ  ، َعِن الشَّْعِيبِّ ِإَذا َقدََّم «احلََْسِن َوِإْمسَاِعيَل ْبِن َساملٍِ
 ».الطََّالَق، َأْو َأخََّرُه فـَُهَو َسَواٌء، ِإَذا َوَصَلُه ِبَكَالِمهِ 

خلت الدَّار فأنت طالق، قال ابن بطَّال: معناه أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار، أو: إن د
ا يُرَوى اخلالف يف ذلك عن شريح وإبراهيم قاال: إذا فالطالق يلزمه عن د مجاعة من الفقهاء، وإمنَّ

بدأ ابلطالق قبل ميينه فإنه يلزمه الطالق وإن برت ميينه، وإن بدأ ابليمني قبل الطالق فإنَّه ال 
.  يلزمه الطالق إذا برَّ

كرهها، ومنهم من أجازها   فهي عندهم كالشروط يف النِّكاح؛ فمنهم منوأمَّا الشروط يف الطَّالق 
 إذا وقعت بيمني.

ويف قوله صلى هللا عليه وسلم: (َال َتْشَرتُِط املَْرَأُة َطَالَق ُأخِتَها) ُحجَّة ملن أجاز الشُّروط املكروهة؛ 
ا لو مل تكن عاملة، مل يكن لنهيه عن اشرتاط املرأة طالق أختها مع ًىن، ولكان ُكالًّ اشرتاط، أل�َّ



 /ب]14فكذلك [
ِإنَّ َأَحقَّ «ما شاهبه من الشُّروط، وإن كانت مكروهة فهي الزمة لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 ».الشُُّروِط َأْن ُتوُفوا هِبِا َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه الُفُروجَ 
 اَبُب الشُُّروِط َمَع النَّاِس اِبلَقْولِ 
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َراِهيُم ْبُن ُموَسى، َحدَّ  - 2728 ثـََنا ِإبـْ ثـََنا ِهَشاٌم، َأنَّ اْبَن ُجَرْيٍج، َأْخبَـَرُه قَاَل: َأْخبَـَرِين يـَْعَلى ْبُن َحدَّ
ْعُتُه  -يَزِيُد َأَحُدُمهَا َعَلى َصاِحِبِه  -ْبُن ِديَناٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ،  ُمْسِلٍم، َوَعْمُرو ُرُمهَا، َقْد مسَِ َوَغيـْ

ثُُه، َعن ابِن ُجبَـْريٍ، قَاَل: إِ  �َّ َلِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس إذ قَاَل: َحدََّثِين ُأَيبُّ ْبُن َكْعٍب، قَاَل َرُسوُل اهللَِّ ُحيَدِّ
َفذََكَر احلَِديَث، {قَاَل َأَملْ َأُقْل » ُموَسى َرُسوُل اللَِّهصلى هللا عليه وسلم« عليه وسلم: صلى هللا

ًرا} [الكهف:  ِت اُألوَىل ِنْسَياً�، َوالُوْسَطى َشْرطًا، َوالثَّالِثَُة ]، َكانَ 72ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْ
]، {َلِقَيا ُغَالًما 73َنِسيُت َوالَ تـُْرِهْقِين ِمْن َأْمِري ُعْسًرا} [الكهف: َعْمًدا، {قَاَل: َال تـَُؤاِخْذِين ِمبَا 

قَ 74فـََقتَـَلُه} [الكهف:  ] 77ضَّ فََأقَاَمُه} [الكهف: ]، فَاْنطََلَقا، فـََوَجَدا {ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنـْ
 ]2728¦قـََرَأَها اْبُن َعبَّاٍس: َأَماَمُهْم َمِلٌك. [خ

إ�َّ لعند ابن عبَّاس إذ قال: سلوين، قال ابن «من حديث هشام، عن ابن جريج: عند اإلمساعيلي 
ئيل، جبري: قلت: جعلين هللا فداك، ابلكوفة قاٍض يقال له َنوٌف، يزعم أنه ليس مبوسى بين إسرا

 ».أما عمرو فقال: كذب عدوُّ هللا، وأما يعلى فقال: حدثين ُأيب بن كعب
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ما يدلُّ على ما يقع بني الناس يف  -وهللا أعلم  -قال ابن بطال: أراد البخاري هبذا الباب 
ه، لشرط ابلكتاب واإلشهاد علي حماوراهتم فيما يكثر بينهم، فإنَّ الشَّرط ابلقول يغين يف ذلك عن

أال ترى أنَّ ُموَسى صلى هللا عليه وسلم مل ُيشِهد أحًدا على نفسه حني قال: {َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء 
]، وكذلك اَخلِضر صلى هللا عليه وسلم حني شرط على موسى أن ال 67اهللَُّ َصاِبًرا} [الكهف: 

ًدا، وإمنا جيب بذلك كتااًب، وال أشهد شهو  يسأله عن شيء حىت حيدث له منه ذكًرا، مل يكتب
 /أ]15الكتاب واإلشهاد يف الشُّروط اليت يـَُعمُّ املسلمَني نفُعها، وخياف أن يكون يف انتقاصها [
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والرُّجوع فيها َخْرم وفساد، وكذا ما يف معناها مما خيص بعض الناس، واحتيج فيها إىل الكتاب 



 واإلشهاد خوف ذلك.
لى هللا عليه وسلمكتب الصلح مع سهيل وأهل مكة ليكون ى أنَّ سيِّد� رسول هللا صأال تر 

 حاجًزا للمشركني عن النَّقض والرجوع يف شيء من الصُّلح، وشاهًدا عليهم بذلك.
 قال املهلَّب: وفيه أنَّ النِّسيان عذٌر ال مؤاخذة فيه.
كلِّ وقت؛ إالَّ عند   سُّؤال عن معاين أقواهلم يفوفيه: أنَّ الّرِفق ابلعلماء أوىل من اهلجوم عليهم ابل

 انبساط نفوسهم، ال سيَّما إذا اشرتط ذلك العامل على املتعلِّم.
 وفيه: جواز سؤال العامل عن معاين أقواله وأفعاله.

قال ابن التِّني: وقوله: كانت الوسطى شرطًا: يريد قوله: {ِإْن َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بـَْعَدَها َفَال 
] أي: ال تُلحق يب ُعسًرا. 73وقوله: {َوَال تـُْرِهْقِين} [الكهف: ]، 76َصاِحْبِين} [الكهف: تُ 

 وقال الفراء: ال تُعجلين، وقيل: ال تضيِّق عليَّ.
} ُقِرئ (ينقاص) بصاد غري معجمة، وقرأه ابن عبَّاس موافقة  وقوله تعاىل: {ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنـَْقضَّ

كأنه قال: على طريقهم إذا رجعوا، واألول أوىل   يل: هو مبعىن خلف على اببه،لقراءة اجلماعة، وق
 لتفسريه يف قراءة ابن عبَّاس، واللغة جتوِّزه ألنَّ ما توارى عنك فهو وراء، وإن كان أمامك.
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 وقد اختلف فيه: هل هو من األضداد؟
، »وراء«ضد » أمام«فزعم أبو عبيدة وقطرب واألزهري يف آخرين أنَّه منها، وقال الفراء وثعلب: 

اد يف األماكن واألوقات، يقول الرجل إذا وعد وعًدا فريجب وإمنا يصلح أن يكون من األضد
جيوز وإن كان أمامه؛ ألنه خيلفه إىل وقت وعده، وكذلك: » من ورائك شعبان«لرمضان، مث قال: 

 ء طلبتهم.] جيوز؛ ألنه يكون أمامهم، وطلبتهم خلفه، فهو من ورا79{َورَاَءُهْم َمِلٌك} [الكهف: 
 املَُزارََعِة: ِإَذا ِشْئُت َأْخَرْجُتكَ  اَبُب ِإَذا اْشتَـَرَط ِيف 

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي أَبُو َغسَّاَن، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعِن اْبِن  - 2730 ثـََنا أَبُو َأْمحََد، َحدَّ َحدَّ
َل: ِإنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا عليه َمَر، قَاَم ُعَمُر َخِطيًبا، فـََقاُعَمَر، قَاَل: َلمَّا ُفدِع َعْبُد اهللَِّ ْبُن عُ 

بَـَر َعَلى َأْمَواهلِِْم، َوقَاَل [  /ب]:15وسلم َكاَن َعاَمَل يـَُهوَد َخيـْ
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َماِلِه ُهَناَك، فـَُعِدَي َعَلْيِه ِمَن اللَّْيِل، ، َوِإنَّ َعْبَد اهللَِّ ْبَن ُعَمَر َخَرَج ِإَىل »نُِقرُُّكْم َما َأقـَرَُّكُم اهللَُّ «
َرُهْم، ُهْم َعُدوَُّ� َوتـُْهَمتُـَنا، َوَقْد رَأَْيُت ِإْجَالَءُهْم، فـَُفِدَعتْ   َيَداُه َورِْجَالُه، َولَْيَس لََنا ُهَناَك َعُدوٌّ َغيـْ

ْد َأقـَرََّ� ْيِق، فـََقاَل: َ� َأِمَري املُْؤِمِنَني، َأُختْرُِجَنا َوقَ فـََلمَّا َأْمجََع ُعَمُر َعَلى َذِلَك أََتى َأَحُد َبِين َأِيب احلُقَ 
يه ُحمَمٌَّد َوَعاَمَلَنا َعَلى اَألْمَواِل َوَشَرَط َذِلَك لََنا؟ فـََقاَل ُعَمُر: َأظَنَـْنَت َأّينِ َنِسيُت قـَْولَه صلى هللا عل

بَـَر تـَعْ «وسلم:  َلةٍ َكْيَف ِبَك ِإَذا ُأْخرِْجَت ِمْن َخيـْ َلًة بـَْعَد لَيـْ ْت َهِذِه ، فـََقاَل: َكانَ »ُدو ِبَك قـَُلوُصَك لَيـْ
، فََأْجَالُهْم ُعَمُر، َوَأْعطَاُهْم ِقيَمَة َما َكاَن هلَُ  َلًة ِمْن َأِيب الَقاِسِم، قَاَل: َكَذْبَت َ� َعُدوَّ اهللَِّ ْم ِمَن ُهَزيـْ

 ]2730¦َتاٍب َوِحَباٍل َوَغْريِ َذِلَك. [خالثََّمِر، َماًال َوِإِبًال، َوُعُروًضا ِمْن َأقْـ 
، َأْحِسُبُه َعْن َ�ِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ صلى وَرَواُه َمحَّاُد بْ  ُن َسَلَمَة، َعْن ُعبَـْيِد اهللَِّ

 هللا عليه وسلم. اْخَتَصَرُه.
بَـَر َعَلى َأ�َّ ُخنْرُِجُهْم ِإَذا ِشئْـ َكاَن َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسل«عند أيب داود:  َنا، مَعاَمَل يـَُهوَد َخيـْ

 ».َفَمْن َكاَن َلُه َماٌل فـَْليَـْلَحْق ِبِه، فَِإّينِ ُخمْرٌِج يـَُهودَ 
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بَـَر، َفَخَرجُ »: املوطأ«ويف  َها قَاَل َماِلٌك: َوَقْد َأْجَلى ُعَمُر يـَُهوَد َخيَرب وَفَدَك، وَأمَّا يـَُهوُد َخيـْ وا ِمنـْ
، َوَال ِمَن اَألَ◌ْرِض َشْيٌء، َوَأمَّا يـَُهوُد َفَدَك، َفَكاَن َهلُْم ِنْصُف الثََّمِر، َوِنْصُف لَْيَس َهلُْم ِمَن الثََّمرِ 

اَألَ◌ْرِض؛ َألنَّ َرُسوَل ِهللا صلى هللا عليه وسلمَكاَن َصاَحلَُهْم َعَلى ِنْصِف الثََّمِر، َوِنْصِف اَألَ◌ْرِض، 
َألَ◌ْرِض ِقيَمًة ِمْن َذَهٍب، َوَوِرٍق، َوَأقْـَتاٍب، مثَُّ َأْعطَاُهُم اْلِقيَمَة اَم َهلُْم ُعَمُر بُن اخلَطَّاب ِنْصَف افََأقَ 

َها.  َوَأْجَالُهْم ِمنـْ
ري: ملا اتصل أبهل فدك ما فعل سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبهل خيَرب  ويف كتب السِّ

نهم، و  ا مل يوجف عليه اخليل وال ركاب يرتكوا األموال، فأجاهبم إىل ذلك، فكانت ممبعثوا إليه ليؤمِّ
.  فلم تقسم لذلك، فوضعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث أمره ربه جلَّ وعزَّ

وحديث محاد بن سلمة ذكره احلُميدي بلفظ: قال محاد: أحسبه عن �فع، عن ابن عمر قال: 
 /أ]،16ىتَّ َأْجلَأُهم ِإَىل ُقُصورِِهم [عليه وسلم َأهَل َخيَرب، فـََقاتـََلُهم حَ  أََتى َرُسوُل ِهللا صلى هللا«
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 احلديث.» َوَغَلبَـُهم َعَلى اَألرضِ 

» فـََلمَّا َكان زََماُن ُعَمَر َغشُّوا املُْسِلِمَني، َوأَلَقْوا ابَن ُعَمَر ِمن َفوِق بَيٍت فـََفَدُعوا َيَديهِ «وفيه: 
 احلديث.

 م فـَُينظر، وهو الذي ذُكر يف املسَتْخَرَجْني.ا ذكره اِملزِّي، والذي يف البخاري ما تقدَّ وكذ



 واختلف يف (أيب أمحد) شيخ البخاري:
] مسعود، وابن نُعيم األصبهاين أنَّه: املرَّاُر بن محُّويه، 1، وأبو [»الدالئل«فذكر البيهقي يف كتاب 

 بو ذر اهلروي.وكذا مسَّاه ابن السَّكن يف روايته، وأ
 زعمون أنَّ أاب أمحد هذا هو حممد بن يوسف البيكندي.وقال احلاكم: أهل ُخباَرى ي

قال أبو عبد هللا: وقد حدَّثو� هبذا احلديث عن موسى بن هارون، قال: حدَّثنا أبو أمحد مرَّاُر بن 
 محُّويه، حدَّثنا ابن غسَّان.
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ا خبطِّ شيخنا أيب عمرو املستملي، عن أيب أمحد حممد بن قال احلاكم: وقرأت هذا احلديث أيضً 
 عبد الوهاب بن حبيب العبدي الفراء النيسابوري، عن أيب غسان.

 ه ابن حزم من رواية حممد بن حيىي الكناين، عن أيب غسان.وذكر 
 أنَّ ابن عمر أرسله عمر إىل أهل خيرب ليقامسهم»: جممع الغرائب«وزعم اهلروي وعبد الغافر يف 

 الثمر فـَُفدِع.
 والَفدُْع: ابلدَّال املهملة والفاء املفتوحة مث عني مهملة.

ميل يف املفاصل كلِّها، كأنَّ املفاصل قد زالت عن  قال اللَّيث: هو»: التهذيب«قال األزهري يف 
 مواضعها، وأكثر ما يكون يف األرساغ، قال: وكل ظليم أفدع؛ ألنَّ يف أصابعه اعوجاًجا.

يطأ على أم ِقرَدانِِه، فأشخص -يعين البعري -بن مشيل: الَفدع يف اليد أن تراه وقال النضر 
 شخَص ُخفِّه، وال يكون إال يف الرسغ.

 غريه: الفدع أن يصطك كعباه، وتتباعد قدماه مييًنا ومشاًال. وقال
 وقال ابن األعرايب: األفدع الذي ميشي على ظهر قدمه.

جله ارتفاًعا لو وطئ صاحبها على عصفور ما آذاه. وعن األصمعي: هو الذي ارتفع أمخص ر 
 /ب]16[
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ها من الكعب وطرف الساق فذلك لثابت: إذا زاغت القدم من أصل» خلق اإلنسان«ويف كتاب 

 الفدع، رجل أفدٌع وامرأة فدعاُء، وقد ُفدِع فدًعا.
 ال يستطاع بسطه.هو عوج يف املفاصل أو داء، وأكثر ما يكون يف الرسغ ف»: املخصص«ويف 

 وعن ابن السكيت: الَفْدَعُة موضع الَفدِْع.
أليب املعايل: هو انقالب » نتهىامل«ابن دريد، و » مجهرة«للقزاز و » اجلامع«و » اجململ«ويف 



 الكف إىل ِإْنسيِّها.
 ]، وإقبال مركب الشَّظاة يف اجلهة2زاد القزاز: وقيل: هو التواء رسغ الفرس من قبل الَوْحشيِّ [

 من وحشيِّها على ما يليها من رأس الشَّظاة من اليد األخرى، َوَوِطَء منه على َوْحشي يديه مجيًعا.
 م عمُر أهَل خيرب أب�م سحروا عبد هللا.وقال اخلطَّايب: اهتَّ 

 وقال الصَّغاين: رموه من فوق بيت ففدعت قدمه.
 . واملعروف ما قاله أهل اللغة.وقال ابن قـُْرُقول: يف بعض تعاليق البخاري: ُفدِع يعين: كسر
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وقال ابن بطال: إخراج عمر اليهود لَِنْصِبهم العداوَة للمسلمني، كما فعل سيِّد� رسول هللا صلى 
جًرا، أو ِلَما بلغه أنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه هللا عليه وسلم ببين النَّضري حني أرادوا أن يُلقوا عليه ح

 أبسانيد منقطعة.» موطأه«ذكرها مالك يف » ال يبقى دينان أبرض العرب«وسلم قال عند موته: 
ُألْخرجنَّ اليهوَد والنَّصارى «عن عمر أنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال: »: صحيح مسلم«ويف 

 ]».3[مسلًما] [ من جزيرة العرب حىت ال أدع إال
املطالبة ابجلنا�ت كما طالبهم عمر  قال ابن بطال: قال املهلب: فيه دليل أنَّ العداوة توجب

بفدع ابنه، ورشح ذلك بقوله: ليس لنا عدو غريهم، فعلَّق املطالبة بشاهد العداوة، وإمنا ترك 
َص من فدعه، فأشكل مطالبتهم ابلقصاص؛ ألنه فدع ليًال وهو �ئم، فلم يعرف عبُد هللا أشخا

 صلى هللا عليه وسلم من عند نفسه، األمر كما أشكلت قضية عبد هللا بن سهل حني وداه النيب
وكان إقرار يهود على أن تسلم هلم أنفسهم، وال حقَّ هلم يف األرض، واستئجارهم على املساقاة، 

 يف رقبة األرض شيء. وهلم شطر الثَّمرة، فلذلك أعطاهم عمُر قيمة شطر الثمرة إذ مل يكن هلم
 /أ]17كرهه [وقد استدلَّ بعض النَّاس من هذا أنَّ املزارع إذا  
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ربُّ األرض جبناية بدت منه أنَّ له أن خيرجه بعد أن يبتدئ يف العمل ويعطيه قيمة عمله ونصيبه  

 كما فعل عمر.
 واجلذاذ.وزعم غريه: أنَّه ال جيوز إخراجه إال عند رأس العام ومتام احلصاد 

 وقال مالك: كانت خيرب صلًحا.
 نت عنوة. انتهى.قال الدَّاودي: الصَّحيح أ�ا كا

ا كانت عنوة، وهو قول مجاعة من املؤرخني البخاري  الذي ذكره أبو عمر وغريه عن مالك أ�َّ
 ومسلم، وحكاه ابن سعد عن بشري بن يسار، وقاله غري واحد أيًضا.



 وبعضها صلًحا.وقال بعضهم: فُتح بعضها عنوة 
 يريد: إذا ُأمر� يف حقِّكم بغري ذلك فعلناه.» هللاُ نُِقرُُّكْم َما َأقـَرَُّكُم «قال ابن اجلوزي: يف قوله: 
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 وفيه: جواز العقد مشاهرة، ومسا�ة، وموامية، خالفًا للشَّافعي.
واختلف أصحاب مالك: هل يلزمه واحد مما مسى أوال يلزمه شيء، ويكون كل واحد منهما 

 ، واألول قول عبد امللك.»املدونة«ذا يف ابخليار، ك
التـَُّهَمُة): أصلها الواو أل�ا من الوَهم، وهي حمرَكة اهلاء، وضبطت يف بعض النُّسخ قال: و (

 ابلسكون.
 و (الَقُلوُص): األنثى من األنعام واإلبل، وقيل: هي النَّاقة الطويلة القوائم.

 دما كان متفّرِقًا.و (َأْمجََع عمُر أمَره) أي: جعله مجيًعا بع
 الوطن واملال على وجه اإلزعاج والكراهة.و (اِإلْجَالُء): اإلخراج من 

: إن قيل: الَرتمجة على جواز اشرتاط اخليار من املالك إىل غري أمٍد، واحلديث ال  قال ابن املنريِّ
 يدل على ذلك.

ر، وإن ُأْطِلق نزل يف كل عقد قال: والصحيح أنَّ اخليار ال بد من تقييده مبدٍة جيوز مبثلها اخليا
 املدة اليت يف مثلها يقع اخليار.على ما يليق به من 

واحلديث غري متناول للرتمجة؛ الحتمال أن يريد: نقركم ما مل َيَشأ هللا جلَّ وعزَّ إجالءكم منها؛ 
 ألنَّ املقدور كائن، وال ينايف وجود اسرتسال األحكام الشرعية، وقد تنفسخ العقود الالزمة

 /أ]17أبسباب طارئة، وقد ال تنفسخ، ولكن ميتنع [
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 مباشرة أحد املتعاقدين الستيفاء املنفعة كما لو ظهر فساد العامل على املساقاة وجنايته.
مراد احلديث؛ أي  -وهللا أعلم-مذهب مالك إخراجه، وكذلك مستأجر الدار إذا أفسد، فهذا 

ب املقتضي فإذا شاء هللا جلَّ وعزَّ إجالءكم، تعاطيتم السب تستقرون فيها ما مل جتاهروا بفساد،
 لإلخراج فُأخرِجتم.

م كانوا عبيًدا للمسلمني، ومعاملة السيد لعبده  وليس يف احلديث أنه ساقاهم مدة معينة، إمَّا أل�َّ
نتزاع، فكان ال يشرتط فيها ما يشرتط يف األجنيب؛ ألنَّ العبَد ماُل السَّيِّد، وله على ماله سلطنة اال

 تقل حينئٍذ مع جتردها حينئٍذ.اجلميع ماله، وإمَّا ألن املدة مل تن



 األبواب اليت بعده تقدَّم ذكرها.
َيا ِيف اِإلقْـَراِر،  اَبُب َما َجيُوُز ِمَن اِالْشِرتَاِط َوالثـُّنـْ
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نَـُهْم،  َوالشُُّروِط الَِّيت يـَتَـَعارَفـَُها النَّاُس بـَيـْ
تَـْنيِ   َوِإَذا قَاَل: ِمَئٌة ِإالَّ َواِحَدًة َأْو ثِنـْ

وهو خطأ، ]» 1ما ال جيوز يف االشرتاط والثنيا [ ابب«ن بطال: وقع يف بعض النسخ: قال اب
 ، واحلديث الذي ذكره البخاري بعُد يدلُّ على صحَّته.»ما جيوز«والصواب: 

 قال البخاري:
َذا َملْ َأْرَحْل َمَعَك يـَْوَم كَ  ] رَِكاَبَك، فَِإنْ 2َوقَاَل اْبُن َعْوٍن: َعْن اْبِن ِسريِيَن، قَاَل رَُجٌل ِلَكرِيِِّه: َأْدِخل [

َر ُمْكَرٍه فـَُهوَ   َعَلْيِه. وََكَذا فـََلَك ِمَئُة ِدْرَهٍم، فـََلْم َخيُْرْج، فـََقاَل ُشَرْيٌح: َمْن َشَرَط َعَلى نـَْفِسِه طَائًِعا َغيـْ
ا قضى به شريح للعادة ، وأنَّه من وقال ابن بطال: هذا الشَّرط ال جيوز يف السنَّة عند العلماء، وإمنَّ

 من تطوَّع بشيء اسُتِحبَّ له إنفاذه.قبيل التَّطوُّع، و 
 قال البخاري:

َنَك َوقَاَل أَيُّوُب: َعْن اْبِن ِسريِيَن: ِإنَّ رَُجًال اَبَع َطَعاًما، َوقَاَل: ِإْن َملْ آِتَك اَألْرِبَعاَء فـََلْيَس بـَْيِين  َوبـَيـْ
 فـََقَضى َعَلْيِه. ْلُمْشَرتِي: أَْنَت َأْخَلْفتَ بـَْيٌع، فـََلْم جيَِْئ، فـََقاَل ُشَرْيٌح لِ 

 وقال ابن بطال: اختلف العلماء يف جوازه:
فقال ابن املاجشون: البيع والشرط مجيًعا جائزان، ومحله حممل بيع اخليار إىل وقت ُمسمًّى، فإذا 

 جاَز الوقت فال خيار له ويبطل البيع.
 لثوري وأمحد وإسحاق.وممن أجاز البيع والشرط يف هذه املسألة: ا

 نيفة: إن كان األجل ثالثة أ�م فالبيع جائز.وقال أبو ح
 وقال حممد بن احلسن: األجل أربعة أ�م وعشرة أ�م.

َرَة َأنَّ  - 2736 ثـََنا أَبُو الزَِّ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـْ ثـََنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َحدَّ َحدَّ
 /أ]18ِإنَّ هلِلَِّ ِتْسَعًة َوِتْسِعَني اْمسًا [«م قَاَل: وَل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلَرسُ 
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 ]2736¦[خ». ِمَئًة ِإالَّ َواِحًدا، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجلَنَّةَ 
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ثـََنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُحمَمَّ  ثـََنا أَبُو اْلُمْنِذِر رواه ابن ماجه عن ِهَشاِم بِن َعمَّاٍر، َحدَّ َعاِينُّ، َحدَّ ٍد الصَّنـْ
ُر بُن ُحمَمَّ  َرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ زَُهيـْ ثـََنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َحدََّثِين اْألَْعَرُج، َعْن َأِيب ُهَريـْ ، َحدَّ ٍد التَِّميِميُّ

ا، ِمَئًة ِإالَّ َواِحًدا، ِإنَُّه ِوتْـٌر، حيُِبُّ اْلوِتْـَر، َمْن ِإنَّ هلِلَِّ ِتْسَعًة َوِتْسِعَني امسًْ «صلى هللا عليه وسلم قَاَل: 
 ».ِفَظَها َدَخَل اْجلَنَّةَ حَ 

ٌر: فـَبَـَلَغَنا عْن َغْريِ َواِحٍد ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم،  فذكرها مفصَّلة امسًا بعد اسم، وقال يف آخره: قَاَل زَُهيـْ
ُر َوُهَو َلَه ِإالَّ اهللَُّ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، لَُه اْلُمْلُك َوَلُه َال إِ «َأنَّ َأوََّهلَا يـُْفتَـَتُح ِبَقْوِل:  اْحلَْمُد، بَِيِدِه اْخلَيـْ

 ».َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ، َلُه اْألَْمسَاُء اْحلُْسَىن 
َراِهيَم بِن يـَْعُقوَب، حَ  ثـََنا الَولِيُد ْبُن وملا رواه الرتمذي ُمَفصًَّال: عن ِإبـْ دَّثَنا َصْفَواُن ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ

ثـََنا ُشَعْيُب ْبُن َأِيب َمحَْزَة.ُمْسِلٍم، حَ   دَّ
ُر َواِحٍد َعْن َصْفَواَن، َوَال نـَْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َحِديِث َصْفَواَن،  ثـََنا ِبِه َغيـْ قال: َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب َحدَّ

 ِل احلَِديِث.َوُهَو ثَِقٌة ِعْنَد َأهْ 
ى هللا عليه وسلم، وال يُعلم يف  وقد ُروي هذا احلديث من غري وجه عن أيب هريرة، عن النيب صل

كثري شيء من الرِّوا�ت ذكُر األمساء إال يف هذا احلديث، وقد روى آدم بن أيب إ�س هذا 
يه األمساء، وليس احلديَث إبسناٍد غري هذا عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم وذكر ف

 له إسناد صحيح.
َراِهيَم اْلَعْبِديُّ عن أَ » مستدركه«وملَّا خرَّجه احلاكم يف  ، حدثنا أَبُو َعْبِد اهللَِّ ُحمَمَُّد بُن ِإبـْ ِيب زََكِر�َّ

 ]، احلديث.2]، حدثنا ُموَسى ْبُن أَيُّوَب النََّصيِيبُّ [1[
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ثـََنا أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد  ، قال: َحدَّ بُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، قال: حدَّثنا ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن اْلَولِيِد اْلَكَرابِيِسيُّ
ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، حدثنا ُشَعْيُب.حدثنا َصْفَوا  ُن ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ

يَحٍة ُدوَن ِذْكِر اْألََساِمَي ِفيِه، َواْلِعلَُّة ِفيِه قال: َهَذا َحِديٌث َقْد َخرََّجاُه ِيف الصَِّحيَحْنيِ أبََِسانِيَد َصحِ 
ُرُه، َولَْيَس َهَذا ِعْنَدُمهَا َأنَّ اْلَولِيَد ْبَن ُمْسِلٍم تـََفرََّد ِبسِ  َياقَِتِه ِبُطوِلِه، َوذََكَر اْألََساِمَي ِفيِه َوَملْ يَْذُكْرَها َغيـْ

ئِمَِّة اْحلَِديِث َأنَّ اْلَولِيَد ْبَن ُمْسِلٍم َأْوَثُق َوَأْحَفُظ َوَأْعَلُم َوَأَجلُّ ِمْن َأِيب ِبِعلٍَّة فَِإّينِ َال َأْعَلُم خَالفًا بـَْنيَ أَ 
 /ب]18اْلَيَماِن [

 %33ص  4%ج 
َقْد  َوِبْشِر بِن ُشَعْيٍب َوَعِليِّ ْبِن َعيَّاٍش َوَأقْـَراِ�ِْم ِمْن َأْصَحاِب ُشَعْيٍب، مثَُّ َنَظْرَ� فـََوَجْدَ� اْحلَِديثَ 

يًعا،  َعن ابِن ِسريِيَن، َعْن َرَواُه َعْبُد اْلَعزِيِز بُن ُحَصْنيِ، َعْن أَيُّوَب بِن َأِيب َمتِيَمَة َوِهَشاِم ْبِن َحسَّاَن مجَِ



َرَة، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلمِبُطوِلِه، فذكره مث قال:  َأِيب ُهَريـْ
د عن أيب هريرة خمتصًرا دون ذكر األسامي هذا حديث حمفوظ من حديث أيوب وهشام عن حمم

 الزائدة فيه، وكلُّها يف القرآن العزيز.
، وإمنا جعله شاهًدا للحديث األوَّل، وخرَّجه ابن حبان وعبد العزيز بن احلصني بن الرتمجان ثقة

عن احلسن بن سفيان، وابن قتيبة، وحممد بن أمحد بن فياض، قالوا: حدثنا » صحيحه«أيًضا يف 
 ن بن صاحل، فذكره.صفوا

وروينا من طريق ابن َطربزذ مجع السمرقندي إىل عمارة بن زيد قال: أخربين سفيان بن عيينة، عن 
 د، عن األعرج، عن أيب هريرة مرفوًعا بعدد األمساء.أيب الز�
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صلى أنَّه قال: ليس يف قول سيد� رسول هللا » األمساء والصفات«وروينا عن البيهقي يف كتاب 
ا أشهر نفُي غريها، وإمنَّا وق» هلل تسعة وتسعون امسًا«هللا عليه وسلم:  ع التخصيص بذكرها أل�َّ

 األمساء، وأبيُنها معاٍن.
وذكر قوله: (َمْن َأْحَصاَها) أي: من عدَّها، وقيل: يريد من أطاقها حبسن املراعاة هلا، واحملافظة 

 على حدودها يف معاملة الرَّبِّ هبا.
 عناه: من عرفها وعقل معانيها وآمن هبا.وقيل م

َأسأَُلَك ِبُكلِّ اسٍم ُهو َلك، َمسَّيَت ِبِه «ديث ابن مسعود يرفعه: ويدلُّ على أ�ا ليست للحصر ح
» نَفَسَك، َأو أَنَزلَته ِيف ُكُتِبَك، َأو َعلَّْمَته َأَحًدا ِمن َخْلِقَك، َأو اسَتْأثَرَت ِبِه ِيف ِعلِم الَغيِب ِعنَدك

 حلديث.ا
 كلِّها ما علمنا منها وما مل نعلم، اللهمَّ إّينِ أسألك جبميع أمسائك احلسىن«وحبديث عائشة وقالت: 

، قالت: فقال رسول هللا »وأسألك ابمسك العظيم األعظم الكبري األكرب الذي من دعاك به أجبته
 ».َأَصبِتيه، َأَصبِتيه«صلى هللا عليه وسلم: 
سن احلجازي بقراءيت عليه، أخرب� علي بن حممد بن حجر األزدي، أخرب� أخرب� به اإلمام أبو احل

الشيخ أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم الفشلي، أخربين أبو الفرج احلصري، أخربين أبو اخلري أمحد 
 /أ]19بن إمساعيل بن يوسف، أخربين أبو عبد هللا الصَّاعدي، أنبأ� البيهقي. [
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 القاسم ا مجاعة من شيوخنا عن آخرين؛ منهم ابن مسلمة وصاحل املُْدَجلي عن أيبوأنبأ� به عاليً 

ابن عساكر، أنبأ� الُفَراوي الصَّاعدي، أنبأ� البيهقي قال: أنبأ� أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن 



 قتادة، وأبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي؛ قاال: حدثنا أبو عمرو بن مطر، حدثنا إبراهيم بن
 زيد العبدي، عن عائشة. علي الذُّهلي، حدَّثنا حيىي بن حيىي، أنبأ� صاحل املري، عن جعفر بن
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وملَّا ذكر حديث ابن الرتمجان قال: تفرَّد به، وهو ضعيف احلديث عند أهل النَّقل، وحيتمل أن 
ا االحتمال ترك سلم، وهلذيكون التَّفسري وقع من بعض الرُّواة، وذلك يف حديث الوليد بن م

الشيخان إخراج حديث الوليد، وإن كان حمفوظًا عن النيب صلى هللا عليه وسلم فكأنَّه قصد أنَّ 
من أحصى من أمساء هللا جلَّ وعزَّ تسعة وتسعني امسًا دخل اجلنة؛ سواء أحصاها مما نقلنا يف 

 ليه الكتاب والسنة.ما دلَّ عحديث الوليد، أو مما نقلنا يف حديث عبد العزيز، أو من سائر 
وذكر احلاكم أبو عبد هللا احلسني بن احلسن احلَِليمي أنَّ أمساء هللا تعاىل جدُّه اليت ورد هبا الكتاب 

 والسنة وأمجع العلماء على تسميته هبا منقسمة بني عقائد مخس:
 األول: إثبات الباري جلَّ وعزَّ ليقع به مفارقة التعطيل.

 يقع به الرباءة من الشرك.دانيته، لالثاين: إثبات وح
 الثالث: إثبات أنه ليس جبوهر وال عرض، ليقع به الرباءة من التشبيه.

] كل ما سواه كان من قبل إبداعه واخرتاعه إ�ه، ليقع الرباءة من قول 3الرابع: إثبات وجود [
 من يقول ابلعلة واملعلول.

ء، ليقع به الرباءة من قول القائلني لى ما يشااخلامس: إثبات أنه مدبُِّر ما أبدع ومصّرِفُه ع
 ابلطبائع، أو بتدبري الكواكب، أو بتدبري املالئكة صلوات هللا عليهم وسالمه.

وزعم ابن حزم أنَّ من زاد شيًئا يف األمساء على التسعة والتسعني من عند نفسه فقد أحلَد يف 
ز أن يكون له اسم زائد لكانت فلو جا» امئًة إال واحدً «أمسائه؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم قال: 

 مئة.
قال اخلطَّايب: هذا مبنزلة قولك: إن لزيد مئة درهم َأَعدَّها للصدقة، فال يدلُّ ذلك على أن ليس 

 /ب]19عنده من الدراهم أكثر من ذلك، وإمنا يدلُّ [
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، ال »َصاَها َدَخَل اجلَنَّةَمْن َأحْ «على أن الذي أعدَّه للصدقة هذا املقدار، ومتام الفائدة يف قوله: 
 ».إنَّ هلِل تسعًة وتسعَني اْمسًا«يف قوله: 
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 قال القرطيب: (ِمَئًة ِإالَّ َواِحًدا) أتكيد للجملة األوىل، ليدفع به وهم متوهم يف النطق أو الكتابة.
 و (ِمَئة) منصوبة بدٌل من (ِتْسَعة).

وهي الفائدة املقصودة لعينها، واجلملة األوىل مقصودة ْحَصاَها) هذه اجلملة خرب، وقوله: (َمن أَ 
 هلا؛ ألنَّ مقصوَدها حصُر األمساء فيما ذكر.

 ».فََأْمحَُدُه ِمبََحاِمَد ال َأْقِدُر َعَلْيها إال أَن يـُْلِهَمِنيها هللاُ «ودلَّ على أن هلل أمساًء ُأخَر حديث: 
أنَّ لسيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  هلل جلَّ وعزَّ ألف اسم كما وذكر بعض املتصوفة أنَّ 

 مثَلها.
قال ابن اجلوزي: لعله يكون املراد بقوله: (َمْن َأْحَصاَها) من قرأ القرآن حىت خيتَمه، فيستويف أن 

 من حفظ القرآَن العزيز دخل اجلنة؛ ألنَّ مجيَع األمساء فيه.
 لى ضربني:وقال ابن بطال: االستثناء ع

 الكثري، وهذا ما ال خالف يف جوازه من أهل الفقه واللغة. استثناء القليل من
والضَّرب الثاين: استثناء الكثري من القليل، وهو جائز عند أصحاب الشافعي وأيب حنيفة 

 وأصحاب مالك وغريهم، وهو مذهب اللغويني الكوفيني، أنشد الفراء يف ذلك:
 دل حكَّاًمان مئٍة مث ابعثوا حكًما ابلعأدُّوا الذي نقضت تسعَني م

فاستثىن تسعني من مئة، وكذلك إذا أقر الرجل فقال: لفالن عليَّ ألٌف إال تسعمئة ومخسني، لزمه 
 مخسون، أو قال: له عندي مئة إال تسعني، فهو كذلك، ويكون االستثناء متصًال ابإلقرار.

ك أدخل: ن أهل اللغة، والبخاري، ولذلوخالف يف ذلك ابن املاجشون، وإليه ذهب البصريون م
 فاستثىن القليل من الكثري.» ِإنَّ هلِلَِّ ِتْسَعًة َوِتْسِعَني اْمسًا ِمَئًة ِإالَّ َواِحًدا«

وألن الذي قد ينقص نقصاً� يسريًا وال يزول عنه اسم الشيء بنقصان القليل، فإذا نقص أكثره 
 جيوز: صمت كلَّه إال يوًما واحًدا، وال  زال عنه االسم، فيجوز لك أن تقول: صمت الشهر

 /أ]20الشهر كلَّه إال تسعة وعشرين يوًما. [
 %36ص  4%ج 

)1/352( 

 

ُهُم  : {فَِبِعزَِّتَك ألْغوِيـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني ِإال ِعَباَدَك ِمنـْ وميكن أن ُيستدلَّ لكلٍّ من القولني بقوله جلَّ وعزَّ
َك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن وبقوله: {ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس لَ  ]،83، 82اْلُمْخَلِصَني} [ص: 
]. فإن جعلت املخلصني األكثر فقد استثناهم، وإن جعلت الغاوين 42اْلَغاِويَن} [اِحلْجر: 

 األكثر فقد استثناهم.



 والباب الذي بعده تقدَّم.
 ِكَتاُب الَوَصا�َ 
: {ُكِتَب » الرَُّجِل َمْكُتوبٌَة ِعْنَدهُ  َوِصيَّةُ «صلى هللا عليه وسلم:  اَبُب قـَْوِل النَِّيبِّ  وقول هللا جلَّ وعزَّ

ًرا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن} [اْلبَـَقَرِة:  ] إىل قوله تعاىل: 180َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْ
 ] جنًفا: ميًال، متجانف: مائل.182هللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم} [البقرة: {َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ ا

هذا اللفظ ذكره الطَّربي عن عطاء، وقال أبو ُعبيد: جورًا عن احلقِّ وُعدوًال، وقال طاووس: هو 
 الرَّجل يُوصي لولد ابنته.

بذلك ابنَته،  قال ابن بطَّال: حيتمل قول طاووس: قد أوصيت لولد ابنيت بكذا ومعناه: أن يُريد
 فإن مل يُرِد فوصيـَُّته له من الثُّلث.فذلك مردود إبمجاع، 

ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن يُوُسَف، أَنبأ َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلى  - 2738 َحدَّ
َلتَـْنيِ َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم لَُه َشْيٌء يُ «هللا عليه وسلم قَاَل:  ِإالَّ َوَوِصيـَُّتُه َمْكُتوبٌَة وِصي ِفيِه، يَِبيُت لَيـْ

اَتبـََعُه ُحمَمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َعْمٍرو، َعْن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم. » ِعْنَدهُ 
 ]2738¦[خ

 بن عمر، عن �فع كما ذكر ابن حزم أنَّ عبد هللا بن ُمنري وَعبدة بن سليمان رو�ه عن عبيد هللا
. قال: ورواه يونس بن يزيد عن �فع أيًضا كذلك، وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن رواه مالك

 احلارث، عن سامل بن عبد هللا، عن أبيه.
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َما َحقُّ اْمِرٍئ يُوِصي ابلَوِصيَِّة وَلُه َماٌل يـُْوِصي ِفيِه �يت «وعند مسلم من حديث أيوب، عن �فع: 
َلَتاِن، ِإالَّ َووَ   ».ُه َمْكُتوبٌَة ِعْنَدهُ ِصيـَُّتُه ِعْندَ عليه لَيـْ

» َلُه َشْيٌء يُرِْيُد َأْن يُوِصي ِفيه«ومن حديث حيىي بن سعيد القطان، عن عبد هللا، عن �فع: 
 احلديث.

 ».يَِبيُت َثَالَث لََيالٍ «ويف لفظ: 
لُّ َال حيَِ «وروى ابن عون، عن �فع: ». يريد الوصية«وقال القرطيب: روى أيوب، عن �فع: 

 ».ُمْسلٍم َله َمالٌ ِالْمِرٍئ 
قال أبو عمر: مل يُتابع ابُن عون على هذه اللفظة، ورواه سليمان بن موسى، عن �فع وعبد هللا 

 /ب]20بن منري، عن عبيد هللا، [
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 ».َوِعنَدُه َمالٌ «عن �فع: 
ملال يء يتناول قليل ا؛ ألنَّ الشَّ »َشيءٌ «قال أبو عمر: وهذا أوىل عندي من قول من قال: 

وكثريه، وقد أمجع العلماء على أن من مل يكن عنده إال الشَّيء اليسري التَّافه من املال أنه ال 
 يندب إىل الوصية. انتهى.

ذكر ابن بطَّال أنَّ الزُّهري قال: جعل هللا الوصية حقًّا فيما قلَّ أو كُثر. وذكر ابن مسعود يف 
 ».ِبيُت لَيَلةً يَ «تعليقه أنَّ مسلًما عنده: 

قال ابن اجلوزي: مل جند هذا يف كتاب مسلم، وعنده: قال ابن عمر: ما مرَّت عليَّ ليلة منذ 
 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال ذلك إال وعندي وصييت.

تعلَّق ابن حزم بفرضية الوصية على كل من ترك ماًال حبديث مالك، مث قال: روينا من طريق عبد 
هللا، قال: كان طلحة بن عبيد هللا والزبري ُيشدِّدان يف الوصية، وهو ن احلسن بن عبيد الرزاق، ع

قول عبد هللا بن أيب أوىف، وطلحة بن مصرف، والشعيب، وطاووس، وغريهم. وهو قول أيب 
 سليمان، ومجيع أصحابنا.
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قالوا: » رِيُد َأن يُوِصي ِفيهيُ «وقال قوم: ليست فرًضا، واحتجوا برواية حيىي بن سعيد اليت فيها: 
لى هللا عليه وسلم مل يوِص، وَرَوْوا أنَّ ابن فردَّ األمر إىل إرادته، وقالوا: إنَّ سيد� رسول هللا ص

عمر وهو راوي اخلرب مل يوِص، وأنَّ حاطب بن أيب بـَْلَتعة حبضرة عمر مل يوِص، وأنَّ ابن عباس قال 
وصية، وأنَّ علي بن أيب طالب �ى َمن مل يرتك إال من فيمن ترك مثان مئة درهم: ليس فيها 
أنَّ عائشة قالت فيمن ترك أربعمئة دينار: ما يف هذا فضل السبعمئة إىل التسعمئة عن الوصية، و 

 عن ولده.
 وعن النَّخعي: ليست الوصية فرًضا، وهو قول أيب حنيفة، والشافعي، ومالك.

فإنَّ مالًكا وما أسلفناه َرَوْوُه بغري » يُرِْيدُ «؛ أمَّا من زاد: مث قال: وكلُّ هذا ال حجة هلم يف شيء منه
 اإلجياب فقط. هذا اللفظ، لكن بلفظ

وأمَّا قوهلم: إنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يوِص. فقد كانت تقدمت وصيته بقوله الثابت 
، وهذه وصيَّة صحيحة بال شك؛ ألنَّه أوصى »قةٌ إ�َّ َمْعَشَر اَألنِبَياِء َال نُورُث، َما تـَرَكَنا َصدَ «يقيًنا: 

 األثر بنفي الوصيَّة اليت يدَّعيها الرافضة إىل علي فقط.بصدقة كلِّ ما يرتك إذا مات، وإمنَّا صحَّ 
 /أ]21وأمَّا ما َرَووا: أنَّ ابن عمر مل يوِص. فباطل؛ ألنَّ هذا إمنَّا ُروي من طريق أشهل بن حامت [
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 ، ومن طريق ابن هليعة، وهو ال شيء، والثَّابت عنه ما أسلفناه.وهو ضعيف
اية ابن هليعة، وأما خرب ابن عباس ففيه ليث بن أيب سليم، وهو وأما خرب حاطب وعمر فمن رو 

 ضعيف.
وأما حديث علي فإنَّه حدُّ القليل ما بني السبعمئة إىل التسعمئة، وهم ال يقولون هبذا، وليس يف 

 بيان ما ادََّعوا، بل لو صحَّ كل ذلك ما كانت فيه حجة؛ ألنَّه قد عارضهم حديث أم املؤمنني
د�، وإذا وقع التنازع مل يكن قول طائفة أوىل من أخرى، والفرض حينئذ هو صحابة كما أور 

 الرُّجوع إىل القرآن والسُّنَّة، وكالمها يوجب فرض الوصية. انتهى.
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السلف األول فال نعلم أحًدا قال بوجوب الوصيَّة، وأما احلسن بن  قال أبو بكر بن العريب: أمَّا
ني الوفاة. وأظنه استنبط من عبيد هللا فلم يسمع ِمن أحٍد من الصحابة، ال سيما هذين القدمي

 حديث ابن أيب أوىف املذكور عند البخاري يف هذا الباب.
ال ابن أيب أوىف: ال. قال هل كان النيب صلى هللا عليه وسلم أوصى؟ فق -وقول طلحة له: 

 إنَّ هذا مذهبهما. -طلحة: فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب هللا. 
حيتمل أن يكون أراد بكتب الوصية الندَب إليها ال الوجوب، فإذا احتمل  ولقائل أن يقول:

موجوًدا، إذ  واحتمل سقط االحتجاج حىت �يت بيان مذهبهما من خارج بنقل صريح، وما أظنه
لو ُوِجد لبيَّنه وصرَّح به، وكأنَّ ابن أيب أوىف َغَفَل رضي هللا عنه عن وصا� عدة أوصى صلى هللا 

 ا، منها ما تقدَّم.عليه وسلم هب
َناِن ِجبَزِيرِة الَعَربِ «ومنها:   ».َال يَبَقى ِديـْ

 ».َأِجيُزوا الَوْفَد بَِنحِو َما كنُت ُأِجيُزًهم«و: 
 ».َوَما َمَلَكْت َأميَاُنُكم الصَّالةُ «و: 

َما تـََرَك َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه «وعند البخاري من حديث عمرو بن احلارث أخي جويرية: 
ًئا ِإالَّ بـَْغَلَتُه [ ]، َوِسَالَحُه َوَأْرًضا 1وسلمِعنَد َموتِِه ِديَنارًا، َوَال ِدْرَمهًا، َوَال َعْبًدا، َوَال َأَمًة، َوَال َشيـْ

 ».َعَلَها َصَدَقةً جَ 
َرب، وعن ابن إسحاق: وَأوَصى ِعند موتِه جلماعٍة من قبائِل العرِب ِجبَِداد َأْوَساٍق ِمن َمتِر َسْهمِه ِخبَي

 وَأوَصى ابألنصاِر َخريًا.
وقد ُحيمُل كالم ابن أيب أوىف على أنَّه مل يوِص وصية مالية؛ ألنَّه مات ودرعه مرهونة، ليس عنده 

 .ما يفكُّه به



وأما ما ذكره عن طاووس، فذكر سعيد بن منصور يف سننه بسند يف غاية الصحة: حدَّثنا ابن 
 /ب]21عيينة، عن ابن طاووس، عن [
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أبيه، أنه كان يقول: إنَّ الوصيَّة كانت قبل املرياث فلما نزل املرياُث َنسَخ من يرث، وبقي الوصية 

  ذي قرابة مل جتز وصيته. انتهى.ملن ال يرث، فهي اثبتة، فمن أوصى لغري
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فهذا كما ترى قال: اثبتة، ومل يقل: واجبة، وبينهما بون، وقد قال اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل: 
العلم طلب الداللة على خالف فلما احتملت اآلية ما ذهب إليه طاووس وجب عند� على أهل 

صلى هللا عليه وسلم حكم يف ستة مملوكني كانوا لرجل  قوله أو موافقته، فوجد� سيد� رسول هللا
ال مال له غريهم فأعتقهم، فجزَّأهم النيب صلى هللا عليه وسلمثالثة اجزاء، فأعتق اثنني وأرقَّ 

صلى هللا عليه وسلمأنزل عتقهم يف املرض  أربعة، فكانت داللة السنة يف هذا بينة أبن رسول هللا
من العرب، والعريب إمنا ميلك من ال قرابة بينه وبينه من العجم، ] رجل 2وصية، والذي أعتقها [

فأجاز النيب صلى هللا عليه وسلم الوصية، فدلَّ ذلك على أنَّ الوصية لو كانت تبطل لغري قرابة 
 بطلت للعبيد املعتقني.

 ا.اْمِرٍئ ُمْسِلٍم) يعين: ما احلزم، أو: ما املعروف يف األخالق إال هذوقوله: (َما َحقُّ 
وقد أنبأ� املسند املَُعمَُّر نور الدين بن الصَّالح الصُّويف قراءة عليه: أنبأكم الشيخان أبو حممد 

عبد الوهاب وأبو القاسم عبد الرمحن، قاال: أنبأ أبو طاهر االسكندري قراءة عليه، أنبأ أبو بكر 
أنبأ أبو بكر النجَّاد قراءًة الطرثيثي بقراءة عليه غري مرَّة، أنبأ ابو علي بن شاذان قراءة عليه، 

أتليفه، قال: حدثنا أمحد بن حممَّد، » الناسخ واملنسوخ«عليه، قال: حدَّثنا أبو داود جبميع كتاب 
ن عبَّاس يف قوله حدثنا علي بن حسني بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النَّحوي، عن عكرمة، عن اب

ًرا اْلَوِصيَُّة ِللْ  : {ِإْن تـََرَك َخيـْ ]، وكانت الوصية كذلك 180َواِلَدْيِن َواْألَقْـَرِبَني} [البقرة: جلَّ وعزَّ
 حىت نسختها آية املرياث.

الذي رواه القاضي » الناسخ واملنسوخ«وقال أبو َجْزٍء حممد بن حممد العدوي البصري يف كتابه 
جعفر بن احلسن التَّنوخي، عن أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد الطَّربي، عن أيب أبو القاسم علي 

 حممد بن حممد املقرئ، عنه: قال بعض أهل العلم: ُنسَخ الوالدان وثبت األقربون.
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 /أ]22وهو قول احلسن، ومسلم بن يسار، وإ�س بن معاوية، والعالء بن ز�د، وطاووس، [
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ِيف َأْوَالدُِكْم} {يُوِصيُكُم ُهللا وقتادة، والعمل ليس عليه. وقال بعضهم: والعمل به، َنَسَخها: 
] اآلية، وهو 7] وقوله: {ِللّرَِجاِل َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواألقْـَربُوَن} [النَِّساِء: 11[النساء: 

 قول ابن عباس، وعكرمة، والضحَّاك بن مزاحم، وجماهد.
 ة أقوال:للنحاس: يف هذه اآلية مخس» الناسخ واملنسوخ«وروينا يف كتاب 

 ».ال وصية لوارث«إنَّ القرآن جيوز أن يُنسخ ابلسُّنَّة، قال: نسخها: فمن قال: 
ومن قال من الفقهاء: ال جيوز أن يُنسخ القرآن إالَّ ابلقرآن قال: نسختها الفرائض، كما روينا من 

 حديث عثمان بن عطاء، عن ابن عباس: نسختها: {ِللّرَِجاِل َنِصيٌب}.
  ِيف َأْوَالدُِكْم}.ها: {يُوِصيُكُم هللاُ وقال جماهد: نسخ

الثالث: قال احلسن: ُنسخت الوصية للوالدين، وثَبتت لألقربني الذين ال يرثون. وكذا روى ابن 
أيب طلحة عن ابن عبَّاس. وقال النََّخعي والشَّعيب: الوصيَّة للوالدين واألقربني على النَّدب ال على 

 احلَْتم.
ني واجبة بنصِّ القرآن، إذا كانوا ال يرثون. وهو قول ة للوالدين واألقربواخلامس: أنَّ الوصيَّ 

الضَّحَّاك وطاووس، قال طاووس: من أوصى لألجنبيِّني وله أقرابء انُتزعت الوصيَّة فرُّدَّت إىل 
األقرابء. وقال الضَّحَّاك: من مات وله شيء ومل يُوِص ألقرابئه فقد مات عن معصية هلل جلَّ 

.  وعزَّ
زيد، وعبد امللك بن يعلى فيما ذكره الطربي: إذا أوصى رجل لقوم  ال احلسن، وجابر بنوق

 غرابء بثلثه، وله أقرابء ُأعطي الغرابء ثلَث الثلث ورُدَّ الباقي على األقرابء.
قال الطربي: وُحكي عن طاووس أنَّ مجيع ذلك يُنتزع من املُوصى هلم ويُدفع لقرابته؛ ألنَّ آية 

 م حمكمة.البقرة عنده

)1/358( 

 

قال أبو جعفر النَّحَّاس: فالواجب أن ال يقال َأ�ا منسوخة؛ ألنَّ حكمها ليس مناٍف حكَم ما 
ُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت}: فرض هللا جلَّ وعزَّ من الفرائض، فوجب أن يكون: {ُكِتَب َعَليْ 

َياُم} [ا180[البقرة:  : {ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ  ].183لبقرة: ]، كقوله جلَّ وعزَّ
: {ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت} هذا  وقال أبو إسحاق الزجَّاج يف قوله جلَّ وعزَّ

 ليت يف النساء، وهذا ُجممع عليه.الفرض إبمجاع نسخته آ�ت املواريث ا



، وهذا القول وقال قوم: إنَّ املنسوخ من هذا ما نسخته املواريث، وأمَّا الوصية يف الثلث ابقٍ 
 /ب]22ليس بشيء؛ ألنَّ [
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إمجاع املسلمني أنَّ ثلث الرَّجل له، إن شاء أن يوصي فيه بشيء فله، وإن ترك ذلك فجائز، 

 ُكِتَب َعَلْيُكُم} {اْلَوِصيَُّة} منسوخة إبمجاع كما وصفنا.واآلية يف قوله: {
هدي، حدَّثنا سفيان، عن َجْهَضم، عن عبد هللا وقال الطربي: حدَّثنا حممد بن بشار، حدَّثنا ابن م

ًرا اْلَوِصيَُّة} قال: نسختها آية  بن بدر، قال: مسعت ابن عمر يقول يف قوله: {ِإْن تـََرَك َخيـْ
 ابن بشار: قال ابن مهدي: فسألت جهضًما عنه فلم حيفظه. انتهى.املواريث. قال 

يان به عنه ال يؤثِّر يف صحَّته، إذا كان هذا إسناد صحيح، وعدم حفظ َجْهَضم له بعد حتديث سف
 الرَّاوي َحِفَظ، ال سيَّما مثل سفيان.

قال: » اسخ واملنسوخالنَّ «وملا ذكر أبو احلسن ابن احلصَّار حديث ابن عبَّاس وابن عمر يف كتابه 
ا هو نقل وتصريح ابلنَّسخ، وليس برأي وال اجتهاد.  هذا إمنَّ

َمن «بن ماجه، عن جابر، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وكأنَّ ابن حزم أضرب عما رواه ا
، ومن روايِة ُدُرسِت بن »َلهُ َماَت َعَلى َوِصيٍَّة َماَت َعَلى َسِبيٍل َوُسنٍَّة َوتـًُقى َوَشَهاَدٍة، َوَماَت َمْغُفورًا 

 لضعفهما.» اْلَمْحُرْوُم َمْن ُحرَِم َوِصيـََّتهُ «ز�د، عن يزيد الرَّقاشي، عن أنس، يرفعه: 
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وقال أبو ثور: ليست الوصيَّة واجبة إال على رجل عليه دين، أو عنده مال لقوم؛ ألنَّ هللا جلَّ 
 ب عليه أن يوصي.وعزَّ فرض أداء األمانة، فمن ال حق عليه وال أمانة فليس بواج

ا، وإذا ُأطلق يف الشَّرع فاملراد به وقوله: (َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم) احلقُّ يف اللُّغة هو الثَّابت مطلقً 
ثبوت احلق فيه، مثَّ احلكم الثَّابت يف الشَّرع قد يكون واجًبا، وقد يكون مندواًب، وقد يكون 

كنَّ إطالق احلقِّ على املباح قلَّما يقع يف الشريعة، مباًحا، إذ كلُّ واحد منها اثبت وموجود فيه، ل
ا يُؤخذ منه مبعىن الواجب والنَّ   دب.وإمنَّ

قال القرطيب: فإن اقرتن به (على) أو ما يف معناها ظهر فيه قصد الوجوب، وإن مل يقرتن به ذلك  
مسُّك به على كان حمتمًال لألمرين، كما جاء يف هذا احلديث، وعلى هذا فال حجَّة لداود يف التَّ 

ظهوره قابلناه مبا قاله بعض  وجوب الوصيَّة؛ ألنَّه مل يقرتن به قرينة ُتزيُل إمجاَله، فإن أىب إال دعوى
، أنَّه قد اقرتن به ما يدل على النَّدب، وهو تعليقها [  /أ]23أصحابنا يف هذا احلقِّ
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و أ�َّ سلمنا أنَّ ظاهره للوجوب، نقول مبوجبه على اإلرادة، فإقرار مثل هذا يقوي إرادة النَّدب، ول
 كما قال أبو ثور.  فيمن كان عليه حقوق خياف ضياعها، أو له حقوق

 وقال العالمة القشريي: والرتَّخيص يف اللَّيلتني أو الثَّالث رفٌع للحرج والُعسر.
 لوصاة به.وقال ابن اجلوزي: أراد ان املوصي يتأمَّل ويقدِّم يف هذه الليايل ما يريد ا

ْروزي، فإنَّ الكتاب يكفي من غري ويف قوله: (ِإالَّ َوَوِصيـَُّتُه َمْكتُـْوبٌَة ِعْنَدُه) قال به حممد بن نصر املَ 
 إشهاد، على ظاهر احلديث من غري ز�دة، ولوال أنَّ ذلك كان ملا كان لذكره فائدة.

الكتابة، بل ال يُعمل هبا وال يُنتفع إال  قال النَّووي: يريد: أشهَد عليه هبا، ال أنه يقتصر على جمرَّد
 إذا كانت إبشهاد، وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور.
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قال القرطيب: ذَكَر الكتاب مبالغًة يف ز�دة االستيثاق، فلو كتبها ومل ُيشهد هبا فلم خيتلف قول 
 يلزمه تنفيذه. -ملن ال يـُتَّهم عليه  -مالك: أنه ال يُعمل هبا إال فيما يكون فيها من إقرار حبق 

: ودخول حديث عمرو بن احلارث:  َنارًا َوَال ِدْرَمهًا ِإالَّ َأْرًضا  َما تـََرَك ِعْندَ «قال ابن املنريِّ َمْوتِِه ِديـْ
يف الباب؛ الحتمال أن تكون الصدقة موصى هبا، فلهذا أدخلها البخاري يف هذه » َجَعَلَها َصَدَقةً 

مجة.  الرتَّ
 ال ابن التني: تصدَّق هبا يف صحَّته، وَأْخَرب ابحلكم بعد وفاته، وهي فدك، واليت خبيرب.وق

 ِبِكَتاِب ِهللا) أي ابلعمل به. وقول عائشة: (اْخنََنَث) يعين: انثىن. وقوله: (َأْوَصىْ 
يعة من األحاديث الباطلة املكذوبة على وصية النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي  وقد أكثر الشِّ

ابخلالفة، وقد أكَذبـَُهم عليٌّ بقوله: والذي فلق احلبَّة وبرأ النَّسمة ما عند� إال كتاب هللا وما يف 
 ذه الصَّحيفة.ه

 اَبٌب: َال َوِصيََّة ِلَواِرثٍ 
هذا اللفظ حديث رواه الرتمذي من حديث ِإْمسَاِعيَل ْبِن َعيَّاٍش، حدَّثنا ُشَرْحِبيُل ْبُن ُمْسِلٍم 

ْعُت َرُسوَل ِهللا صلى هللا عليه وسلميَـُقوُل ِيف ُخطْ اخلَْوَالِينُّ  َبِتِه َعاَم ، َعْن َأِيب ُأَماَمَة الَباِهِليِّ قَاَل: مسَِ
وقال: هذا ». ِإنَّ اهللََّ جلَّ وعزَّ َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، َفَال َوِصيََّة ِلَواِرثٍ «َحجَِّة الَوَداِع: 

حيح. فإن صحَّت فكأنه اعتمد رواية إمساعيل بن عيَّاش عن حديث حسن، ويف نسخة: ص
 /ب]23الشَّاميِّني [
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 وصحَّحها.



ديث َشهر بن َحوَشب، عن عبد الرمحن بن غنم، عن عمر بن خارجة مثله، وقال: حسن ومن ح
 صحيح.

ن َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر، وعند ابن ماجه: حدَّثنا ِهَشاُم ْبِن َعمَّاٍر، َعن ُحمَمَُّد ْبُن ُشَعْيِب، ع
 وعند الدَّارقطين عن جابر مثله، وقال: الصواب مرسل.َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب َسِعيٍد، َعْن أََنٍس. مثله. 
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ومن حديث حجَّاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال رسول هللا صلى هللا عليه 
ُزْوا فَِإْن َأَجا«زاد ابن حزم من طريق مرسلة: ». ثَةُ َال َجتُوُز اْلَوِصيَُّة ِلَواِرْث ِإالَّ َأْن َيَشاَء اْلَورَ «وسلم: 

 ».فـََلْيَس َهلُْم َأْن يـَْرِجُعْوا
َراِث، «وعن َعْمرو بن ُشعيب، عن أبيه، عن جدِّه، يرفعه:  َبُه ِمن اِمليـْ ِإنَّ َهللا َقَسَم ِلُكلِّ ِإْنَساٍن َنِصيـْ

 »ِمبِىنً  َفَال َجيُوُز ِلَواِرٍث ِإالَّ ِمَن الثُِّلَث، َوَذِلكَ 
حممَّد، عن أبيه: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ومن حديث َأاَبن بن َتغلب، عن جعفر بن 

وعند ابن أيب َشيبة من حديث أيب إسحاق، عن احلارث، ». َال َوِصيََّة ِلَواِرٍث، َوَال ِإقْـَراَر ِبَدْينٍ «
 ».لَْيَس ِلَواِرٍث َوِصيَّة«عن علي: 

ثـََنا  - 2747 ِن َأِيب جنَِيٍح، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف، َعْن َوْرقَاَء، َعِن ابْ َحدَّ
، َفَجَعَل لِلذََّكِر «قَاَل:  َكاَن املَاُل لِْلَوَلِد، وََكاَنِت الَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن، فـََنَسَخ ُهللا ِمْن َذِلَك َما َأَحبَّ

ثـَيَـ  ُهَما السُُّدَس، َوَجَعَل ِلْلَمْرَأِة الثُُّمَن َأَو الرُّبَُع، ْنيِ، َوَجَعَل ِلْألَبـََوْيِن ِلُكلِّ َواِحٍد مِ ِمْثَل َحظِّ األُنـْ نـْ
 ]2747¦[خ». َوِللزَّْوِج الشَّْطَر َأَو الرُّبُعَ 

 حممد بن يوسف هذا هو الِفْر�يب، بيَّنه أبو نعيم احلافظ.
م من: لَوصاة والَوصاية والِوصايُة، ابلفتح والكسر، االسالبن ُعديس: الوصيَّة وا» الباهر«يف 

 أوصى الرجل وصاة.
 وقال ابن بطَّال: أمجع العلماء على أنَّ الوصيَّة لوارث ال جتوز.
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ا تبطل الوصيَّة للوارث يف قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة،  وقال املُنذري: إمنَّ
 أنَّ الوصيَّة للوارث فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزَّ�دة على الثُّلث، وذهب بعضهم إىل

شَّرع، قالوا: فلو جوَّز�ها ال جتوز حباٍل، وإن أجازها سائر الورثة؛ ألنَّ املنع فيها إمنَّا هو حقُّ ال



 لكنا قد استعملنا احلكم املنسوخ، وذلك غري جائز، وهذا قول أهل الظَّاهر.
إال أن يبتِدئ الورثة  قال أبو عمر: وهو قول عبد الرمحن بن كيسان واملزين. قال ابن حزم:

 /أ]24[
 %44ص  4%ج 

 هبة لذلك من عند أنفسهم.
د موته، وعن مالك: ال رجوع هلم، إالَّ أن يكونوا يف كفالته وقال أبو حنيفة: هلم أن يرجعوا بع

 فريجعوا.
حديث الصَّدقة عند املوت تقدَّم يف الزَّكاة، وسفيان املذكور فيه زعم أبو نعيم أنَّه الثَّوري، 

 ديث املنافق تقدَّم يف اإلميان.وح
 ]12هِبَا َأْو َدْيٍن}: [النساء: اَبُب أَتِويُل َقوِلِه تـََعاَىل: {ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن 

 ».َأنَّ النَِّيبَّ صلى هللا عليه وسلمَقَضى اِبلدَّْيِن قـَْبَل الَوِصيَّةِ «َويُْذَكُر 
: هذا التعليق رواه الرتمذي من حديث َأيب إسح قضى حممد صلى هللا «اَق، عن احلارِث، عن عليٍّ

احلديث. وقال: ال نعرفه ». ؤون الوصيَة قبل الدَّْينعليه وسلم أنَّ الدَّيَن قَبَل الَوصيَّة، وأنتم تقر 
 إال من حديث أيب إسحاق، عن احلارث، وقد تكلم بعض أهل العلم يف احلارث.

] 1] وَأَداُء [58ُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا األَماَ�ِت ِإَىل َأْهِلَها} [النَِّساِء: قال البخاري: َوقـَْوِلِه: {ِإنَّ اهللََّ �َْ 
 َأَحقُّ ِمْن َتَطوُِّع الَوِصيَِّة. اَألَمانَةِ 

نزلت هذه اآلية الكرمية يف عثمان بن طلحة، قبض النيب صلى هللا عليه وسلم مفتاح الكعبة، 
ه اآلية، فدفع إليه املفتاح، ذكره الواحدي يف فدخل الكعبة يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذ

 عن جماهد.» األسباب«
 ».َال يُوِصي الَعْبُد ِإالَّ إبِِْذِن َأْهِلهِ «اٍس: قال البخاري: َوقَاَل اْبُن َعبَّ 
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هذا التعليق رواه ابن أيب شيبة عن أيب األحوص، عن شبيب بن َغْرَقَدة، عن جندب، قال: سأل 
 عباس: أيوصي العبُد؟ قال: ال، إال إبذن أهله.طهماُن ابَن 

 ».الَعْبُد رَاٍع ِيف َماِل َسيِِّدهِ «خاري: َوقَاَل النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم: قال الب
هذا التعليق تقدم عنده مسنًدا يف كتاب الصالة من حديث ابن عمر، وحديُث حكيٍم تقدَّم يف 

 ن وجهني:الزكاة ودخوله هنا _ قال ابن املنري _ م
ا السُّفلى تنفريًا عن قبوهلا، ومل يَرِد مثل هذا ِيف األول: زهَّده يف قبول العطية وجعل يَد آخذه



تعاطي الدَّين. فاحلاصل َأنَّ قابَض الوِصيَّة يُده السُّْفلى. وقابَض الدَّْين اْسِتيَفاء حلقه، ِإمَّا َأن تكون 
ل، َوِإمَّا تحقق تـَْقِدمي الدَّْين على َأن تكون َيده السُّْفلى. َهَذا أقلُّ َحالَتَـْيه، ف َيده اْلعليا؛ ِألَنَُّه املتفضِّ

 اْلَوِصيَّة بذلك.
 /ب]24واآلخُر ذكره اْلُمهلب، َوُهَو َأنَّ عمر اْجتهد َأن يُوفَيه َحقَّه ِيف [

 %45ص  4%ج 
ٌه ابلدَّْين لكونه َحقًّا يف بَيت املَال، َواَبلغ ِيف خالصه من ُعهدته. وهذا ليس َديـًْنا، ولكن فيه َشبَ 

 اجلُملة.
: والَوْجه األول أقوى يف َمقُصود الُبخاِري.قال ابن املن  ريِّ

فوجه دخوله هنا أنَّه ملَّا كان العبد مسرتعًى يف مال سيِّده » الَعْبُد رَاعٍ «قال املهلب: وأما حديث: 
جتز وصيُة العبِد بغري إذن سيِّده، كقول ابن صحَّ أنَّ املال للسَّيِّد، وأنَّ العبد ال ملك له فيه، فلم 

وأشبه يف هذا املعىن املُوِصي الذي عليه الدَّين، فلم تنفذ وصيـَُّته إال بعد قضاء دينه؛ ألنَّ عبَّاس، 
ا هو لصاحب الدَّْين، ومسرتعًى فيه، ومسؤوٌل عن رعيَّته، فلم َجيُز له تفويته  املال الذي بيده إمنَّ

كما أنَّ العبد مسرتعًى يف مال   أو غريها، إالَّ أن يبقى منه بعد أداء الدَّْين بقية،على ربِّه بوصيَّة 
 سيِّده، وال جيوز له تفويته إالَّ إبذنه، فاتَّفقا يف احلكم؛ التِّفاقهما يف املعىن.
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مجة؛ ألنه ملا تعارض يف مال : حديث العبد أصل يندرج حتته مقصود الرتَّ ه حقُّه وحقُّ قال ابن املنريِّ
عبد مسؤوًال عنه مؤاخًذا حبفظه، وكذلك حقُّ الدَّين السَّيِّد ُقدِّم األقوى وهو حقُّ السَّيِّد، وُجعل ال

 ملَّا عارضه حقُّ الوصيَّة، والدَّين واجب والوصيَّة تطوُّع، وجب تقدميه.
 وقال البخاري يف:

 اَألقَاِرُب؟ اَبِب ِإَذا َوَقَف َأْو َأْوَصى ِألَقَارِبِِه. َوَمنِ 
،  َوقَاَل ِإْمسَاِعيُل بُن جعَفَر: َأْخبَـَرِين  - 2758 ، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِداهللَِّ َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َعْبِد اهللَِّ

 ]2758¦قال: َال َأْعَلُمُه ِإالَّ َعْن أََنٍس. [خ
بن اثبت الطَّْرقي يف كتاب فذكر حديث بئر َحا املتقدِّم يف كتاب الزَّكاة، فزعم أبو العباس أمحد 

عن احلسن بن  -يعين البخاري  -نَّه أخرجه حممد أ» اللوامع يف اجلمع بني الصحاح واجلوامع«
 َشوكر، عن إمساعيل بن جعفر.

 عن مهَّام بن حيىي، عن إسحاق بن عبد هللا.» مسنده«وأخرجه أبو داود الطيالسي يف 
 وقول البخاري:



 ]214نـََزَلت: {َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اَألقْـَرِبَني} [الشعراء:  وقَاَل ابُن عبَّاٍس: َلمَّا
 جه مسنًدا يف كتاب الفضائل والتفسري.خرَّ 

 ».َصَعَد َعَلى الصََّفا«وعند مسلم: 
 ».َخَرَج ِإىل الَبْطَحاِء، َوَصَعَد اجلََبَل فـََناَدى: َ� َصَباَحاه«ويف لفظ: 

ِمذي:   ».َباَحاهُ ِذنـَْيِه، َورََفَع َصوتَه فـََقاَل: َ� َبِين َعبِد َمَناف، َ� صَ َوضَع اْصبَـَعه ِيف أُ «وعن الرتِّ
 مث ذكر البخاري يف:

 اَبِب: َهْل َيْدُخُل النَِّساُء َوالَوَلُد ِيف اَألقَاِرِب؟
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 عزَّ /أ] حديث أيب هريرة: قَاَم َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم ِحَني أَنـَْزَل اهللَُّ 25[ - 2753
َأْو َكِلَمًة َحنَْوَها  -َ� َمْعَشَر قـَُرْيٍش «]، فَقاَل: 214شَُّعَراْء: وجلَّ: {َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اَألقْـَرِبَني} [ال

ًئا، َ� َعبَّاُس ْبَن َعْبِد املُطَِّلِب الَ ُأْغِين َعْنكَ  - ِمَن اهللَِّ  اْشتَـُروا أَنـُْفَسُكْم، الَ ُأْغِين َعْنُكْم ِمَن اهللَِّ َشيـْ
ًئا، َوَ� َصِفيَُّة بِْنَت َعْبِد املُ  ًئا، َوَ� فَاِطَمُة بِْنَت ُحمَمٍَّد َسِليِين َما َشيـْ طَِّلِب َال ُأْغِين َعْنِك ِمَن اهللَِّ َشيـْ

ًئا  ]2753¦[خ». ِشْئِت ِمْن َماِيل َال ُأْغِين َعْنِك ِمَن اهللَِّ َشيـْ
، ابِن عباس مرسالن؛ ألنَّ اآلية نزلت مبكة شرَّفها هللا تعاىلقال اإلمساعيلي: حديث أيب هريرَة و 

 وابن عبَّاس كان صغريًا، وأبو هريرة إمنَّا أسلم ابملدينة. انتهى.
ميكن أن يكو� مسعا ذلك من سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو من صحايب آخر، وهللا 

 أعلم.
قاربه فإنَّ ذلك يكون لألقرب فاألقرب من كلِّ ذي ذهب أبو حنيفة إىل أنَّه إذا وقف أو أوصى أل

ويكون لالثنني فصاعًدا، قال: ألنَّ أاب طلحة أعطى حسان وأبيًّا لقرهبما إليه، ومل يعط  حمرٍم منه،
 ألنس شيًئا.

والوصيَّة عنده: متليك يتعلَّق ابملوت، فإذا اسُتِحقَّ ابلقرب كان األقرب فاألقرب أوىل، كاملرياث، 
ة؛ ألنَّ املقصود هبا اآلدمي، فإذا لو سوَّينا فيه بني القريب والبعيد أدَّى إىل إبطال الوصيَّ  وأل�َّ 

اشرتك فيها من ال ُحيصى دخل الغينُّ والفقري إىل آدم صلوات هللا عليه وسالمه؛ ألنَّه ليس أب 
 يُنسب إليه ابلقرابة أبوىل من أب.

)1/366( 

 



قوله: من كل ذي رحم حمرم منه، أبنَّ يف بعض طرق حديث  والوصيَّة والوقف سواء، ودليله من
لة، فاختصَّ بذي ، قا»َفَجَعَلَها أَبـُْو َطْلَحَة َعَلْى َذِوْي َرِمحِه«أيب طلحة  ل: ألنَّ املقصود هبا الصِّ

لة من ذي الرَّحم غري احمل  رَّم.الرَّحم احملرَّم كالنَّفقة، وإجياب العتق، وذو الرَّحم احملرَّم أوىل ابلصِّ
واالستدالل من حديث أيب طلحة على االثنني ألنَّه لو اكُتفي ابلواحد ألعطى حسان وحده دون 

ن ُأيب، فلمَّا كان املعترب يف َذِلَك االثنني أعطامها، وإن كا� ليسا متساويني يف ُأيب؛ ألنَّه أقرب إليه م
ه ُسهيلة بنت األسود ابن حرام، الدَّرجة، مع قول السُّهيلي: كان ُأيب ابن عمِة أيب طلحة، أمُّ 

مع، وأقلُّ بلفظ اجل» َأقَارِِبك«، ويف رواية: »اْألَقْـَرِبْني «واستدلَّ بقوله صلى هللا عليه وسلم يف 
 اجلمع يف املواريث اثنان.

 /ب]25وعند أيب يوسف وحممَّد: لو وقف أو أوصى ألقاربه، يكون [
 الم، وال يدخل يف ذلك الولد وال الوالدان.ذلك لكلِّ من ينتسب إليه، إىل أقصى أب يف اإلس

َتِفُع الَواِقُف ِبَوْقِفِه؟  اَبٌب: َهْل يـَنـْ
ُرُه.» ُجَناَح َعَلى َمْن َولَِيُه َأْن �َُْكلَ الَ «َوَقْد اْشتَـَرَط ُعَمُر:   َوَقْد يَِلي الَواِقُف َوَغيـْ

 هذا الذي ذكره تقدَّم من عنده مسنًدا.
 قال البخاري:

ُرُه، َوِإْن ملَْ (وََكَذِلَك   َتِفُع َغيـْ َتِفَع هِبَا َكَما يـَنـْ ، فـََلُه َأْن يـَنـْ ًئا هلِلَِّ  َيْشَرتِْط). ُكلُّ َمْن َجَعَل َبَدنًَة َأْو َشيـْ
 وذكر حديث أيب هريرة املتقدم يف كتاب احلج.

، ]: رََأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رَُجًال َيُسوُق َبَدنَةً 1وكذا حديث أنس [ - 2754
َها«فـََقاَل:  ، ِإنـََّها َبَدنٌَة، فَقاَل ِيف الثَّالَِثِة َأْو ِيف الرَّابِ »ارَْكبـْ َها َويـَْلكَ «َعِة: ، فـََقاَل: َ� َرُسوَل اهللَِّ ». ارَْكبـْ

 ]2754¦[خ
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، وقطعه عن ملكه،  قال ابن بطال: ال جيوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ ألنه أخرجه هلل جلَّ وعزَّ
لى هللا عليه وسلم عن ذلك، اُعه بشيٍء منه رجوٌع يف صدقته، وقد �ى سيد� رسول هللا صوانتف

ا جيوز له االنتفاع به إن شرط ذلك يف الوقف، أو أن يفتقر املُحِبُس أو ورثُته فيجوز هلم  وإمنَّ
 األكل منه.

فأنفذ ذلك يف وجوهه  قال ابن الَقصَّار: من حبس دارًا أو سالًحا أو عبًدا يف سبيل هللا جلَّ وعزَّ 
 لنَّاس، فإن كان من حاجة فال أبس.زماً�، مثَّ أراد أن ينتفع به مع ا

وعن مالك: من حبس أصال جتري غلته على املساكني، فإنَّ ولده يُعطون منه إذا افتَـَقروا، وكانوا 



م ال يُعطون مجيع الغلَّة خمافة أن يندرس احلبس، ويكتب على الوِْلد   يوم مات أغنياء، غري أ�َّ
م إَمنا يُعطون منه ما ُأعطوا على   املسكنة، وليس على حق هلم فيه دون املساكني.كتاب أ�َّ

واختلفوا إذا أوصى بشيء للمساكني، فقال مطرف: أرى أن يُعطوا من ذلك على املسكنة وهم 
 أوىل من األابعد.

وا منه، وإن كانوا مساكني مل يُعطوا وقال ابن املاجشون: إن كانوا يوم أوصى أغنياء مث افتقروا ُأعطُ 
 يعرف حاجتهم، فكأنه أزاحهم عنه. منه؛ ألنَّه أوصى وهو

وقال ابن القاسم: ال يعطوا منه شيًئا، مساكني كانوا أو أغنياء يوم أوصى. قال: وقول مطرف 
 أشبه.

 /أ]26وقال الدَّاودي: ِذْكر البخاري [
 %48ص  4%ج 

�كل ألنَّ عمر أخرجها عن يده ووليها غريُه، فجعل ملن وليها أن الشرتاط عمر ال حجَّة له فيه؛ 
فإذا انتفع ببعض » اْلَعاِئُد ِيف ِهَبِتهِ «على شرطه، ولو اعترب هذا بقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 صدقته فقد عاد فيها، وإن اشرتط يف أصل عطيته أن ينتفع به فلم خترج عطيته عن يده.
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: وجه املطابقة فيه أنَّ املخاطب يدخل يف خطابه، وهو أصل خمتلف فيه، ومالك وقال ابن املنري
لقرينة عرفيَّة، كما إذا أوصى  يف مثل هذا حيكم ابلعرف حىتَّ خيرج غري املخاطب أيًضا من العموم

يعين: -مبال للمساكني وله أوالد، فلم يقسم حىتَّ افتقروا، ففيه قول ابن القاسم ومطرف 
 ْيِن قبُل.املَْذُكورَ 

: حيتمل أنَّه ملا ترك رخصة سائغة له يف الشَّرع وأمر بذلك مرات خاف أن يقع  وقال ابن املنريِّ
 فيما يستحقه من مكروه.

ودي: وليس فيها أيًضا حجَّة ملا بوَّب له؛ ألنَّ مهديها إمنا جعلها هلل جلَّ وعزَّ إذا بلغت قال الدَّا
ا إذا  حمَِلَّها، وأبقى ِملكه عليها، مع م ا عليه فيها من اخلدمة من السَّْوق والَعلف، أال ترى أ�َّ

 عليه وسلم بركوهبا ملشقَّة كانت واجبة أنَّ عليه بدهلا إن ُعطبت قبل حمَِلِّها؟ وإمنَّا أمره صلى هللا
 السَّفر، وألنَّه مل ير له مركًبا غريها.

 يف حبسه أن يليه هو مل َجيُز. قال ابن بطَّال: ذكر ابن املوَّاز عن مالك أنَّه إن اشرتط
وعن ابن عبد احلكم: قال مالك: إن جعل الواقُف الوقَف بيد غريه، حيوزه، وجيمع غلَّته ويدفعها 

 يلي تفريقه، وعلى ذلك حبس، أنَّ ذلك جائز.إىل الذي حبسه 



ا لقيامه وقال ابن كنانة: من حبس �قته يف سبيل هللا فال ينتفع بشيٍء منها، وله أن ينتفع بلبنه
 عليها.

فمن أجاز للواقف أن يليه فإمنَّا جيوِّز له األكل منه بسبب واليته عليه، كما �كل الوصيُّ من مال 
اليته وعمله، وإىل هذا املعىن أشار البخاري يف هذا الباب، ومل جيُِز يتيمه ابملعروف من أجل و 

 ته، فيكون ذلك رجوًعا فيه.مالك للواقف أن يلي وقفه؛ قطًعا للذَّريعة إىل االنفراد بغلَّ 
 واختلف يف الوقف إذا مل ُخيرجه الواقف من يده إىل أن مات:

 ول أيب يوسف واإلمام الشَّافعي.فقالت طائفة: يصحُّ الوقف وال يفتقر إىل قبض، وهو ق
وقالت طائفة: ال يصحُّ الوقف حىت خيرَجه عن يده ويقبَضه غريُه، وهذا قول ابن أيب ليلى، 

 حممد بن احلسن.ومالك، و 
 /ب]26قال: وحجة األوَّلني: أبنَّ [
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عمر وعلًيا وفاطمة رضي هللا عنهم أوقفوا أوقافًا، وأمسكوها أبيديهم، وكانوا يصرفون االنتفاع 

 منها يف وجوه الصدقة، فلم يبطل.
الِعتاق، ينفذ ابلقول؛  يًضا بقوله: وأيًضا أفعال العبادات على ضروب؛ فمنهاواحتج الطَّحاوي أ

ا يزول ملك مواله عنه إىل هللا جلَّ وعال، ومنها اهلبات والصَّدقات، وال تنفذ ابلقول  ألنَّ العبد إمنَّ
 َحىتَّ يكون معها القبض من الذي َمَلَكها.

فنعطَفه عليها، فرأينا الرَّجل إذا وقف أرضه أو فأرد� أن ننظر حكم األوقاف أبيِّها هي أشبُه 
ه، فإمنَّا ملك الذي أوقفها عليه منافعها، ومل ميلك من رقبتها شيًئا، إمنَّا أخرجها من ملك نفسه دار 

، فكما كان ذلك ال  ، فثبت أنَّ نظري ذلك ما أخرجه من ملكه إىل هللا جلَّ وعزَّ إىل هللا جلَّ وعزَّ
ل، وأيًضا فإنَّ القبض ع القول، كذلك الوقف ال ُحيتاج فيه إىل قبض مع القو ُحيتاج فيه إىل قبض م

ه وغُري قبضه سواء، فثبت قول  ا كان القابض يقبض ما مل ميلك ابلوقف، فقبُضه إ�َّ لو أوجبناه فإمنَّ
 أيب يوسف. انتهى.

هِ فـََقَسَمَها أبو طَْلَحَة ِيف َأقَ «وإىل هذا ذهب البخاري، مستدالًّ من قوله:  وأنَّ ». ارِِبِه َوَبِين َعمِّ
يد أيب طلحة، وحجَُّة من جعل القبض شرطًا يف صحة الوقف إمجاع أئمَّة الوقف مل خيرج من 

 الفتوى على أنَّه ال تنفذ اهلبات والصَّدقات ابلقول حىتَّ يقبضها الذي ملكها.
، »ْو ُكْنِت ُحْزتِْيِه َلَكاَن َلكِ َولَ «أال ترى أنَّ أاب بكر قال يف مرضه البنته عائشة رضي هللا عنها: 



 وقد تقدَّم.
قول النيب صلى هللا عليه وسلم أليب طلحة: (َأَرْى َأْن َجتَْعَلَها ِيف اَألقْـَرِبْنيَ) ال حجَّة فيه ملن أجاز و 

الوقف، وإن مل خيرج عن يد الذي أوقفه؛ ألنَّه ليس يف احلديث أنَّ أاب طلحة مل ُخيرج الوقَف عن 
ه) لساغ ذلك، ومل يكن من استدلَّ أبنه مل ُخيرجها استدل: (فـََقَسَمَها أَبـُْو َطْلَحَة ِيفْ َأقَارِبِ يده، ولو 

 عن يده أوىل منه ابلتَّأويل.
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واختلفوا إذا قال: هذه الدار، أو هذه الضَّيعة وقف، ومل يذكر وجًها ُتصرُف فيه، فعند مالك أنَّه 
ين متيم ممن ر بعدهم الفقراء، أو بيصحُّ الوقف، وكذلك لو قال: على أوالدي وأوالدهم، ومل يذك

مل ينقطع نسلهم، فإنَّه يصحُّ الوقف، ويرجع ذلك إىل الفقراء َعَصَبًة، فإن مل يكونوا فقراء فإىل 
 /أ]27املسلمني، وبه قال أبو يوسف وحممد، وهو أحد قويل الشافعي، والقول [
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 الثَّاين: أنَّه ال يصحُّ الوقف.

َر على من يكون الوقف؛ ألنَّ هللا تعاىل قد بنيَّ أصناف  حاجة بنا إىل أن يذكقال املُهلَّب: وال
 الَّذين جتب هلم الصَّدقات يف كتابه العزيز.

 وذكر البخاري يف:
ْ ِلَمْن َذِلكَ 1اَبِب ِإَذا قَاَل: َأْرِضي َأْو ُبْسَتاِين َصَدَقٌة [  ] َعْن ُأمِّي فـَُهَو َجائٌِز، َوِإْن َملْ يـُبَـنيِّ

َع عن ُحمَمَُّد بْ  - 2756 ثـََنا َخمَْلُد ْبُن يَزِيَد، أَنبأ اْبُن ُجَرْيٍج، قَاَل: َأْخبَـَرِين يـَْعَلى، مسَِ ُن َسَالٍم، َحدَّ
، ِإنَّ  َبَأَ� اْبُن َعبَّاٍس: َأنَّ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة تـُُوفَِّيْت ُأمُُّه، فـََقاَل: َ� َرُسوَل اهللَِّ تـُُوفَِّيْت ُأمِّي ِعْكرَِمَة: أَنـْ

َها؟ قَاَل: َوَأَ� غَ  َفُعَها َشْيٌء ِإْن َتَصدَّْقُت ِبِه َعنـْ َها، أَيـَنـْ ، قَاَل: فَِإّينِ ُأْشِهُدَك َأنَّ »نـََعمْ «اِئٌب َعنـْ
َها. [خ  ]2756¦َحاِئِطَي اِملْخَراَف َصَدَقٌة َعَليـْ

يء على اريِّ هذا َمحٌْل للشَّ وأعاد ذكره يف ابب اإلشهاد يف الوقف، وزعم الدَّاوديُّ أنَّ قول البخ
ها ابنه، وأنَّ أاب طلحة دفعها إىل حسان،  ضدِّه ومتثيُله بغري جنسه؛ ألنَّه هو يروي أنَّ عمر والَّ

 ] عن وجهه.2]: هذا حتكُّم، ودفع الظاهر [1ويقول [
: قال بعضهم: أراد البخاريُّ أنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم أخرج ع ن أيب طلحة قال ابن املنريِّ

 قوله: (ِهَي َصَدقٌَة). وهذا كقول مالك: إنَّ الصَّدقة تلزم ابلقول، وتتمُّ ابلقبض. ملَكه بنفس
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وأمَّا (يـَْعَلى) فذكر اإلمساعيلي، وابن نعيم، واحلُميديُّ أنَّه يـَْعَلى بُن ُمْسِلم، وزعم الطَّْرقي أنَّه ابن 
 حكيم، وكأنه غري جيِّد.

 ه شيوخنا إىل ابن سالم.ل اجليَّاين: نسبو (ُحمَمٌَّد) قا
 وذكر البخاري يف:

 اَبِب ِإَذا َتَصدََّق، َأْو َأْوَقَف بـَْعَض َماِلِه، َأْو بـَْعَض رَِقيِقِه، َأْو َدَوابِِّه، فـَُهَو َجائِزٌ 
 

َبِيت ِإنَّ ِمْن تـَوْ «حديث َكْعِب ْبِن َماِلٍك يف ختلُّفه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  - 2757
، َوِإَىل َرُسوِلِه. قَاَل: َأْن َأخنَْ  َأْمِسْك َعَلْيَك بـَْعَض َماِلَك فـَُهَو «ِلَع ِمْن َماِيل َصَدقًَة ِإَىل اهللَِّ جلَّ وعزَّ

ٌر َلكَ   ]2757¦[خ». َخيـْ
أنَّه ورد يف بعض األخبار أنَّ النَّيبَّ صلى هللا » شرح العمدة«وذكر شيخنا العالمة القشريي يف 

 ».ْمِسْك َعَلْيَك ثـُُلَث َماِلكْ أَ «وسلم قال له:  عليه
قال ابن بطَّال: اتَّفق مالك، والشَّافعي، والكوفيُّون، وأكثر العلماء أنَّه جيوز للصَّحيح أن يتصدَّق 

م استحبُّوا أن يُبقَي لنفسه ما يعيش به؛ خوفًا من احلاجة، وما يـُتَّقى  مباله كلِّه يف صحَّته، إال أ�َّ
ٌر َلكْ «ت الفقر؛ لقوله: من آفا فحضَّه صلى هللا عليه وسلم على األفضل. واستدلَّ » فـَُهَو َخيـْ

 /ب]27البخاريُّ أنَّه ملا جازت [
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؛ إذ املعىن واحد يف انتفاع  هتا للمساكني جاز ذلك يف الرَّقيق، والدَّوابِّ الصَّدقة ابلعقار َوَوْقِف غالَّ
هتا، وبقاء   أصوهلا.املساكني بغالَّ

اودي: مذهب مالك أنَّ من تصدَّق جبميع ماله جيوز له ذلك، إذا كانت له صناعة أو قال الدَّ 
 ِحرفة يعود هبا على نفسه وعياله، وإال فال ينبغي له ذلك.

 »:اْلِعْقد«أنشد ابن عبِد ربِّه يف 
ا يبَقى ِخالَفك ُمصلٌح أو ُمْفِسدٌ   اْسَعد مباِلَك يف احلياِة فإمنَّ

ُله يـَتَـَزيَّدُ عَت ملُْفِسٍد فإذا مجَ   مل تـُْغِنه وَأُخو الصََّالِح َقِليـْ
:  اَبُب قـَْوِل اهللَِّ جلَّ وعزَّ
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 ]8{َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكُني فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه} [النساء: 
ثـََنا أَبُو النـُّْعَماِن، - 2759 َعَوانََة، َعْن َأِيب ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، َعِن اْبِن  حدَّثنا أَبُو َحدَّ



ِإنَّ َ�ًسا يـَْزُعُموَن َأنَّ َهِذِه اآليََة ُنِسَخْت، َوَال َواهللَِّ َما ُنِسَخْت، َوَلِكنـََّها ِممَّا يتَـَهاَوَن «َعبَّاٍس، قَاَل: 
] َال يَِرُث، َفَذاَك الَِّذي يـَُقوُل 1ِذي يـَْرُزُق، َوَواٍل [ُث َوَذلَك الَّ النَّاُس، ُمهَا َوالَِياِن، َواٍل يَرِ 

 ]2759¦[خ». اِبْلَمْعُروِف، يـَُقوُل: َال َأْمِلُك َلَك َأْن ُأْعِطَيكَ 
هذا األثر مما تفرَّد به البخاري، وذكره يف التَّفسري من حديث عكرمة، اتبعه سعيد، عن ابن 

 ة وليست مبنسوخة.، قال: هي حمكمعباس. يعين: هذا بز�دة
ا حمكمة: عبد الرمحن بن أيب بكر، وأبو  يف تفسري أيب حممد بن أيب حامت: وممن قال بذلك وأ�َّ
العالية، واحلسن، وحممد بن سريين، والشَّْعيب، وسعيد بن جبري، وجماهد، ومكحول، والزُّهري، 

 والنََّخعي، وعطاء، وحيىي بن يـَْعمر
صَّبَّاح، حدَّثنا حجَّاُج، عن ابن ُجريج وعثماَن بِن َعطاٍء، عن عطاٍء، ا حممَّد بن القال: وفد حدَّثن

عن ابن عبَّاس يف قوله: {َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة} اآلية. نسختها آية املواريث، فجعل لكلِّ إنسان 
 نصيبه مما ترك، مما قلَّ منه أو كثر.

ًجا هذا هو ابن حممد، وذكر نسخها أيًضا بني أنَّ حجَّاأليب داود، فت» النَّاسخ«وروينا يف كتاب 
 عن سعيد بن املسيب، والضَّحَّاك.

قال ابن أيب حامت: وروي عن عكرمة، وأيب الشعثاء، وأيب صاحل، والقاسم بن حممد، وأيب مالك، 
 وعطاء اخلراساين، وزيد بن أسلم، وربيعة، ومقاتل حنو ذاك.

 ناس مرسل. انتهى.احلديث عند ال هذا» األطراف«وقال أبو مسعود يف 
كأنه يريد: مرسل صحايب، وليس جبيِّد، إمنَّا هو موقوف على صحايب، ال مرسل؛ ألنَّ اإلرسال ال 

 بد فيه من ذكر سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
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ة، وَسعيد : ُعبيدة، وُعرو -َوتـُُؤوَِّل قوله على الندب  -وزعم النَّحَّاس أنَّ الذين قالوا: إ�ا حمكمة 
ْعيب، وحيىي بن يـَْعمر، وهو مروي عن ابن بن ُجبري، وجماهد، وعطاء، والزُّهري، واحلسن، والشَّ 

 عبَّاس.
قال أبو جعفر: وهذا أحسن ما قيل يف اآلية، أن يكون على الندب والرتغيب يف فعل اخلري، 

 /أ]28وزعم بعض [
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ا منسوخة ال خيلو أمره من إحدى أهل النَّظر أنَّه ال جيوز أن يكون هنا نس خ؛ ألنَّ الذي يقول أ�َّ
 :جهتني



إمَّا أن تكون كانت نداًب مث ُنسخت، وهذا حمال؛ ألنَّ النَّدب إىل اخلري ال يُنسخ؛ ألنَّ نسخه: ال 
 تفعلوا اخلري، وهذا حمال.

ه كان إذا حضر وإمَّا أن تكون كانت واجبة فُنسخت، وهذا أيًضا ال يكون؛ ألنَّ قائله يقول: إنَّ 
] العصبة، فُنسخ ذلك ابلفرض، وهذا مل يُعرف قطُّ 2ا [أولوا الُقرىب واليتامى واملساكني، ومل يُعطو 

ا منسوخة، إال أن يبقى  يف جاهلية وال إسالم، وأيًضا فإنَّ اآلية إذا أثبتت فال يقال فيها إ�َّ
لموصي نفسه، وكذا قال ابن حكمها، على أنه قد ُروي عن ابن عباس أنه قال: هذا خماطبة ل

واليتامى واملساكني، واْسَتدلَّ على هذا أبنَّ بعده: {َوُقوُلْوا  زيد: قيل للموصي: أوِص لذوي القرىب
 ]، أي: إن مل توصوا هلم فقولوا هلم خريًا.5َهلُْم قـَْوًال َمْعُرْوفًا} [النَِّساء: 

 وهذا القول اختيار حممد بن جرير.
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غار، ووكيل الغائب: أن يـُْعُطوا حني »: لَّىاملُحَ «ويف  فرض على الورثة البالغني، وعلى وصيِّ الصِّ
احلاكم على ذلك إن أََبوا. وتال اآلية  القسمة ما طابت به أنفسهم مما ال ُجيحف ابلورثة، وجيربهم

اْلِقْسَمَة}  الكرمية، وذكر ما روي عن ابن عباس وأيب موسى: وقسم ِحلطَّان بقوله: {َوِإَذا َحَضرَ 
قال: وصحَّ أيًضا عن ُعروة، وابن مسعود، وابن ِسريين، ومحيد بن عبد الرَّمحن اِحلمريي، وحيىي 

والزُّهري، واحلسن، وأيب الَعالية، والعالء بن بدر، وسعيد بن ُجبري،  بن يـَْعمر، والشَّْعيب، والنََّخعي،
 وُجماهد، ورُوي عن عطاء، وهو قول أيب سليمان.

وي أ�ا ليست بواجبة عن ابن عباس، وسعيد بن املسيب، وأيب مالك، وزيد بن َأْسلم، قال: ور 
 وبه يقول أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.

 هل هذا القول حجة أصًال. انتهى.قال ابن حزم: وال نعلم أل
بعده إن أراد أصحاَب املذاهب فغري جيِّد؛ ألنَّه هو ذكر حجَّتهم، وإن كان أراد ابن عبَّاس، ومن 

 من التابعني، فليس بقول العاقلني.
وذكر ابن اجلوزي: أكثر املفسرين، قالوا: املراد أُبويل القرىب هنا: من ال يرث، وفسَّروا قوله: 

ْوُهم} فقال قوم: أعطوهم من املال، وقال آخرون: أطعموهم، وذلك على سبيل {فَارزُقُـ 
إن كان الورثة كبارًا تولَّوا إعطاءهم، وإن  االستحباب، وذهب قوم إىل أنَّ ذلك واجب يف املال، ف

 كانوا صغارًا توىل ذلك وليهم.
 /ب]28ال ميلك من [ قال الطَّربي: قال بعضهم: ليس لويلِّ املال أن يقسم هلم من ماله، ألنه
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 املال شيًئا، ولكنَّه يقول هلم قوًال معروفًا، قاله ابن جبري، واحلسن، وابن عباس.
 ة:وقول عائش

ْي افْـُتِلَتْت نـَْفُسَها، َوُأرَاَها َلْو َتَكلََّمْت  - 2760 َأنَّ رَُجًال قَاَل ِللنَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم: ِإنَّ ُأمِّ
َها؟ قَاَل: َتَصدََّقتْ  َها«، َأفَأََتَصدَُّق َعنـْ  ]2760¦[خ». نـََعْم َتَصدَّق َعنـْ

 ادرًة فهو فلتة.(افُتِلَتْت): أي ماتت فجأة، وكلُّ شيٍء ُعوِجل مب
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قال ابن قـُْرُقول: كذا ضبطناه (نـَْفَسها) ابلفتح على املفعول به الثَّاين، وبضمِّها على األوَّل، 
 عىن الذات.والنـَّْفس مؤنَّثة وهي هنا: الرُّوح، وقد تكون النَّفس مب

 و (ُأرَاَها) بضمِّ اهلمزة: أي أظنُّها.
وتى، ومثله حديث العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة، أنَّ النَّيبَّ وفيه جواز صدقة التَّطوُّع عن امل

َقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثَالٍث؛ َصَدَقٍة َجارِيٍَة، أَ «صلى هللا عليه وسلم قال:  ْو ِعْلٍم ِإَذا َماَت اِإلْنَساُن انـْ
تَـَفُع ِبه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعْو َلهْ   ».يـُنـْ

فال أعلم فيه خربًا يثبت عن سيِّد� رسول هللا  -يعين عن امليِّت  -ا الِعتق قال ابن املُنذر: وأم
ا أعتقت عبًدا عن أخيها عبد الرمحن، وكان مات  صلى هللا عليه وسلم، وقد ثبت عن عائشة أ�َّ

ز ذلك الشَّافعي، قال بعض أصحابه: ملا جاز أن يـَُتطوَّع ابلصَّدقة، وهي مال، ومل يوِص، وأجا
 تطوَّع ابلعتق؛ ألنَّه مال.جاز أن يُ 

وفرَّق غريه بينهما، وقال: إمنَّا أجز� الصَّدقة ابملال ابألخبار الثَّابتة، والِعْتق ال خرب فيه، بل يف 
دليل على منعه؛ ألنَّ احليَّ هو املُْعِتق بغري أمر » َأْعَتقاْلَوَالُء ِلَمْن «قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 ذا ثبت له الوالء، فليس للميت فيه شيء. انتهى.امليِّت، فله الوالء، فإ
َها؟ فـََقاَل َرُسْوُل ِهللا صلى هللا عليه «قد ثبت يف حديث سعد بن عبادة:  َفُعَها َأْن ُأْعِتَق َعنـْ فـََهْل يـَنـْ

 ».وسلم: نـََعمْ 
يف ختلفت اآلاثر يف النَّذر الذي كان على أم سعد؛ فقيل: إنَّه كان عتًقا، وذكره البخاري وقد ا

 ».ابب إذا وقف أرضا ومل يبني احلدود فهو جائز وكذلك الصَّدقة«مواضع منها: 
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قال املهلب: إذا مل يبنيِّ احلدود يف الوقف، إمنا جيوز إذا كانت األرض معلومة يقع عليها، ويتعني 
مجة، وأما إذا مل وعلى هذا الوجه تصحُّ البه، كما كان بئر َحا وكاِملْخراف معيـًَّنا عند من أشهده،  رتَّ

يكن الوقف معيـًَّنا، وكانت له خماريف وأموال كثرية فال جيوز الوقف إال ابلتَّحديد والتَّعيني، وال 
 خالف يف هذا.

: الوقف الزم ابلنية واللفظ املُشار به إىل املقصود، فقد يـََتلفَّظ ابمسه العلم  وقال ابن املنريِّ
 تواطئ خاصة، وقد َيذكر الَعَلم وال َيذكر احملدوديَّة.وقد يـََتلفَّظ ابمسه املوحتديِده، 

 /أ]29و (اِملْخَراُف): [
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احلائط. وقد ذكره منكًَّرا متواطًئا، لكنه قصد مكاً� أشار إليه بلفظه مطابقا لنيَّته، وكالمها الزم، 
ف فيما إذا أورده  خالف يف هذا، بل ال خالوترمجة البخاري مطابقة، ووهم املهلَّب يف قوله: ال

 البخاري؛ ألنَّه إمنَّا تعرَّض جلواز الوقف. وقد ثبت أنَّ الوقف على هذه الصُّورة الزم له.
قال ابن بطَّال: فيه أنَّ لفظ الصَّدقة ُخيرج الشيء املتصَّدق به عن ملك الذي ميلكه قبل أن 

له فيه، وللُمَتَصدَِّق عليه  ملالك يف إجازته للموقوفيتصدَّق به، وال رجوع له فيه، وهو حجَّة 
املطالبة ابلصَّدقة وإن مل ُحيزها حىت حيوزَها، وتصحُّ له ما دام املُتصدِّق والواهب حيًّا، خبالف ما 

 ذهب إليه الكوفيُّون والشَّافعي: أنَّ اللَّفظ ابلصَّدقة واهلبة ال يوجب شيًئا ملعنيَّ وغريه حىت تُقبض.
 شيء من ماله بعينه، أنَّ ذلك يلزمه، وإن كان أكثر من ثلث ماله.حلديث: أنَّ من تصدَّق بويف ا

قال ابن املنذر: ويف ترك سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنكار فعل املرأة اليت افُتلَتت 
لكان صلى نفُسها ومل توِص، دليل أنَّ اترك الوصيَّة غري عاص؛ إذ لو كان فرًضا لكان ِعصياً�، و 

] امليِّت فال خالف يف قضائه، وإمنَّا اخلالف يف 1خيرب به، وأمَّا قضاء الدَّْين على [ هللا عليه وسلم
 قضاء النَّْذر عنه.

 اَبُب قـَْوِل اهللَِّ تـََعاَىل:

)1/377( 

 

تَـُلوا اليَـَتاَمى َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح} إىل قوله: {َنِصيًبا َمْفُروًضا} [النساء:  ] وقال: 7{َوابـْ
ًبا} [النساء: {َحسِ  َما لِْلَوِصيِّ َأْن يـَْعَمَل ِيف َماِل الَيِتيِم َوَما �َُْكُل ِمْنُه ِبَقْدِر ] أي: َكاِفًيا، وَ 6يـْ

 ُعَمالَِتِه.
 مث ذكر حديث ابن عمر:

 ]2764¦َأنَّ ُعَمَر َتَصدََّق ِمبَاٍل َلُه، يـَُقاُل َلُه: َمثٌْغ. احلديث. [خ - 2764



 وقد تقدم.
عمر حبس ماله على أصناف، وجعله  : وجه دخول حديث عمر يف هذا الباب ألنَّ قال املهلَّب

إىل من يليه وينظر فيه، كما جعل مال اليتيم إىل من يليه وينظر فيه، فالنَّظر هلؤالء األصناف  
م من مجلة األصناف.  كالنَّظر لليتامى؛ أل�َّ

مجة؛ أل : حديث ابن عمر غري مطابق للرتَّ نَّ عمر هو املالك ملنافع وقفه، وال  وقال ابن املنريِّ
م إمنا ميلكون املال بقسمة هللا جلَّ وعزَّ ومتليكه، وال حقَّ ملالكه ك ذلك الوصيُّ على أوالده، فإ�َّ

فيه بعد موته، فكذلك كان املختار أنَّ وصيَّ اليتيم ليس له األكل من ماله، إالَّ أن يكون فقريًا 
 ر.فيأكل. واختلف يف قضائه إذا أيس
 /ب]29ُجَناَح َعَلْى [ قال ابن بطَّال: ويف قول عمر: (َال 
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] أنَّه 6َمْن َولَِيُه) يدخل فيه الغينُّ والفقري، ويف قوله: {َوَمْن َكاَن َغِنيًّا، فـَْلَيْستَـْعِفْف} [النِّساء: 

 على النَّدب، فإن أكل ابملعروف مل يكن عليه ُجناح.
 اَىل:اَبُب قـَْوِل اهللَِّ تـَعَ 

َا �َُْكُلوَن ِيف بُُطوِ�ِْم َ�رًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا} [النساء: {ِإنَّ الَِّذيَن �َُْكُلوَن  َأْمَواَل اليَـَتاَمى ظُْلًما، ِإمنَّ
10.[ 

القيامة ذكر الطَّربي يف تفسريه عن السُّدِّي: {ِإنَّ الَِّذيَن �َُْكُلوَن َأْمَواَل اليَـَتاَمى ظُْلًما} يبعثون يوم 
ومن مسامعهم، ومن آذا�م، وآ�فهم، وأعينهم، يعرفهم كل من وهلب النار خيرج من أفواههم، 

 ] مال اليتيم.1رآهم أبكله [
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ومن حديث أيب هارون الَعْبدي، عن أيب سعيد، قال: حدثنا النيب صلى هللا عليه وسلم عن ليلة 
ِبِل، َوَلَقْد وُكَِّل َهلُْم َمْن �َُْخُذ ِمبََشاِفرِِهْم، ٍم َهلُْم َمَشاِفُر كَ فـََنَظْرُت فَِإَذا بَِقوْ «ُأسرَي به قال:  َمَشاِفِر اْإلِ

َل: َهُؤَالِء مثَُّ َجيَْعُل ِيفْ َأفْـَواِهِهْم َصْخًرا ِمْن َ�ٍر َختُْرُج ِمْن َأَساِفِلِهْم، قـُْلُت: َ� ِجْربِْيُل: َمْن َهُؤَالِء؟ قَا
 ».اَمىْ ْوَن َأْمَواَل اْليَـتَ الَِّذْيَن �ََُكلُ 

ْرِك ِحَني َكانُوا َال يـَُورِّثُو�ُم، َوَ�ُكُلوَن َأْمَواَهلُمْ «وعن زيد بن أسلم، قال:   ».قال يل: َهِذِه ِألَهل الشِّ
ال واالصطالء ابلنار، وذلك التََّسُخن هبا، مث اسُتعمل يف كلِّ  وقوله: (َوَسُيْصَلْوَن) مأخوذ من الصِّ

من حرب، أو قتال، أو غري ذلك. واختلفت الِقراءة يف ذلك، دََّ◌ة أمر من األمور؛ من ابشر ش
فقراءة عامَّة أهل املدينة والعراق: (َوَسَيْصَلْوَن) بفتح الياء على التَّأويل الذي قلناه، وقرأ بعض 



ة مصليَّة، يعين: الكوفيِّني وبعض املكيِّني: (َوَسُيْصَلْوَن) بضمِّ الياء، يعين: حيرقون، من قوهلم: شا
.مشويَّ   ة، والفتح يف ذلك أوىل من الضمِّ

ُر: شدَّة حرِّ جهنَّم، ومنه قيل: (استعرت) احلرب، إذا اشتدت، و إمنا هو (مسعورة). أي:  والسَِّعيـْ
 موقودة ُمشِعلة شديد حرُّها، مث ُصرِّف إىل سعري، فتأويل الكالم: وسيصلون �رًا مسعورة.

إىل النَّار صار كأنَّه �ر يف احلقيقة، يقال: أكل يف  : ملَّا أكلوا ما جيرُّ جلار هللا» الكشاف«ويف 
ًرا) �ر من النِّريان مبهمة الوصف نعوذ ابهلل منها.  بطنه، وهو يف بعض بطنه. و (َسِعيـْ
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، َحدََّثِين ُسَلْيَماُن ْبُن ِبالَ  - 2766 ثـََنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َعْبِد اهللَِّ ٍل، َعْن ثـَْوِر ْبِن زَْيٍد، َعْن َأِيب َحدَّ
، »اْجَتِنُبوا السَّْبَع املُوِبَقاتِ « ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنه قَاَل: الَغْيِث، َعْن َأِيب 

ْحُر، َوقـَْتُل النـَّ «قَاُلوا: َ� َرُسوَل اهللَِّ َوَما ُهنَّ؟ قَاَل:  ، َوالسِّ ْرُك اِبهللَِّ ، الشِّ ْفِس الَِّيت َحرََّم اهللَُّ ِإالَّ اِبحلَقِّ
 /أ]30اَب، [َوَأْكُل الرِّ 
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 ]2766¦[خ». َوَأْكُل َماِل الَيِتيِم، َوالتـََّويلِّ يـَْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف املُْحَصَناِت املُْؤِمَناِت الَغاِفَالتِ 

وشهادة الزُّور، والنَّميمة، وعدم االسترباء  من الكبائر املذكورة يف الصَّحيح أيًضا عقوق الوالدين،
 الغموس، واستحالل بيت هللا احلرام. من البول، واليمني

مة أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم يف كتاب  إذا أردت معرفة الفرق »: القواعد«وقال العالَّ
ا، فإن نقصت بني الصَّغرية والكبرية فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر املنصوص عليه

دىن مفاسد الكبائر أو َأْرَبْت عليه فهي عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصَّغائر، وإن ساوت أ
 من الكبائر.

فمن شتم الرَّبَّ جلَّ وعال، أو رسوله صلى هللا عليه وسلم، أو استهان ابلرُّسل، أو كذَّب واحًدا 
فة ابلعذرة، أو ألقى املصحف يف منهم صلوات هللا عليهم وسالمه، أو ضمَّخ الكعبة املشرَّ 

 ، ومل ُيصّرِح الشَّرع بذكرها.القاذورات فهي من أكرب الكبائر
قال شيخنا الُقَشريي: هذا الذي قاله عندي داخٌل فيما نصَّ عليه الشَّرع ابلكفر، إن جعلنا املراد 

 ابإلشراك ابهلل مطلق الكفر.
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امرأة حمصنة ليزين هبا، أو أمسك مسلًما ملن يقتله، فال قال ابن عبد السَّالم: وكذا لو أمسك 
الكبائر، وكذا لو دلَّ شكَّ أنَّ مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من 

الكفار على عورات املسلمني، مع علمه أ�م ُيستأصلون بداللته، وُيسبون ويُغنمون، فإنَّ نسبته 
يوم الزَّحف بغري عذر مع أنه من الكبائر. وكذلك لو كذب على إىل هذه املفاسد أعظم من تولِّيه 
 إنسان كذاًب يعلم أنه يقتل بسببه.

على أنَّ شهادة الزُّور، وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقعا يف مال قال: وقد نصَّ الشَّارع 
املفاسد، كما خطري فهذا ظاهر، وإن وقعا يف حقري فيجوز أن ُجيعال من الكبائر، فطاًما عن هذه 

جعل شرب قطرة من اخلمر من الكبائر وإن مل تتحقَّق املفسدة، وجيوز أن ُيضبط ذلك بنصاب 
 السَّرقة.

كم بغري احلقِّ كبرية؛ فإن شاهد الزُّور متسبِّب، واحلاكم مباشر، فإذا جعل السَّبب كبرية قال: واحل
 فاملباشر أوىل.

 لُّ ذنب ُقرن به وعيٌد، أو حدٌّ، أو لعٌن.قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر أب�ا: ك
و اللعُن، أو أكثر فعلى هذا: كل ذنب علم أنَّ مفسدته كمفسدة ما ُقرن به الوعيُد، أو احلدُّ، أ

 من مفسدته فهو كبرية.
 /ب]30مث قال: واألوىل أن تضبط الكبرية [
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 لكبائر املنصوص عليها. مبا ُيشعر بتهاون مرتِكِبها يف دينه؛ إشعارًا ُمَصغًِّرا

تكرارًا وقال العلماء: إنَّ اإلصرار على الصَّغرية جيعلها كبرية، واإلصرار هو أن تتكرَّر منه الصغرية 
يشعر بغلبة حبٍّ ال يدفعه إشعاُر ارتكاب الكبرية بذلك، وكذلك إذا اجتمعت صغائر خمتلفة 

 .األنواع، حبيث ُيشعر جمموعها ما ُيشعر به أصغر الكبائر
وقيل: اإلصرار استمرار العزم على املعاودة، أو ابستدامة الفعل، حبيث يدخل فيه ذنبه يف حيِّز ما 

 ورته كبريًا عظيًما.يطلق عليه الوصف بصري 
قال ابن الصَّالح: وليس لزمان ذلك وعَدِده حصٌر، وقد مسعت بعض العلماء يقول: اإلصرار هو 

 ذلك الذنب. أن ميضي عليه وقت الصالة وما استغفر من
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قال القرطيب: (املُْوِبَقات)، أي املهلكات، مجع ُموِبقة، من أوبق، ووابقة اسم فاعل من َوَبَق يَِبُق 
ْوِعد، وفيه لغة اثنية: َوِبَق، بكسر الباء، يـَْوَبُق بفتحها، ُوبُوقًا: إذا هَلَك، واملَْوِبُق: َمْفِعٌل منه، كاملَ 



 َوِبَق يَِبُق ابلكسر فيهما.َوبـًَقا وفيه لغة اثلثة: 
قال: وقوله: (اْجَتِنبـُْوا السَّْبَع) ليس فيها ما يدل على عدم اجتناب غريها، وحيتمل أن يكون 

ذلك الوقت، مث ُأوِحي إليه بعد ذلك غريُها، أو  سيِّد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َأْعَلَم هبا يف
ذلك الوقت، وكذلك القول يف كلِّ حديث خصَّ  تكون (السَّْبع) هي اليت دعت إليها احلاجة

 عدًدا من الكبائر.
واختلف العلماء يف الفرق بينها وبني الصَّغائر، وعن ابن مسعود: الكبائر مجيع ما �ى هللا جلَّ 

َهْوَن َعْنُه} [النَِّساء: وعزَّ عنه من أول سو   ].31رة النساء إىل قوله: {ِإْن َجتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ
وعن احلسن: هي كلُّ ذنب ختمه هللا تعاىل بناٍر، أو لعنٍة، أو غضٍب. وعن ابن عبَّاس: كلُّ ما �ى 

 هللا عنه فهي كبرية، وبه قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين وغريه.
قال  : هذا مذهب احملقِّقني؛ ألنَّ كلَّ خمالفة فهي ابلنِّسبة إىل جالل هللا جلَّ وعزَّ كبرية.وعن ِعياض

القرطيب: وما أظنه صحيًحا عنه _ يعين ابن عبَّاس من عدم التَّفرقة بني املنهيَّات _ فإنَّه قد فـَرَّق 
َهوْ  : {ِإْن َجتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ ]، 31َن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم} [النساء: بينهما يف قوله جلَّ وعزَّ

]، فجعل من املنهيَّات  32وَن َكَبائَِر اْإلِ◌مثِْ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم} [النجم: وقال: {الَِّذيَن َجيَْتِنبُ 
 /أ]31كبائر وصغائر، وفرَّق بينهما يف احلكم َلمَّا جعل [
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فكيف تكفري السَّيِّئات يف اآلية مشروطًا ابجتناب الكبائر، واستثىن اللََّمم من الكبائر والفواحش، 
ية عنه بذلك ال تصح، أو هي ضعيفة، خيفى مثل هذا الفرق على َحْرب القرآن؟ فدلَّ أنَّ الروا

 وكذلك أكثر ما ُروي عنه، فقد ُكذب عليه كثريًا.
والصَّحيح إن شاء هللا أنَّ كلَّ ذنب َأطلق الشَّرع عليه كبريًا أو عظيًما، أو أخرب بشدَّة العقاب 

و سنٌَّة، أو ا، أو شدَّد النَّكري عليه وغلَّظه، وشهد بذلك كتاُب هللا، أعليه، أو علَّق عليه حدًّ 
 إمجاٌع، فهو كبرية.

 للغزايل: إنكار الفرق بني الصَّغرية والكبرية ال يليق ابلفقيه.» البسيط«ويف كتاب 
ْحُر: فعُله، أو تعلُّمه، أو تعليمه من الكبائر، وقال بعض أصحاب الشَّافعي: تعلُُّمه ليس  والسِّ

عن الكرامة لألولياء. وهذا القائل ميكنه أن حيمل حبرام، بل جيوز؛ لُيعرَف ويُردَّ على فاعله، وُمييـََّز 
ْحر.  احلديث على فعل السِّ

مالك، عن عبد الرمحن بن أسعد بن زُرارة، أنَّه بلغه أنَّ حفصَة زوَج النَّيبِّ صلى هللا »: املوطَّأ«ويف 



 سحرهتا، وقد كانت َدبـََّرهتا، فأمرت هبا فُقِتلت.عليه وسلم قتلت جارية هلا 
السَّاحر الذي يعمل السَّحر، ومل يعمل ذلك له غريُه، هو مثل الذي قال هللا جلَّ قال مالك: 

: {َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَـَراُه َما َلُه ِيف اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق} [البقرة:  ] فأرى أن يُقتَل إذا 102وعزَّ
 هو نفسه. عمل ذلك

وعن �فع، عن ابن عمر. قال ابن  قال أبو عمر: قد روي هذا احلديث عن �فع، عن حفصة،
ا قتلت جارية هلا سحرهتا.  عيينة: أخربين من مسع �فًعا حيدثه عن حفصة: أ�َّ
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َجارِيًة  أنَّ «وذكر عبد الرزَّاق قال: أنبأ عبد هللا أو عبيد هللا بن عمر، عن �فع، عن ابن عمر: 
هِبَا َعْبَد الرَّْمحَِن ْبَن زَْيِد ْبِن اخلَطَّاِب فـََقتَـَلَها، فَْأْنَكَر  حلَْفَصَة َسَحَرتْـَها، واْعتَـَرَفت ِبَذلَك، فََأَمَرتْ 

َها ُعْثَمان  َفَسَكت.» تْ أَتـُْنِكُر َعَلْى ُأمِّ املُْؤِمِنْنيَ ِمن اْمَرَأٍة َسَحَرتْـَها َواْعتَـَرفَ «فـََقاَلْت: » َذِلَك َعَليـْ
ه َعْمرة، عن عا َها، مثَُّ وعند مالك: عن أيب الّرِجال، عن أمِّ ا َأْعتَـَقْت َجارِيًَة َهلَا َعْن ُدبٍُر ِمنـْ ئشة: أ�َّ

َها َسيِِّدي، فـََقَل: ِإنَِّك َمطُبوبٌَة، فَقاَلْت: و  ْن مَ ِإنَّ َعاِئَشَة َمِرَضت بـَْعَد َذِلَك َما َشاَء اهللَُّ، َفَدَخَل َعَليـْ
 ِحْجرَِها َصِيبٌّ َقْد اَبَل، فـََقاَلْت َعاِئَشُة: ادُْع ِيل ُفالنًَة، طَبَِّين؟ فَقاَل: اْمَرَأٌة ِمْن نـَْعِتَها َكَذا وََكَذا، ِيف 

 َأْغِسَل ِجلَارِيًَة َهلَا َختُْدُمَها، فـََوَجُدوَها ِيف بـَْيِت ِجريَاٍن َهلَا، ِيف ِحْجرَِها َصِيبٌّ َقْد اَبَل، فـََقاَلْت: َحىتَّ 
، فـََغَسَلْتُه، مثَُّ َجاَءْت، فـَقَ  اَلْت َهلَا َعاِئَشُة: َسَحْرتِيِين؟ قَاَلْت: نـََعْم، قَاَلْت: ِملَ؟ قَاَلْت: بـَْوَل الصَِّيبِّ

 /ب]31َأْحبَـْبُت اْلِعْتَق، فَقاَلْت َعاِئَشُة: فـََواهللَِّ ال [
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 ِمَن اَألْعَراِب.ُة اْبَن ُأْخِتَها َأْن يَِبيَعَها ِممَّْن ُيِسيُء َمْلَكتَـَها تـُْعَتِقَني أََبًدا، فََأَمَرْت َعاِئشَ 
قال أبو عمر: هذا احلديث رواه مالك يف موطَّأه، فليس عند حيىي وطائفة معه من رواة املوطأ، 

وأثبت حديث حفصة؛ ألنَّه هو الذي يذهب إليه من قـَْتل السَّاحر، وهو مذهب عمر ابن 
 ابنه عبد هللا، وقيس بن سعد، وجندب رجل من الصحابة.اخلطاب، و 

ع: قتلت عائشة ُمَدبَّرة تسحرها فيما يذكر، ومل يثبت، وإمنَّا ثبت أ�ا » األقضية«ويف  البن الطَّالَّ
 ابعتها.
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قال أبو عمر: روى ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سامل بن أيب اجلعد، أن قيس بن سعد إذ  
 ساحًرا فبعث إليه، ى مصر كان سره يفشو، فشقَّ ذلك عليه. فقيل له: إنَّ هنا رجًال كان عل

 فسأله، فقال: إ�َّ ال نعلم ما يف الكتاب حىت يفتح، فإذا فُتح علمنا ما فيه، فأمر به قيس فُقِتل.
ل، ويدخل وعن سفيان، عن عمَّار الدُّْهِين: أنَّ ساحًرا كان عند الوليد بن عقبة، ميشي على احلَبْ 

 سيفه فقتله.يف َأْسِت محاٍر، وخيرج من فمه، فاشتمل جندُب على 
مذي ». َحدُّ السَّاِحِر َضربٌَة اِبلسَّيفِ «وروي عن النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قال:  رواه الرتِّ

 بسند فيه إمساعيل بن مسلم املكي، وفيه ضعف، وملَّا سأل حممًدا عنه قال: هذا ال شيء، وقال
 ابن املنذر: ويف سنده مقال.

، عن احلسن بن حممد الزَّعفراين، حدَّثنا سفيان، عن عمرو ابن قال أبو عمر: وروى ابن األعرايب
دينار، مسع َجبَالة قال: كنت كاتبا جلَْزء بن معاوية، عمِّ األحنف، فأات� كتاب عمر بن اخلطاب قبل 

 تلنا ثالث َسواحر.موته بسنة أن: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فق
عري يرفعه: لعن عشرة، العاضهة واملُعَتِضهة، _ يعين وعند أيب نعيم، عن عبد هللا بن عصام األش

 الساحرة_ والواِشرة واملوَتِشرة. احلديث.
 قال الشاعر:»: املختلف«وقال ابن قتيبة يف كتاب 

 أعوذ بريب من النافثات يف عقد املعاضه املعضه
لم _ ملن ذكر� مجاعة من فقهاء األمصار: يقتل الساحر اتِّباًعا _ وهللا أع قال أبو عمر: قد قال

] ذلك طائفة منهم الشافعي وداود فقاال: يقتل 1من الصَّحابة، وبنحو ما نزع به مالك، وأثبت [
 الساحر إذا تبنيَّ أنَّه من عمله مات املسحور، فإن كان هلك قتل به قـَْوًدا

 نَّ عملي هذا قد أخطئ به القتل وأصيب، وقد مات من عملي قوم،قال الشَّافعي: وإن قال: إ
]، 2كانت عليه الدِّية يف ماله، فإن قال: مرض من سحري ومل ميت، فأقسم أولياؤه إذا مات [

 وكانت فيه الدِّية.
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ل به أحٌد وقال داود: لو قال الساحر أ� أتكلم بكالم َأقُتل به، مل جيب قتله؛ ألنَّ الكالم ال يَقتُ 
 أحًدا، وقد جاء مبحال خارج عن العادات.

حر ال حقيقة يف شيء منه [وقد قيل: إن ال  /أ]32سِّ
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: {ُخيَيَُّل ِإلَْيِه  ا هو ختيُّل، يُتخيَّل لإلنسان الشَّيء على غري ما هو به، احتجاًجا بقوله جلَّ وعزَّ وإمنَّ



َكاَن «] وبقول عائشة ملا ُسحر النَّيبُّ صلى هللا عليه وسلم: 66ِمْن ِسْحرِِهْم أَنـََّها َتْسَعى} [طه: 
 ».يَُّل ِإلَيِه أَنَّه �َِيت النَِّساءخيُ 

قال أبو عمر: والقول األوَّل أعلى من جهة االتِّباع، وأنَّه ال خمالف فيه عن الصَّحابة، إال عن 
ويقدر على نقل األجسام، عائشة، ومن زعم أنَّ السَّاحر يقلب احليوان من صورة إىل صورة، 

فسريه من حديث ابن أيب الزِّ�د، عن هشام بن ُعروة، وهالكها، وتبديلها، كما حكى الطَّربي يف ت
عن أبيه، عن عائشة: َأنَّ اْمَرَأًة ذََكَرت َهلَا أَنـََّها َجاَءت ِإَىل َهاُروَت َوَماُروَت، َوأَنـََّها َزرََعت، َوطََلَع، 

 َوَعَجَنتُه، وَخبَـَزتُه ِيف َساَعٍة َواِحَدٍة. َويَِبَس، وَطَحَنتُه،
: فهذا يرى قتل السَّاحر؛ ألنه َكَفَر ابألنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه؛ ] عمر3قال أبو [

الدعائه مثل آ�هتم ومعجزاهتم، وأما من زعم أنَّ السَّحر خماريق، ومتويهات، وختيُّالت، فال جيب 
 أحًدا فُيقتل به.على أصله، إال أن يَقتل بفعله 

حر حقيقة.وذكر ابن القصَّار أنَّ مالًكا، وأاب حنيفة، وال  شَّافعي، ذهبوا إىل أنَّ للسِّ
ا َعَقَدت زوجها عن نفسها، أو غريها من النِّساء، قال: » املبسوط«ويف  عن مالك يف املرأة تُِقرُّ أ�َّ

 تـَُنكَّل وال تُقتل. قال: ولو َسَحَر نفسه مل يقتل كذلك.
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حر »: املعونة«قال القاضي أبو بكر، والقاضي أبو حممد يف »: املنتقى«وقال الباجي يف  إنَّ للسِّ
ْحَر} [البقرة: حقيقة، قال تعاىل: {َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا يـَُعلِّ  ] فجعلهم  102ُموَن النَّاَس السِّ

 كفَّارًا بتعليمه، فتبنيَّ أنَّ له حقيقة.
حر، وأنَّ له حقيقة كحقيقة غريه. وقال املاوَ  ردي: مجهور أهل السُّنَّة وعلماء األمَّة على إثبات السِّ

حر كفٌر، َيكشف عن ذلك َمن يعرف  وقال أصبغ: ال يُقتل حىتَّ يتبنيَّ أنَّ ما فعله من السِّ
ه وحتقيقه،  حقيقته، ويُثِبت ذلك عند اإلمام؛ ألنَّه معىن جيب به القتل، فال حيكم به إال بعد ثبوت

 كسائر ما جيب به القتل.
وقال هو وابن عبد احلكم: إن كان لسحره ُمظهًرا، وقُتل، مل يصلَّ عليه، وماله يف بيت املال، وإن  

ثته من املسلمني، وال �مرهم ابلصالة عليه، فإن فعلوا فهم كان مسترتًا فماله بعد القتل لور 
 أعلم.

يقتل إال أن يُدِخل بسحره ضررًا على املسلمني، فيكون وإن كان الساحر ذميًّا، فقال مالك: ال 
 /ب]32�قًضا للعهد فُيقتل، وال يُقبل منه توبة غري اإلسالم، وأمَّا إن كان ال يسحر [
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 ه فال يقتل، إال إذا قتل أحًدا منهم.إال أهل ملَّت
اب، ولكن يُعاقب، إال قال ابن بطَّال: وعن مالك: ال يُقتل ساحر أهل الكتاب، لقول ابن شه

 أن يَقُتَل فيُـْقَتَل، وهو قول أيب حنيفة، والشَّافعي.
حر عنده كفر.  وقال القرطيب: هو عند مالك كالّزِنديق؛ ألنَّ العمل ابلسِّ

عمله حرام ابإلمجاع، وأنَّه قد يكون كفًرا، وقد ال يكون كفًرا، وتعلُُّمه وتعليمه  وقال الثَّوري:
 يقتضي الكفر كفر، وإال ُعزِّر واستتيب، وال يُقتل. حرام، فإن تضمَّن ما

 قال ِعياض: وبقول مالك قال أمحد، وهو مروي عن مجاعة من الصَّحابة والتَّابعني.
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قال: وقال أصحابنا: إذا قـََتل بسحره، واعرتف أنَّه مات بسحره، وأنَّه يقتل غالًبا َلزِمه القصاص، 
ل وقد ال، فال قصاص، وجتب الدِّية والكفَّارة يف ماله، ال على وإن قال: مات، ولكنه قد يقت

 عاقلته؛ وال يـَُتَصوَُّر القتُل ابلبيِّنة، إمنَّا يكون ابعرتاف السَّاحر.
أليب يعقوب يوسف » الفتاوى الصُّغرى«وبقتل السَّاحر قال أبو حنيفة، ويف »: املُحلَّى«ويف 

أيب حنيفة وحممد، خالفًا أليب يوسف، والّزِنديق ُيستتاب  ]: السَّاحر ال ُيستتاب يف قول4اخلاين [
 عند أيب يوسف وحممد، وعن أيب حنيفة روايتان.

 ، مث تفل فيه، فإذا هو صحيح.قال ابن حزم: ورأى سامل صبًيا قطع خيطًا
 قال العطاف بن خالد املخزومي: مسعت ساملًا يقول: لو كان يل من األمر شيء لصلبته.

 يد األنصاري، أنَّ خالد بَن املهاجر بِن خالد بِن الوليد قتل ِقبطيًّا َسَحَر.وعن حيىي بن سع
ساحرة، فألقاها يف املاء، َفطََفت،  وعن حيىي بن أيب كثري قال: إنَّ غالًما لعمر بن عبد العزيز أخذ

 فكتب إليه عمر: إنَّ هللا مل �مر أن تلقيها يف املاء، إن اعرتفت فاقتلها.
قال: يُقتل ساحُر املسلمني، وال يُقتل ساحُر أهل الكتاب؛ ألن لَِبيًدا مل يقتله وعن ابن شهاب 

 النيب صلى هللا عليه وسلم.
عمر، وعثمان، وخالد بن املهاجر، وعبد الرمحن [بن] زيد  قال أبو حممد: وقال به عبد هللا بن

 بن اخلطاب.
، قال رسول هللا صلى هللا عليه وعن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن أيب حيىي، عن صفوان بن سليم

ْحَر َقِليًال َأو َكِثريًا َكان آِخَر َعهِدِه ِمَن ِهللا عزَّ وجلَّ «وسلم:   ».َمْن تـََعلََّم السِّ
لرزاق: حدثنا عبد الرمحن، عن املثىن بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن قال عبد ا

 َىل َصدرِِه، مثَُّ تـَرََكه َحىتَّ َماَت.املسيب: َأنَّ ُعمَر َأَخَذ ساحًرا َفَدفـََنه إِ 



حر ليس [  /أ]33قال ابن حزم: ويف حديث أيب هريرة بيان أنَّ السِّ
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رك، ولكنَّه معص  ية موبقة كقتل النَّفس.من الشِّ
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البن قتيبة: عن ابن عبَّاس، أنَّ سليمان صلى هللا عليه وسلم كانت » خمتلف احلديث«ويف 
ءت الشَّياطني إىل طني دفنت يف خزانته ومواضع مصاله سحًرا ونريجنات، فلمَّا مات جاالشيا

رت لسليمان به اجلنُّ والّرِيح؟ فاستخرجوه هلم،  النَّاس، فقالوا: أال ندلُّكم على األمر الذي ُسخِّ
، وقال السَِّفلة: سليمان كان أعل ]، 7م هبا [فقال علماء بين إسرائيل: ما هذا دين هللا جلَّ وعزَّ

ُلوا الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن} اآلية فنعمل هبذا كما عمله، فقال هللا تعاىل: {َواتـَّبَـُعو  ا َما تـَتـْ
 ].102[البقرة: 

حر على هاروت وماروت، »: تفسري حممد بن حزم«ويف  قال قائلون: إنَّ هللا جلَّ وعزَّ أنزل السِّ
مه وز أن يُنزل هللا تعاىل السَّحر؟ أم هل جيوز للمالئكة أن تعلِّ قالوا: فإن قال لنا قائل: وهل جي

النَّاس؟ قالوا: قلنا: إنَّ هللا جلَّ وعال قد أنزل اخلري والشرَّ كلَّه، وبنيَّ مجيع ذلك لعباده و�اهم، 
وأوحاه إىل رسله، وأمرهم بتعليم خلقه، ما حيلُّ هلم، وما حيرم عليهم، كسائر املعاصي؛ من ز�، 

حر أحد تلك املعاين اليت أخربهم هبا،  وسرقة، وشبههما، عرَّفهم إ�ها، و�اهم عن ركوهبا، فالسِّ
 و�اهم عن العمل هبا.

حر إمث، كما ال إمث يف العلم بصنعة حنت الطنابري واملالعب وِشبههما،  قالوا: وليس يف العلم ابلسِّ
ا اإلمث يف العمل به، أو أن يضرَّ به من ال حيل  َضرُّه. وإمنَّ

، إذ كان تعليمهما من علَّما ذلك إبذن هللا قالوا: وليس يف تعليم امللكني من علَّماه من الناس إمث
ا اإلمث شرًعا ملن  ا فتنة، وينهياه عن السحر والعمل به والكفر، وإمنَّ هلما بتعليمه، بعد أن خيرباه أ�َّ

 ُرُه قد �ى عن تعلُّمه والعمل به.يتعلَُّمه منهما ويعمل به؛ إذ كان هللا جلَّ وعزَّ ِذكْ 
ح أن يتعلموا ذلك مل يكن من تعلمه منهما َحرًِجا، كما مل يكو� قيل هلم: لو كان هللا قد أاب

 َحرِجني يعلِّمانه، إذا كان علمهما بذلك من تنزيل هللا إليهما.
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 جلَّ وعزَّ امتحن ابمللكني النَّاَس يف للزَّجَّاج: وزعم أنَّه أشبه ابلتَّأويل، أن يكون هللا» املعاين«ويف 
حر وتركه، فتارُكه مؤمن ومتعلُِّمه كافر.ذلك الوقت، فجعل احملنة يف الكفر واإلميان، ب  علم السِّ

قال املازِري: قال بعضهم: ال يزيد أتثري السَّاحر على قدر التَّفرقة بني املرء وزوجه، ومذهب 
ر من ذلك، قال: وهو الصَّحيح عقًال، فإن قيل: إذا جوَّزت األشعريَّة أنه جيوز أن يقع به أكث

 /ب]33األشعريَّة خرق العادة [
 %63ص  4ج %

؟  على يد السَّاحر، فبماذا يتميَّز عن النَّيبِّ
، والسَّاحر، لكنَّ النَّيبَّ  فاجلواب: أنَّ العادة تنخرق على يد النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، والويلِّ

خلق ويستعجزهم عن مثلها، وخيرب عن هللا خبرق العادة، فلو كان كاذاًب مل خترق له يتحدَّى هبا لل
لى يديه، ولو خرقها على يد كاذب خلرقها على يد املعارضني لألنبياء، وأما الويلُّ العادة ع

ن على نبوة، ولو ادَّعيا شيًئا من ذلك مل تنخرق العا ن اخللق، وال يستدالَّ دة والسَّاحر فال يتحد�َّ
 هلما.

 وأما الفرق بني الويل والساحر فمن وجهني:
حر ال يـُْعَلُم إال على ما سبق، خبالف الكرامة، وهذا  أحدمها: وهو املشهور، اإلمجاع على أنّ  السِّ

 حترير إمام احلرمني واملتويل وغريُمها.
ف الكرامة. ذكر ]، وعالج خبال8الثاين: أنَّ السَّحر قد يكون أبشياء يفعلها، وميزجها، ومعا�ة [

 ] النووي.9[
فباطل، وسيأيت طرف من هذا يف وقال القرطيب: إن أراد أنَّ الذي وقع يف الوجود خارق للعادة 

 ].10تفسري املعوَّذتني [
وأمَّا التَّويلِّ يوم الزَّحف فمذهب العلماء أنَّه كبرية، وُحكي عن احلسن بن أيب احلسن أنَّه ليس من 

 الكرمية الواردة يف ذلك إمنَّا وردت يف أهل بدر خاصَّة.الكبائر، قال: واآلية 
ي اجليش زحًفا؛ قال القرطيب: وأصل الزَّحف: املش ي املتثاقل، كالصيب يزحف قبل أن ميشي، ومسُِّ

ا يكون الفرار كبرية إذا فرَّ إىل غري فئة، وإذا كان العدوُّ ِضْعفي املسلمني.  ألنَّه يزحف فيه، وإمنَّ
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ملُْحَصَنات) بكسر الصَّاد وفتحها، العفيفات الغافالت عن الفواحش، وقد ورد اإلحصان يف و (ا
 يَّة، والنِّكاح.الشَّرع على مخسة أقسام؛ اإلسالم، والعفَّة، والتَّزويج، واحلرِّ 
 وقال أصحاب الشَّافعي: أكرب الكبائر بعد اإلشراك القتل.



 الضَّْيفِ اَبُب الَوْقِف ِلْلَغِينِّ َوالَفِقِري وَ 
 

ثـََنا اْبُن َعْوٍن، َعْن َ�ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر َوَجَد َماًال  - 2773 ثـََنا أَبُو َعاِصٍم، َحدَّ َحدَّ
بَـَر، فَ  ، فـََتَصدََّق هِبَا ِيف »ِإْن ِشْئَت َتَصدَّْقَت هِبَا«أََتى النَِّيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فََأْخبَـَرُه قَاَل: ِخبَيـْ

 ]2773¦]. [خ1الُفَقَراِء َواملََساِكِني َوِذي الُقْرَىب َوالضَّْيِف [
بصرة، قال ابن بطال: هذا أصل يف إجازة احلبس والوقف، وهو قول أهل املدينة، ومكة، وال

 والشَّام، والشَّْعيب من أهل العراق، وبه قال أبو يوسف، وحممَّد، والشَّافعي.
طل، وال خيرج عن ملك الذي وقفه، ويرثه ورثته، وال يلزمه وقال أبو حنيفة وزَُفر: احلبس اب

 /أ]34[
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 الوقف، إال أن حيكم به احلاكم، أو ينفذه، أو يوصي به بعد موته.
اه عطاء، عن ابن املسيب، قال: سألت شرًحيا عن رجل جعل داره حبًسا على احتج مبا رو 

 رائض هللا.اآلِخِر، واآلِخُر من ولده. فقال: ال حبس على ف
ومبا رواه الُعقيلي، قال: حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا ابن هليعة عن أخيه عثمان _عيسى هو 

هللا عليه وسلم يقول بعدما أنزلت  الصحيح_ عن عكرمة، عن ابن عباس، مسعت رسول هللا صلى
 »نـََهى َعن احلَْبس«سورة النساء وأنزل هللا جلَّ وعزَّ فيها الفرائض: 

 ». َحْبَس بـَْعَد ُسْورَِة النِِّساءَال «ويف لفظ: 
قال الطَّحاوي: ُترك هذا على ما كان أهل اجلاهلية يفعلونه من البحرية، والسَّائبة، والوِصيلة، 

 ».َال َحَبسَ «زلت آية املرياث، قال صلى هللا عليه وسلم: واحلَام، فلما ن
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ما كان من األحباس ينقطع ابنقطاع ما  قال: وهذا مروي عن مالك، قال: وأتوَّله بعضهم على
 ُحبس عليه، ومبوت من ُحبس عليه، فريجع خالًيا من احلبس.

ن احلسن: إمنَّا كان قول شريح جوااًب لعطاء بن السَّائب إذ سأله عن رجل جعل داره وقال حممد ب
 لآلخر، واآلخر من ولده؛ ألنَّه مل يذكر الرُّجوع يف أجره إىل هللا عزَّ وجلَّ.

ا ال تُباع، وال و  قال اإلمساعيلي: إذا كان أصل الوقف ما ذكره البخاري من أرض عمر، وأ�َّ
ن تُباع فرُس عمر املوقوف يف سبيل هللا؟ وكيف ال ينهى ابئعه منه، أو مينع ُتورث، فكيف جاز أ

يه وسلم، من بيعه؟ فلعلَّ معناه: أنَّ عمر كان جعله صدقة يعطيها َمن يرى رسوُل ِهللا صلى هللا عل



 فأعطاها رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم رجًال فباعها.
اه يف أصل الوقف؛ ألنَّ الوقف الذي أذن فيه قال: وما ذكره يف وقف الصَّامت خالف ما رو 

سيِّد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلمما ُحِبس أصُله، وال يُنتفع ابلصَّامت إال أبن خيرج الصَّامت 
شيء غريه، فليس هذا حببس األصل، وإمنا يقع احلبس على ما يعود النفع من املوقوف بعينه إىل 

به، والعني قائمة حمبوسة على أصلها، ال على ما يُنتفع به إال فضله، من مثر أو غلة أو ما يُرتفق 
 إبفادة عينه. وهللا أعلم.

لدَّراهم، فأجاز ذلك وقال ابن بطَّال: اختلف العلماء يف وقف احليوان، والعروض، والدَّ�نري، وا
 مالك، إال أنه كره وقف احليوان، أن يكون على الَعِقب، فإن وقع أمضاه.

سم وأشهب وقف الثِّياب، وقال حممد بن احلسن والشَّافعي: جيوز وقف احليوان، وأجاز ابن القا
راهم، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ال جيوز وقف احليوان، وال الُعروض، وال الدَّ�نري، وال الدَّ 

قال: هذه أعيان ال تبقى على حاهلا أبَد الدَّهر، فال جيوز وقفها أيًضا، فإنَّ الوقف يكون وقًفا 
 /ب]34ؤقًتا يوًما، أو شهًرا، أو سنًة، [م
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 وهذا ال جيوز.

 وقال ابن حزم: أبطلت طائفة احلبس مجلة، وهو قول شريح، وروي عن أيب حنيفة. انتهى.
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أنَّ هذا قول أيب حنيفة، وزفر، واحلسن بن ز�د، » اختالف العلماء«الطَّحاوي يف كتاب  ذكر
يوسف ملا َقِدَم بغداد من  قال: وعلى هذا عامة علماء أهل الكوفة، وذكر عيسى بن أابن أنَّ أاب

يث الكوفة كان على رأي أيب حنيفة يف منع األوقاف، فلما ُأْخِربَ حبديث ابن عون، عن �فع، حد
 عمر، قال: هذا ال يسع أحًدا خالفُه، ولو تناهى إىل أيب حنيفة لقال به، وَلَما خاَلَفه.

أيب حنيفة يف منع الوقف،  ومسعت بكارًا أيًضا يقول: قدم أبو يوسف البصرة، وهو على مذهب
ا  فجعل ال يرى أرًضا نفيسة إال وجدها وقًفا عن الصحابة، مث صار إىل املدينة، فرأى هبا أوقافً 

 ] كالم أيب حنيفة.2كثرية عن الصَّحابة، وعن سيِّد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مثل [
ي ذلك عن علي، وابن مسعود، قال ابن حزم: وطائفة قالت: ال حبس إال يف سالح أو كراع، رو 

وابن عباس، ومل يصحَّ عن واحد منهم، قال: أما من أبطل احلبس مجلة، فإنَّ عبد امللك بن 
يب روى عن الواقدي أنَّه قال: ما من أحد من الصَّحابة إالَّ وقد وقف وحبس أرًضا، إالَّ عبد حب

 الرمحن بن عوف فإنَّه كان يكره احلبس.



وشريح املَْذُكورَْين قبل، فذكر حديث شريح من طريق ابن عيينة، عن وذكر حديث ابن هليعة 
» االختالف«فناه متَّصٌل، على أنَّ يف كتاب عطاء بن السَّائب، عنه. وردَّه ابالنقطاع، وما أسل

للطَّحاوي: قال عطاء: سألت شرًحيا، وهو يردُّ قوله. وقال حديث ابن هليعة موضوع؛ ألنَّ ابن 
 ، وأخوه مثله.هليعة ال خري فيه

وبيان وضعه أنَّ سورة النساء نزلت أو بعضها بعد ُأحد، وَحْبس الصحابة أذن فيه النَّيبُّ صلى هللا 
 ه وسلم بعد خيرب، تواتر ذلك عنه، ولو صحَّ خرب ابن هليعة لكان منسوًخا.علي
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واحتجوا أيًضا مبا روينا من طريق ابن وهب، حدَّثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار وحممد وعبد 
بن بن حممَّد، قال: إنَّ عبدهللا هللا ابين أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، كلُّهم عن أيب بكر 

وهو إىل هللا ورسوله فجاء  -ويف لفظ: موقوفة-زيد قال: � رسول هللا، إنَّ حائطي هذا صدقة 
 أبواه فقاال: � رسول هللا، كان قوام عيشه منه. فَردَّه النَّيبُّ صلى هللا عليه وسلم.

 زيد قط، وأيًضا: فليس ألحد أن قال: وهذا حديث منقطع؛ ألنَّ أاب بكر مل يلق عبد هللا بن
 يتصدَّق بقوام عيشه؛ بل هو منسوخ إن فعله، قال: ولفظ: موقوفة. انفرد هبا من ال خري فيه.

 قال: وقالوا: ملا كانت الصَّدقات ال جتوز إال حني ُحتاز، وكان احلبس ال مالك له وجب أن تبطل.
 /أ]35قال: مث تناقضوا فأجازوا [
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  مالك، وأجازوا احلبس بعد املوت يف أشهر أقواهلم.سجد واملقربة وإخراجهما إىل غريحتبيس امل

قال: ومن العجائب احتجاجهم أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساق اهلدي ابحلديبية وقلَّدها، 
 .وهذا يقتضي إجيابه هلا، مث صرفها عما أوجبها له، وجعلها لإلحصار، وكذلك أبدهلا عاًما اثنًيا

جيابه قط؛ ألنَّه صلى هللا عليه وسلم مل ينصَّ على أنَّه صار التَّطوُّع قال ابن حزم: ما اقتضى ذلك إ
 بذلك واجًبا؛ بل أابح ركوب الَبَدنَة املَُقلَّدة.

وقوهلم: إنَّه صلى هللا عليه وسلم أبدله من قابل. فهذا مل يصحَّ قط، وُيرتك هلم أ�م يقولون: أنتم 
اهلدي املذكور، فهل له الرُّجوع يف اهلدي بعد أن حيبس مث يفسخ، وِقْستموه على  تقولون: له أن
 يوجبه فيبيعه؟

قال أبو حممد: وجائز أن حيبس املرء على نفسه، وعلى من شاء؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: 
َها«  وهو قول أيب يوسف.». ِاْبَدْأ بِنَـْفِسَك فـََتَصدَّْق َعَليـْ

 ِم لِْلَوْقفِ اَبُب نـََفَقِة الَقيِّ 
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 الكتاب : التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح للحافظ مغلطاي

ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َأِيب الزَِّ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـْرَ  - 2776 َة: َحدَّ
ِة َفقَ َال يـَْقَتِسُم َورََثِيت ِديَنارًا َوالَ ِدْرَمهًا، َما تـَرَْكُت بـَْعَد نَـ «َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلمَقاَل: 

 ]2776¦[خ». ِنَساِئي، َوَمُئونَِة َعاِمِلي فـَُهَو َصَدَقةٌ 
بقسم، ويف رواية حيىي بن حيىي قال ابن عبد الرب: (َال يـَْقَتِسُم) برفع امليم على اخلرب، أي ليس 

رَ «األندلسي:  ب؛ ] فيقولون: (ِديـَْنارًا) وهو الصَّوا1واتبعه ابن كنانة، وأما سائر الرواية [» َدَ�نِيـْ
 نَّ الواحد يف هذا املوضع أعمُّ عند أهل اللُّغة.أل

َورََثِيتْ بـَْعِدْي  َال يـَْقَتِسمُ «وكذا رواه ورقاء، عن أيب الز�د. وقال ابن عيينة: عن أيب الز�د: 
َراِثيْ  ُره«قال: وأراد بعامله: خادمه يف حوائطه، وفيه: ». ِميـْ ُله َأْو َأِجيـْ  ».وَِكيـْ

م مل يكونوا حيفرون أبجرة، فكيف له يل: ويف حواشي السُّنن: ق أراد حافَر قربِه، واسُتبعد؛ أل�َّ
 صلى هللا عليه وسلم، وقيل: أراد اخلليفَة بعده.

ليس مبعىن النَّهي؛ ألنَّه مل يرتك دينارًا وال درًمها، فال » يـَْقَتِسُم َورََثِيتْ «للطَّربي: » يبالتَّهذ«ويف 
 ه، ويعين اخلرب: ليس يقتسم ورثيت.فعل جيوز النَّهي عمَّا ال سبيل إىل

يف قال اخلطَّايب: بلغين عن ابن عيينة أنَّه كان يقول: أزواج سيِّد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
نَّ ال جيوز أن ينكحن أبًدا، فجرت هلنَّ النفقة، وُترِكت ُحُجُرهنَّ هلنَّ يسكنَّها.  معىن املعتدَّات؛ أل�َّ

 /ب]35لقاضي أبو بكر: إن قال الشَّيعة: كيف [ال اقال ابن التِّني: ق
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َملْ َيرتُك ِديَنارًا َوَال : «صحَّ هذا اخلرب أن ال يقتسم ورثته بعده دينارًا وال درًمها، ويف حديث عائشة
 وكيف �ى أهله عن قسمة ما يعلم أنَّه مل خيلِّْفُه؟» ِدرَمهًا
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قال: فعنه جواابن: أحدمها: أنَّه صلى هللا عليه وسلم �اهم عن غري قطع أبنَّه ال خيلف عيًنا؛ بل 
 جيوز أن ميلك ذلك قبل موته، فنهاهم عن قسمته.



م ذلك، وقال: (َال يـَْقَتِسُم) على اخلرب برفع امليم، أي: ليس يقتسم ورثيت دينارًا وال الثَّاين: أنَّه عل
 ت أخلفهما بعدي.درًمها؛ ألّينِ لس

: {يُوِصيُكُم اهللَُّ ِيف َأْوَالدُِكْم} [النساء:  وقال الشَّيعة: وهذا اخلرب أيًضا مردود بقوله جلَّ وعزَّ
ا توجب أن يورِّثَّ النيب صلى هللا ] قال القاضي أبو بكر: هذه اآلية و 11 إن كانت عامَّة، فإمنَّ

ا ليست عند� عليه وسلم ما ميلكه، ومل يكن مثَّ ملك، ولو سلم نا ملكه مل يكن فيها دليل؛ أل�َّ
وعند منكري العموم الستغراق املالكني، وإمنا تنبئ عن أقلِّ اجلمع وما فوقه، فيحتمل نـَْوَعا 

 الوقف فيه.
ن القائلني ابلعموم أنَّ هذا اخلطاب، وسائر العموم ال يدخل فيها النيب صلى هللا عليه وعند كثري م

د ابلتَّفرقة بينه وبني أمَّته، ولو ثبت العموم لوجب ختصيصه، وقد روى أبو وسلم؛ ألنَّ شرعه ور 
نِبَياء َال َحنٌْن َمَعاِشَر األَ «بكر، وعمر، وحذيفة، وعائشة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال: 

وقد  فوجب ختصيص اآلية هبذه األخبار، ولو كانت خرب آحاد، كيف» نُوَرُث، َما تـَرَكَناُه َصَدَقةٌ 
 ] من سبيل ما يُقطع بصحَّته.2خرجت عن هذا احلدِّ، وصار [

ه عامل أرضه أنَّ » ُمْؤنَِة َعاِمِليْ «وقال ابن بطَّال: أراد البخاري بتبويبه َأْن يُبنيِّ أنَّ املراد بقوله: 
 اليت أفاءها هللا عليه من بين النَّضري، وفدك، وسهمه من خيرب.

ديث قتيبة، حدَّثنا محَّاد، عن أيُّوب، عن �فع، عن ابن قال: واستشهد البخاري عن ذلك حب
 عمر، أنَّ عمر شرط يف وقفه أن �كل َمن وليه. احلديث. وقد تقدَّم.

د بن زيد، عن أيوب، عن �فع، أنَّ عمر. ليس فيه ابن قال اإلمساعيلي: الَّذي عند�: عن محا
حدثنا محَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عمر. أخرب� بذلك يوسف القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، 

 عن �فع، أنَّ عمر.
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وال ابن وأنبأ أبو يعلى، حدَّثنا أبو الرَّبيع، حدَّثنا محَّاد، حدَّثنا أيوب، أنَّ عمر. مل يذكر �فًعا، 
 عمر.

، حدثنا محَّاد، عن أيُّوب، عن �فع، أنَّ عمر. وأنبأ إبراهيم بن هشام، حدثنا أمحد املوصلي
 احلديث.

 /أ]36مث قال: وصله [
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يزيد بن زريع، وابن علية، حدثنا ابن صاعد، حدثنا احلسني بن احلسن املَْرِوزي، حدثنا ابن زريع، 



 ن عمر، قال: أصاب عمر أرًضا.حدثنا أيوب، عن �فع، عن اب
محد، حدثنا املنيعي، حدثنا القواريري، حدثنا محاد، مسعت أيوب يذكر وقال أبو نعيم: حدثنا أبو أ

 عن �فع، قال: أوصى عمر، واشرتط يف وقفه.
وقال البيهقي: أنبأ أبو حممد عبد هللا بن يوسف، أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن ز�د، حدثنا 

 ن ابن عمر، فذكره.سهل التسرتي، حدثنا محاد بن زيد، حدثنا أيوب، عن �فع، عاهليثم بن 
 قال: وكذا ذكره يونس بن حممد، عن محاد.

نظر؛ ملا » أما حديث أيوب فال أعلم حدَّث به عن محاد، عن يونس«ويف قول الدارقطين: 
 أسلفنا.

وصا� عن قتيبة، عن محاد، ومل وزعم أبو سعيد أنَّ البخاري ذكره يف كتاب ال«وقول احلَُميدي: 
 يف سائر نسخ البخاري كما أسلفناه.، غري جيِّد؛ لثبوته »أجده

ًرا، َواْشتَـَرَط لِنَـْفِسِه ِمْثَل ِدَالِء املُْسِلِمنيَ   اَبُب ِإَذا َوَقَف َأْرًضا َأْو بِئـْ
 َوَأْوَقَف َأَنٌس َدارًا، َفَكاَن ِإَذا َقِدَمَها نـََزَهلَا.

ن حممد بن حممود املَْرِوزي، ه البيهقي عن أيب عبد الرَّمحن السَُّلمي، أنبأ أبو احلسهذا التعليق روا
حدَّثنا أبو عبد هللا حممد بن علي احلافظ، حدَّثنا حممد ابن املثىن، حدَّثنا األنصاري، حدثين أيب، 

 ره.عن مثامة، عن أنس، أنَّه وقف دارًا ابملدينة، فكان إذا حجَّ مرَّ ابملدينة فنزل دا
 البخاري:

ُر َرِضَي ُهللا َعنْ   ُه ِبُدورِِه.َوَتَصدََّق الزُّبـَيـْ
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] أيًضا عن السَُّلمي، أنبأ أبو احلسن الكاِرِزي، حدثنا علي بن عبد العزيز، 1هذا التعليق رواه [
أنَّ الزُّبري جعل دوره صدقة، ]: 2حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو يوسف، عن هشام، [عن أبيه] [

» أن تسكن غري ُمِضرَّة وال ُمَضر هبا، فإن استغنت بزوج فال شيء هلاوِللَمْرُدوَدِة من بناته «ال: ق
 قال األصمعي: املردودة: املطلَّقة.

وحديث عثمان املذكور عنده: (ِمْثَل ِدَالِء املُْسِلِمَني) وبيـَّنَّا هناك أنَّ يف بعض طرق حديثه: 
 َساُووَن َلُه) فطاَبَق.(يُ 

مجة إالَّ وقف أنس خاصَّة، ووقف ابن عمر ابلطَّريقة  وليس يف الباب جبملته ما يوافق وقال: الرتَّ
 املتقدِّمة من دخول املخاِطب يف خطابه.

 /ب]36قال: [
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ري قصَد َمْن وقد ظهر يل مقصوُد البخاري من بقيَّة حديث الباب فطابق الرتمجة، ووجهه: أنَّ الزب

ًال، واليت تزوَّجت مث طُلِّقت قبل الدخول؛ ألنَّ تناول اته، كاليت مل تزوَّج لِصغٍر مثتلزمه نفقته من بن
هاتني أو إحدامها من الوقف إمنَّا َحيمل عنه اإلنفاق الواجب، فقد دخل يف الوقف الذي أوقفه 

 ].3. [هذا االعتبار، وهللا تعاىل أعلم. انتهى الذي ذكر�ه من ..
ن قوله: (َوَجَعَل اْبُن ُعَمَر َنِصيَبُه ِمْن َداِر ل أيًضا: ووجه مطابقة الرتمجة موهبذه التخرجيات كلها قا

) فقال:  ُعَمَر ُسْكَىن ِلَذِوي احلَاَجِة ِمْن آِل َعْبِد اهللَِّ
كيف يدخل ابن عمر يف وقفه؟ فنقول: نعم. يدخل ألنَّ اآلل يُطلق على الرجل نفسه، كان 

هللا عليه وسلم: اللهم صل الة على سيِّد� رسول هللا صلى احلسن بن أيب احلسن يقول يف الص
 على آل حممد.

 ».اللهمَّ َصلِّ على آِل أيب أوىف«وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
: {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} [غافر:   ].46وقال جلَّ وعزَّ

:  اَبُب قـَْوِل هللا جلَّ وعزَّ
 َأَحدَُكُم املَْوُت} اَدُة بـَْيِنُكْم ِإَذا َحَضرَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشهَ {َ� 

 ].108 - 106إىل قوله: {َواهللَُّ َال يـَْهِدي الَقْوَم الَفاِسِقَني} [املائدة:
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ثـََنا اْبُن َأِيب زَاِئَدَة، َعنْ  - 2780 ثـََنا َحيَْىي ْبُن آَدَم، َحدَّ : َحدَّ ُحمَمَِّد ْبِن  َوقَاَل ِيل َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ
] َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َخَرَج 1، َعْن َعْبِد املَِلِك [بِن] [َأِيب الَقاِسمِ 

، َوَعِديِّ ْبِن َبدَّاٍء، َفَماَت السَّْهِميُّ أبَِْرٍض لَْيَس هِبَا مُ  ْسِلٌم، فـََلمَّا رَُجٌل ِمْن َبِين َسْهٍم َمَع َمتِيٍم الدَّاِريِّ
َكِتِه، فـََقُدوا َجاًما ِمْن ِفضٍَّة ُخمَوًَّصا بَذَهٍب، فََأْحَلَفُهَما َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم، مثَُّ َقِدَما ِبَرتِ 

، فـََقاَم رَُجَالِن ِمْن َأْولَِيائِهِ  تَـْعَناُه ِمْن َمتِيٍم َوَعِديٍّ قُّ ، َفَحَلَفا َلَشَهاَدتـَُنا َأحَ ُوِجَد اجلَاُم ِمبَكََّة، فـََقاُلوا: ابـْ
ِنُكْم} ِمْن َشَهاَدهِتَِما، َوِإنَّ اجلَاَم ِلَصاِحِبِهْم، قَاَل: َوِفيِهْم نـََزَلْت: {َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بـَيْ 

 ]2780¦]. [خ106[املائدة: 
مذاكرة، أو َعْرًضا، أو يكون كذا ذكره عن ابن املديين من غري مساع، فإمَّا أن يكون أخربه عنه 

د بن أيب القاسم ليس مبرضي عنده، وكأنه أشبه؛ ألنَّ حممد بن حبر ذكر عنه أنَّه قال: ابن أيب حمم
القاسم ال أعرفه كما أشتهي، قيل له: فرواه غريه؟ قال: ال. قال: وكان ابن املديين يستحسن هذا 

 احلديث، حديَث حممد بن أيب القاسم.



 /أ]37عنه [ قال: وقد َروى
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 ة إال أنه غري مشهور.أبو أسام
 ورواه أبو داود عن احلسن بن علي، عن حيىي بن آدم.

والرتمذي عن سفيان بن وكيع، عن حيىي بن آدم. وقال: حديث حسن غريب، وهو حديث ابن 
 أيب زائدة.

بكر بن محدان، وروينا من كتاب الواحدي قال: حدثنا سعيد بن أيب بكر الغازي، حدثنا أبو 
دثنا احلارث بن شريح، حدثنا حيىي بن زكر� بن أيب زائدة، عن حممد بن أيب حدثنا أبو يعلى، ح

 ».فأوصى هلما برتكة، فدفعاها إىل أهله، وكتما َجاًما«القاسم، احلديث، وفيه: 
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 ».بيلهمافأحلفهما النيب صلى هللا عليه وسلم ما كتما، وال اطَّلعا، فخلَّى س«وفيه: 
مذي: من حديث ابن إسحاق، عن أيب النضر، عن ابذان موىل هانئ، عن ابن أمِّ  وعند الرتِّ

برئ «] قال: 106عباس، عن متيم يف هذه اآلية: {َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بـَْيِنُكم} [املائدة: 
، وقدم عليهما موىل لبين [هاشم] النَّاس منها غريي وغري عدي، وكا� نصرانيني خيتلفان إىل الشام

 ».م من فضة، يريده امللك، وهو ُعْظم جتارته]، يقال له: بديل بن أيب مرمي بتجارة، ومعه جا2[
فلما مات أخذ� اجلام، فبعناه أبلف درهم، قال متيم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول هللا «وفيه: 

ه فأخربهتم اخلرب، وأدَّيت إليهم مخس مئة صلى هللا عليه وسلم املدينة أتمثت من ذلك، فأتيت أهل
سلم، فسأهلم البيِّنة، فلم جيدوا، فأمرهم أن يستحلفوه مبا درهم، فأتوا رسول هللا صلى هللا عليه و 

يـَْعُظُم به على أهل دينه، فحلف، فنزلت، فقام عمرو بن العاص ورجل آخر، فحلفا، فنزعت 
 ».اخلمس مئة من عدي

غريب، وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر هو عندي حممد بن قال أبو عيسى: هذا حديث 
 ري، وقد تركه أهل احلديث.السائب الكليب، صاحب التفس

وقال: حممد بن السائب يكىن أاب النضر، وال يعرف لسامل بن أيب النضر رواية عن أيب صاحل موىل 
 أمِّ هانئ.

نسخة: قيل فوثب عليه » نحاسكتاب ال«ويف  -خرج بديل بن أيب مارية »: تفسري مقاتل«ويف 
موىل العاص بن وائل،  -]3زيد [ي»: كتاب ابن ماكوال«بريد، ويف أخرى ... ابلزاي، ويف 

مسافًرا يف البحر إىل النجاشي، فمات بَُديٌل يف السفينة، وكان كتب وصيـََّته وجعلها يف متاعه، مث 



، فأخذا منه ما أعجبهما، وكا ] أخذا إ�ء من فضَّة فيه 4ن يف [ما] [دفعه إىل متيٍم وصاحِبه َعِديٍّ
 /ب]37ما ردَّا بقيَّة املتاع إىل ورثته نظروا [ثالمثئة مثقال، منقوش مموَّه ابلذَّهب، فل
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 يف الوصيَّة، فقدوا بعض متاعه، فكلموا متيًما وَعِدً�، فقاال: ما لنا به علم.
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، واعرتف متيم ابخليانة، بن أيب َوَداَعة السَّهميَّان فحلفا وفيه: فقام عمرو بن العاص واملُطَِّلبُ 
، »يُم، َأْسِلم يـََتَجاَوِز ُهللا َعْنَك َما َكاَن ِيف ِشرِككَ َوْحيََك َ� متَِ «فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 فأسلم وحسن إسالمه، ومات عدي بن َبدَّاء نصرانًيا.
 -وقيل: ابن أيب مارية، وقيل: ابن أيب مرمي  -ابن أيب ماوية كان بُديل »: الثَّعليب«ويف تفسري 

 موىل عمرو بن العاص، وكان بديل مسلًما، ومات ابلشام.
ناه: أن يشهد اثنان ذوا عدل؛ أمانة وعقل، منكم � معشر املؤمنني، من أهل دينكم. قاله ومع

 وصي.مجيع املفسرين إال عكرمة وعبيدة فإ�ما قاال: معناه: من حيِّ امل
وقيل: معناه: من غري ملَّتكم. قاله ابن املسيب، وابن جبري، والنخعي، وجماهد، وعبيدة، وحيىي 

 قالوا: إذا مل جند مسِلَمْني فلُنشهد كافَرْين، إذا كان يف سفر. بن يعمر، وأبو جملز.
 عصر.واختلف يف الصَّالة: فقال النََّخعي، والشَّْعيب، وابن جبري، وقتادة: من بعد صالة ال

وقال السُّدِّي: قال البخاري: وروي عن ابن عباس: من بعد صالة أهل دينهما. قال: فدعا 
 يًما وعد�ًّ بعد العصر، فاستحلفهما عند املنرب.النبيصلى هللا عليه وسلم مت

وملَّا ذكر الطحاوي حديث أيب داود: أنَّ رجًال من املسلمني تويف بَدقـُْوقَاء، ومل جيد أحًدا من 
مني ُيشهده على وصيَّته، فأشهد رجلني من أهل الكتاب نصرانيني، فقدما الكوفة على أيب املسل

د الذي كان يف عهد النبيصلى هللا عليه وسلم، فأحلفهما موسى، فقال: هذا أمر [لن] يكن بع
 بعد العصر: ما خا�، وال كذاب، وال بدال. فأمضى شهادهتما.

آلية حمكمة عند أيب موسى وابن عباس، وال أعلم هلما خمالًفا قال الطَّحاوي: فهذا يدلُّ على أنَّ ا
 من الصحابة يف ذلك، وعلى ذلك أكثر التابعني.

)1/401( 

 



وذكر النَّحَّاس أنَّ القائلني أبنَّ اآلية الكرمية منسوخة، وأنَّه ال جتوز شهادة كافر حبال، كما ال جتوز 
لنََّخعي، غري أنه أجاز شهادة الكفَّار بعضهم واشهادة فاسق: زيد بن أسلم، والشَّافعي، ومالك، 

 على بعض.
وأما الزُّهري واحلسن فزعما أنَّ اآلية كلَّها يف املسلمني، وذهب غريمها إىل أنَّ الشَّهادة مبعىن 

 احلضور.
 /أ]:38وقال آخرون [

ما ادَّعيا الشهادة مبعىن اليمني، وتكلموا يف معىن استحالف الشَّاهدين هنا، فمنهم من قال: أل�َّ 
وصيَّة من املوت، وهذا قول حيىي بن يعمر، قال البخاري: وهذا ال يعرف يف حكم اإلسالم؛ أن 

 يدَّعي رجل وصيَّة فيحلف و�خذها.
 ومنهم من قال: حيلفان إذا شهدا أن امليت أوصى مبا ال جيوز، أو مباله كله.

 قال: وهذا أيًضا ال يعرف يف األحكام.
ما، مث ينقل اليمني عنهما إذا اطُِّلع على اخليانة.فاومنهم من قال: حيل  ن إذا اهتُّ

وزعم ابن زيد أنَّ ذلك كان يف أوَّل اإلسالم، كان النَّاس يتوارثون ابلوصيَّة، مث ُنسخت الوصية 
 وُفرضت الفرائض.

وقال اخلطَّايب: ذهبت عائشة إىل أنَّ هذه اآلية اثبتة غري منسوخة، وُروي ذلك عن احلسن 
َخعي، وهو قول األوزاعي، قال: وكان متيم وعدي وصيَّني ال شاهدين، والشُّهود ال حيلفون، لنَّ وا

ا عربَّ ابلشَّهادة عن األمانة اليت حتمَّالها يف قبول الوصيَّة.  وإمنَّ
وقوله: {فَِإْن ُعِثَر} قال ابن التِّني: انتزع ابن شريح من هذه اآلية الكرمية الشَّاهد واليمني، قال: 

له: {فَِإْن ُعِثَر} ال خيلو من ثالثة أوجه؛ إما أن يُقرأ: أو َيشهد عليهما شهيدان، أو شاهد قو 
وامرآاتن، أو شاهد واحد، قال: وأمجعنا أنَّ اإلقرار بعد اإلنكار ال يوجب مييًنا على الطَّالِبني، 

تحلف الطَّالِبني. يسوكذلك مع الشَّاهدين، والشَّاهد واملرأتني، فلم يبق إال شاهد واحد، قال: و 
 انتهى.
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ميكن أن يستدلَّ أبنَّ يف هذه القصة داللة أنه ال ُيكتفى بشاهد وميني، وذلك ألنَّ متيًما شهد على 
و كان ُيكتفى ابليمني مع الشَّاهد  عدي خبمس مئة درهم، فأنكر، فسأهلم البينة، فلم جيدوا، فل

مل يكن املعتمد حني ذاك إال على أميا�ما، ال على كانوا يقولون: هذا متيم مسلم وقد شهد، و 
 شهادة متيم.



وَّص) قال ابن اجلوزي: ِصيغت فيه صفائُح مثل اخلُوص من الذهب، وزعم املنذري أنَّ وقوله: (خمَُ 
خباء معجمة وصاد مبهمة، هو املشهور، وقيل: إنَّ بعضهم رواه بضاد معجمة. قال: واألول 

 بد هللا بن عمرو بن العاص، واملطلب.الرَّجَلْني الذين حلفا: ع
قبوُل شهادِة الكفَّار على املسلمني يف الوصيَّة يف السفر وأما قول ابن بطَّال: فمذهب ابن عباس 

 /ب]38أخًذا من هذا احلديث [
الشَّهادة كانت عبارة عن اليمني. قال: وال خالف أنَّ ميينه مقبولة إذا فردَّه عليه ابن املنريِّ أبنَّ 

يت بشراء أو غريه، عي عليه فأنكر وال بينة، ولعل متيًما اعرتف أنَّ اجلام كان مَلَكه من املادُّ 
فكان ويل امليت الكافر يدعي عليه، فحلف واستحق. ويف بعض احلديث التصريح هبذا، ولو مل 

 مال كافًيا يف إسقاط االستدالل؛ أل�ا واقعة عني. انتهى.يكن لكان االحت
 وا كفارًا، إمنا كانوا مؤمنني كما بيناه، وهللا تعاىل أعلم.أولياء امليت ليس
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 ِكَتاُب اِجلَهادِ 
َريِ   اَبُب َفْضِل اِجلَهاِد َوالسِّ

: {ِإنَّ اهللََّ اْشتَـَرى ِمَن املُْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواهلَُ  وَن ِيف َسِبيِل ْم أبَِنَّ َهلُُم اجلَنََّة يـَُقاتِلُ َوقـَْوِل اهللَِّ جلَّ وعزَّ
يـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِيف التـَّْورَاِة َواِإلْجنِيِل َوالُقْرآِن َوَمْن َأْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اهللَِّ اهللَِّ فـَيَـْقتُـُلوَن وَ 

ِر 111ِلَك ُهَو الَفْوُز الَعِظْيم} [التوبة: فَاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي اَبيـَْعُتْم ِبِه َوذَ  ] ِإَىل قـَْوِلِه: {َوَبشِّ
 ».احلُُدوُد الطَّاَعةُ «] قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: 112َني} [التوبة: املُْؤِمنِ 

هذا التَّعليق عن ابن عباس ذكره إمساعيل بن أيب ز�د الشامي يف تفسريه عنه. وذكر أبو عبد هللا 
 يف اإلذن ابلقتال.أنَّ هذه اآلية الكرمية هي أول آية نزلت  »اإلكليل«احلاكم يف 

عباس على شرطهما: أول آية نزلت فيه: {ُأِذَن ِللَِّذْيَن يـَُقاتـَُلْوَن} عن ابن » املستدرك«ويف 
 ] اآلية. وأحاديث الباب كلها تقدَّمت.39[احلج: 

 ستة.خرَّجه ال» � رسول هللا! أيُّ النَّاس أفضل؟«وحديث أيب سعيد: 
فضل منه من ُأويت ل؛ وال أنَّه أفضل النَّاس قاطبة؛ ألنَّ أقال املهلَّب: ليس على عمومه يف الفض

دِّيقني، وَمحََل النَّاس على شرائع هللا، وسنِن نبيه صلى هللا عليه وسلم، وكأنَّه يريد وهللا  منازل الصِّ
هم من أهل الدِّين، والعلم، والفضل، أعلم: أفضل أحوال عامَّة النَّاس؛ ألنَّه قد يكون يف عامَّت

 ط للنفس من هو أفضل منه.والضب
، وأعلى  وقوله: (َوُهللا  َأْعَلُم ِمبَن ُجيَاِهُد ِيف َسِبيِلِه) يريد: بعقد نيَّته، إن كانت خالصة هلل جلَّ وعزَّ



 كلمته.
فِسِه : الَِّذي ُجيَاِهد ِيف َسِبيِل ِهللا بِنَ َأيُّ املُْؤِمِنَني َأْكَمُل ِإْميَاً�؟ قَالَ «على شرطهما: » املستدرك«ويف 
 ».َوَماِلهِ 

 /أ]39سلم: (َكَمَثِل الصَّائِِم الَقائِِم) فيه داللة أنَّ حركات [وقوله صلى هللا عليه و 
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اجملاهد، ونومه، ويقظته، حسنات، وإمنَّا مثَّله ابلصَّائم؛ ألنَّ الصائم ممسٌك نفَسه عن امللَّذات، 
 سه على مراعاته.العدو، وحابس نف وكذلك اجملاهد ممسٌك نفَسه على حماربة

ا أدخل (أو) هنا ألنَّه قد يرجع مرَّة ابألجر، ومرة هبما  وقوله: (َمَع َما َ�َل ِمن َأجٍر َأو َغِنيَمٍة) إمنَّ
مجيًعا، فُأدخلت (أو) ليدل على اختالف احلالني، ال أنَّه يرجع بغنيمة دون أجر؛ بل أبًدا يرجع 

 كن.ابألجر، كانت غنيمة أو مل ت
ني: (أو) هنا مبعىن الواو، وقاله أيًضا القرطيب، قال: هي الواو اجلامعة على مذهب قال ابن التِّ 

ابلواو اجلامعة، وكذا هو يف » َمَع َما َ�َل ِمن َأْجٍر َوَغِنيَمةٍ «الكوفيِّني، يؤيد هذا ما رواه أبو داود: 
 بعض روا�ت مسلم.

عىن الواو، قالوا: حاصله ملن ى ابهبا، وليست مبقال: وذهب بعض العلماء إىل أنَّ (أو) عل
 يستشهد يف اجلهاد أحد األمرين، إمَّا األجر إن مل يغنم، وإمَّا الغنيمة واألجر.

قال: وهذا ليس بصحيح؛ حلديث عبد هللا بن عمر من عند مسلم، وقال صلى هللا عليه وسلم: 
ا ثـُُلَثي َأجَرُهم ِمَن اآلِخَرِة، َويَبَقى الثـُُّلُث ِوِإن َمل الَّ تـََعجَُّلو َما ِمن َغازِيٍَة تـَْغُزوا فـَُيِصيُبوا َويَغَنُموا إِ «

 وهذا نصٌّ يف أنَّه حيصل هلم جمموع األجر والغنيمة ابلوجه األول.» ُيِصيُبوا َغِنيَمًة، مثَُّ َهلُم َأجُرُهم
ألجر دليل قاطع أنَّ اوقال أبو عبد هللا بن أيب صفرة: تفاضلهم يف األجر، وتساويهم يف الغنيمة، 

يستحقُّونه بقتاهلم، فيكون أجر كل واحد على قدر عنائه، وأنَّ الغنيمة ال يستحقُّو�ا بذلك، لكن 
بتفضل هللا عليهم ورمحته هلم مبا رأى من ضعفهم، فلم يكن ألحد فضل على غريه، إال أن 

َله قاسُم الغنيمة، فينفله من رأسها، كما فعل أبو قتادة، أ يف حديث ابن و من اخلمس، كما يـَُفضِّ
 عمر، وهللا يؤيت فضله من يشاء.
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قال ابن التِّني: وقوله (َأْن يُْدِخَله هللا اجلَنَّْة) حيتمل وجهني: أحدمها: أن يدخله اجلنة إبثر وفاته 
وتكون فائدة ختصيصه أنَّ ذلك كفارة  ختصيًصا للشهيد. أو حيتمل: أن يدخلها بعد البعث،

 طا� اجملاهد، وال يوزن مع حسناته.جلميع خ
يف   -املعروف اببن املناصف  -المة أبو عبد هللا حممد بن عيسى بن َأْصبغ األزدي وذكر الع

 /ب]39كتاب اإلميان يف أبواب [
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ُت الرَّجل بلغُت مشقَّته، وكذلك اجلهاد اجلهاد: يف اللُّغة أصله اجلُهد، وهو املشقَّة، يقال: َجهدُ 
النفس، وتذليلها يف سبيل الشَّرع، واحلمل عليها هللا تعاىل، إمنَّا هو بذل اجلهد يف أعمال  يف

مبخالفة النَّفس، من الرُّكون إىل الدَّعة، واللَّذَّات، واتِّباع الشَّهوات، ويف حديث َسربة بن أيب فاكه 
يعين  -مثَُّ قـََعَد لَُه «يه: لنيب صلى هللا عليه وسلميقول، فذكر حديثًا فمن عند النَّسائي: مسعت ا

 ».َطرِيِق اجلَِْهاِد فـََقاَل: ُجتَاِهُد فـَُهَو َجْهُد النـَّْفِس َواْلَمالِ بِ  -الشيطان 
واجلهاد يف الشَّرع يقع على ثالثة أحناء؛ جهاد ابلقلب، وجهاد ابللسان، وجهاد ابليد، وسيأيت 

 ملة إن شاء هللا تعاىل يف كتاب الّرِقاق.ن شاء هللا تعاىل، وسيأيت حلديث أيب سعيد تكتفصيلها إ
 ُب الدَُّعاِء اِبجلَِْهاِد َوالشََّهاَدِة لِلّرَِجاِل َوالنَِّساءِ ابَ 

 ».اْرزُْقِين َشَهاَدًة ِيف بـََلِد َرُسوِلَك صلى هللا عليه وسلم«َوقَاَل ُعَمُر: 
عن » الطبقات الكبري« ري مسنًدا يف آخر كتاب احلج، ولفظ ابن سعد يفهذا التَّعليق رواه البخا
يب فديك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن حفصة حممد بن إمساعيل بن أ

ا مسعت أابها يقول:  اللَُّهَم ارزُقِين قَتًال ِيف َسِبيِلَك، َوَوفَاًة ِيف «زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أ�َّ
 ».َشاءَ قَاَل: ِإنَّ َهللا َ�ِيت أبَِمرِه أىنَّ  نَِبيَِّك، قَاَلت: قُلُت: َوأىنَّ َذِلك؟ بـََلدِ 
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وأنبأ معن بن عيسى، حدَّثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم؛ أنَّ عمر كان يقول يف دعائه: 
 َبلِد َرُسوِلَكصلى هللا عليه وسلم.اللَُّهمَّ ِإّينِ َأسأَُلَك َشَهاَدًة ِيف َسِبيِلَك، َوَوفَاًة بِ 

ن عبد امللك بن عمري، عن أيب  بن جعفر الرَّقِّي، حدَّثنا عبيد هللا بن عمرو، عوأخرب� عبد هللا
بردة، عن أبيه، قال: رأى عوُف بن مالك مناًما، فقصَّه على عمر ابلشَّام، فيها: وإنَّ عمر شهيد 

وأ� بني ظهراين جزيرة العرب، ولست أغزو، والنَّاس مستشهد، فقال عمر: أىنَّ يل الشَّهادة 
 ن شاء هللا تعاىل.ويل؟ مث قال: بلى، ويلي، �يت هللا جلَّ وعزَّ هبا إح

 زاد أبو يف كتابه: على يد عدوك.



ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن يُوُسَف، َعْن َماِلٍك، َعْن ِإْسَحاَق، َعْن أََنِس قال: َكاَن َرُسولُ  - 2788 اهللَِّ  َحدَّ
َت ُعَباَدَة ْبِن وََكاَنْت حتَْ  -َراٍم بِْنِت ِمْلَحاَن فـَُتْطِعُمُه صلى هللا عليه وسلم َيْدُخُل َعَلى ُأمِّ حَ 

َها يوًما، فَجَعَلْت تـَْفِلي رَْأَسُه، فـََناَم َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم، مثَُّ  -الصَّاِمِت  َفَدَخَل َعَليـْ
َقَظ َوُهوَ  ؟ قَاَل: َيْضَحُك، قَاَلْت: فـَُقْلُت: َما ُيْضِحُكَك َ� رَ  اْستَـيـْ وا َ�ٌس ِمْن ُأمَِّيت ُعِرضُ «ُسوَل اهللَِّ

، يـَرَْكُبوَن ثـََبَج َهَذا الَبْحِر ُمُلوًكا َعَلى اَألِسرَِّة، َأْو: ِمْثَل املُُلوِك َعلَ  » ى اَألِسرَّةِ َعَليَّ ُغَزاًة ِيف َسِبيِل اهللَِّ
، ادُْع اَشكَّ ِإْسحَ   ]2788/أ] [خ 40هللََّ َأْن َجيَْعَلِين ِمْنهْم. [اُق، قَاَلْت: قـُْلُت: َ� َرُسوَل اهللَِّ
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؟ قَالَ  َقَظ َوُهَو َيْضَحُك، فـَُقْلُت:َ َما ُيْضِحُكَك َ� َرُسوَل اهللَِّ : َفَدَعا َهلَا، مثَُّ َوَضَع رَْأَسُه، مثَُّ اْستَـيـْ
ُهْم، قَاَل: فـَُقْلُت: ادُْع اهللََّ َأْن جيَْ  -وَِّل َكَما قَاَل ِيف األَ   -» ُعِرُضوا َعَليَّ َ�ٌس ِمْن ُأمَِّيت « َعَلِين ِمنـْ
، فـَرَِكَبِت الَبْحَر ِيف زََماِن ُمَعاِويََة، َفُصرَِعْت َعْن َدابَِّتَها ِحَني َخَرَجْت ِمَن الَبْحِر، »أَْنِت ِمَن اَألوَِّلنيَ «

 فـََهَلَكْت.
يًة َأوََّل َما رَِكَب َفَخَرَجْت َمَع َزْوِجَها َغازِ «، وفيه: »يـَرَْكُبوَن َهَذا الَبْحَر اَألْخَضرَ : «ويف لفظ

 ».املُْسِلُموَن الَبْحَر َمَع ُمَعاِويََة، فـََلمَّا اْنَصَرُفوا ِمْن غزاهتم قـُّرَِبْت هلا دابتها
اجُِّين هِبَا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ٍل َصلَّى َلَك َسْجَدًة َواِحَدًة، حيَُ اللُهمَّ الَ َجتَْعْل قـَْتِلي بَِيِد رَجُ »: «املوطأ«ويف 
 ».كَ ِعْندَ 

خري الشهداء من قتله أهل ِملَِّته فيأخذ «قال ابن العريب: قد جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 ».من حسناته

د، عن حممد بن حيىي وذكره أيًضا يف ابب ركوب البحر من كتاب اجلهاد عن أيب النعمان، عن خال
 رام.حدثتين أم حرام، فذكره، جعله من مسند أم حبن حبان، عن أنس قال: 

ويف حديث ُعَمري بن األسود الَعنسي أنه أتى ُعبادَة بن الصَّامت، وهو �زل يف ساحل محص يف 
 ه.بناٍء له، ومعه أم حرام، قال ُعَمري: فحدثتنا أم حرام عن النيب صلى هللا عليه وسلم بنحو 

ثـََنا أبو بد هللا بن حممد، حدَّثـََنا معاوية بن عمر ويف ابب: غزو املرأة يف البحر، حدثنا ع و، َحدَّ
 إسحاق، عن عبد هللا بن عبد الرمحن، عن أنس به.

 قال اجلَيَّاين: كذا رويناه من مجيع طرق البخاري.
 -بد هللا بن عبد الرمحن ع -وقال أبو مسعود: سقط بني أيب إسحاق الَفَزاري وبني أيب ُطَواَلة 

 زائدُة بن قدامة.



فوجدته كما عند البخاري، وكذا رواه ابن » الفزاري مسند أيب إسحاق«قال اجلياين: فقابلته يف 
 وضاح عن أيب مروان املصيصي، عن أيب إسحاق.
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قال اجلياين: ومع هذا فاحلديث حمفوظ لزائدة، عن أيب طوالة، رواه عنه حسني بن علي اجلعفي، 
يب شيبة، حدثنا حسني بن عن أيب يعلى، عن أيب بكر بن أ ومعاوية بن عمرو، ورواه اإلمساعيلي

 علي، عن زائدة.
وقال الدارقطين: روى بشر بن عمر الزهراين هذا عن مالك، عن إسحاق عن أنس، عن أم 

 حرام.
 وعن ابن حبان: قربها جبزيرة يف حبر الروم، يقال هلا: قربس، من املسلمني إليها ثالثة أ�م.

 عنها أيًضا عطاء بن يسار.وعند الدارقطين رواه 
أبو عمر بن عبد الرب: أم َحَرام خالة أنس، وال أقف هلا على اسم صحيح، وأظنها أرضعت قال 

النيب صلى هللا عليه وسلم، وأم ُسَليم أرضعته أيًضا؛ إذ ال يشك مسلم أ�ا كانت منه مبحرم، وقد 
ا بن إبراهيم بن ُمزين قال: إمن حدثنا غري واحد من شيوخنا، عن أيب حممد بن ُفطَيس، عن حيىي

 /أ]39استجاز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه؛ أل�ا كانت منه ذات [
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حمرم من قبل خاالته؛ ألنَّ أمَّ عبد املطلب كانت من بين النجار، وقال يونس بن عبد األعلى: 
 لى هللا عليه وسلم من الرضاعة.قال لنا ابن وهب: أم حرام إحدى خاالت النيب ص

 قال أبو عمر: فأي َذِلَك كان فأمُّ حرام َحمَْرم منه.
وقال ابن احلذَّاء: قال لنا أبو القاسم بن اجلوهري: أمُّ َحَرام هي إحدى خاالته صلى هللا عليه 

 وسلم من الرضاعة، وكذا قاله املهلب.
 جلده. قال ابن بطال: وقال غريه: إ�ا كانت خالة ألبيه أو

العريب عن بعض العلماء: أنَّ هذا خمصوٌص بسيد� رسول هللا صلى هللا  وذكر القاضي أبو بكر بن
 عليه وسلم، أو حيمل على أنه كان قبل احلجاب إال أن: (تـَْفِلي رَْأَسُه) يضعف هذا.
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ة، وقد تقدم  وزعم ابن اجلوزي أنه مسع بعض احلفاظ يقول: كانت أم ُسَليم أخت آمنة من الرضاع
يف احلديث ما يدل على كالم شيخنا أيب حممد الدمياطي يف دخوله على أم سليم، وقوله: ليس 

اخللوة هبا. فلعل ذاك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو اتبع، والعادة تقتضي املخالطة بني 
 العصمة. املخدوم وأهل اخلادم، سيما إذا كنَّ ُمسنَّات مع ما ثبت له صلى هللا عليه وسلم من

ام الذي كان يرمحها ألجله  ولعل هذا كان قبل احلجاب؛ ألنَّه كان يف سنة مخس، وقـَْتُل أخيها َحرَ 
 كان سنة أربع.

وقوله: (فَيْطَعُم ِعْنَدها) قال ابن بطال: فيه داللة على إابحة ما قدمته املرأة إىل ضيفها من مال 
 للرجل. زوجها؛ ألنَّ الغالب أن ما يف البيت من الطعام هو

رسول هللا صلى هللا عليه  قال ابن العريب: ومن املعلوم أن عبادة وكل املسلمني يسرُّهم أن سيد�
 وسلم �كل يف بيته.

قال القرطيب: حني دخول النيب صلى هللا عليه وسلم على أم حرام مل تكن زوًجا لعبادة، كما 
فتزوجها عبادة «اء يف رواية عند مسلم: يقتضيه ظاهر اللفظ، إمنا تزوَّجته بعد َذِلَك مبدة كما ج

 انتهى.» بعد
 إىل عبادة. كأن الراوي أخرب بصريورهتا

 و (تـَْفِلي): بفتح التاء وسكون الفاء، قال العلماء: قتل القمل وغريه من املؤذ�ت مستحب.
هور ونوم القائلة: أصله يف معونة البدن لقيام الليل، وفرحه صلى هللا عليه وسلم ملا عاين من ظ

 /ب]39أمته، واتساع ملكهم. [
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يف البحر على األسرة يف اجلنة، ورؤ� األنبياء وحي، يشهد له  قال أبو عمر: أراد أنه رأى الغزاة
 ].56قوله تعاىل: {َعَلى اْألَرَاِئِك ُمتَِّكُئوَن} [يس: 

 قال القرطيب: وحيتمل أن يكون خربًا عن حاهلم يف غزوهم أيًضا.
م: ل على ركوب البحر، روى أبو داود عن ابن عمرو قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلوفيه دلي

 ».ال يركب البحر إال حاًجا أو معتمًرا أو غازً�، فإن حتت البحر �رًا، وحتت النار حبًرا«
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ال يركب البحر «من حديث ليث، عن جماهد، عن عبد هللا بن عمر يرفعه: » علل اخلالل«ويف 
 فذكر مثله.... »  إال

 منكر.قال ابن معني: هذا عن النيب صلى هللا عليه وسلم 



وقال ابن املسيب: كان أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يتجرون يف البحر، منهم طلحة، 
وسعيد بن زيد، وهو قول مجهور العلماء إال عمر بن اخلطاب وعبد العزيز؛ فإ�ما منعا من ركوبه 

 كالمهما على الركوب لطلب الدنيا ال اآلخرة.  مطلًقا، وقيل: حيمل
 لنساء مطلًقا ملا خياف عليهن من أن يطلع منهم أو يطلعن على عورة.وما مالك فكره ركوبه ل

 قال بعضهم: هذا فيما صغر من السفن، فأما الكبار فال أبس، وهذا احلديث خيدش يف قوله.
 فتوحتان، مث جيم.(ثـََبَج الَبْحِر): بثاء مثلثة، بعدها ابء موحدة م

ثبج البحر: ظهره، يوضحه ما يف بعض قال اخلطَّايب: وسطه ومعظمه، وثبج كل شيء، وقيل: 
 ».يركبون ظهر هذا البحر«الروا�ت: 

 والثبج: ما بني الكتفني.
 ثبج البحر: معظمه، وقيل: هوله.»: أمايل القايل«ويف 

 ه متين الغزو والشهادة، وهو موضع تبويب البخاري.وقوهلا: (ادُْع اهللََّ َأْن َجيَْعَلِين ِمْنهْم) في
اصل الدعاء ابلشهادة أن يدعو هللا أن ميكن منه كافًرا يعصي هللا فيقتله، وهذا قال ابن املنري: ح

 مشكل على القواعد؛ إذ مقتضاها أال يتمىن معصية هللا ال له وال لغريه.
َه خترُجيه أنَّ الدعاء قصًدا إمنا هو نيل الد رجة الرفيعة املعدة للشهداء، وأما قتل الكافر فليس وُوجِّ

إمنا هو من ضرورات الوجود؛ ألن هللا جلَّ وعزَّ أجرى حكمه أال ينال تلك مقصود الداعي، و 
 الدرجة إال شهيد، انتهى.

 قدمنا أن عمر متىنَّ الشهادة على يد كافر.
عليه وسلم الثانية كانت يف شهداء الرب، قال ابن املنري والقرطيب وغريمها: قيل: إنَّ رؤ�ه صلى هللا 

 أب�م ملوٌك على األسرَّة. فوصف حال الربيني والبحريني
 /أ]40ويف هذا احلديث أعالم [
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 من أعالم نبوته، منها: جهاد أمته يف البحر.

 ومنها: اإلخبار بصفة أحواهلم.

)1/8( 

 

 ).ومنها: قوله ألم حرام: (أَْنِت ِمَن اَألوَِّلنيَ 
هلم شوكة، وأن أم حرام تبقى إىل ذاك الوقت، ومنها: اإلخبار ببقاء أمته من بعده، وأن تكون 

هو أغزى معاوية الروم سنة مثان وعشرين، وقال ابن زيد: سنة سبع وعشرين، زمن عثمان، و 



 وقيل: بل كان ذلك يف خالفة معاوية على ظاهره، واألول أشهر.
يق اجلهاد من غري مباشرة ومشاهدة، له من األجر مثل ما وفيه داللة على أن من مات يف طر 

 للمباشر.
يل هللا والقتل سواء، أو قريًبا من السواء يف الفضل، وقال أبو عمر: يف هذا احلديث املوت يف َسب

 انتهى.
كن النساء إذا غزون يسقني املاء، ويداوين الكلمى، ويصنعن هلم طعامهم، وما يصلحهم، فهذه 

 مباشرة.
بو عمر: وإمنا قلُت: قريًبا من السواء الختالف الناس يف َذِلَك، فمن أهل العلم من جعل قال أ

: {َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف َسِبيِل ِهللا مثَُّ قُِتُلوا  امليت يف سبيل هللا واملقتول سواء، واحتج بقوله جلَّ وعزَّ
 ] االثنني مجيًعا.58 َأْو َماُتوا لَيَـْرزُقـَنـَُّهُم هللا رِْزقًا َحَسًنا} [احلج:

يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى ِهللا} وبقوله: {َوَمْن َخيُْرْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَىل ِهللا َوَرُسوِلِه مثَُّ 
 ].100[النساء: 

يف  من خرج جماهًدا«وبقوله سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حديث عبد هللا بن عتيك: 
َسبيل هللا فخرَّ عن دابَّته فمات، أو لدغته حيَّة فمات، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على 

 ».هللا
من قتل يف َسبيل هللا فهو شهيد، ومن مات يف سبيل هللا فهو « مسلم عن أيب هريرة يرفعه: ويف

 ».شهيد
 ».فهو شهيد من ُصرَِع عن دابَّته يف َسبيل هللا فمات«وعن عقبة بن عامر يرفعه: 

وعن أيب داود من حديث بقية، عن عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن، عن أبيه، عن مكحول، عن 
من وقصه فرسه أو بعريه أو «م، عن أيب مالك األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم: ابن ُغنْ 

 ».لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف شاء هللا فهو شهيد
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 : صحيح على شرط مسلم.احلاكم قالوملا خرجه 
قال أبو عمر: وقد ثبت عن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه ُسئل: أي اجلهاد أفضل؟ 

 ».قر جوادهمن أهريق دمه وع«فقال: 
 فإذا كان هذا أفضل الشهداء؛ علم أن من ليس كذلك أنه مفضول، انتهى.

 /ب]،40فقال: حدثنا أبو علي احلنفي [» املعرفة«ذكر احللواين ما يرشح هذا يف كتاب 
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أيب طالب: من حدَّثنا إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد امللك بن ُعَمري، قال علي بن 

سلطان وهو ظامل له فمات يف حمبسه َذِلَك فهو شهيد، ومن ضربه السلطان ظاملًا فمات حبسه ال
املسلمون فهو شهيد، غري أن الشهادة من ضربه ذلَك فهو شهيد، وكل موت ميوت هبا 

 ».تتفاضل
لعمر وعند احلاكم صحيح اإلسناد من حديث كعب بن عجرة: قال النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ».� عمر إنَّ للشهداِء سادًة وأشرافًا وملوًكا، وإن هذا منهم«تيًال: يوم بدٍر ورأى ق
بيل هللا فهو شهيد، ويقول هلم: وكان عمر بن اخلطاب يضرب من يسمعه يقول: من قتل يف س

 قولوا: يف اجلنة.
غري  نب، وأن يُقتل مقبًال قال أبو عمر: وَذِلَك أنَّ شرط الشهادة شديد، فمن َذِلَك أال يغلَّ وال جي

مدبر، وينفق الكرمية، وأال يؤذي جارًا وال رفيًقا وال ذميًّا، وال خيفي غلوًال، وال يسبَّ إماًما، وال 
 ».يفر من الزحف

كالم عمر هذا الذي ذكره عنه أبو عمر ذكر احلاكم مرفوًعا، بلفظه: لعله أن يكون قد أوقر 
، ولكن قولوا كما قال النيب صلى هللا عليه ارة، فال تقولوا ذاكمدابته ذهًبا، أو َورِقًا يلتمس التج

 ، وقال: صحيح ومل خيرجاه.»من قتل يف سبيل هللا] أو مات فهو يف اجلنة«[وسلم: 
إ�كم وهِذه الشهادات أن يقول الرجل: قتل فالن شهيًدا، فإن «أيب عبيدة، عن أبيه:  وعن

 ».درويقاتل وهو جريء الص الرجل يقاتل محية، ويقاتل يف طلب الدنيا،
قال: واختلفوا يف شهيد البحر أهو أفضل أم شهيد الرب؟ فقال قوم: شهيد الرب، وقال قوم: 

 شهيد البحر.
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ل العلم أن البحر إذا ارتج مل جيز ركوبه ألحد بوجه من الوجوه يف حني الف بني أهقال: وال خ
 ارجتاجه.

عن احلسن بن » اجلهاد«يف كتاب  والذين رجحوا شهيد البحر؛ احتجوا مبا رواه ابن أيب عاصم
ثـََنا سعيد الصباح، حدَّثـََنا حيىي بن عباد، حدَّثـََنا حيىي بن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن حيىي، حدَّ 

بن صفوان، عن عبد هللا بن املغرية، عن عبد هللا بن أيب بردة، مسعت عبد هللا بن عمرو يقول: 
ادة تكفر كلَّ شيٍء إال الدين، والغزو يف البحر يكفر الشه« عليه وسلم: قال رسول هللا صلى هللا

 ».ذلك كله



يد، عن عطاء بن يسار، عن ومن حديث عبد هللا بن صاحل، عن حيىي بن أيوب، عن حيىي بن سع
 ».غزوٌة يف البحر خٌري من عشِر غزوات يف البَـرِّ «ابن عمرو مرفوًعا: 

بن أوس، عن أم حرام قالت: ذكر  يب اثبت يعلى بن شدادومن حديث هالل بن ميمون، عن أ
 /أ]41رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزاة البحر فقال: [
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 ، حسنه ابن العريب.»هيد، وإنَّ للغريِق أجَر شهيدينإنَّ للمائِد فيه أجَر ش«

حر  رِّ، واملائد يف البلشهيد البحر مثل شهيد البَـ «وعند ابن ماَجْه بسنده إىل أيب أمامة يرفعه: 
، وإن هللا تعاىل  ِط يف دِمه يف البَـرِّ، وما بني املوجتني كقاطع الدنيا يف طاعة هللا جلَّ وعزَّ كاملتشحِّ

وت بقبض األرواح إال شهيد البحر فإنه يتوىل قبض روحه، ويغفر لشهيد الرب وكَّل ملَك امل
 ».كلها والدين  الذنوب كّلها إال الدَّين، وِلَشهيِد البحر الذنوب

 َدرََجاِت املَُجاِهِديَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ تعاىل. اَببُ 
 يـَُقاُل: َهِذِه َسِبيِلي، َوَهَذا َسِبيِلي.

الطريق، وما وضح منه، وسبيل هللا: اهلدى الذي دعا إليه، واستعمل قال ابن سيده: السبيل 
 لدين واجلمع ُسُبل.السبيل يف اجلهاد أكثر ألنه السبيل الذي يقاس به على عقد ا
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، َعْن َعطَاِء ْبِن َيسَ  - 2790 ثـََنا فـَُلْيٌح، َعْن ِهَالِل ْبِن َعِليٍّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ اٍر، َعْن َأِيب َحدَّ
َمْن آَمَن اِبهللَِّ َوَرُسولِِه، َوَأقَاَم الصََّالَة، َوَصاَم رََمَضاَن َكاَن «صلى هللا عليه وسلم: ُهَريـَْرَة، قال النيب 

، قَاُلوا: َ� »يَهاَحقًّا َعَلى اهللَِّ َأْن يُْدِخَلُه اجلَنََّة، َجاَهَد ِيف َسِبيِل اهللَِّ َأْو َجَلَس ِيف َأْرِضِه الَِّيت ُوِلَد فِ 
 ، ُر النَّاَس؟ قَاَل: َرُسوَل اهللَِّ ، «َأَفَال نـَُبشِّ ِإنَّ ِيف اجلَنَِّة ِمَئَة َدرََجٍة، َأَعدََّها اهللَُّ ِلْلُمَجاِهِديَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ

َأْوَسُط اجلَنَِّة  ، فَاْسأَُلوُه الِفْرَدْوَس، فَِإنَّهُ َما بـَْنيَ الدَّرََجتَـْنيِ َكَما بـَْنيَ السََّماِء َواَألْرِض، فَِإَذا َسأَْلُتُم اهللََّ 
 ]2790[خ ». َوَأْعَلى اجلَنَِّة، وفـَْوَقُه َعْرُش الرَّْمحَِن، َوِمْنُه تـََفجَُّر أَنـَْهاُر اجلَنَّةِ 

 قَاَل ُحمَمَُّد ْبُن فـَُلْيٍح، َعْن أَبِيِه: َوفـَْوَقُه َعْرُش الرَّْمحَِن.
 عن حممد بن فليح، عن أبيه.خاري يف التوحيد عن إبراهيم بن املنذر، هذا التعليق خرجه الب

قال اجلياين: ويف نسخة أيب احلسن القابسي: قال البخاري: كحدَّثـََنا حممد بن فليح، وهو َوَهم؛ 
ألن البخاري مل يدرك حممًدا، هذا إمنا يروي عن ابن املنذر، وحممد بن بشار، عنه، والصواب: 

 ح معلًقا كما روته اجلماعة.وقال حممد بن فلي
 تقدم ذكره.وحديث مسرة 



قال املهلب: ُتستحق اجلنة ابإلميان ابهلل ورسوله، وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 
قال: تستحق اجلنة بال إله إال هللا، وابلشهادة، واألعمال الصاحلة تستحق هبا الدرجات واملنازل 

 يف اجلنة.
 /ب]41[ ل: هو البستان الذي جيمع ما يف البساتنيو (الِفْرَدْوس): قي
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 كلها؛ من شجر وزهر ونبات.

 وقيل: هو متنزه أهل اجلنة الذي فيه العنب، يقال: كرم ُمفْرَدس، َأي: ُمعرَّش.
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 وقيل: أصله اْلُبْسَتان ابلرومية، فَنقل ِإَىل لفظ الَعَربيَّة.
: {يَرِثُوَن قال اجلََوالِيقي: قال أهل ال اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها لَُّغة: هو مذكر، وإمنا أنث يف قوله جلَّ وعزَّ

 ].11َخاِلُدوَن} [املؤمنون: 
وقال الزَّجَّاج: الفردوس األودية الَِّيت تْنبت ضرواًب من النـََّبات، قال: وكذا لفظه ابلسر�نية: 

 فردوسي.
 وقال السدي: َأصله ابلنبطية فرداًسا.

 ».هو ربوة اجلنة وأوسطها وأفضلها«لرتمذي: ويف ا
اجلَنَِّة) يريد: أرفعها؛ ألن هللا تعاىل مدح اجلنات إذا كانت يف علو، فقال: {َكَمَثِل  وقوله: (َوَأْعَلى

 ].265َجنٍَّة ِبَربـَْوٍة} [البقرة: 
 قوله: (َوِمْنُه تـََفجَُّر أَنـَْهاُر اجلَنَِّة) يريد أ�ا عالية يف االرتفاع.

يذكرا فيه، انتهى كالمه. ل ابن بطال: هذا احلديث كان قبل فرض الزكاة واحلج. فلذلك مل قا
فرضت قبل خيرب، وهذا رواه أبو هريرة، ومل �ت  –على ما تقدم  –وفيه نظر من حيث ن الزكاة 

 للنيب صلى هللا عليه وسلم إال خبيرب.
د يف سبيل هللا تعاىل، فإنَّ له من اإلميان ابهلل وقوله: (َأْو َجَلَس ِيف بيته) فيه أتنيس ملن حرم اجلها

زام الفرائض ما يوصله إىل اجلنة؛ ألنه هي غاية الطالبني، ومن أجلها تُبَذُل النفوس يف تعاىل والت
 اجلهاد؛ خالفًا ملا يقوله بعض جهلة الصوفية.

 ».مل تصبه من طلَب الشهادة صادقًا ُأعِطَيها ولو«من حديث أنس يرفعه: » صحيح مسلم«ويف 
 ».مث َمات أعطاه هللا أجَر شهيدمن سأل القتل يف سبيل هللا صادقًا «وعند احلاكم: 

من سأَل هللا القتَل من عند نفسه صادقًا، مث مات أو «وعند النسائي بسند جيد عن معاذ يرفعه: 



 ».قتل فله أجر شهيد
أبيه، عن جده عن ومن حديث ابن وهب، عن عبد الرمحن بن شريح، عن سهل بن حنيف، عن 

هللا الشهادة بصدق بلغه هللا منازل الشهداء، وإن من سأل «النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
 ، وقال صحيح على شرطهما.»مات على فراشه
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، وهو »إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس األعلى«وحديث أيب هريرة يدل عليه أيًضا؛ ألنه قال: 
د يعطي هللا ملن مل جياهد قريًبا يدخل فيه اجملاهد وغريه؛ فدلَّ ذلك على أنه ق خطاب جلميع األمة،

من درجة اجملاهد؛ ألن الفردوس إذا كان أعلى اجلنة وال درجة فوقه، وقد أمر صلى هللا عليه 
 /أ]42وسلم مجيع أمته بطلبه من هللا عزَّ وجلَّ، فدَّل أن من بوََّأُه الفردوس [
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العلو، وإن اختلفت الدرجات يف  جياهد فقد تقاربت درجته من درجات اجملاهدين يفوإن مل 

 الكثرة، وهللا يؤيت فضله من يشاء.
 اَبُب الَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة ِيف َسِبيِل اهللَِّ 

 َوقَاب قـَْوِس َأَحدُِكْم ِمَن اجلَنَّةِ 
ثـََنا ُوَهْيبٌ  - 2792 ثـََنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد، َحدَّ ثـََنا ُمحَْيٌد، َعْن أََنٍس، َعِن الَحدَّ نَِّيبِّ صلى هللا عليه ، َحدَّ

نـَْيا َوَما ِفيَها«وسلم قَاَل:  ٌر ِمَن الدُّ  ]2792[خ ». َلَغْدَوٌة ِيف َسِبيِل اهللَِّ َأْو َرْوَحٌة، َخيـْ
ٌر ِممَّا تَ «ويف حديث أيب هريرة:  - 2793 ْطُلُع َعَلْيِه الشَّْمُس َلَقاُب قـَْوِس َأَحدِكم ِيف اجلَنَِّة، َخيـْ

ٌر ِممَّا َتْطُلُع َعَلْيِه الشَّْمُس َوتـَْغُربُ َوتـَْغُرُب، وَلَغدْ  ، َخيـْ  ]2793[خ ». َوٌة َأْو َرْوَحٌة ِيف َسِبيِل اهللَِّ
َيا َوَما ِفيَها«ويف حديث سهل:  - 2794 نـْ [خ ». الرَّْوَحُة َوالَغْدَوُة ِيف َسِبيِل اهللَِّ َأْفَضُل ِمَن الدُّ
2794[ 

غزوة يف سبيل هللا أو روحة خري «، عن ابن عباس: وعند الرتمذي من حديث احلكم، عن مقسم
 ، وقال: حديث حسن غريب.»من الدنيا وما فيها

وعند أمحد: قال النيب صلى هللا عليه وسلم هذا لعبد هللا بن رواحة حني ختلف عن غزوة مؤتة، 
ُع َمَع النيب صلى هللا َما«فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم:   عليه وسلم، َخلََّفَك؟ قال: ُأمجَِّ

 احلديث.» فقال: .. 
 ».لو أنفقت ما يف األرض ما أدركت غزوة وال روحة«ويف لفظ: 



 وعند مسلم عن أيب أيوب.
 وعمر بن اخلطاب عند ابن عساكر، وقال: حديث غريب.
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 وعبد هللا بن بسر من حديث ابن سعيد.
 .من حديث علي بن يزيد، عن القاسم، عن أيب أمامةأيب أمحد 

 وعند ابن أيب عاصم عن أيب الدرداء.
 بن عبد هللا، عنه. وعند عبد اجلبار، عن عروة

 وعند أيب يعلى املوصلي، عن الزبري بن العوام، بسند صاحل.
بن َجرير، أخربَ�  وعن معاوية بن خديج، رويناه من احملاملي، حدثنا َأُخو َكْرُخَوْيِه، أخرب� َوْهبُ 
ْعُت َحيىي بن أيُّوب ُحيَدُِّث، عن يَزِيَد ْبِن َأِيب حبيب، عن سويد  بن قيس، عن معاوية، َأِيب، قال: مسَِ

 احلديث.» غدوة يف سبيل هللا أو روحة«وعبد هللا بن عباس، كلهم: 
عن بـَْعٍث وعند أمحد من حديث ابن هليعة، عن زابن، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، أنه أتخر 

أتدري بكم سبقك «بُِعَث فيه حىت صلى الظهر، فقال له سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
والذي نفسي بيده لقد سبقوك أببعد ما بني «قال: نعم، سبقوين بغدوهتم. فقال:  »أصحابك؟

 /ب]42». [املشرقني واملغربني يف الفضيلة
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 وال، من الغدو بضم الغني.الغدوة: من طلوع الشمس إىل الز 
 والروحة: من الزوال إىل الليل.

َيا) قال املهلب: يريد: نـْ ٌر ِمَن الدُّ زمن الدنيا، ألن الغدوة والروحة يف زمن، فيقال: إن  وقوله: (َخيـْ
 ثواب هذا الزمن القليل يف اجلنة خري من زمن الدنيا كلها.

َسْوط يف اجلنَّة) يريد: أن ما صغر يف اجلنة من  وكذا قوله: (َلَقاُب قـَْوِس َأَحدِكم) أو (َموِضعُ 
قصري الزمان وصغر املكان يف املواضع كلها من بساتينها وأرضها، فأخرب يف هذا احلديث أن 

اآلخرة خري من طويل الزمان وكبري املكان يف الدنيا، تزهيًدا وتصغريًا هلا، وترغيًبا يف اجلهاد، إذ 
رة أفضل من الدنيا وما فيها، فما ظنك مبن أتعب فيه نفسه وأنفق هبذا القليل يعطيه هللا يف اآلخ

 ماله؟
 .قاب القوس: قدر طوهلا»: العني«قال صاحب 

 وقال اخلطَّايب: هو ما بني السيَّة واملقبض.



 وعن جماهد: قدر ذراع.
 والقوس: الذراع بلغة أزد شنوءة.

 وقيل: القوس: ذراع يقاس به.
 ني الوتر والقوس.وقال الداودي: قاب القوس ما ب

)1/15( 

 

 القوس أنثى، وتصغريها بغري هاء، واجلمع: أقواس، وقياس، وِقِسي، وِقْسي.»: املخصص«ويف 
َيا) يعين أن الثواب احلاصل نـْ ٌر ِمَن الدُّ على مشية واحدة يف اجلهاد خري  قال القرطيب: قوله: (َخيـْ

صلى هللا عليه وسلم إمنا على ما استقر  لصاحبه من الدنيا كلها لو مجعت له حبذافريها، وهذا منه
قيق فال تدخل اجلنة مع الدنيا حتت أفعل، إال  يف النفوس من تعظيم ملك الدنيا، وأما على التح

 كما يقال: العسل أحلى من اخلل.
ن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالك فأنفقها وقيل: إن معىن ذلك أ

 الطاعة غري اجلهاد.يف وجوه الرب و 
اب، وكذا الروحة، والظاهر و (أو): هنا للتقسيم ال للشك، معناه: أن الغدوة حتصل هبا هذا الثو 

ة أو روحة يف أنه ال خيتص ذلك ابلغدوة أو الرواح من بلدته، بل حيصل هذا حىت بكل غدو 
 طريقه إىل العدو.

ميع يسمى غدوة وروحة يف سبيل وقال النووي: وكذا غدوة ورواحة يف موضع القتال؛ ألن اجل
 /أ]43[
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 هللا.

الروحة يف سبيل هللا وثواهبا خري من نعم الدنيا كلها لو ملكها، ومعىن احلديث: إن فضل الغدوة و 
 ، ونعيم اآلخر ابق.وتصور تنعمه هبا كلها؛ ألنه زائل

 َشِديَدُة َسَواِد الَعْنيِ، َشِديَدُة بـََياِض الَعْنيِ اَبُب احلُوِر الِعِني، َوِصَفِتِهنَّ ُحيَاُر ِفيَها الطَّْرُف، 
يتحري فيهن البصر حلسنهن، يقال: حار حيار، وأصله: حري، وليس  قال ابن التني: (ُحيَاُر) أي

 لبخاري؛ ألن احلور من َحَور، واحلرية: من َحَري، انتهى.اشتقاقه من اشتقاق احلور كما ظنه ا
 وكذا ذكره أهل اللغة.

احلور أن يشتدَّ بياُض بياِض العني، وسواُد سواِدها، ويستدير حدقها، وترقَّ »: كماحمل«ويف 
 و�ا، ويبيض ما حواليها.جف



دم حور، وإمنا قيل للنساء وقيل: احلور: أن تسودَّ العني كلُّها مثل الظباء والبقر، وليس يف بين آ
 حور العني؛ أل�ن يشبهن ابلظباء والبقر.

ن يكون البياض حمدقًا ابلسواد كله، وإمنا يكون هذا يف البقر والظباء مث وقال كراع: احلور أ
 يستعار للناس.

)1/16( 

 

 غري أنه مل يقل: إمنا يكون يف الظباء والبقر.» الربج«وهذا إمنا حكاه أبو عبيد يف 
َحْوراء،  و َأْحور، وامرأةوقال األصمعي: ال أدري ما احلور يف العني؟ وقد َحِور َحَورًا واْحور، وه

 وراء، واجلمع ُحور.وعني ح
 فأما قوله:

 عيناء حوراء من العني احلري
 فعلى االتِّباع لعني.

واحلوراء: البيضاء، ال يقصد بذلك حور عينها، واألعراُب ُتَسمَّي نساء األمصار حوار�ت؛ 
 لبياضهن وتباعدهن عن قشف األعرابيات بنظافتهن.

هتدي سبيًال لفرط حسنهن، ال أنه أراد ار فيهنَّ وال يأراد أن الطرف حي وحيتمل أن البخاري
 االشتقاق، فلئن كان كذلك فال فهو كالم جيد.

 و (الِعني): قال الضَّحَّاك: هي الواسعة الَعْني، واحدها: عيناء.
ثـََنا ُمَعاِويَُة ْبنُ  - 2796 - 2795 ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّ اَق، َنا أَبُو ِإْسحَ َعْمٍرو، َحدَّثَـ  َحدَّ

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل:  َما ِمْن َعْبٍد َميُوُت، «َعْن ُمحَْيٍد، قَاَل: مسَِ
َيا َومَ  نـْ َيا، َوَأنَّ َلُه الدُّ نـْ ٌر، َيُسرُُّه َأْن يـَْرِجَع ِإَىل الدُّ ا يـََرى ِمْن الشَِّهيَد ِلمَ  ا ِفيَها، ِإالَّ َلُه ِعْنَد اهللَِّ َخيـْ

 /ب]43َفْضِل [
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َيا، فـَيُـْقَتَل َمرًَّة ُأْخَرى نـْ  ]2796 - 2795[خ ». الشََّهاَدِة، فَِإنَُّه َيُسرُُّه َأْن يـَْرِجَع ِإَىل الدُّ
نَـُهَما، َوَلَمَألَْتُه ِرًحيا، اَءْت ملَا بـَيْـ اَألْرِض َألَضَ  َوَلْو َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل اجلَنَِّة اطََّلَعْت ِإَىل َأْهلِ «قَاَل: 

َيا َوَما ِفيَها نـْ ٌر ِمَن الدُّ  ».َولََنِصيُفَها َعَلى رَْأِسَها َخيـْ
 ذكر العلماء أن احلور على أصناف مصنفة، صغار وكبار، وعلى ما اشتهت نفس أهل اجلنة.

ة من احلور هو لو أنَّ امرأ والذي ال إله إالوذكر ابن وهب عن حممد بن كعب القرظي أنه قال: 



اطلعت سوارًا هلا ألطفأ نوُر سوارها نوَر الشمس والقمر، فكيف املسوَّرة؟ وإن خلق هللا شيًئا 
 تلبسه؛ إال عليه مثل ما عليها من ثياب وحلي.
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وقال أبو هريرة: إن يف اجلنة حوراء يقال هلا العيناء، إذا مشت مشى حوهلا سبعون ألف وصيفة 
 ميينها، وعن يسارها كذلك، وهي تقول: أين اآلمرون ابملعروف والناهون عن املنكر؟ عن

 اس: إن يف اجلنة حوراء يقال هلا العينة، لو بزقت يف البحر لعذب ماؤه.وقال ابن عب
رأيت ليلة اإلسراء حوراء جبينها كاهلالل، يف رأسها مئة ضفرية، ما «عليه وسلم:  وقال صلى هللا

والضفرية سبعون ألف ذؤابة، والذوائب َأْضَوُء من البدر، وخلخاهلا مكلٌَّل ابلدر، بني الضفرية 
اهر، على جبينها سطران مكتوب ابلدر واجلوهر يف األول: بسم هللا الرمحن الرحيم، وصفوف اجلو 

؛ فقال يل جربيل: هِذه وأمثاهلا -جلَّ وعزَّ  -الثاين: من أراد مثلي فليعمل بطاعة ريب ويف 
 ».ألمتك

كما وقال ابن مسعود: إن احلوراء لريى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم، ومن حتته سبعون ُحلَّة  
 يرى الشراب يف الزجاج األبيض.

عن احلور: من أي شيء خلقن؟ فقال:  وروي أن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُسئل
عالهن من الكافور، وحواجبهن من ثالثة أشياء؛ أسفلهن من املسك، وأوسطهن من العنرب، وأ«

 ».سواد خط يف نور
عن كيفية خلقهن، فقال: خيلقهن رب  -صلى هللا عليه وسلم  -سألت جربيل «ويف لفظ: 

ن اخليام، أول ما ُخيلق منهن �د من مسك العاملني من قضبان العنرب والزعفران، مضروابت عليه
 ».َأْذَفر أبيض عليه يلتئم البدن

 /أ]44قت احلوراء من أصابع رجليها إىل ركبتيها [وقال ابن عباس: خل
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ها من املسك اَألْذفر، ومن ثديها إىل عنقها من العنرب األشهب، من الزعفران، ومن ركبها إىل ثديي
افور األبيض، تُلَبُس سبعون ألف ُحلَّة مثل شقائق النعمان، إذا أقبلت ومن عنقها ومث من الك
ما تتألأل الشمس ألهل الدنيا، وإذا أقبلت ترى كبدها من رقة ثياهبا يتألأل وجهها ساطًعا ك

 ألف ذؤابة من املسك، لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع [ذيلها].وجلدها، ويف رأسها سبعون 
 قال النضر بن مشيل: الشهيد احلي.أليب منصور: » التهذيب«يف 
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 وعزَّ ومالئكته شهود له ابجلنة.وقال ابن األنباري: مسُِّي شهيًدا ألن هللا جلَّ 
ه وسلم على األمم ممن يستشهد يوم القيامة مع سيد� رسول هللا صلى هللا عليوقال قوم: أل�م 

: {لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس} [البقرة:   ].143اخلالية، قال جلَّ وعزَّ
 َهد بفتح اهلاء، وأنشد:وعن الكسائي: ُأشِهَد الرجل: إذا استشهد يف سبيل هللا فهو ُمش

 أ� أقول سأموت ُشهدا
 إىل يوم القيامة. وقيل: ألن أزواجهم أحضرت دار السالم وأزواج غريهم ال تشهدها

والعرب تقول: ِشهيد بكسر الشني، وذلك إذا كان �يت فعيل حرف حلق، ومن »: اجلامع«ويف 
 العرب من يكسر كل فعيل كان فيه حرف حلق أو مل يكن.

َي شهيًدا لسقوطه ابألرض وهي الشهادة.»: غيثامل«ويف   مسُِّ
روحه يف طاعة هللا جلَّ وعزَّ من قوله: {َشِهَد وقيل: مسي شهيًدا ألنه يـُبَـنيِّ إميانه وإخالصه ببذله 

 هللا} أي: َبني وأخرب وأعلم.
 وقيل: ألنه يشهد عند ربه؛ أي: حيضر.

، شهيد مب  عىن مشهود، فعيل بتأويل مفعول.وقيل: ألنه يشهد ملكوت هللا جلَّ وعزَّ
 والنَِّصيُف: اخلمار. قال النابغة:

 لته واتقتنا ابليدسقط النصيف ومل ُترِْد إسقاطه ... فناو 
 اَبُب متََينِّ الشََّهاَدةِ 

، َأْخبَـَرِين َسِعيُد ْبُن املَُسيِّ  - 2797 ثـََنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ ِب، َأنَّ َأاَب َحدَّ
ْعُت َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يـَُقوُل:  َرَة قَاَل: مسَِ ي بَِيِدِه َلْوَال َأنَّ رَِجاًال ِمَن َوالَِّذي نـَْفسِ «ُهَريـْ

ُلُهْم َعَلْيِه َما َختَلَّ  ، َوَال َأِجُد َما َأمحِْ ْفُت َعْن َسرِيٍَّة تـَْغُزو ِيف املُْؤِمِنَني الَ َتِطيُب أَنـُْفُسُهْم َأْن يـََتَخلَُّفوا َعينِّ
، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَوِدْدُت َأّينِ [  /ب]44َسِبيِل اهللَِّ
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، مثَُّ ُأْحَيا، مثَُّ ُأقْـَتُل، مثَُّ ُأْحَيا  ]2797[خ ». ُأقْـَتُل ِيف َسِبيِل اهللَِّ
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 رّب أن تردين إىل الدنيا فأقتل يف أسألك �«على شرط مسلم من حديث أنس: » املستدرك«يف 
 ».ات، ملا رأى من فضل الشهادةَسبيلك عشر مر 

كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا ذكر أصحاب أحد قال: : «-صحيح السند  -وعن جابر 



 ».وهللا لوددت أين غودرت مع أصحايب بُنحص اجلبل«
يعتقده املرء، مما حيتاج فيه إىل ميني وما ال قال ابن عبد الرب: يف هذا إابحة اليمني ابهلل على كل ما 

 توحيًدا وتعظيًما، وإمنا يكره حيتاج إليها، ليس بذلك أبس على كل حال؛ ألن يف اليمني ابهلل
 احلنث واالستخفاف.

 وفيه إابحة متين اخلري والفضل مما ميكن وما ال ميكن.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  وفيه: اجلهاد ليس بفرض عني؛ إذ لو كان كذلك ملا ختلف سيد�

ني يف دارهم، وال وال أابح التخلف لغريه، ولو شق عليهم، هذا إذا كان العدو مل يفجأ املسلم
 ظهر عليهم.

: {َواهللَُّ  وقوله: (مثَُّ ُأقْـَتُل، مثَُّ ُأْحَيا) قال ابن التني: حيتمل أنه قال هذا قبل نزول قوله جلَّ وعزَّ
 ].67اِس} [املائدة: يـَْعِصُمَك ِمَن النَّ 
هللا أعين لوددت أن أقتل يف سبيل  -أن هذه اللفظة  -وال أدري اآلن من هو  -وذكر بعضهم 

 من كالم أيب هريرة، وهللا أعلم. -
 وعلى تقدير وجوده يعلم عليه ما ذكر� من كتاب احلاكم.

 وحديث قتل زيد وجعفر �يت إن شاء هللا يف الغزوات.
 ْن يـُْنَكُب ِيف َسِبيِل اهللَِّ وقوله يف: اَبُب مَ 

 ]2802[خ ». َما َلِقيتِ َهْل أَْنِت ِإالَّ ِإْصَبٌع َدِميِت، َوِيف َسِبيِل اهللَِّ « - 2802
كان النيب صلى هللا «قال النووي: الرواية املعروفة: كسر التاء، وسكنها بعضهم، ووقع يف مسلم: 

 فتصحف على الكاتب.» غاز�ً « ، قال عياض: لعله»عليه وسلمفي غار فنكبت إصبعه
 قال: وحيتمل أن يريد ابلغار هنا اجليش ال الكهف.

 اقعتني: واحدة يف غزوة، وأخرى يف كهف.وأما ابن العريب فجعلهما و 
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ورأيت خبط الفاضل بن علي: ملا دعا النيب صلى هللا عليه وسلم الوليد بن الوليد ابع ماًال له 
 ]/أ45يه إىل املدينة، فقدمها وقد تقطعت [ابلطائف، وهاجر على رجل

رجاله وأصابعه، فقال: هل أنِت إال إصبع دميت، ويف سبيل هللا ما لقيت، � نفس إال تقتلي 
 متويت، ومات يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم.

 وكذا دعاؤه على رعل تقدم، و�يت طرف منه يف الغزوات.
 وقول البخاري:



: {ُقْل َهْل تـََربَُّصوَن بِنَ اَبُب قـَْوِل اهللَِّ ج ] َواحلَْرُب 52ا ِإالَّ ِإْحَدى احلُْسنَـيَـْنيِ} [التوبة: لَّ وعزَّ
 ِسَجالٌ 

 وذكر حديث ابن عباس:
ُه؟ فـََزَعْمَت  - 2804 َأنَّ «َأنَّ َأاَب ُسْفَياَن َأْخبَـَرُه: َأنَّ ِهَرْقَل قَاَل َلُه: َسأَْلُتَك َكْيَف َكاَن ِقَتاُلُكْم ِإ�َّ

 ]2804احلديث. [خ » احلَْرَب ِسَجالٌ 
 تقدم يف أول الكتاب. وقد

قال ابن بطال: فإن قيل: أغفل البخاري أن يذكر تفسري اآلية املذكورة يف الباب، وذكر حديث 
 فما تعلقه ابآلية اليت ترجم هبا؟» احلرب سجال«ابن عباس: 

ية، وإذا كانت احلرب سجاًال قيل: تعلق صحيح، واآلية مصدِّقة للحديث، واحلديث مبنيِّ لآل
حلسنيني؛ فأ�ا إن كانت علينا فهي الشهادة، وهي أكرب احلسنيني، وإن كانت لنا فذلك إحدى ا

 فهي الغنيمة، وهي أصغر احلسنيني؛ فاحلديث مطابق ملعىن اآلية.
 وكذلك الرسل تبتلى، مث تكون هلم«وقال ابن املنري: التحقيق أن البخاري ساق احلديث لقوله: 

 حلسنني، ففي متام حديث هرقل تظهر املطابقة.، فبهذا يتحقق أ�م على إحدى ا»العاقبة
(وُدَوًال): مجع دولة، يقال: َدولة وُدولة، ومعناه: رجوع الشيء إليك َمرًة وإىل صاحبك أخرى 

 تتداوالنه.
 وقال أبو عمر: وهي ابلفتح: الظفر يف احلرب، وابلضم: ما يتداوله الناس من املال.

 اختذوه دولة يتداولونه، وابلفتح: املصدر.وعن الكسائي ابلضم: مثل العارية، يقال: 
 وقال القزاز: العرُب تقول األ�م َدول، وُدول، وِدول؛ ثالث لغات.

 البن عديس عن األمحر: جاء ابلدؤلة والدولة هتمز وال هتمز.» الباهر«ويف 
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الواو، وبعض لدال وسكون الواو، وَدَول بفتح الدال و عن أيب زيد: َدولة بفتح ا» البارع«ويف 
 العرب يقول: ُدولة.

 /ب]45اَبُب قـَْوِل اهللَِّ [
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: {ِمَن املُْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيهِ  جلَّ   وعزَّ
َتِظُر َوَما َبدَّ  ُهْم َمْن يـَنـْ ُهْم َمْن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ  ]23ُلوا تـَْبِديًال} [األحزاب: َفِمنـْ

ذكر الواحدي من حديث إمساعيل بن حيىي البغدادي، عن أيب سنان، عن الضحاك، عن النزال 



ثَنا عن طلحة، فقال: َذاَك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب هللا  بن سربة، عن علي قال: قالوا له: َحدِّ
هُ  ُهْم َمْن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ : {َفِمنـْ َتِظُر} [األحزاب: جلَّ وعزَّ ] طلحة ممن قضى حنبه، ال 23ْم َمْن يـَنـْ

 حساب عليه فيما يستقبل.
هذا ممن «لى هللا عليه وسلم َمرَّ عليه طلحُة فقال: ومن حديث عيسى بن طلحة أن النيب ص

 ».قضى حنبه
 مبكة.{رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا َهللا َعَلْيِه} ليلة العقبة »: تفسريه«وقال مقاتل يف 

ُهْم َمْن َقَضى َحنَْبُه} يعين: أجله فمات على الوفاء؛ يعين: محزة وأصحابه املقتولني أبحد.  {َفِمنـْ
هُ  َتِظُر}: يعين: املؤمنني، من ينتظر أجله على الوفاء ابلعهد.{َوِمنـْ  ْم َمْن يـَنـْ

 {َوَما َبدَُّلوا} كما بدََّل املنافقون.
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ثـََنا ُحمَمَّدُ  - 2805 ثـََنا َعْبُد اَألْعَلى، َعْن ُمحَْيٍد، قَاَل: َسأَْلُت أََنًسا، ْبُن َسِعيٍد اخلَُزاِعيُّ  َحدَّ ، َحدَّ
ثـََنا َعْمُرو ْبنُ  ثـََنا ِزَ�ٌد، َحدََّثِين ُمحَْيٌد، َعْن أََنٍس قَاَل: َغاَب َعمِّي أََنُس ْبُن النَّْضِر َعْن  وَحدَّ زُرَارََة، َحدَّ
َ� َرُسوَل اهللَِّ ِغْبُت َعْن َأوَِّل ِقَتاٍل قَاتـَْلَت املُْشرِِكَني فيه، لَِئِن اهللَُّ َأْشَهَدِين ِقَتاَل : «ِقَتاِل َبْدٍر، فـََقالَ 

 ، فـََلمَّا َكاَن يـَْوُم ُأُحٍد، َواْنَكَشَف املُْسِلُموَن، قَاَل: اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْعَتِذرُ »رِِكَني لَيَـَرَينَّ اهللَُّ َما َأْصَنعُ املُشْ 
َرُأ ِإلَْيَك ِممَّا َصَنَع َهُؤَالِء،  -يـَْعِين َأْصَحابَُه  -ِإلَْيَك ِممَّا َصَنَع َهُؤالَِء  مثَُّ  -ِكَني يـَْعِين املُْشِر  -َوأَبـْ

ِمْن ُدوِن ُأُحٍد،  تـََقدََّم، فَاْستَـْقبَـَلُه َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، فـََقاَل: َ� َسْعُد، اجلَنََّة َوَربِّ النَّْضِر، ِإّينِ َأِجُد ِرَحيَها
 ]2805قَاَل َسْعٌد: َفَما اْسَتَطْعُت َ� َرُسوَل اهللَِّ َما َصَنَع. [خ 

ِبْضًعا َوَمثَاِنَني َضْربًَة اِبلسَّْيِف َأْو َطْعَنًة ِبُرْمٍح، َأْو رَْمَيًة ِبَسْهٍم، َوَوَجْدَ�ُه َقْد  قَاَل أََنٌس: فـََوَجْدَ� ِبهِ 
 ِبِه املُْشرُِكوَن، َفَما َعَرَفُه َأَحٌد ِإالَّ ُأْخُتُه بِبَـَنانِِه.قُِتَل، َوَقْد َمثََّل 

اآليََة نـََزَلْت ِفيِه َوِيف َأْشَباِهِه: {ِمَن املُْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما  قَاَل أََنٌس: ُكنَّا نـَُرى َأْو َنُظنُّ َأنَّ َهِذهِ 
 ِخِر اآليَِة.] ِإَىل آ23َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه} [األحزاب: 

 وملا خرجه الرتمذي قال: حديث حسن مشهور عن محيد.
 مث ذكر البخاري حديث زيد:

ِب ُكْنُت َأْمسَُع النيب صلى هللا عليه وسلم يَقَرُؤها، فـََلْم َأِجْدَها فـََقْدُت آيًَة ِمن اَألْحَزا« - 2807
 /أ]46لم [ِإالَّ َمَع ُخَزْميََة الَِّذي َجَعَل َرُسوُل صلى هللا عليه وس
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]. [خ 23، َوُهَو قـَْولُُه: {ِمَن املُْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا} [األحزاب: »َشَهاَدَتُه كَشَهاَدِة رَُجَلْنيِ 
2807[ 

.قال املهلب: يف حديث أنس األخذ ابل  شدة، واستهالك اإلنسان نفسه يف طاعة هللا جلَّ وعزَّ
بقرة: النفس، وال يعارض قوله: {َوَال تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة} [ال وفيه: الوفاء ابلعهد إبهالك

]؛ ألن هؤالء عاهدوا هللا فوفوا مبا عاهدوه من العناء يف املشركني، وأخذوا ابلشدة أبن 195
وسهم من هللا ابجلنة، أال ترى قول سعد: فما استطعت ما صنع، يريد ما قدرت أن ابعوا نف
 ا صنع من كثرة ما أبلى يف املشركني.أصف م

بفتح اهلمزة وضمها » لريين هللا ما أجد«يف غزوة أحد:  وقوله: (لَيَـَرَينَّ هللا َما َأْصَنُع) وقال
بضم اهلمز وتشديد الدال، وروي بفتح  وتشديد الدال املهملة، ومعناه: أجتهد، وضبطه بعضهم

 اهلمزة وختفيف الدال، ومعناه: ما أفعله.
 ابأللف.» لرياين هللا«يف مسلم:  ووقع

 من الضمري يف (أراين)، ووقع يف بعض قال النووي: وهو صحيح، ويكون (َما َأْصَنُع) بدًال 
ا يف البخاري؛ أي: يراه بياء مثناة من حتت مفتوحة بعد الراء ونون مشددة، كم» لريين«نسخه: 

 هللا واقًعا ابرزًا.
 ومعناه: لُريَِينَّ ُهللا الناَس ما أصنع وُيربزه هلم. وُضِبط أيًضا: بضم الياء وكسر الراء،

فسه إلزاًما مؤكًدا ومل يظهره خمافة ما يتوقع من التقصري يف ذلك، يؤيده قال القرطيب: كأنه ألزم ن
؛ ولذلك مساه هللا عهًدا بقوله: {َصَدُقوا َما َعاَهُدوا َهللا »فهاب أن يقول غريه«ما يف مسلم: 

 َعَلْيِه}.
، يعين بقوله: »واًها لريح اجلنة أجده دون أحد«(َأِجُد ِرَحيَها ِمْن ُدوِن ُأُحٍد) ويف مسلم:  وقوله:

 إما تعجًبا وإما تلهًفا وحتنًنا.» واًها«
حقيقة؛ ألن رحيها توجد من مسرية مخس مئة  قال ابن بطال: ميكن أن يكون قوله (ُدوِن ُأُحٍد)

 نة وحتببها إليه.عام، فيجوز أن يشم رائحة طيبة تشهيه اجل
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قال: وميكن أن يكون جمازًا؛ أي: إين ألعلم أن اجلنة يف هذا املوضع الذي يقاتل فيه؛ ألن اجلنة 
 يف هذا املوضع ُتْكَتسب وُتْشَرتى.

هي: الرُّبـَيِّع املذكورة يف -ي: األصابع، وقيل: أطراف األصابع أ -وأخته اليت عرفت بنانه



 .اإلصالح من هذا الكتاب
 وحديث خزمية �يت إن شاء هللا يف تفسري سورة براءة.

 لِقَتالِ اَبٌب: َعَمٌل َصاِلٌح قـَْبَل ا
 /ب]46قال [
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ْرَداِء:  َا تـَُقاتُِلوَن أبَِْعَماِلُكمْ «أَبُو الدَّ  ».ِإمنَّ
 هذا التعليق ذكره.

 قال البخاري:
 تـَْفَعُلونَ ُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلوَن َكبُـَر َمْقًتا ِعْنَد اهللَِّ َأْن تـَُقوُلوا َما الَ َوقـَْولُُه: {َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تَـ 

َياٌن َمْرُصوٌص} [الصف: ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِلِه َصفًّا، َكأَنـَُّهْم بُـ   ]3نـْ
آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلوَن} يعظهم بذلك،  قوله: {َ� أَيـَُّها الَِّذينَ »: تفسريه«قال مقاتل يف 

لو نعلم أي األعمال أحب إىل هللا جلَّ وعزَّ لفعلناه، فأنزل هللا: {ِإنَّ َهللا وذلك أن املؤمنني قالوا: 
َيانٌ حيُِبُّ الَِّذي َمْرُصوٌص} فأخرب هللا  َن يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِلِه َصفًّا} يعين: يف طاعته، {َصفًّا َكأَنـَُّهْم بـُنـْ

هم هللا وأدَّهبم فقال: {ِملَ تـَُقوُلوَن َما تعاىل أبحبِّ األعمال إليه بعد اإلميان، فكرهوا القتال، فوعظ
 هللا بن رواحة وغريه. َال تـَْفَعُلوَن} نزلت هِذه اآلية يف األنصار: عبد

 قال ابن التني: وقيل نزلت يف املنافقني.

)1/25( 

 

ثـََنا ِإْسَرائِيُل، َعْن َأِيب ثـََنا ُحمَمَّ َحدَّ  - 2808 ثـََنا َشَبابَُة ْبُن َسوَّاٍر، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم، َحدَّ
ْعُت البَـ  َراَء يـَُقوُل: أََتى النَِّيبَّ صلى هللا عليه وسلم رَُجٌل ُمَقنٌَّع اِبحلَِديِد، فـََقاَل: َ� َرُسوَل ِإْسَحاَق، مسَِ

، فََأْسَلَم، مثَُّ قَاَتَل، فـَُقِتَل، فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا »َأْسِلْم، مثَُّ قَاِتلْ «َأْو ُأْسِلُم؟ قَاَل: اهللَِّ ُأقَاِتُل 
 ]2808[خ ». قَِليًال َوُأِجَر َكِثريًا َعِملَ «ليه وسلم: ع

َفقال: � رسول هللا، َأْشَهُد َأْن َجاَء رَُجٌل ِمْن َبِين النَِّبيِت قَِبيلة ِمَن اْألَْنَصاِر، »: سنن النسائي«يف 
 َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا، َوأَنََّك َعْبُدُه َوَرُسولُُه.

ان خريًا يل؟ قال: نعم، فأسلم مث قال: � رسول ت لو أين أسلمت ك� رسول هللا، أرأي«ويف لفظ: 
خريا يل ومل هللا صلى هللا عليه وسلم، أرأيت لو أين محلت على القوم فقاتلت حىت أقتل، أكان 

 ».أصلي صالة؟ قال نعم
ن يف هذا احلديث: أن هللا تعاىل يعطي الثواب اجلزيل على العمل اليسري؛ ألنه اعتقد لو عاش لكا



ته، فنفعته نيته، وإن كان قد تقدَّمها قليل من العمل، وكذلك الكافر إذا مات مؤمًنا طول حيا
اَف إىل كفره اعتقاُده أنه يكون كافًرا طول ساعة كفره جيب عليه التخليد يف النار؛ ألنه اْنضَ 

 حياته؛ ألن األعمال ابلنيات.
 قال ابن التني: أما عمله فقليل وأما ما بذله فكثري.

: املطابقة بني الرتمجة وبني ما تاله أن هللا عاتب من قال: إنه يفعل اخلري ومل يفعله، قال ابن املنريِّ 
 بُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِلِه َصفًّا} وهو ثناء على من وىف وثبت.مث أعقب َذِلَك بقوله: {ِإنَّ َهللا حيُِ 

 /أ]47مث قال: ويف اآلية [
بقوله املتقدم وأتهبه للجهاد قبل، عمل صاحل قدمه على لى من قال وفعل، ابملفهوم: الثناء ع

 اجلهاد.
 اَبُب َمْن َأاَتُه َسْهٌم َغْرٌب فـََقتَـَلهُ 
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َباُن، َعْن قـََتاَدَة، دَّثـَنَ حَ  - 2809 ثـََنا َشيـْ ، َحدَّثـََنا ُحَسْنيُ ْبُن ُحمَمٍَّد أَبُو َأْمحََد، َحدَّ ا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اهللَِّ
ثـََنا ِيبَّ صلى هللا أََتِت النَّ  -َوِهَي ُأمُّ َحارِثََة ْبِن ُسَراقََة  -أََنُس ْبُن َماِلٍك َأنَّ ُأمَّ الرُّبـَيِِّع بِْنَت البَـَراِء  َحدَّ

ُثِين َعْن َحارِثََة  ، َأَال ُحتَدِّ  -َغْرٌب ْدٍر، َأَصابَُه َسْهٌم وََكاَن قُِتَل يـَْوَم بَ  -عليه وسلمَفَقاَلْت: َ� َنِيبَّ اهللَِّ
َر َذِلَك، اْجتَـَهْدُت َعَلْيِه ِيف الُبَكاِء، قَاَل: َ� ُأمَّ َحارِثََة ِإنـََّها « فَِإْن َكاَن ِيف اجلَنَِّة َصبَـْرُت، َوِإْن َكاَن َغيـْ

َنِك َأَصاَب الِفْرَدْوَس اَألْعَلى  ]2809[خ ». ِجَناٌن ِيف اجلَنَِّة، َوِإنَّ ابـْ
 ن حديث أنس.الرتمذي: حسن صحيح غريب مقال 

النضر،  وقوله: (َأنَّ ُأمَّ الرُّبـَيِِّع بِْنَت البَـَراِء) غري جيد، إمنا هي أم حارثة الرُّبـَيُِّع بنت أخت أنس بن
، وقاله أيًضا أبو عمر »مستخرجه«اليت َكَسَرت ثنيََّة امرأة، بنيََّ ذلك الرتمذي واإلمساعيلي يف 

 وغريه.
كيف أصبحت � حارثة؟ «رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ذا هو الذي قال له سيد� وحارثة ه

 احلديث.» فقال: أصبحت مؤمنا ابهلل حقًّا
يل ابلشهادة، فجاء يوم بدر ليشرب من احلوض، فرماه ِحبَّان بن الَعرَِقة � رسول هللا، ادُع «وفيه: 

 ».بسهم فأصاب حنجرته فقتله
م؛ وملا قال صلى هللا عليه وسلم ألمه ما قال وكان خرج نظارًا وهو غال قال أبو موسى املديين:

 رجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ لك � حارثة، وهو أول قتيل من األنصار ببدر.
 ا قول ابن منده: إنه شهد بدرًا واستشهد أبحد، فغري جيد.وأم



ِه، قال صلى هللا عليه وسل ثَة  دخلت اجلنة فرأيت حار «م: وعند أيب نعيم: كان كثري الِربِّ أبمِّ
، هو غري جيد؛ ألن املقول فيه هذا هو حارثة بن النعمان، بينه ذلك [أمحد] يف »كذلكم للرب

 وغريه.» مسنده«
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َسْهٌم َغْرٌب): قال ابن اجلوزي: روي لنا (َسْهٌم) ابلتنوين، و (َغْرٌب) بتسكني الراء، مع ه: (وقول
 الرفع والتنوين.

 جود: (َسْهُم َغرٍب) بفتح الراء، وإضافة الغرب إىل السهم.قال ابن قتيبة: كذا تقوله العامة، واأل
كِّيت: يقال: أصابه سهم غرٍب، إذا مل يدِر من  أي جهة رُِمَي به. قال ابن السِّ

 /ب]47وقد روي عن أيب زيد: إن جاء من حيث ال [
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 َغْرٌب) بفتح الراء.به إنسان بعينه فأصاب غريه فهو ( يعرف فهو (َغْرٌب) بسكون الراء، فإن رمي
 وذكره األزهري بفتح الراء ال غريه.

ي من رماه. وقيل: إذا أاته من وأما ابن سيَدْه فقال: أصابه سهم غْرب وغَرب؛ إذا كان ال يدر 
 حيث ال يدري، وقيل: إذا تعمَّد غريَه فأصابَه، وقد يوصف به.

ال يضاف؛ إذا أصابه سهم ال غَرب بتسكني الراء وفتحها، يضاف و سهم غْرب و »: املنتهى«ويف 
 يعرف من رماه، ومثله سهم عَرض، فإن ُعِرَف فليَس بغرب وال عرض.

ريد وغريه، فعلى هذا ال يقال يف السهم الذي أصاب حارثة: َغْرب؛ وبنحوه ذكره القزاز وابن د
 ألن راميه قد عرف، وهللا تعاىل أعلم.

 يب: مل يعنفها صلى هللا عليه وسلم عن البكاء، انتهى.ْدُت ِيف الُبَكاِء) قال اخلطَّاوقوهلا: (اْجتَـهَ 
 حرج على فاعله، فقول أيب أرادت رضي هللا عنها البكاء املقصود، وهو الذي ال تعنيف عليه وال

غري جيد؛ ألنه ال يعنفها على مباح؛ بل وصفه صلى هللا عليه وسلم أبنه » مل يعنفها«سليمان: 
 رمحة.

وهو نص ». اجتهدت يف الدعاء«عاء والرقة، يَؤيُِّده ما يف الرتمذي: أو حيمل البكاء هنا على الد
 شرعت الصالة عليه. –أعلم وهللا  –قاطع على انتفاع امليت بدعاء احلي، وهلذا 

 اَبُب َمِن اْغبَـرَّْت َقَدَماُه ِيف َسِبيِل اهللَِّ تعاىل
 : ] ِإَىل قـَْوِلِه {ِإنَّ اهللََّ َال 120َوَمْن َحْوَهلُْم} [التوبة: {َما َكاَن ِألَْهِل املَِديَنِة َوقـَْوِل اهللَِّ جلَّ وعزَّ

 ]120ُيِضيُع َأْجَر املُْحِسِنَني} [التوبة: 
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الذين مل يتخلَّفوا عن غزوة تبوك  -جلَّ وعزَّ -ذكر هللا »: تفسريه«قال مقاتل بن سليمان يف 
ن يتخلفوا عن رسول هللا} صلى هللا عليه فقال: {َما َكاَن ِألَْهِل اْلَمِديَنِة ومن حوهلم من األعراب أ

 وسلم، يف غزوة تبوك.
 ِألَْهِل اْلَمِديَنِة} خرب ومعناه: أمر. ظاهره قوله: {َما َكانَ »: تفسري الثعليب«ويف 

 ْسلم وِغَفار.و (اَألْعَراب) ُسكَّان البوادي: ُمزينة وُجهينة وَأْشجع وأَ 
 زا.{َأن يًتَخلَُّفوا َعن رَُّسوِل ِهللا} إذ غ

 قال ابن عباس: يكتب هلم بكل روعة تناهلم يف سبيل هللا سبعني ألف حسنة.
ى هللا عليه وسلم إذا غزا بنفسه، فليس ألحٍد أن يتخلََّف عنه قال قتادة: هذا خاص ابلنيب صل

 شاء أن يتخلف ختلف. إال بعذر، فأما غريه من األئمة والوالة فمن
 /أ]48وقال الوليد بن [
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م: مسعت األوزاعي وابن املبارك والفزاري وابن جابر وسعيد بن عبد العزيز يُقوُلوَن ِيف َهِذه مسل

 َها ألوَّل َهِذه األمة َوآِخرَها.اآليَة: ِإنـَّ 
، وأابح التََّخلُّف  وقال ابن زيد: كان هذا َوأهل اِإلْسَالم َقِليل، فـََلمَّا َكثـُُروا نسخَها هللا جلَّ وعزَّ

 ].122قال: {َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة} [التوبة: ملن َشاَء، فَ 
لَْيَس ُهَنا �سخ وال َمْنُسوخ، وأن اآليَة األوىل توجب ِإذا نفر النَِّيب  قال النَّحَّاس: ذهب غريه أَنه
لُُّف، َوِإذا بعث النَِّيب ِتيَج ِإَىل اْلُمسلمني واسُتنِفُروا مل يسع أحًدا التَّخَ صلى هللا عليه وسلم َأو احْ 

 صلى هللا عليه وسلم َسرِيَّة ُخلَِّفْت طَائَِفة.
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ادة، وملا ذكر ابن احلصار قول ابن زيد قال: هذا نسخ اس، والضحاك، وقتوهذا مذهب ابن عب
] تعريض ملن ختلَّف منهم عن 120وبة: ابلتأويل الفاسد، إمنا قوله: {َما َكاَن ِألَْهِل اْلَمِديَنِة} [الت

َفرُ  مل يدخل  تبوك، فهذا النهي يتوجَُّه على كل من اسُتنِفَر فلم ينفر خاصًّا وعامًّا، ومن مل ُيستَـنـْ
حتته، واآلية اليت زعمها �سخة إمنا نزلت يف التحضيض على طلب العلم والّرِْحلة فيه، فال 

 معارضة بني االثنني.
 وحديث:



 ]2811[خ ». ا اْغبَـرَّتمَ : « - 2811
تقدم يوم اجلمعة، ورواه هنا عن إسحاق، حدثنا حممد بن املبارك، قال اجلياين: نسبه اَألِصيِليُّ يف 

 فقال: ابن منصور، وكذا قاله الَكَالابذي، انتهى.نسخٍة 
هذا  حيتمل أن يكون إسحاق هذا إسحاق بن زيد اخلطَّايب، ساكن حران، فإن اإلمساعيلي روى

ديث عن عبد هللا بن أيب ز�د املوصلي، قال حدثنا إسحاق بن زيد اخلطَّايب، وكان يسكن احل
 هذا احلديث كما ذكره البخاري وبسنده.حرَّان، حدثنا حممد بن املبارك الصوري، فذكر 

] 120التوبة: اَر} [واملطابقة بني اآلية الكرمية والرتمجة عند قوله: {َوَال َيطَُئوَن َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكفَّ 
 فأاثهبم هللا جلَّ وعزَّ خبطواهتم وإن مل يلقوا قتاًال.

 اَبُب َمْسِح الُغَباِر َعِن الناس يف السبيل
ثـََنا َخاِلٌد، َعْن [َحدَّثَـ  - 2812 َراِهيُم ْبُن ُموَسى، َأْخبَـَرَ� َعْبُد الَوهَّاِب، َحدَّ  /ب]48َنا ِإبـْ
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َو ، فَأَتَياُه َوهُ ِعْكرَِمَة، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، قَاَل لَُه َوِلَعِليِّ ْبِن َعْبِد اهللَِّ اْئِتَيا َأاَب َسِعيٍد فَاْمسََعا ِمْن َحِديِثهِ 
ُقُل َلِنبَ املَْسجِ َوأَ  ِد لَِبَنًة ُخوُه ِيف َحاِئٍط َهلَُما َيْسِقَيانِِه، فـََلمَّا رَآَ� َجاَء، فَاْحتَـَىب َوَجَلَس، فـََقاَل: ُكنَّا نـَنـْ

ُقُل لَِبنَـتَـْنيِ لَِبنَـتَـْنيِ، َفَمرَّ ِبِه النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم، َوَمسَ  ْن رَْأِسِه الُغَباَر، َح عَ لَِبَنًة، وََكاَن َعمَّاٌر يـَنـْ
، َوَيْدُعونَُه ِإَىل النَّارِ «َوقَاَل:   ]2812[خ ». َوْيَح َعمَّاٍر تـَْقتُـُلُه الِفَئُة الَباِغَيُة، َعمَّاٌر َيْدُعوُهْم ِإَىل اهللَِّ

وقد تقدم قريًبا يف بناء املسجد أنه كان ينقل لبنة عنه ولبنة عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال 
 يب صلى هللا عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية.له الن

قال احلافظ أبو حممد الدمياطي: مل يكن أليب سعيد أخ ابلنسب إال قتادة بن النعمان الظَّْفري، 
فإنه كان أخاه ألمه، وقتادة مات زمن عمر، وكان ُعُمُر أيب سعيد أ�َم بناء املسجد عشر سنني أو 

 دو�ا.
): يريد : (َيدْ قال ابن بطال: وقوله أهل مكة شرفها هللا تعاىل الذين  -وهللا أعلم-ُعوُهْم ِإَىل اهللَِّ

 أخرجوا عمارًا من د�ره، وعذبوه يف ذات هللا.
ا يدعى إىل هللا جلَّ  ، وإمنَّ قال: وال ميكن أن يُتأوَّل على املسلمني؛ أل�م أجابوا دعوة هللا جلَّ وعزَّ

 .وعزَّ من كان خارًجا عن اإلسالم
 ه: (َوَيْدُعونَُه ِإَىل النَّاِر) أتكيد لألول؛ ألن املشركني إذ ذاك طالبوه ابلرجوع عن دينه.وقول



قال: فإن قيل: إن قضية عمار كانت أول اإلسالم، وهنا قال صلى هللا عليه وسلم: (َيْدُعوُهْم) 
 بلفظ املستقبل وما قبله لفظ املاضي؟
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ف املعىن، كما خيرب� ابملاضي عن ل املستقبل عن املاضي إذا عر قيل له: العرب قد خترب ابلفع
لم إىل ذكر هذا ملا تطابقت املستقبل، فمعىن يدعوهم: دعاهم إىل هللا، فأشار صلى هللا عليه وس

شدته يف نقله لبنتني شدته يف صربه مبكة على العذاب؛ تنبيًها على فضيلته، وثباته يف أمر هللا جلَّ 
.  وعزَّ

 شة املذكور هنا يف: اَبُب الَغْسِل بـَْعَد احلَْرِب َوالُغَباِر تقدم.حديث عائ
ثـََنا ُحمَمَّد، َأْخبَـَرَ� َعبْ   َدُة) ذكر اجلياين أن حممًدا هو ابن سالم.وقوله فيه هنا: (َحدَّ

وقوله: (فََأاَتُه ِجْربِيُل صلى هللا عليه وسلم) قال القرطيب: كذا وقع يف الرواية، والصواب: 
 أ]/49[
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وطرحها فإنه جواب ملا, وال تدخل الفاء يف جواهبا، وكأ�ا زائدة كما زيدت الواو يف جواهبا يف 

 قول امرئ القيس:
َقل~ف  لما أجز� ساحة احلي وانتحى ... بنا بطن حتف ذي رَُكام َعَقنـْ

 وإمنا هو انتحى فزاد الواو.
 عليه وسلم للتنظيف، وإن كان الغبار يف قال املهلب: وإمنا اغتسل سيد� رسول هللا صلى هللا

يف سبيل هللا سبيل هللا شاهًدا من شواهد اجلهاد، أال ترى أن جربيل مل يغسْله عن نفسه تربكًّا به 
.  جلَّ وعزَّ

 قال ابن بطال: وفيه داللة أن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل خيرج إىل حرب إال إبذن.
رَْأَسُه الُغَباُر) قال ابن التني: أي أحاط به كالعصابة. وقيل: معناه ركب رأسه قوله: (َوَقْد َعَصَب 

 الغبار وعلق به، وفيه قتال املالئكة بسالح.
، وأ�ا وف يه دليل أن املالئكة صلوات هللا عليهم وسالمه تصحب اجملاهدين يف سبيل هللا جلَّ وعزَّ

مع  «هم، يدل على َذِلَك قوله صلى هللا عليه وسلم: يف عو�م ما استقاموا، فإن خانوا وغلُّوا فارقت
َدانِه ما أقام احلقَّ فإذا جاَر تركاه .، واجملاهد فحاك»كل قاٍض ملكاِن يسدِّ  م أبمر هللا جلَّ وعزَّ
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وقال ابن املنري: إمنَّا بوََّب البخاري على هذا احلديث هنا؛ لئال يتوهَّم كراهيَّة غسِل الغبار؛ ألنه 
 ديل، وبنيَّ جوازه ابلعمل املذكور.محيد اآلاثر كما كره بعضهم مسح ماء الوضوء ابملنمن 

: {َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ َأْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء عِ  ْنَد َرهبِِّْم اَبُب َفْضِل قـَْوِل اهللَِّ جلَّ وعزَّ
 ُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه}يـُْرزَُقوَن، َفرِِحَني ِمبَا آاَتهُ 

 ]170هللََّ َال ُيِضيُع َأْجَر املُْؤِمِنَني} [آل عمران: إىل قوله: {َوَأنَّ ا
ملا أصيب إخوانك «ذكر احلاكم صحيًحا عن ابن عباس، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
من مثارها، وأتوي إىل  أُبُحٍد جعل هللا أرواحهم يف أجواف طري ُخْضٍر، ترد من أ�ار اجلنة، وأتكل

لِّ العرش، فلما وجدوا طيَب مأكِلهم ومشرهِبم ومقيلهم، قالوا: من قناديل من ذهب معلقة يف ظ
 /ب]49يبلغ إخواننا عنَّا أ�َّ أحياء يف اجلنة [
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: أ�َّ أبلغهم عنكم، فأنزل  نرزق؟ لئال يزهدوا يف اجلهاد، ويتَّكلوا عن احلرب، فقال هللا جلَّ وعزَّ

 ] اآلية.169قُِتُلوا ِيف َسِبيِل ِهللا َأْمَوااًت} [آل عمران:  هللا تعاىل: {َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذينَ 
 وذكره أيًضا الطربي عن ابن مسعود مرفوًعا مسنًدا.

للواحدي من حديث طلحة بن ِخَراش، عن جابر قال: قال يل رسول هللا صلى » األسباب«ويف 
اٍب، وإنَّه كلَّم أابك كفاًحا،  أخربك؟ ما كلَّم هللا أحًدا قط إال من وراء حجهللا عليه وسلم: أال

فقال: عبدي سلين أعطيك. قال: أسألك أن تردين إىل الدنيا فأقتل فيك اثنية. فقال: إنه سبق 
: {َوال َحتَْسَنبَّ  } [آل مين أ�م إليها ال يرجعون. قال: � رب، فأبلغ من ورائي، فأنزل هللا جلَّ وعزَّ

 ] اآلية.169عمران: 
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وقال سعيد بن ُجَبري: ملا ُأِصيَب محزُة ومصعب بن عمري ومن ُأِصيَب يف ُأُحد، ورأوا ما ُرزِقوا من 
ال هللا: أ� مبلغهم عنكم، فأنزل: {َوال اخلري قالوا: ليت إخواننا يعلمون ما أصبنا من اخلري، فق

 َحتَْسَنبَّ}.
 ت يف أهل ُأُحٍد خاصَّة.وقال أبو الضُّحى: نزل

 .وقال مجاعة من أهل التفسري: نزلت يف شهداء بئر معونة
وقال آخرون: إنَّ أولياء الشهداء كانوا إذا أصاهبم نعمٌة أو سرور حتسَّروا، وقالوا: حنن يف النعمة 

 هم.ؤ� وأبناؤ� يف القبور، فنزلت هذه اآليُة تنفيًسا عنهم وإخبارًا عن حال قتالوالسرور وآاب
َلى بدٍر، وكانوا أربعة عشر شهيًدا.  وقال مقاتل: نزلت يف قـَتـْ



ثنا إمساعيل بن عبد هللا، حدَّثنا مالك، عن إسحاق بن عبد هللا، عن أنس قال: حدَّ  - 2814
اًة، َعَلى يه وسلم َعَلى الَِّذيَن قـَتَـُلوا َأْصَحاَب بِْئِر َمُعونََة َثالَِثَني َغدَ َدَعا َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عل«

أُْنزَِلت ِيف الَِّذيَن قُِتُلوا بِِبْئِر َمُعونََة قـُْرآٌن «قَاَل أََنٌس: ، »رِْعٍل، َوذَْكَواَن، َوُعَصيََّة َعَصِت اهللََّ َوَرُسوَلهُ 
 ]2814[خ ». ا َعْنهُ بـَلُِّغوا قـَْوَمَنا َأْن َقْد َلِقيَنا رَبـََّنا، فـََرِضَي َعنَّا َوَرِضينَ قـََرْأَ�ُه، مثَُّ ُنِسَخ بـَْعُد 

ِين َحلَْياَن، اْسَتَمدُّوا َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم َأنَّ رِْعًال، َوذَْكَواَن، َوُعَصيََّة، َوبَ «ويف لفظ: 
يِهم الُقرَّاَء َحىتَّ إذا َكانُوا بِِبْئِر مَ  َعَلى َعُدوٍّ، فََأَمدَُّهْم ِبَسْبِعَني ِمنَ  ُعونََة َغَدُروا هِبِْم األَْنَصاِر، ُكنَّا ُنَسمِّ

 ».وقـَتَـُلوُهمْ 
 وقد تقدم طرٌف منه يف القنوت.

من حديث عبد هللا بن �فع عن مالك بسنده، وفيه يقول يف » الغرائب«الدارقطين يف وعند 
على مضر الفدادين أهل الَوبَر، اللَُّهمَّ سنني كسين يوسف صلى هللا اللَُّهمَّ اشدْد وطأَتك «دعائه: 

 ».عليه وسلم
 قال أبو احلسن: تفرد به أمحد بن صاحل، عن ابن �فع، عن مالك هبذا اإلسناد.
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وعند الطربي: حدثنا حممد بن مرزوق، حدثنا عمر بن يونس، عن عكرمة قال: حدثنا إسحاق بن 
 أيب طلحة، عن أنس يف أصحاب النيب صلى
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 أو سبعني، وعلى َذِلَك معونة قال: ال أدري أربعنيأ] الذين أرسلهم إىل بئر /50هللا عليه وسلم [

املاء عامر بن الطفيل اجلعفري، فخرج أولئك النفر من الصحابة حىت أتو غارًا مشرفًا على املاء، 
فقعدوا فيه، مث قال بعضهم لبعض، أيكم يبلغ رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل هذا 

حيًّا منهم، فاحتىب أمام البيوت  : أ� أبلغ. فخرج حىت أتىل حرام بن ملحان األنصارياملاء؟ فقا
مث قال: � أهل بئر معونة، إين رسوُل رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم إليكم، أشهد أن ال إله إال 

ضرب به هللا وأنَّ حممًدا رسول هللا، فآمنوا ابهلل ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح، ف
أكرب، فزُت وربِّ الكعبة! فاتَّبعوا أثره حىت أتوا  ن الشق اآلخر، فقال: هللايف جنبه حىت خرج م

 أصحابه يف الغار، فقتلهم أمجعني عامر بن الطفيل.
قال إسحاق: فحدثين أنس: إنَّ هللا أنزل فيهم قرآً�: (بلغوا عنا قومنا) مث نسخت فرفعت بعد ما 

 ] اآلية.169} [آل عمران: هللا: {َوَال َحتَْسَنبَّ قرأ�ه زماً�. وأنزل 
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أقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقية شوال وذا القعدة وذا احلجة »: سري ابن إسحاق«ويف 
حد، وكان أبو براء عامر واحملرم، مث بعث أصحاب بئر معونة يف صفر على رأس أربعة أشهر من أ

لى هللا عليه وسلم ابملدينة يعرض عليه بن مالك مالعب األسنَّة َقِدَم على سيد� رسول هللا ص
: � حممد، لو بعثت رجاًال من أصحابك إىل أهل جند يدعو�م اإلسالم فلم يسلِّْم، ومل يُبِعد، وقال

لم: أخشى عليهم أهل جند، فقال إىل أمرك، رجوت أن يستجيبوا لك، فقال صلى هللا عليه وس
 عليه وسلم املنذَر بن عمرو يف أربعني رجًال من أبو براء: أ� هلم جار، فبعث رسول هللا صلى هللا

بن الصمة، وحرام بن ملحان، وعروة بن أمساء، و�فع بن ورقاء، خيار املسلمني؛ منهم احلارث 
أرض بين عامر وحرة بين سليم، كال  وعامر بن فهرية، فساروا حىت نزلوا بئر معونة، وهي من

ام بن ِمْلحان بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل البلدين منها قريب، فلما نزلوها بعثوا َحرَ 
يل، فلما أاته مل ينظر يف كتابه، حىت عدا على الرجل فقتله، مث استصرخ عدو هللا عامر بن الطف

ن خنفر أاب براء، فاستصرخ عليهم قبائل من سليم عليهم بين عامر، فأبوا أن جييبوه وقالوا: ل
لَقارة، فأجابوه، فخرجوا حىت َغَشوا القوم، فأحاطوا هبم يف رحاهلم فلما وعصيَّة ورِْعًال وذَْكواَن وا

 /ب]50أخذوا أسيافهم [ رأوهم
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حىت قتل يوم مث قاتلوا حىت قتلوا عن آخرهم، إال كعب بن زيد، فإ�م تركوه وبه رََمق، فعاش 
 اخلندق.
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م صار، فلم يُنِبْئهما مبصاب القوم إال الطري حتو وكان يف سرح القوم: عمرو بن أمية، ورجل من األن
صاري لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ على العسكر، فأقبال فنظرا فإذا القوم يف دمائهم، فقال األن

قال: أرى أن نلحق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنخربه اخلرب، فقال األنصاري: لكين مل أكن 
نذر، فقاتل حىت قُِتَل، وُأِخَذ عمرو أسريًا، فلما أخربهم أنه ألرغب بنفسي عن موطٍن قُِتَل فيه امل

 رقبة كانت على أمِّه فيما زعم.من مضر أطلقه عامر، وجزَّ �صيته، وأعتقه عن 
هذا عمل أيب بـََراء، قد كنت هلذا  «فلما أخرب عمٌرو النيبَّ صلى هللا عليه وسلم اخلَرب قال: 

 ».كارًها
 كان أمري السرية َمْرَثد بن أيب َمْرَثد.  فقال:» مغازي ابن عقبة«ويف 

فقالوا: ابعث معنا رجاًال أنَّ �ًسا جاؤوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «وعند مسلم: 



يعلِّمو� القرآَن والسنة، فبعث إليهم سبعني رجًال من األنصار يقال هلم: الُقرَّاء، قال أنس: منهم 
 ».ل أن يبلغوا املكانخايل حرام، فتعرضوا هلم فقتلوهم قب

وسلم فأَتوا للبيهقي عن أنس: ملا ُأِصيَب ُخَبيٌب بعَثهم رسوُل هللا صلى هللا عليه » الدالئل«ويف 
هم نريد،  على بيت من بين ُسَليم قال: فقال خايل َحَرام ألمريهم: دعين فألخرب هؤالء أ�َّ ليس إ�َّ

هم برمح فأنفذه به مث انطووا عليهم، فما بقي فُيخُلون وجوهنا، قال: فأاتهم، فاستقبله رجٌل من
 منهم خمٌرب.

: هذا املذكور ليس عليه رونُق اإل عجاز، قال: ويقال إنه مل ينزل هبذا النظم، ولكن قال السَُّهيليُّ
 بنظم معجز كنظم القرآن.

حكم قال: فإن قيل: إنه خرب واخلرب ال ينسخ؟ قلنا: مل ينسخ منه اخلرب، وإمنا نسخ احلكم، فإن 
القرآن أن يُتَلى يف الصالة، وأن ال ميسَّه إال طاهر، وأن يكتب بني الدَّفتني، وأن يكون تعلمه من 

الكفاية، فكل ما ُنِسَخ ورُِفَعْت منه هذه األحكام، وإن بقي حمفوظًا فهو منسوخ، فإْن فروض 
 تضمَّن حكًما جاز أن يبقى ذلك احلكم معموًال به.
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َن خربًا مع ذلك اخلرب مصدَّقًا به، وأحكام التالوة منسوخة منه،  تزلة، وأن ُيضمَّ وأنكرت ذلك املع
اخلرب ال ينسخ، لكن نسخ منه كما نزل: (لو أن البن آدم واد�ن من ذهب)، فهذا خرب حق، و 

يف سورة [يونس] صلى هللا عليه وسلم بعد » لو أن البن آدم«أحكام التالوة له. وكان قوله: 
ُل اْآلَ�ِت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن} [يونس:  قوله: {َكَأنْ  ]، كذلك قال 24َملْ تـَْغَن اِبْألَْمِس َكَذِلَك نـَُفصِّ
 ابن سالم.
 لة على أنَّ كلَّ من قُِتَل غدرًا شهيد، واختلف الناس يف كيفية حياةُب: فيه دالوقال املهلَّ 
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»: صحيح ابن حبان«رَزُق، وكذا جاء اخلرب يف الشهيد، وأوىل ما قيل فيها: أن تكون األرواح تُ 

 ، قال أهل اللُّغة: يعين أتكل منها.»إمنا نسمُة املؤمن طائٌر َتعُلُق يف شجر اجلنة«
قـُْرُقول: بضمِّ الالم، أي: تتناوله، وقيل: َتشمه، وابلفتح أيًضا، ومعناه: تتعلَّق وتلزم وقال ابن 

 مثارها وأتوي إليها، وقيل: مها سواء.
 ، وهو يشهد لضم الالم، ومن رواه ابلتاء عىن النسمة.»تسرح«قد روي: و 

راد اجلنَس ال الواحد، سمة ألنه أوحيتمل أن يرجع إىل الطري على أن يكون مجًعا، ويكون ذكر النَّ 
عام، وقد خصصه القرآن العزيز » تعلق«وقد يكون التأنيث للروح؛ أل�ا ُتذكَّر وُتؤنَّث، وحديث 



 داء.ابشرتاط الشه
ال يصح يف النقل، وال االعتبار؛ أل�ا إن  » إ�ا يف حواصل طريٍ «قال ابن التني: وقول الدَّاودي: 
 واصل دون سائر اجلسد؟تكون يف احلكانت هي أرواح الطري، فكيف 

؟  وإن كان هلا أرواٌح غريها فكيف تكون يف جسد؟ وكيف تصل هلم األرزاق اليت ذكر هللا جلَّ وعزَّ
 .انتهى كالمه

)1/38( 

 

، وعند احلاكم وعلى »صحيحه«وفيه نظر من حيث إن احلديث الذي أنكره خرَّجه مسلم يف 
ن أيب عاصم: زاد اب -شرط مسلم من حديث ابن إسحاق، عن إمساعيل بن أمية، عن أيب الزبري 

ملا ُأِصيَب إخوانكم «عن ابن عباس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -وسعيد بن جبري 
 احلديث.» ُحٍد َجَعل هللا أرواَحهم يف جوِف طٍري ُخْضٍر َترُِد أ�اَر اجلنَّة وأتكل من مثارهاأبُ 

ابن مسعود  حديث احلسني بن واقد عند ابن أيب عاصم، عن األعمش، عن َشِقيق، عنومن 
أن الثمانيَة عشَر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعَل هللا أرواحهم يف «حدََّث: 

 ».اجلنِة يف طِري ُخْضرٍ 
 ».أرواح الشهداء عند هللا كطائٍر ُخضر يف قناديل حتت العرش«ويف لفظ: 

الشهداء يف طٍري أرواح «يث عطية، عن أيب سعيد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ومن حد
 ».ُخْضٍر َترَعى يف ر�ض اجلنة، مث يكون مأواها قناديل معلَّقة ابلعرش

، -أظنها: أم مبشر -بن عبيدة الرََّبَذي عن عبيد هللا بن يزيد، عن أم فالنة  ومن حديث موسى
كلون إن أرواَح املؤمنني طٌري ُخْضر يف ُحَجٍر من اجلنة �«عليه وسلم: قال رسول هللا صلى هللا 

 ».من اجلنة، ويشربون من اجلنة
 ».رٍ أرواُح الشهداِء يف طٍري ُخضْ «وبسند صحيح إىل كعب بن مالك يرفعه: 

 ».َنَسَمُة املؤمن طائرٌ »: «املوطأ«وعند مالك يف 
 /ب]51وأَتوََّل بعض العلماء [
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جوف طري خضر،   ، فيكون املعىن: أرواحهم على»على«مبعىن » جوف طري«يف قوله » يف« أن

: {َوَألَُصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخِل} [طه:  وع.] أي: على جذ71كما قال جلَّ وعزَّ
قيل: وجائز أن ُيسمَّى الطري جوفًا هلم؛ أي هو حميط به ومشتمل عليه كاحلامل واجلنني، قاله عبد 

 ق.احل



 –شرَّفها هللا تعاىل  –، بني مكَّة و (َمُعونََة): بفتح امليم وضم العني املهملة وبعد الواو نون
 وُعْسَفان، أرض هلَُذيل.

ى، يف طريق املصعد من املدينة إىل مكة، وهي لبين وعن الكندي: هي بني جبال يقال هلا: أَبل
 ُسَليم.
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 هي ماء لبين عامر بن َصْعَصعة.»: كتاب املقاتل«وقال أبو عبيدة يف 
 وقال الواقدي: هي أرض يف بين ُسَليم وأرض بين كالب.

بن هُبَثة بن  ملة مث الم؛ هو ابن مالك بن عوف بن امرئ القيسو (رِْعٍل): بكسر الراء والعني امله
 ُسَليم بن منصور.

 : هو ابن ثـَْعَلبة بن ُسَليم بن منصور.و (ذَْكَواَن)
، أو من ذكا النار  قال ابن دريد: اشتقاقه من شيئني: إما من الذكاء ممدود، وهو متام السنِّ

 مقصور.
من اخليل،  لة الطويلة، واجلمع رعال، والّرِْعَلة: القطعةواشتقاق (رِعل) من الّرِْعلة، وهي النخ

دينة، و�قة رعالء: إذا ُقِطَعْت ُأذُ�ا فُرتَِكْت منها قطعٌة والرَّاعل: خنل من النخل معروف ابمل
 متعلِّقة.

 و (ُعَصيََّة): قال اهلجري: هو ابن ُخَفاف بُن امرئ القيس بن بـُْهَثة بن ُسَليم بن منصور.
 بخاري حديث جابر:مث ذكر ال
. فَِقيَل ِلُسْفَياَن: ِمْن آِخِر َذِلَك اليَـْوِم؟ ْمَر يـَْوَم ُأُحٍد، مثَُّ قُِتُلوا ُشَهَداءَ اْصطََبَح َ�ٌس اخلَ « - 2815

 ]2815[خ ». قَاَل: لَْيَس هذا ِفيهِ 
وال كو�ا يف  وهي من املعلوم أن ذلك كان قبل حترميها، فلم مينعهم ما كان يف علم هللا من ُشْرهِبا،

 بل النهي فمعفوٌّ عنه.ا؛ ألنَّ التحرمي إمنا يلزم ابلنهي، وما كان قبطو�م من ُحكم الشَّهادة وفضله
 اَبٌب: اجلَنَُّة َحتَْت اَبرَِقِة السُُّيوفِ 

َمْن قُِتَل ِمنَّا َصاَر ِإَىل « َوقَاَل املُِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة: َأْخبَـَرَ� نَِبيـَُّنا صلى هللا عليه وسلم َعْن ِرَساَلِة رَبَِّنا:
 ».اجلَنَّةِ 

بن يعقوب، عن عبد هللا بن جعفر الرَّقِّي، عن  هذا التعليق رواه البخاري يف اجلزية عن الفضل
املعتمر بن سليمان، عن سعيد بن عبيد هللا الثـََّقفي، عن بكر بن عبد هللا املَُزين وز�د بن ُجَبري،  

 ومشاورة عمر له يف أمر القتال.لثقفي عنه مطوًَّال، يذكر إسالم املَْرزاَُبن كالمها عن ُجَبري بن حيَّة ا
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وقد اخُتِلَف يف املعتمر بن سليمان هذا، فزعم أصحاُب األطراِف واملستخرجات واملرتمجون أنه 
 ابن سليمان بن َطْرَخان التَّيمي.

مة أبو حمم ْمَياطيُّ أنه َوَهم، وصوابه: املَُعمَُّر بُن سليمان الرَّقِّي؛وزعم شيخنا العالَّ ألن عبد  د الدِّ
 هللا بن جعفر الرقي ال يروي عن التيمي.

 أ]/52ومل أر هذا لغريه؛ [
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 فينظر.

ومعمر مل أر أحًدا ذكره يف رجال البخاري، وملا ذكروا ابن جعفر قالوا: روى عن املعتمر التيمي، 
 أعلم.وهللا 

 قال البخاري:
 ».َلىبَـ «ْيَس قـَْتَالَ� ِيف اجلَنَِّة، َوقـَْتَالُهْم ِيف النَّاِر؟ قَاَل: َوقَاَل ُعَمُر ِللنَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم: أَلَ 

هذا التعليق خرجه أيًضا عن أمحد بن إسحاق، عن يعلى بن ُعَبيد، َحدَّثـََنا عبد العزيز بن ِسَياه، 
 بت، عن أيب وائل، عن سهل بن حنيف قال: قَال عمر، فذكره.عن َحِبيب بن أيب اث

ثـََنا ُمَعاِويَُة ْبُن َعْمٍرو، حَ حدثين عَ  - 2818 ثـََنا أَبُو ِإْسَحاَق، َعْن ُموَسى ْبِن ْبُد اهللَِّ ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّ دَّ
قَاَل: َكَتَب ِإلَْيِه َعْبُد اهللَِّ ْبُن  -وََكاَن َكاتَِبُه  - ُعْقَبَة، َعْن َساملٍِ َأِيب النَّْضِر َمْوَىل ُعَمَر ْبِن ُعبَـْيِد اهللَِّ 

[خ ». وا َأنَّ اجلَنََّة َحتَْت ِظَالِل السُُّيوفِ َواْعَلمُ « َأْوَىف: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: َأِيب 
2818[ 

، َعْن اْبِن َأِيب الّزَِ�ِد، َعْن مُ   وَسى ْبِن ُعْقَبَة.اَتبـََعُه اُألَوْيِسيُّ
َتَظَر َحىتَّ َماَلتِ ويف لفظ: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ِيف بـَعْ  ، انـْ ِمِه الَِّيت لَِقَي ِفيَها العدوَّ  ِض َأ�َّ

 الشَّْمُس، مثَُّ قَاَم فقال:
، مثَُّ قال: »فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاْصِربُوا � أَيـَُّها النَّاُس، الَ تـََتَمنـَّْوا ِلَقاَء الَعُدوِّ، َوَسُلوا اهللََّ الَعاِفَيَة،«
 ».َواْنُصْرَ� َعَلْيِهمْ  الِكَتاِب، َوُجمِْرَي السََّحاِب، َوَهازَِم اَألْحَزاِب، اْهزِْمُهمْ  اللَُّهمَّ ُمْنِزلَ «
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وهذا احلديث ليس من الكتاب يف شيء؛ ألنه مل يكتب لسامل، إمنا الكتاب لعمر بن عبيد هللا، 
 فأخرب ابلواقع، فصار وكأنَّه فيها شوب من االتصال.



البخاريَّ أراد ابلرتمجة أن السيوف ملا كانت هلا ابرقُة ُشعاع، كان هلا أيًضا ظلٌّ  أنَّ : كقال ابن املنري
 حتَتها.

 قال اخلطَّايب: يقال: أَبَرَق الرَّجُل بسيفه إذا َلمَع به، وُيسمَّى السيف إبريًقا، وهو أفعل من الربيق.
عمر من غري أن ُيشخص من  قول؛ لوقال املهلَُّب: جيوز أن يُقطع لقتلى املسلمني كلُّهم ابجلنة

هِذه اجلملة واحد، فيقال: إنَّ هذا يف اجلنة أو خيرب فيه عن نفسه؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: 
، فنحن نقطع بظاهر احلديث يف اجلملة، ونكل التفصيل »وهللا أعلم من جياهد يف سبيله«

؛ لئال يـُْقَطَع يف علم هللا  خرب، أال ترى أن النيب صلى هللا عليه بغري والغائب من البيان هلل جلَّ وعزَّ
وسلم حني ُسئل فقيل له: من يقاتل للمغنم، ولُريى مكانه، وللدنيا، فلما فصل له َتربأ من القطع 

 ».من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف اجلنة«على الغيب فقال: 
أي ثواب هللا، والسبب املوصل إىل اجلنة عند  ِف)ُيو وقوله: (َواْعَلُموا َأنَّ اجلَنََّة َحتَْت ِظَالِل السُّ 

 /ب]52الضرب ابلسيوف يف سبيل هللا تعاىل، ومشي اجملاهدين يف سبيل هللا [
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 فأحضروا فيه بصدق وأثيبوا.
وعن القرطيب: هذا من الكالم البديع النَّفيس الذي مجع ضروَب البالغة من جزالة اللفظ 

احلضُّ على اجلهاد، واإلخباُر ابلثواب عليه، واحلضُّ  -مع وجازته  -ه من فيدوعذوبته، فإنَّه است
على مقارنة العدو، واستعمال السيوف واالعتماد عليها، واجتماع املقاتلني حني الزَّحف َحىتَّ 

تكون سيوفهم بعُضها يقع على العدو، وبعُضها يرتفع عنهم َحىتَّ كأنَّ السيوَف أظلَّت الضَّاربني 
 .هبا
ابن اجلوزي: املراد أن دخوله اجلنة يكون ابجلهاد، والظِّالل: مجع ظل، فإذا د� الشخص من ال ق

 الشخص صار حتَت ظلِّ سيفه.
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وقال يف موضع آخر: وإذا تداىن اخلصماِن صاَر كلُّ واحٍد منهما حتَت ظلِّ سيِف اآلخر، فاجلنة 
 تُناُل هبذا.

 ِجَهادِ اَبُب َمْن طََلَب الَوَلَد لِلْ 
ْعُت َأابَ  - 2819 َرَة، َعْن  َوقَاَل اللَّْيُث: َحدََّثِين َجْعَفُر ْبُن رَبِيَعَة، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ُهْرُمَز، مسَِ ُهَريـْ

نَّ قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َصلَّى هللا َعَلْيِهَما وسلََّم: َألَُطوفَ «َرُسوِل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: 
َلَة َعَلى مئة اْمَرَأٍة  ، فـََقاَل َلُه ُكلُُّهنَّ �َِْيت ِبَفاِرٍس ُجيَاِهُد ِيف َسِبيِل اهللَِّ   -َأْو ِتْسٍع َوِتْسِعَني  -اللَّيـْ



ُهنَّ ِإالَّ اْمَرَأٌة َواِحَدٌة، َجاَءْت ِبِشقِّ  َصاِحُبُه: ِإْن َشاَء اهللَُّ، فـََلْم يـَُقْل ِإْن َشاَء اهللَُّ، فـََلْم َحيِْمْل ِمنـْ
». ، فـُْرَساً� َأْمجَُعونَ رَُجٍل، َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه، َلْو قَاَل: ِإْن َشاَء اهللَُّ، َجلَاَهُدوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ 

 ]2819[خ 
كذا خرجه البخاري معلًَّقا، وأسنده يف مواضع ستَّة؛ منها يف األميان والنذور عن أيب اليمان 

 ن أيب الز�د، عن األعرج.شعيب، ع
من غري شك، ويف أخرى: » مئة«، ويف رواية: »سبعني«، ويف رواية: »ستني امرأة«ويف لفظ: 

 غري شك.من » تسعة وتسعني«
 ».فقال امللك: ُقْل إن شاء هللا، فلم يـَُقْل وَنِسيَ «ويف رواية: 

» صحيحه«لك مسلم يف وطريُق الليث رواها أبو نعيم من حديث حيىي بن بكري عن الليث، وكذ
 من حديثه.

قال املهلَّب: فيه حضٌّ على طلِب الولد بنيَّة اجلهاد، وقد يكون الولد خبالف ما أمله به، ولكن 
 متَّ األجر للوالد يف النية.قد 
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وفيه أن من قال: إن شاء هللا وتربََّأ من املشيئة، ومل يعِط احلصر لنفسه يف أعماله؛ فهو حري أن 
ثِن فيه املشيئَة فواجٌب أال يبلغ أمله؛ بل أمله ويُعطي ُأمنيَّته، وليس كل من قال قوًال ومل يست يبلغ

منهم من يشاء هللا إمتام أمله، ومنهم من يشاء [أن] ال يتمَّه مبا سبق يف علمه، لكن هِذه اليت 
ا ممَّا لو [  /أ]53أخرب عنها سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ�َّ
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اَر يف علم هللا جلَّ وعزَّ على ضروب، فقد يُقدَُّر استثىن لتمَّ له أمله، فدلَّ هذا على أن األقد

لإلنسان الرِّزُق والولُد واملنزلُة إن فعل كذا، أو قال أو دعا، فإن مل يفعل وال قال مل يـُْعَط َذِلَك 
 الشيء.

يف  ) َلَلِبثَ 143 أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحَني (وأصل هذا يف قصة يونس صلى هللا عليه وسلم {فـََلْوَال 
] فبان هبِذه اآلية أن تسبيحه كان سبب خروجه من بطن 144 - 143َبْطِنِه} [الصافات: 

 احلوت، ولو مل يسبح ما خَرج منه.
ئلة وفيه: أن االستثناَء يكون إبثر القول، وإن كان فيه سكوت يسٌري مل تنقطع به دونه األفكار احلا

 بني االستثناء واليمني.
 قال املربد: كالمها صحيح.» َألِطيَفنَّ «ووقع يف رواية: 



قال القرطيب: وأصله الدوران حول الشيء، وهو هنا كناية عن اجلماع، وهذا يدلُّ على ما كان 
ع هللا جلَّ وعزَّ خصَّ به األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه من صحة الِبنية، وكمال الرجولية، م

مثل هذا لغريهم الضعف عن اجلماع، لكن ما كانوا عليه من اجملاهدات يف العبادة، والعادة يف 
 خرق هللا تعاىل هلم العادة يف أبدا�م، كما خرقها هلم يف معجزاهتم وأحواهلم.

واقتضى هذا اخلرب أيًضا: أنَّ سليمان صلى هللا عليه وسلم كان قادرًا على وطء مئة امرأة، ينزل 
صحيًحا غري هذا إال ما ثبت عن ل امرأة ماءه يف ليلة واحدة، ولسنا حنفظ يف هذا خربًا يف ك

»: الطبقات«سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه أعطي قوة ثالثني رجًال يف اجلماع، ويف 
 ».أربعني«
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على مجيعهنَّ وهي قوة أكثر من قوة سليمان، وكان إذا صلَّى العصَر دخل على نسائه فطاف 
على توفية حقوق األزواج،  كان قادرًابُغسٍل واحد، مث يَِبيُت عند اليت هي ليلتها، وذلك ألنَّه  

 وكان هذا ز�دة، وليس يقدر على ذلك غريه، مع قلة األكل.
َيدُخُل على كلِّ نسائه فيدنو من كلِّ امرأة منهن يقبل ويلمس من غري «وأما حديث عائشة: 

، رواه الدارقطين من حديث ابن أيب الز�د عن »ة، مث يبيت عند اليت هو نوبتهامسيس وال مباشر 
 ن أبيه. وهو ضعيف.هشام ع
هذا الكالم َقَسم؛ ألنَّ الالم هي اليت تدخل على جواب القسم، وكثريًا ما » ألطيفن«وقوله: 

 ى مقسم به معني.حتذف معها العرب املقسم به اكتفاًء بداللتها على املقسم به، لكنها ال تدل عل
اجلزم على أنَّ هللا تعاىل يفعل ذلك، ظاهره » بغالم«وقوله: (ُكلُُّهنَّ �َِْيت ِبَفاِرٍس) ويف رواية: 

لصدق رجائه يف حصول اخلري، وظهور الدين واجلهاد، وال يَُظنُّ به أنه َقَطَع بذلك على هللا تعاىل 
يِل حال األنبياء صلوات هللا [  /ب]53إال َمن مجَِ
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 وسالمه عليهم يف معرفتهم ابهلل جلَّ وعزَّ وأتدُّهبم معه.

(َصاِحُبُه) َمْن يُؤيُِّدُه من اإلنس واجلن، وإن كان امللك فهو الذي ابلوحي، وقد أَبـَْعَد  ويريد بقوله:
 من قال: هو خاطره.

قلبه؛ ألنَّ ذلك بعيد عن واملقصود: أنه ما استثىن بلسانه، ال أنه غفل عن التفويض إىل هللا تعاىل ب
 عليه وسلم ملا ُسِئَل عن الروح فوعدهم األنبياء، وإمنا هذا كما اتَّفق لسيد� رسول هللا صلى هللا

اجلواب غًدا، جازًما مبا عنده من معرفته ابهلل تعاىل، وصدق وعده يف تصديقه وإظهار كلمته، 



فكان بعد ذلك يستعمل لفظ االستثناء لكنه غفل عن النطق هبا ال عن التفويض إىل هللا بقلبه، 
ات هللا عليهم وسالمه، وكماِل معرفتهم ابهلل حىت يف الواجب، وهذا لعلوِّ مناصب األنبياء صلو 

 تعاىل، يعاتبون على ما ال يعاتب عليه غريهم.
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ُ مل َحيَْنْث) دليل على أنه أقسم على شيئني : الوطء والوالدة، ألنه ويف قوله: (َلْو قَاَل: ِإْن َشاَء اهللَّ
 مل يقل فيه مث خييب. فعل الوطء حقيقة، واالستيالد مل يتم، فلو متَّ 

: {َلْو َأنَّ ِيل ِبُكْم قـُوًَّة} » لوال«و » لو«ودليٌل على جواز قول  بعد وقوع املقدور، كقوله جلَّ وعزَّ
 ].25]، وقوله: {َوَلْوَال رَِجاٌل ُمْؤِمُنوَن} [الفتح: 80[هود: 

فمحمول » لشيطانال يقولن أحدكم لو، فإنَّ لو تفتح عمل ا«ا قوله صلى هللا عليه وسلم: وأم
 على من يقول ذلك معتمًدا على األسباب معرًضا عن املقدور، أو متضجًرا منه.

قال ابن اجلوزي: إن قال قائل: من أين لسليمان صلى هللا عليه وسلم أن هللا تعاىل خيلق من مائِِه 
مر يف َذِلَك ة مئة غالم، ال جيوز أن يكون بوحي ألنه ما وقع، وال جيوز أن يكون األيف تلك الليل

؟  إليه؛ ألنه ال يكون إال ما يريد هللا جلَّ وعزَّ
قال: فاجلواب أنه من جنس التمين على هللا، والسؤاِل له جلَّ وعزَّ أن يفعل والقسم عليه، كقول 

 بيِّع. انتهى.أنس بن النضر: وهللا ال تكسر ثَنيَّة الرُّ 
، يدل عليه قوله صلى هللا عليه وس إن من عباد هللا من لو أقسم على «لم: قول أنس ليس بتمنٍّ

 ، فسماه قسًما، ومل يسمه متنًيا.»هللا ألبرَّه
 قال: وأما البخل فهو أن يضنَّ اإلنسان مباله أن يبذله يف املكارم أو اللَّوازم.

 من ضعِف القلب وخشيِة النفس. واجلنب: ضدُّ الشجاعة، وإمنا يكون
 وأرذُل العمر: أردؤه، وهي حالة اهلرم.

 والغمُّ: ملا يتوقع، واحلزن: ملا وقع.
 والعجز: أن ال ميكنه الفعل.
 /أ]54والكسل: أن يقدر عليه [
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 ويتواىن عنه.

 وضلع الدين: ثقله.
من الزحف، فيدخل حتت قوله جلَّ  وقال املهلب: اجلنب يؤدي إىل عذاب اآلخرة، ألن اجلبان يفر



: {َوَمْن يـَُوهلِِّْم يـَْوَمئِ  ]، ورمبا يُفَتُنت يف دينه فريتّد جلنب أدركه وخوف 16ٍذ ُدبـَُرُه} [األنفال: وعزَّ
 على مهجِته من األسر والعبودية.
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 وأرذُل العمر: الضعُف عن أداء الفرائض، وعن خدمة نفسه يف التنظُّف وشبهه.
ندهم ز عند أهل الكالم: هو ما ال استطاعة ألحد على ما يعجز عنه؛ ألن االستطاعة عوالعج

 مع الفعل.
وأما أهل الفقه: فيقولون هو ما يستطيع أن يعمله إذا أراد، أل�م يقولون: إن احلج ليس على 

 الفور، ولو كان على املهلة عند أهل الكالم مل يصح معناه؛ ألن االستطاعة ال تكون إال مع
 الفعل، والذين يقولون ابملهلة جيعلون االستطاعة قبل الفعل.

و ضعف اهلمة، وإيثار الراحة للبدن على التعب، وإمنا استعيذ منه؛ ألنه يبعد عن وأما الكسل: فه
 األفعال الصاحلة.

 وقول البخاري يف:
 اَبُب َمْن َحدََّث ِمبََشاِهِدِه ِيف احلَْربِ 

عن حممد بن أيب بكر، » صحيحه«يعين معلًَّقا، ذكره مسنًدا يف  (قاَلُه أبو عثماَن عن َسْعٍد)
 وحممد بن عبد األعلى، عن معتمر، عن أبيه، عن أيب عثمان. وحامد بن عمر،

وأما امتناع طلحة وسعد واملقداد عن احلديث عن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلخشية 
، »ال عليَّ ما مل أقل فليتبوَّأ مقعَده من النارمن ق«ز�دٍة أو نقٍص، فيدخلوا يف معىن قوله: 

أقلُّوا احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأ� «ول عمر ?: فاحتاطوا ألنفسهم أخًذا بق
 ».شريككم

وحديثهم عن يوم أحد: يدلُّ على أن للرجل أن حيدث عما تقدم له من العناء يف إظهار اإلسالم 
، فال يدخل َذِلَك يف ابب الر�ء؛ ألن إظهار الفرائض أفضل وإعالء كلمته، ليتأسَّى بذ لك ُمَتأسٍّ

 ها، وكان عليهم نصُر سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرًضا.من سرت 
و (النَِّفُري): زعم املهلب أنه هو واجلهاد جيب وجوَب فرٍض، ووجوَب سنٍة؛ فأمَّا من اسُتنِفَر لعدوٍّ 

ومن اسُتنِفَر لعدوٍّ غري غالب وال قويٍّ فيجب وجوب سنة، من أجل ظاهر فالنفري فرض عليه، 
م املستنفر؛ ألن املسَتنِفَر للعدو الغالب قد لزم اجلهاُد فيه كلَّ أحد بعينه، وأما العدو طاعة اإلما

 /ب]54املقاوم أو املغلوب فلم يلزم اجلهاد فيه لزوَم [
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 من قعد أرجو أن يكون يف سعة.، فمن انتدب له قام به، و األول، وإمنا لزم اجلماعة
 ومن ذلك معىن قوله:

 وقول البخاري يف:
 احلَْربِ  اَبُب َمْن َحدََّث ِمبََشاِهِدِه ِيف 

عن حممد بن أيب بكر، » صحيحه«(قاَلُه أبو عثماَن عن َسْعٍد) يعين معلًَّقا، ذكره مسنًدا يف 
 عن معتمر، عن أبيه، عن أيب عثمان. وحامد بن عمر، وحممد بن عبد األعلى،

وأما امتناع طلحة وسعد واملقداد عن احلديث عن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلخشية 
، »من قال عليَّ ما مل أقل فليتبوَّأ مقعَده من النار«ٍة أو نقٍص، فيدخلوا يف معىن قوله: ز�د

ديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأ� أقلُّوا احل«فاحتاطوا ألنفسهم أخًذا بقول عمر ?: 
 ».شريككم

إظهار اإلسالم وحديثهم عن يوم أحد: يدلُّ على أن للرجل أن حيدث عما تقدم له من العناء يف 
، فال يدخل َذِلَك يف ابب الر�ء؛ ألن إظهار الفرائض أفضل  وإعالء كلمته، ليتأسَّى بذلك ُمَتأسٍّ

 سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرًضا.من سرتها، وكان عليهم نصُر 
سُتنِفَر لعدوٍّ و (النَِّفُري): زعم املهلب أنه هو واجلهاد جيب وجوَب فرٍض، ووجوَب سنٍة؛ فأمَّا من ا

ظاهر فالنفري فرض عليه، ومن اسُتنِفَر لعدوٍّ غري غالب وال قويٍّ فيجب وجوب سنة، من أجل 
نِفَر للعدو الغالب قد لزم اجلهاُد فيه كلَّ أحد بعينه، وأما العدو طاعة اإلمام املستنفر؛ ألن املستَ 

 /ب]54املقاوم أو املغلوب فلم يلزم اجلهاد فيه لزوَم [
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 األول، وإمنا لزم اجلماعة، فمن انتدب له قام به، ومن قعد أرجو أن يكون يف سعة.
 ومن ذلك معىن قوله:
 ِلَم، مثَُّ ُيْسِلُم، فـَُيَسدُِّد بـَْعُد َويـُْقَتلُ اَبُب الَكاِفِر يـَْقُتُل املُسْ 
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ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن يُوُسَف، حدثنا َماِلٌك، َعْن َأِيب الزَِّ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة:  - 2826 َحدَّ
َالِن  رَُجَلْنيِ يـَْقُتُل َأَحُدُمهَا اآلَخَر َيْدخُ َيْضَحُك اهللَُّ ِإَىل «لى هللا عليه وسلم قَاَل: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ص

، فـَيُـْقَتُل، مثَُّ يـَُتوُب اهللَُّ َعَلى الَقاِتِل، فـَُيْسَتْشَهدُ   ]2826[خ ». اجلَنََّة: يـَُقاِتُل َهَذا ِيف َسِبيِل اهللَِّ



 ».تعجب من رجلني«عند النسائي: 
يضحك الرب عزَّ «يف رواية التنيسي: ، قال: و »يضحك هللا عزَّ وجلَّ «وعند اإلمساعيلي: 

 ».وجلَّ 
 بن اجلوزي: أكثر السلف كانوا ميتنعون من تفسري مثل هذا وميرونه كما جاء.قال ا

قال: وينبغي أن تـَُراَعى قاعدة يف هذا قبل اإلمرار وهي: أنه ال جيوز أن حيدث هلل صفة، وال تشبه 
 ديث اجلهل بتفسريه.صفاته اخللق، فيكون والعياذ ابهلل معىن إمرار احل

رتي البشر عندما يستخفهم الفرح، أو يستفزهم الطرب غري جائز قال اخلطَّايب: الضحك الذي يع
، وإمنا هذا مثل مضروب هلذا الصنيع الذي حيل حمل التعجب عند البشر، فإذا  على هللا جلَّ وعزَّ

عل أحد هذين، ىن الضحك يف صفة هللا تعاىل: اإلخبار عن الرضى بفرأوه أضحكهم، ومع
 /أ]55ى صنيعهما [والقبول [من] اآلخر، وجمازاهُتما عل
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 اجلنَة مع تباين مقاصدمها.
يريد: أضحَك ُهللا جلَّ وعزَّ مالئكَته صلى هللا »: التقاسيم واألنواع«وقال ابن حبان يف كتاب 

 وجود ما قضى.عليهم، وعجبهم من 
، كما تقول جلَّ وعزَّ من فضله ونعمه توفيًقا هلذين الرجلني وقال ابن قـُْرُقول: أن يـُْبِدي هللا

العرب: ضحكت األرض ابلنبات إذا ظهر فيها، وكذلك قالوا للطلع إذا انفتق عنه كافوره أنه 
 الضحك؛ ألجل أن َذِلَك يبدو فيه البياض الظاهر كبياض الثغر.

 .دي: أراد قبول أعماهلما ورمحتهما، والرِّضا عنهماوقال الداو 
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َبَسُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن َأِيب  - 2827 ثـََنا الزُّْهِريُّ، َأْخبَـَرِين َعنـْ ثـََنا ُسْفَياُن، َحدَّ َحدَّثـََنا احلَُمْيِديُّ، َحدَّ
َرَة، قَاَل: أَ  بَـَر بـَْعَد َما افْـتَـَتُحوَها، فـَُقْلُت: ُهَريـْ َ� تـَْيُت َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم َوُهَو ِخبَيـْ

، َأْسِهْم ِيل، فـََقاَل بـَْعُض َبِين َسِعيِد ْبِن الَعاِص: َال ُتْسِهْم َلُه �َ  ، فـََقاَل أَبُو َرُسوَل اهللَِّ  َرُسوَل اهللَِّ
َنا ِمْن »ْبِن قـَْوَقلٍ َهَذا قَاِتُل ا«ُهَريـَْرَة:  َقُدوِم ، فـََقاَل اْبُن َسِعيِد ْبِن الَعاِص: َواَعَجًبا ِلَوْبٍر، َتَدىلَّ َعَليـْ

َعى َعَليَّ قـَْتَل رَُجٍل ُمْسِلٍم َأْكَرَمُه اهللَُّ َعَلى يََديَّ، َوَملْ يُ  ِهينِّ َعَلى َيَدِه، َفَال َأْدِري َأْسَهَم َلُه َضْأٍن، يـَنـْ
 ]2827ْسِهْم َلُه. [خ َأْم َملْ يُ 

ِه، َعْن َأِيب ُهرَ  َرَة.قَاَل ُسْفَياُن: َوَحدَّثَِنيِه السَِّعيِديُّ، َعْن َجدِّ  يـْ
: السَِّعيِديُّ ُهَو َعْمُرو ْبُن َحيَْىي ْبِن َسِعيِد ْبِن عَ   ْمِرو ْبِن َسِعيِد ْبِن الَعاِص.قَاَل أَبُو َعْبِد اهللَِّ



املغازي عالًيا عن موسى، عن عمرو بن حيىي بن سعيد، عن  حديث عمرو هذا خرجه البخاري يف
 جده.

يه وسلم بعث أابَن بن سعيد بن العاص على سرية من وعند أيب داود: أن رسول هللا صلى هللا عل
 صلى هللا عليه وسلم خبيرب بعد أن فتحها، املدينة، ِقَبَل جند، فقدم أابن وأصحابه على رسول هللا

� رسول هللا، قال أبو هريرة: فقلت: ال تقسم هلم � رسول هللا! فقال أابن: فقال أابن: اقسم لنا 
» اجلس � أابن«َر علينا من رأِس ضاٍل؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: أنت هنا � َوبـُْر، َحتدَّ 

 ومل يقسم هلم.
 ».سعيد بن العاص: � عجًبا لَوْبر؟ فقال«ويف لفظ: 

وإمنا هو: ابن سعيد، وامسه أابن. » فقال سعيد«أيب داود  قال أبو بكر اخلطيب: كذا عند
 /ب]55[
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 ة هو السائل، كما تقدم عند البخاري. انتهى.قال: والصحيح أن أاب هرير 
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على تقدير صحة حديث أيب داود ومقاومته حلديث البخاري حيتمل أ�ما سأال مجيًعا، وأن 
 وهللا أعلم.» ال تقسم له«أحدمها جازى اآلخر مبا أسلفه من قوله: 

ن يعين، فإنَّ العباس بن عبادَة ن اجلوزي: قوله: (قَاِتُل اْبِن قـَْوَقٍل) بقافني ال أدري مقال اب
 وهو ابن قوقل، قتلهما صفوان بن أمية، انتهى. والنعمان بن مالك بن ثعلبة،

وفيه نظر من حيث إن ثعلبة الذي قال هو قوقل ليس كذلك، وأما قوقل امسه: َغنُم بن عوف بن 
 اخلزرج، كذا ذكره الكليب وأبو عبيد وابن دريد يف آخرين. عمرو بن عوف بن

وحدة، وهي ُدَويبة غرباء، ويقال: لَوْبر: قال ابن قـُْرُقول: كذا ألكثر الرواة بسكون الباء املوا
نَّور، حسنة العينني، من دواب اجلبال، وإمنا قال له ذلك احتقارًا.  بيضاء على قدر السِّ

نه أتوله: مجع وبرة وهو شعر اإلبل؛ أي: إن شأنه كشأن الوبرة؛ ألوضبطها بعضهم بفتح الباء، و
 مل يكن أليب هريرة عشرية.

 ل؛ ألين وجدُت بعض السلف يوجب فيها الفدية.وعن اخلطَّايب: أحسب أ�ا تؤك
نَّور، طحالء اللون، يعين: تشبه الطحال ال  وقال القزَّاز: هي ساكنة الباء: دويبة أصغر من السِّ

 وهي من دواب الغور، واجلمع: َواَبر.ذنب هلا، 
نَّور، واألنثى َوبـَْرة، واجلمع: َوبـٌْر، وُوبُوٌر، ووِ على قدر »: احملكم«ويف   ابٌر، وِوابرٌَة، وِإابرٌَة.السِّ



 ترُجُن يف البيوت: أي: تقيم هبا وأتلفها.»: الصحاح«ويف 
قتلها شاة؛ أل�ا جترتُّ كالشاة،  جيب على احملرم يف»: الكتاب املغيث«وقال أبو موسى املديين يف 

 لشَّاة.وقيل: ألنَّ هلا كرًشا كا
 ثله.عن جماهد: يف الوبر شاة، فذكر م» جممع الغرائب«ويف 
أليب علي عن أيب حامت: الطَّائيون يقولون ملا يكون يف اجلبال من احلشرات: الَوبُر، » البارع«ويف 

 ولغة أخرى اإلابرة ابلكسر واهلمز. ومجعها: الِواَبرَُة، ولغة أخرى: الَواَبرَُة،
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بسكون الباء؛  -وَكْلب بن َوْبرة بن تـَْغلب بن حلوان»: البحرينمرج «يف كتابه وذكر ابن دحية 
نَّور، ووهم اجلواليقي حيث قال: كلب بن َوبـَرَ   ة بفتح الباء، انتهى.وهي دويبة كالسِّ
 لكن اجلواليقي مل يقل هذا إال تبًعا للنَّسَّابني واللغويِّني، فينظر.

 /أ]56? عن أابن يف [ قال ابن بطال: وإمنا سكت أبو هريرة
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 نة.قوله له هذا ألنه مل ير فيه شيء يَنُقُص ديَنه، إمنا تنقَّصه بقلة العشرية والعدد أو بضعف امل
َنا) أي: احندر، وال ُخيَرب هبذا إال عمَّن جاء من مكان عاٍل، قال الطربي: هذا وقوله:  (َتَدىلَّ َعَليـْ

 هو املشهور عند العرب.
َقُدوِم) قال ابن قـُْرُقول: هو بفتح القاف وختفيف الدال اسم موضع، وضم املروزي وقوله: (

يها، وهي رؤوسها، وهوَوَهٌم ي: املتقدم فالقاَف، واألول أكثر، وأتوله بعضهم: قدوم ضأن؛ أ
.ٌ  بـَنيِّ

وقال ابن بطال: حيتمل أن يكون مجع قادم؛ مثل: ركوع وراكع، وسجود وساجد، ويكون املعىن: 
 علينا من مجلة القادمني، أقام الصفة مقام املوصوف، ويكون (ِمْن) يف قوله: (ِمْن َقُدوِم) تدىلَّ 

) كما  علينا من ستبييًنا للجنس، كما لو قال: تدىلَّ  اكين ضأن، وال تكون (ِمْن) مرتبطة بـ (َتَدىلَّ
، ألنه ال يقال: تدليت هي مرتبطة ابلفعل يف قولك: َتَدلَّْيُت من اجلبل؛ الستحالة تدلِّيه من قوم

 من بين فالن.
قال: وحيتمل أن يكون (َقُدوِم) مصدرًا وصف به الفاعلون، ويكون يف الكالم حذف وتقديره: 

ذوي قدوم، فحذف املوصوف وأقام املصدر مقامه، كما قالوا: رجل صوم، أي ذو  علينا من تدىلَّ 
 انت يف الوجه األول.صوم، و (ِمْن) على هذا التقدير أيًضا تبيني للجنس كما ك

قال: وحيتمل أن يكون معناه: تدىلَّ علينا من مكان قدوم ضأن، مث حذف املكان وأقام القدوم 



مذهب، وسلك به مسلك، يريد املكان الذي يسلك فيه  لعرب: ذهب بهمكانه، كما قالت ا
 ».من رأس ضأن«ويذهب، ويشهد هلذا رواية من روى: 
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القاف دون الضم؛ لقلة الضم يف هذا البناء يف بفتح » َقُدوم«ملكان وحيتمل أن يكون اسم ا
 األمساء وكثرة الفتح.

وفتح القاف لو ساعدته رواية؛ ألنه من بناء بتشديد الدال، » َقدُّوم ضأنٍ «وحيتمل أن يكون 
 أمساء املواضع، وطرف القدوم موضع ابلشام، انتهى كالمه.

لقرية اليت اختنت هبا إبراهيم صلى هللا عليه وسلم، واجلبل وفيه نظر من حيث إن احلازميَّ ذكر ا
لدال اسم الذي قرب املدينة بتخفيف الدال، مث ذكر عن ثعلب أنه قال: القدُّوم بتشديد ا

 موضع.
 /ب]56قال: قلت: إن أراد أحد هذين املوضعني فال يتابع على ذلك؛ التفاق [
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 د موضًعا اثلثًا فاهلل أعلم.أئمة النقل على خالف ذلك، وإن أرا

 ثنية بسراة أرض َدْوس.» قدوم«عن ابن دريد: » املغيث«وقال أبو موسى يف 
من قدوم «ابلنون إال اهلَْمَداين فإنه رواه: » ضأن«خاري وقال أبو عبيد: رواه الناس عن الب

 ابلالم، وهو الصواب إن شاء هللا، والضأل: السدر الربي.» ضأل
 الثنية إىل الضأن فال أعلم هلا معىن، وقد قدمنا من عند أيب داود أنه ابلالم.وأما إضافة هِذه 

ابلنون جبل أبرض » ضأن«اهلروي أن وقال ابن اجلوزي: كذا هو يف أكثر الروا�ت، وزعم أبو ذر 
 َدْوس، بلد أيب هريرة، وقيل: ثنية.

يعين: -قدومها؛ أي: رؤوسها قال ابن قـُْرُقول: وأتوَّله بعضهم على أنه الضأن من الغنم، وجعل 
 ، والَوبَر بفتح الباء: شعر رؤوسها.-املتقدم منها

 قال: وهذا تكلف وحتريف.
فيني يف قوهلم يف املدد يلحق ابجليش يف أرض احلرب بعد قال ابن بطال: وفيه حجة على الكو 

د الوقعة، الغنيمة أ�م شركاؤهم يف الغنيمة، وسائر العلماء إمنا جتب عندهم الغنيمة ملن شه
واحتجوا حبديث أيب داود عن أيب هريرة؛ وأن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يسهم هلم، 

 انتهى.
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أبو حنيفة إمنا يسهُم ملن غاب عن الوقعة لشغل شغله به اإلمام من أمور املسلمني، كما فعل 
ا يف حاجة هللا ورسوله؛ ن غائبً بعثمان حني قسم له من غنائم بدر بسهمه ومل حيضرها؛ ألنه كا

فكان كمن حضرها، أو مثل أن يبعثه اإلمام لقتال قوم آخرين فتصيب اإلماَم غنيمٌة بعد مفارقة 
َذِلَك الرجل إ�ه، أو يبعث رجًال ممن معه يف دار احلرب إىل دار اإلسالم؛ ليمدَّه بسالح ورجال 

شريك فيها، وهو كمن حضرها، وكذلك  يمة فهوفال يعود َذِلَك الرجل إىل اإلمام َحىتَّ يغتنم غن
 من أراد الغزو فردَّه اإلمام، وشغله شيء من أمور املسلمني فهو كمن حضرها.

ألنه وجَّه أابَن إىل جنٍد قبل أن  -وهللا أعلم -قال الطحاوي: وأما حديث أيب هريرة فإمنا َذِلَك 
يه وسلم [إىل] خيرب فكان ما هللا عليتهيَّأ خروجه إىل خيرب، فتوجه أابن مث حدث خروجه صلى 

 غاب فيه أابن ليس هو ُشْغٌل ُشِغَل به عن حضورها بغري إرادته إ�ها، فيكون كمن حضرها.
 /أ]57قال ابن بطال: وقد ورد حديث يدل على سبب منع القسمة [
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ن] أيب عمار، عأليب هريرة من خيرب، رواه محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن [أيب 

هريرة قال: ما شهدت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مغنًما إال قسم يل، إال خيرب فإ�ا كانت 
ألهل احلديبية خاصَّة، شهدوها أو مل يشهدوها؛ ألنَّ هللا جلَّ وعزَّ قد كان وعدهم هبا بقوله تعاىل: 

َها} [الفتح:   ].21{َوُأْخَرى َملْ تـَْقِدُروا َعَليـْ
وي ما رواه أبو أسامة، عن بـَُريد بن أيب بردة، عن أبيه، عن أيب موسى قال: ر الطحاوملا ذك

قدمنا على النيب صلى هللا عليه وسلم مع جعفٍر من أرض احلبشة بعد فتح خيَرب بثالٍث، فقسم «
قال: هذا حيتمل أن يكون أل�م كانوا من أهل املدينة، أو » لنا ومل يقسم ألحد مل يشهدها غري�

 ب هلم أنفَس أهل الغنيمة، انتهى كالمه.ن استطايكو 
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، إن أراد أهلها األصليني فغري مسلم، ألن أولئك هم »كانوا من أهل املدينة«وفيه نظر يف قوله 
بينهم وبني أابن ومن معه أل�م األنصار، وهؤالء ليسوا أنصارًا، وإن أراد أ�م قطنوها فال فرق 

أوىل أبن ك أن سرية أابن كان فيها أخالٌط من األنصار وغريهم، فهم أيًضا قطنوها، وأشد من ذل
 يناهلم من أهل املدينة من القادمني مع أيب موسى.

 اَبُب َمِن اْخَتاَر الَغْزَو َعَلى الصَّْومِ 
ثـََنا ُشْعَبُة، حَ  - 2828 ثـََنا آَدُم، َحدَّ ثـََنا اَثِبٌت البُـَناِينُّ، عن أََنٍس: َحدَّ و َطْلَحَة الَ َيُصوُم َكاَن أَبُ «دَّ



عليه وسلم ِمْن َأْجِل الَغْزِو، فـََلمَّا قُِبَض صلى هللا عليه وسلم َملْ َأرَُه  َعَلى َعْهِد رسول هللا صلى هللا
 ]2828[خ ». ُمْفِطًرا ِإالَّ يـَْوَم ِفْطٍر َأْو َأْضَحى

ه صلى هللا عليه ه البخاري عن بقية اجلماعة، وكأن أاب طلحة اعتمد على قولهذا ما تفرد ب
 ».تقوَّوا على عدوِّكم ابإلفطار«وسلم: 

وأيًضا فاجملاهد يكتب له أجر الصائم القائم، وقد مثله صلى هللا عليه وسلم ابلصائم ال يفطر 
وكثر اإلسالم واشتدت وطأة والقائم ال يفرت، فلما مات سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

صوم َعٍة عمَّا كان عليه من اجلهاد، رأى أن �خذ حبظه من الأهله على عدوهم، ورأى أنه يف سَ 
 ليجتمع له هااتن الطاعتان العظيمتان.

قال ابن التني: يؤخذ من قول أنس: (َملْ َأرَُه ُمْفِطًرا ِإالَّ يـَْوَم ِفْطٍر َأْو َأْضَحى) أنه كان يرى صيام 
 أل�م املعدودات، وهو خالف ما عليه الفقهاء، وقد تقدم.ا
 ٌب: الشََّهاَدُة َسْبٌع ِسَوى الَقْتلِ ابَ 

 /ب]57َحدَّثـََنا [ - 2830 - 2829
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َرَة: َأنَّ َرسُ  ، َعْن َأِيب َصاِلٍح، َعْن َأِيب ُهَريـْ وَل اهللَِّ صلى َعْبُد اهللَِّ ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن ُمسَيٍّ
ُب اهلَْدِم، َوالشَِّهيُد ِيف َسٌة: املَْطُعوُن، َوالَغِرُق، َواملَْبُطوُن، َوَصاحِ الشَُّهَداُء مخَْ «هللا عليه وسلم قَاَل: 

 ]2830 - 2829[خ ». َسِبيِل اهللَِّ 
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، َأْخبَـَرَ� َعاِصٌم، َعْن َحْفَصَة، َعْن أََنِس، َعِن النَِّيبِّ  ثـََنا ِبْشُر ْبُن ُحمَمٍَّد، َأْخبَـَرَ� َعْبُد اهللَِّ لى هللا  صَحدَّ
 ».الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة ِلُكلِّ ُمْسِلمٍ «اَل: عليه وسلم قَ 

 احلديث.» سألين أََنٌس: ِمبَ كانت شهادة حيىي؟ قـُْلُت: ابلطَّاُعونِ «ويف رواية قالت حفصة: 
حدثنا علي بن نصر، حدثنا سليمان بن حرب، [عن] محاد »: اترخيه األوسط«وقال البخاري يف 

بن سريين وحممد بن سريين يتذاكران الساعة اليت  عتيق، قال: مسعت حيىيبن زيد، عن حيىي بن 
يف اجلمعة. لعله بعد موت أنس بن مالك، قال البخاري: وإمنا أراد علي أن حيىي مات بعد أنس، 

 وأن حديث حفصة خطأ. انتهى.
ما  فكأن البخاري اطلع على هذا بعد ثبوت حديث حفصة يف كتابه، فعسر عليه نزعه، أو يكون

 يٍّ يف هذا.اعتمد على قول عل
 على أن مجاعة ذكروا وفاة حيىي قبل أخيه حممد املتوىف سنة عشر ومئة.



وملا ذكر ابن بطال الرتمجة (َسْبٌع) واحلديثني: مخس، قال: هذا يدل على أن البخاري مات ومل 
 يهذب كتابه.

 وقال اإلمساعيلي: الرتمجة خمالفة للحديث.
التنبيه على أن الشهادة ال تنحصر يف القتل؛ بل هلا ل عندي أن يكون أراد قال ابن املنري: حيتم

أسباب ُأَخر، وتلك األسباب أيًضا اختلفت األحاديث فيها، ففي بعضها مخسة، وهي الذي 
صح عند البخاري ووافق شرطه، ويف بعضها سبع لكن مل يوافق شرطه، فنبَّه عليه يف الرتمجة 

عة ليس على معىن التحديد الذي ال يزيد وال ها من اخلمسة أو السبإيذاً� أبن الوارد يف عدد
 ينقص؛ بل هو إخبار عن خصوٍص فيما ذكر، وهللا أعلم حبصرها. انتهى.
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عن عبد هللا بن عبد هللا بن جابر بن َعِتيك، عن َعِتيك بن احلارث بن َعِتيك، وهو » املوطأ«يف 
ِتيك أخربه أن رسول هللا صلى هللا عليه ه، أنه أخربه أن جابر بن عَ جدُّ عبد هللا بن عبد هللا، أبو أم

الشهداء سبعة سوى القتل يف سبيل هللا: املطعون شهيد، والَغِرُق شهيد، وصاحب «وسلم قال: 
ذات اجلَْنب شهيد، واملبطون شهيد، واحلَِرُق شهيد، والذي ميوت حتت اهلدم شهيد، واملرأة متوت 

 ».َجبْمٍع شهيدة
ه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ومن قتل دون مال«الصحيح:  ويف

 ».دينه فهو شهيد
 /أ]:58وقد تقدم يف ابب الدعاء ابجلهاد والشهادة [
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ومن وقصه فرسه، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه على أي حتف شاء هللا فهو شهيد، ومن 

 ل موتة ميوت هبا املسلم فهو شهيد.أو ضربه فمات فهو شهيد، وكحبسه السلطان ظاملًا له 
املرابط ميوت يف فراشه يف سبيل هللا شهيد، والشَِّرُق شهيد، والذي «ويف حديث ابن عباس: 

 ».يفرتسه السبع شهيد
 ».ومن تردَّى من اجلبال شهيد«وعن ابن مسعود وهي عند أيب عمر: 

 قال: وحديثهما حسن.والغريب شهيدان،  -املعني هو  -قال ابن العريب: وصاحب النظرة 
 صححه.» الغريب شهيد«وملا ذكر الدارقطين حديث ابن عمر: 

ووقي فتنة القرب،  -من حديث أيب هريرة  -من مات مريًضا مات شهيًدا «وعند ابن ماَجه: 
 ، وسنده جيد على رأي الشافعي واحلاكم.»وُغدي عليه وريح برزقه من اجلنة



 ».والنفساء شهادة«ن الصامت: عن عبادة ب -بسند صحيح  - ويف البزار
 ».وإن الرجل ليموت على فراشه وهو شهيد«عن ابن مسعود:  -بسند جيد  -وعنده 

 ».والشهيد من احتسب نفسه على هللا تعاىل»: «االستذكار«ويف 
 سنده صحيح.» من عشق وعفَّ وكتم ومات مات شهيًدا«وحديث ابن عباس: 

 ».من قتل دون مظلمة فهو شهيد« من حديث سويد بن َمْقِرن: وعند النسائي
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من قال حني يصبح ثالث مرات: أعوذ ابهلل السميع العلم «وعند الرتمذي عن معقل بن يسار: 
، »مه مات شهيًدامن الشيطان الرجيم، وقرأ ثالث آ�ت من آخر سورة احلشر، فإن مات من يو 

 وقال: حديث حسن غريب.
ضوء فافعل، فإنَّ ملك املوت إذا � أنس، إن استطعت أن تكون أبًدا على و «جري: وعند اآل

 ».قـََبَض روح العبد وهو على وضوٍء كتب له شهادة
من صلَّى الضحى، وصام ثالثة أ�م من كل شهر، ومل يرتك الوتر  «وعند أيب نعيم عن ابن عمر: 

 ».أجر شهيد كتب له
يامة وعليه ليلة اجلمعة أجري من عذاب القرب، وجاء يوم القمن مات يوم اجلمعة أو «وعن جابر: 

، قال أبو نعيم: غريب من حديث جابر وابن املنكدر، تفرد به عمر بن موسى »طابع الشهداء
 عن ابن املنكدر. -وفيه لني  -الوجهي 

بن عنرتة، عن أبيه، عن جدِّه يرفعه، فذكر  وعند أيب موسى من حديث عبد امللك بن هارون
 ».والسلُّ شهيد والغريب شهيد«ثًا فيه: حدي

للدارقطين من حديث أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه » األفراد والغرائب«اب ويف كت
 وقال: تفرد به املُْوِقِري.» احملموم شهيد«قال: 

إذا جاء املوت طالَب العلِم وهو على «ة: أليب عمر عن أيب ذر وأيب هرير » العلم«ويف كتاب 
 انتهى.» مات شهيًداحاله 

مئة إنساً� كان يقرأ عليَّ شيًئا من احلديث، وتويف يف الوابء،  رأيت يف شهور سنة مخس وسبع
وسألته عن حاله فأخربين أنه يف اجلنة، قلت: جاءك منكر ونكري؟ قال: ال، قلت: ... قال: نعم، 

 /ب]58ويف أيًضا يف الوابء � سيدي [فقال يل ابين وكان ت
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 لكان، يعين أنه يف حكم الشهيد، أو كالًما هذا معناه.هم ... يقولون: إن طالب العلم ما �تيه امل



البن أيب عاصم من حديث أيب سالم، عن ابن معانق األشعري، عن أيب مالك » اجلهاد«ويف 
 ».يل هللا كان عليه طابع الشهداءمن خرج به خراج يف سب«األشعري مرفوًعا: 
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عن ابن سريين قال: رأيت كثَري بن أفلح موىل أيب أيوب يف » اترخيه«بو عمر املنتجايل يف ر أوذك
ن املسلمني إذا اقتتلوا فيما املنام فقلت: كيف أنت؟ قال: خبري، قلُت: أنتم الشهداء؟ قال: إ

  ذلك.بينهم مل يكونوا شهداء، ولكنا نَُداَبء، قال حممد: وأعياين أن أعرف النَُّداَبء، وغلبين
عن الِعْراَبِض بن سارية: خيتصم الشهداء واملتوفَّون على  -بسند صحيح  -وعند النسائي 

داء: قتلوا كما قتلنا، ويقول املتوفَّون ن يتوفَّون زمن الطاعون، فيقول الشهفرشهم إىل ربنا يف الذي
: انظ روا إىل جراحهم فإن على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما ُمتنا، فيقول ربنا جلَّ وعزَّ

 أشبهت جراح املقتولني فإ�م منهم، فإذا جراحهم أشبهت جراحهم.
 رسول هللا، أما الطعن ، قالت: �»َء أميت ابلطعِن والطاعونإن فـََنا«عن عائشة: » التمهيد«ويف 

غدة كغدة البعري خترج يف املراق واآلابط، من مات منها مات «فقد عرفناه فما الطاعون؟ قال: 
 ».يًداشه

البن أيب عاصم من حديث كريب بن احلارث، عن أيب بردة بن قيس، أخي أيب » اجلهاد«ويف 
اء أميت قتًال يف سبيلك ابلطعن اللَُّهمَّ اجعل فـَنَ «ليه وسلم قال: موسى، أن النيب صلى هللا ع

 ، وقال احلاكم: صحيح اإلسناد.»والطاعون
مل يفرَّ منه، وقيل: هو الذي أصابه الطعن، وهو قال ابن العريب: يريد الذي مات يف الطاعون و 

 الوجع الغالب الذي يطفئ الروح، كالذحبة وحنوها.
طاعون رِجٌز ُأرِسَل على من كان ال« صلى هللا عليه وسلم أنه قال: روى أسامة عن رسول هللا

 ».قبلكم
ي طاعوً� لعموم مصابه وُسرعة قتله، فيدخل فيه مثله مما يصلح ال  لفظ له.وإمنا مسُِّ

قال القرطيب: وهو الوابء وهو مرض عام يفسد األمزجة واألبدان، واملبطون هو الذي ميوت بعلة 
 هو الذي يشتكي بطنه وميوت بدائه. أو انتفاخ البطن أو اإلسهال، وقيل: البطن، كاالستسقاء

ْنب، ، يريد صاحب ذات اجلَ »اجملنوب شهيد«وصاحب اجلَْنب: هي الشَّْوَصة، ويف بعض اآلاثر: 
 إذا كان به ذلك. -بكسر النون  -يقال منه: رجل َجِنب 
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 ».إ�ا خنسة من الشيطان«ويف احلديث: 
 /أ]59وهلذا إ�م ملا ظنوا [
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 ».يكن هللا ليسلطه عليإن هذا الدَّاَء مل «أنه صلى هللا عليه وسلم به ذات اجلَْنب َلدُّوه، فقال: 

عركة، وصاحب ذات اجلنب ا، غري أن املطعون مبنزلة الذي ميوت يف املفعلى هذا يكون شهيدً 
 مبنزلة من رفع عن املعركة فيعيش أ�ًما، وسيأيت طرف من هذا يف كتاب الطب إن شاء هللا تعاىل.

 واجلمع: بضم اجليم وفتحها وكسرها، قال النوويُّ: والضم أشهر.
: هي ِجبمع وُمجع؛ ابلكسر والضم،  البن ُعَدْيس: يقال للمرأة إذا مل» املثلث«ويف  وكذلك تُفَتضَّ

 إذا ماتت ويف بطنها ولد، ويقال للمرأة إذا كانت حاملة مثقلة: هي جبمع، ومجع ابلضم والكسر.
متت، وكذلك  البن التـَّيَّاين: يقال للمرأة إذا كانت ُحبلى هي جبمع تقال هلا وإن مل» املوعب«ويف 

 إذا كانت بكًرا مل ُتزوَّج.
، واجلوهري والفراء »املنتهى«وأبو املعاىف يف ، »املخصص«و » احملكم«ذا ذكره ابن سيده يف وك

 يف آخرين.
وقالت الدَّهناُء بنُت ِمْسِحل امرأة العجاج للوايل حني نشزت عليه: أصلحك هللا، أ� منه ُجبمع، 

 أي مل يفتضَّين.
 ». ُتْطَمْث دخلت اجلنةأميا امرأة ماتت جبمع مل«: وروي يف احلديث: وقال األزهري

ذكره ابن التني: هي املرأة متوت مبزدلفة، وقيل: اليت متوت يف نفاسها، أو  وقال الداودي فيما
 بسبب الولد.

وعن أيب عبد هللا القرطيب: وقيل: هي اليت متوت قبل أن حتيض وَتْطُمث، وقيل: وولدها يف بطنها 
 متَّ خلُقه. قد

خرة ثواب الشهداء، وأما  املقتول يف سبيل هللا أن يكون هلم يف اآلقال النووي: املراد بشهادة غري
 يف الدنيا فيغسلون وُيصلَّى عليهم.

قال: والشهداء ثالثة أقسام: شهيد يف الدنيا واآلخرة؛ وهو املقتول يف حرب الكفار، وشهيد يف 
آلخرة، وهو من َغلَّ ملذكورون غريه هنا، وشهيد يف الدنيا ُدون ااآلخرة دون أحكام الدنيا؛ وهم ا

 ل مدبًرا وما يف معناه.من الغنيمة أو من قـَتَ 
 وسيأيت يف ذكر بين إسرائيل إن شاء هللا تعاىل طرف من ذكر الطاعون.
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:  اَبُب قـَْوِل اهللَِّ جلَّ وعزَّ
ُر ُأوِيل الضََّرِر} [النساء:   ]95{َال َيْسَتِوي الَقاِعُدوَن ِمَن املُْؤِمِنَني َغيـْ

 ].23ًما} [النساء: َىل قـَْوِلِه {َغُفورًا رَِحيإِ 
 

ْعُت البَـَراَء قال: َلمَّا  - 2832 - 2831 ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق، مسَِ ثـََنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّ َحدَّ
 /ب]59نـََزَلْت: {َال َيْسَتِوي الَقاِعُدوَن [
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عليه وسلم زَْيد بن اثبت، َفَجاَء ِبَكِتٍف  َعا َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا] دَ 95ِمَن املُْؤِمِنَني} [النساء: 

ُر ُأوِيل الضََّرِر} [النساء:   2831]. [خ 95َفَكتَـبَـَها، َوَشَكا اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم َضَرارََتُه، فـَنَـَزَلْت: {َغيـْ
- 2832[ 

 ويف حديث سهل بن سعد:
َفِخُذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َزَل ُهللا جلَّ وعزَّ ذلك وَ َحدََّثِين َمْرَواُن، عن زيد قال: فَأَنْـ 

 َعَلى َفِخِذي.
 روى عن مروان، وهو اتبعي. –وهو سهل  –وفيه لطيفة: صحايب 

قال املهلب: فيه دليل أن من جلسه عذٌر عن اجلهاد وغريه من أعمال الربِّ، ونيته فيه فله أجر 
قاعد، مث استثىن من املفضولني أويل على املفاضلة بني اجملاهد وال اجملاهد أو العامل؛ ألن نصَّ اآلية

 الضرر، وإذا استثىن من املفضولني فقد أحلقهم ابلفاضلني.
إن ابملدينة أقواًما ما سلكنا وادً� وال شعًبا «وقد بني النيب صلى هللا عليه وسلم هذا املعىن بقوله: 

 ».إال وهم معنا، حبسهم العذر
عات مث حبسه مرض أو سفر أو غريه أنه يكتب له لِّ من كان يعمل شيًئا من الطاوكذا جاء يف ك

ما كان يعمل وهو صحيح، وكذا من �م عن حزبه نوًما غالًبا كتب له أجر حزبه، وكان نومه 
 صدقة عليه وكذا املسافر.

: {ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت  ُر َممْنُ وهذا معىن قوله جلَّ وعزَّ وٍن} [التني: فـََلُهْم َأْجٌر َغيـْ
]، أي: غري مقطوع بزمانٍة أو كرب أو ضعف؛ إذ اإلنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان ال 6

 يستطيع العمل الذي ينويه.

 وفيه: تقييد العلم ابلكتاب.
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 وقرب الكاتب من مستكتبه َحىتَّ متس ركبُته ركبَته.
 :وملا ذكره البخاري يف

 اَبُب َمْن َحَبَسُه الُعْذُر َعِن الَغْزوِ 
ثـََنا ُسلَ  - 2839 َحْرٍب، َحدَّثـََنا َمحَّاٌد، َعْن ُمحَْيٍد، َعْن أََنٍس: َأنَّ النَِّيبَّ صلى هللا عليه  ْيَماُن ْبنُ َحدَّ

َنا ِشْعًبا َوَال َواِدً� ِإالَّ َوُهْم َمَعَنا ِإنَّ َأقْـَواًما اِبْلَمِديَنِة َخْلَفَنا، َما َسَلكْ «وسلم َكاَن ِيف َغَزاٍة، فـََقاَل: 
 ]2839 [خ». ِفيِه، َحَبَسُهُم الُعْذرُ 

قال: وقال ُموَسى: َحدَّثـََنا َمحَّاٌد، َعْن ُمحَْيٍد، َعْن ُموَسى ْبِن أََنٍس، َعْن أَبِيِه، قَاَل النَِّيبُّ صلى هللا 
: اَألوَُّل أَ   َصحُّ.عليه وسلم، قَاَل أَبُو َعْبِد اهللَِّ

د بن سلمة، أخرب� قال اإلمساعيلي: أخرب� أبو يعلى، أخرب� أبو خيثمة، حدثنا عفان، حدثنا محا
محيد، عن موسى بن أنس، عن أبيه أنس، فذكره مث قال: ومحاد عامل حبديث محيد، متقدم فيه 

 على غريه.
 قال هذا بعد ذكره حديث محيد عن أنس.

 اروق، عن أيب مسلم، عن حجاج، عن محاد به.ووصله أيًضا أبو نعيم فرواه عن ف
 ».وهم معكم ابلنية«وعند اإلمساعيلي: 

 ».وال أنفقتم نفقة«أيب داود:  وعند
 /أ]60وعند مسلم من حديث جابر: [
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 ».حبسهم املرض«

 وذكر البخاري يف:
 ابب الصَّْوِم ِيف َسِبيِل ِهللا تعاىل

َني َمْن َصاَم يـَْوًما ِيف َسِبيِل ِهللا بـَعََّد هللا َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسْبعِ «حديث َأِيب َسِعيٍد يرفعه:  - 2840
 ]2840[خ ». َخرِيًفا

 ، وقال: غريب من هذا الوجه.»سبعني«، ويف لفظ: »أربعني«وعند الرتمذي عن أيب هريرة: 
 قال حممد: ال أعلم رواه إال ابن هليعة عن أيب األسود.»: العلل«ويف 

: وعنده م بني جعل هللا بينه وبني النار كما «ن حديث القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة ُصَديٍّ
 وقال: غريب.» السماء واألرض

 ».بعََّده هللا من النار مسرية مئة سنة ُحضر الفرس اجلواد«وعند ابن عساكر: 
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عدت منه جهنم مخسمئة من صام يوًما يف سبيل هللا تبا«وعنده أيًضا من حديث أابن عن أنس: 
 ».عام

بعجة، عن أبيه، عن ابن  عبد هللا بن مروان، عن وعنده أيًضا من حديث ِمْندل بن علي، عن
 ».من صام يوًما يف سبيل هللا فهو بسبعمئة يوم«عمر: 

 ».بعدت منه جهنم مئة سنة«وعند الطرباين من حديث مكحول، عن عقبة بن عامر: 
 ».بعدت منه مسرية مئة سنة«بن عبد الرمحن:  ولفظ النسائي من حديث القاسم

ابعد هللا «، عن مكحول، عن عمرو بن عبسة: وعند أيب القاسم الطرباين من حديث عبد العزيز
 ».وجهه عن النار مسرية مئة عام

وعند ابن مجيع: أخرب� حممد بن احلسني بن موسى، حدثنا أبو عتبة، حدثنا بقية، عن ابن جريج، 
من صام يوًما يف سبيل هللا جلَّ وعزَّ جعل هللا بينه وبني النار سبع «عن جابر:  عن أيب الزبري،

 ».ل خندق كما بني سبع مساوات وسبع أرضنيخنادق، ك
أخرب� به املسند املعمر عبد احملسن الصابوين، أ� جدي أبو حامد، أنبأ ابن املرستاين، أنبأ ابن 

 املسلم، أنبأ ابن طالب عنه.
ن بن فَائِد، عن سهل بن معاذ، عن  وعند أيب يعلى املوصلي من حديث حيىي بن أيوب، عن َزابَّ

يوًما يف سبيل هللا متطوًِّعا يف غري رمضان بعد من النار مئة عام، سَري املُْضمَِّر  من صام«أبيه: 
 ».اجمليد

عد هللا ما من صام يف سبيل هللا يوًما تطوًعا اب«وعند ابن أيب عاصم عن عتبة بن عبٍد السَُّلمي: 
يضة ابعده هللا من بينه وبني النار مسرية ما بني السماء واألرض، ومن صام يوًما يف سبيل هللا فر 

 يف سنده رجل غري مسمى.». جهنهم كما بني السماوات السبع وبني األرضني السبع
السري  وهذه األحاديث وإن اختلفت ألفاظها فإن معناها متقارب؛ إذا نظر� إىل حضر اجلواد وإىل
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 حضر، وإذا فرقنا بني الفرض والتطوع الثابت، وهللا تعاىل أعلم.

 البخاري يف: وذكر
 اَبُب َمْن َجهََّز َغاِزً� َأْو َخَلَفُه ِخبَْريٍ 
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ِزً� ِيف َمْن َجهََّز َغا«حديث زَْيُد ْبُن َخاِلٍد: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل:  - 2843
 ]2843[خ ». ْن َخَلَف َغاِزً� ِيف َسِبيِل اهللَِّ ِخبَْريٍ فـََقْد َغَزاَسِبيِل اهللَِّ تعاىل فـََقْد َغَزا، َومَ 



وهو حديث خرجه الستة، ويف كتاب ابن أيب عاصم من حديث الوليد بن أيب الوليد، عن عثمان 
ظلَّه هللا يوم القيامة، ومن جهز غازً� من أظل رأس غاٍز أ«بن ُسَراقة عن عمر بن اخلطاب وفيه: 

 ».ان له مثل أجره َحىتَّ ميوت أو يرجعحىت يستقل ك
ومن حديث ابن عقيل، أن عبد الرمحن بن سهل بن حنيف حدثه، أن أابه حدثه عن رسول هللا 

 ».من أعان جماهًدا يف غزوته أظله هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله«صلى هللا عليه وسلم: 
بن مروان حيدث عن أيب هريرة  يث عبد هللا بن العالء، قال: حدثين من مسع عبد امللكومن حد
من مل يغُز، أو جيهز غازً� أو خيلف غازً� يف أهله خبري أصابه هللا جلَّ وعزَّ بقارعة قبل «مرفوًعا: 

 ».يوم القيامة
 ومن حديث حيىي بن احلارث عن القاسم، عن أيب أمامة مثله سواء.

 كان له مثل نصف أجر من خلف اخلارج يف أهله وماله خبري«اكم عن أيب سعيد: وعند احل
 ، وقال: صحيح اإلسناد.»اخلارج

وقال الطربي فيه: ِإنَّ من أَعان ُمؤمًنا على عمل برٍّ فللمعني َعَلْيِه مثل أجر الَعاِمل، َومثله املعونة 
َها من اْلوزر ، للمعني َعَليـْ ْمث مثل َما لعاملها، َولَذِلك �ى َعن بيع  على معاصي هللا جلَّ وعزَّ َواْإلِ

َنة، َولعن عاصر اْخلمر.  السيوف ِيف اْلِفتـْ
َا ُهَو ِبَغْري  وقال الُقْرُطِيب: ذهب بعض األَئِمَّة ِإَىل َأن اْلمثل اْلَمْذُكور ِيف هذا احلَِديث َوشبهه ِإمنَّ

ْفَعلَها الدَّالُّ اء َأفَعال ُأَخر وأعمال من اْلرب َكِثريَة، َال يَـ َتْضِعيف، قال: ِألَنَُّه ْجيَتمع ِيف تِْلَك اْألَْشيَ 
 الَِّذي لَْيَس ِعْنده إالَّ ُجمَرَّد النِّيَّة احلََْسَنة.
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أَيُّكم خلف اْخلَارِج ِيف َأهله َوَماله ِخبَري َفلُه مثل نصف أجر «وقَاَل صلى هللا عليه وسلم: 
 ».اْخلَارِج
 ».َواْألَْجر بَينهَما عث من كلِّ رجَلْنيِ َأحدَمها،لينب«َوقَاَل: 

 قَاَل اْلُقْرُطِيب: وهذا َال حجَّة ِيف احلَِديث لَوْجَهْنيِ:
َا ُهَو َأن النَّاوَي للخري  َأحدَمها: َأ� نُقول ِمبُوجِبه، َوَذِلَك أَنه مل يتَـَناَول َحمل النزاع، فَِإن اْلَمْطُلوب ِإمنَّ
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َا اْقتضى ُمَشارَكة ومشاطرة ِيف املضاعف َلُه مثل أج ر اْلَفاِعل من غري َتْضِعيف؟ َوَهَذا احلَِديث ِإمنَّ
 فانفصال.



َواَثنِيهَما: َأن اْلَقائِم على َمال اْلَغاِزي وَعلى َأهله َ�ِئب َعن اْلَغاِزي ِيف عمل َال يـََتأَتَّى للغازي 
اَر َكأَنَُّه مَباشر َمَعه اْلَغْزو، فـََلْيَس ُمْقَتصرا على النِّيَّة فـََقط؛ ن يكفي َذِلك اْلَعَمل، َفصَ َغْزَوة، إالَّ أبَِ 

بل ُهَو َعامل ِيف اْلَغْزو، َوملا َكاَن َكَذِلك َكاَن َلُه مثل أجر اْلغَاِزي َكاِمًال وافًرا مضاعًفا، ِحبَْيُث ِإذا 
من خلف غازً� ِيف َأهله «مع معىن قـَْوله: اَن نصفا َلُه، َوهِبََذا ْجيتَ أضيف َونسب ِإَىل أجر اْلغَاِزي كَ 

، َويبقى للغازي »َفلُه مثل نصف أجر اْلَغاِزي«، َوَبني معىن قـَْوله ِيف اللَّْفظ األول: »ِخبَري فقد غزا
َا هذ ا  من فطر َصائِمً «ا َكَما قَاَل: النِّْصف، فَِإن اْلَغاِزي مل يْطَرأ َعَلْيِه َما يُوجب تنقيًصا لثوابه، َوِإمنَّ

 ، َوهللا أعلم.»َكاَن َلُه مثل أجر الصَّائِم، َال ينقصُه من أجره َشْيء
، وََكأَنـََّها ِزَ�َدة ِممَّن »أجر«و: » مثل«، مقحمة ُهَنا َبني: »نصف«وَعلى َهَذا: فقد َصاَرت كلمة: 

 ».ر بَينهَماَواْألَجْ «تسامح ِيف ِإيَراد اللَّْفظ ِبَدلِيل قـَْوله: 

)1/65( 

 

َبِغي َأن خيَْتلف َأن أجره مَضاعف   َويْشهد َلُه َما ذَكْرَ�ُه، َوأما من حتقق َعجزه وصدقت نِيَّته َفَال يـَنـْ
ا روى النسائي عن أيب الدرداء قال: قال رسول هللا صلى هللا َكَأجر اْلَعاِمل اْلُمَباشر، ملا تقدم، ومل

ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه حىت يصبح كان له  من أتى فراشه وهو«عليه وسلم: 
 .»ما نوى، وكان نومه صدقة عليه

] دخوله صلى هللا عليه وسلم على أم سليم يف هذا الباب لقوله 2844وذكر البخاري حديث [
 ».قُِتَل َأُخوَها َمِعي«يه: ف

 فهذا نوع من خالفة الغازي يف أهله خبري.» أرمحها«وأما 
 التََّحنُِّط ِعْنَد الِقَتالِ  اَببُ 

ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن َعْبِد الَوهَّابِ  - 2845 ثـََنا اْبُن َعْوٍن، َعْن َحدَّ ثـََنا َخاِلُد ْبُن احلَاِرِث، َحدَّ ، َحدَّ
ْد َحَسَر َعْن قَاَل: أََتى أََنٌس اَثِبَت ْبَن قـَْيٍس َوقَ  -َوذََكَر يـَْوَم الَيَماَمِة  -ٍس، قَاَل: ُموَسى ْبِن أَنَ 

، َما َحيِْبُسَك َأنْ  َال جتَِيَء؟ قَاَل: اآلَن َ� اْبَن َأِخي، َوَجَعَل  َفِخَذْيِه َوُهَو يـََتَحنَُّط، فـََقاَل: َ� َعمِّ
مثَُّ َجاَء، َفَجَلَس، يعين يف الصف، َفذََكَر ِيف احلَِديِث: اْنِكَشافًا ِمَن  -ُنوِط يـَْعِين ِمَن احلَ  -يـََتَحنَُّط 
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، َما َهَكَذا ُكنَّا نـَْفَعُل َمَع َرُسوِل اهللَِّ صلى هللا عليه فـََقاَل: َهَكَذا َعْن ُوُجوِهَنا َحىتَّ ُنَضاِرَب الَقْومَ 
 ]2845وَّْدُمتْ َأقْـَراَنُكْم. [خ وسلم، بِْئَس َما عَ 



 هذا من أفراد البخاري، مث قال أبو عبد هللا:
 َمحَّاٌد، َعْن اَثِبٍت، َعْن أََنٍس.َرَواُه 
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أن الربقاين وصله عن أيب العباس بن » اجلمع بني الصحيحني«هذا التعليق زعم احلميدي يف كتابه 
انكشفنا «ن أنس بلفظ: محدان، اإلسناد عن قبيصة بن عقبة، عن محاد بن سلمة، عن اثبت، ع

ل: بئس ما عودمت أقرانكم منذ اليوم، وإين أبرأ يوم اليمامة فجاء اثبت بن قيس بن مشاس، فقا
هؤالء القوم، وأعوذ بك مما صنع هؤالء، وخلوا بيننا وبني أقراننا ساعة، وقد  إليكم مما جاء به 

من األنصار، فكان أنس يقول: �  كان تكفَّن وحتنَّط فقاتل َحىتَّ قتل، قَاَل: وقتل يومئذ سبعون
 وسبعني يوم مؤتة، وسبعني يوم بئر معونة، وسبعني يوم اليمامة. رب سبعني من األنصار يوم ُأُحٍد،

 واه ابن سعد، عن سليمان بن حرب وعفان، عن محاد بن سلمة.ور 
هال، ح، ورواه الطرباين، عن علي بن عبد العزيز، وأيب مسلم الكشي، قَاَل: حدثنا حجاج بن من

دثنا محاد بن سلمة، عن اثبت، عن وَحدَّثَنا حممد بن العباس املؤدب، حدثـََنا عفان، قال: ح
مامة وقد حتنط ونشر أكفانه وقال: اللَُّهمَّ أبرأُ إليك مما جاء أنس: أن اثبت بن قيس جاء يوم الي

يما يرى النائم به هؤالء، وأعتذر عمَّا صنع هؤالء، فقتل، وكانت له درع فسرقت، فرآه رجل ف
، وأوصاه بوصا�، فطلبوا الدرع فقال: إن درعي يف قدر حتت كانون يف مكان كذا وكذا

 فوجدوها، وأنفذوا الوصا�.
حلميدي: كذا فيما عند� من كتاب البخاري أن موسى بن أنس قَاَل: أتى أنٌس اثبًتا، مل وقال ا

 عن أبيه قال: أتيت اثبًتا.يقل: عن أنس، وهو عند الربقاين من حديث موسى بن أنس، 
راهيم األسدي، عن أيوب، عن مثامة بن عبد هللا، عن أنس وعند ابن سعد: أْخربَ� إمساعيل بن إب

ت على اثبت يوم اليمامة احلديث. وَحدَّثـََنا حممد بن عبد هللا األنصاري، حدثنا ابن قَاَل: أتي
 عون، حدثـََنا موسى، عن أنس.
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درع وعند الرتمذي: ملا انكشف الناس يوم اليمامة، قلُت لثابت، فذكر احلديث، وكان عليه 
لى الدرع قال: نفيسة، فمر به رجل من املسلمني قال: فأخذها، وفيه: ملا رؤي يف املنام ودلَّ ع

ال تقل هذا منام، فإذا جئت أاب بكر فأعلمه أن عليَّ من الدين كذا، وفالن من رقيقي عتيق، 
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 ته سواه.فأنفذ أبو بكر وصيته، وال يعلم أحٌد أجيزت وصيته بعد مو 
ى ساملًا موىل أيب للواقدي ما يرد هذا القول، وهو ما رواه عن بالل أنه رأ» الردة«ويف كتاب 

بلق حذيفة وهو قافل إىل املدينة من غزوة اليمامة: إن درعي مع الرفقة الذين معهم الفرس األ
فمرهم  حتت قدرهم، فإذا أصبحت فخذها من هناك وأدها إىل أهلي، وإن عليَّ شيًئا من دين
 يقضونه، فأخربت أاب بكر بذلك فقال: نصدق قولك، ونقضي عنه دينه الذي ذكرته.

وذكر أن الذي رأى اثبًتا أيًضا بالل، وأن الذي أخذ الدرع رجل من �حية جند، وكانت نفيسة 
 ، وفيه: إن َعْبَديَّ سعًدا وساملًا حران.ورثها من آابئه

ة يف استهالك النفس، وغريها يف ذات هللا، وترك قال املهلب: يف هذا احلديث األخذ ابلشد
ال خيلو أن تكون الطائفة من املسلمني اليت غَزت اليمامة  األخذ ابلرخصة ملن قدر عليها؛ ألنه

فرض على أحد بعينه أن يستهلك فيه نفسه، وإن  أكثر منهم أو أقل، فإن كانوا أكثر فال يتعني ال
ال يغزو جيش أحًدا يف عقر داره إال وهم أقل من أهل كانوا أقل وهو املعروف يف األغلب أنه 

باح، وإن تعذَّر معرفة األكثر من الفريقني، فإن الفار ال يكون الدار، فإذا كان هذا فالفرار م
 ، وما دام الشك فالفرار مباح للمسلمني، انتهى.عاصًيا إال ابلتيقن أنَّ عدوهم مثالن فأقل

 امة كانوا أضعاف املسلمني.الذي يذكره اإلخباريون أن أهل اليم
 يت.وفيه: أن التطيب للموت سنة من أجل مباشرة املالئكة للم

الفرار عادة وقوله: (بِْئَس َما َعوَّْدُمتْ َأقْـَراَنُكْم) يعين: العدو يف تركهم اتباعكم وقتلكم َحىتَّ اختذمت 
 للنجاة وطلب الراحة من جمالدة األقران.
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َعثُ   َدُه؟الطَِّليَعُة َوحْ  اَبٌب: َهْل يـُبـْ
َع َجاِبًرا - 2847 ثـََنا اْبُن املُْنَكِدِر، مسَِ َنَة، َحدَّ ثـََنا َصَدَقُة، َأْخبَـَرَ� اْبُن ُعيَـيـْ قَاَل: َنَدَب النَِّيبُّ  َحدَّ
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تَ  -قَاَل َصَدَقُة: َأظُنُُّه يـَْوَم اخلَْنَدِق  -صلى هللا عليه وسلم النَّاَس  ُر، مثَُّ َنَدَب، فَانـْ َدَب الزُّبـَيـْ
ُر، فـََقاَل صلى هللا عليه وسلم:  ُر، مثَُّ َنَدَب، فَانـَْتَدَب الزُّبـَيـْ َتَدَب الزُّبـَيـْ لِّ َنِيبٍّ َحَواِريٌّ، َوِإنَّ كُ لِ «فَانـْ

ُر ْبُن الَعوَّامِ   ]2847[خ ». َحَواِريَّ الزُّبـَيـْ



جابًرا يقول: ملا اشتد األمر يوَم بين قريظة،  وعند النسائي: قَاَل وهب بن كيسان: أشهد لسمعت
 اءفلم يذهب أحد، فذهب الزبري فج» من �تينا خبربهم؟«قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فلم يذهب » من �تينا خبربهم؟«خبربهم، مث اشتد األمر أيًضا، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
إن لكل نيب حوارً�، «، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: أحد، فذهب الزبري، مث اشتد األمر أيًضا

 ».وإن حواري الزبري
يوم اخلندق واشتد األمر،  انوعند ابن أيب عاصم من حديث وهب بن كيسان عن جابر: وملا ك

فانطلق الزبري فجاء » أال رجل �يت بين قريظة فيأتينا خبربهم؟«قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 احلديث.» أال رجل ينطلق إىل بين قريظة«شتد األمر، فقال: خبربهم، مث ا

 ويف لفظ: ثالث مرات، فلما رجع مجع له أبويه.
 ذلك كان ابخلندق، وبني ما عند النسائي، وهللا أعلم. أنوهذا مجع ملا ذكره البخاري من 
 ويف الرتمذي: احلواري: الناصر.

 الوزير. وقال عبد الرزاق عن معمر: قَاَل قتادة: احلواري:
وعند ابن أيب شيبة: حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن زر، عن علي، مسعت 

 ».حوارً�، وإن حواري الزبري إن لكل نيب«النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 
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أن السرا� ما بني الثالث إىل اخلمسمئة، والسرية »: التنبيه واإلشراف«وذكر املسعودي يف كتابه 
ال تعاىل: {َوَساِرٌب اِبلنـََّهاِر} [الرعد: هي اليت خترج ابلليل، وأما اليت خترج ابلنهار فهي الساربة، ق

10.[ 
 وما زاد على اخلمسمئة دون الثمامنئة فهي املناسر.

 وما بلغ مثامنئة فهو اجليش القليل.
 وما زاد إىل أربعة آالف فهو اجلحفل.

 اجلرار.وما بلغ اثين عشر ألًفا فهو اجليش 
ون األربعني فهو اجلرائد، وما كان من وإذا افرتقت السرا� والسوارب بعد خروجها؛ فما كان د

 األربعني إىل دون الثالمثئة فهي املقانب، وما كان من الثالمثئة إىل دون اخلمسمئة فهي اجلمرات.
 /أ]63وكانوا يسمون [
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ن املقنب مثل املنسر، وأن كل واحد منهما ما بني األربعني إذا توجهوا: العصبة، ورأى قوم أ



  إىل األربعني، واستشهدوا على تفاوهتما بقول الشاعر:الثالثني رجًال 
 وإذا تواكلت املقانب مل نزل ... ابلثغر منا منسر وعظيم

 وأن الكتيبة: ما مجع ومل ينتشر.
 وأن احلضرية: يُغَزى هبم دون العشرة فمن دو�م.

 يُغَزى هبم وليسوا جبيش.واهلبطة: مجاعة 
 اجلبل.وأن األرعن: اجليش الكبري الذي مثل 

 واخلميس: اجليش العظيم.
 واجلرار: الذي ال يسري إال زحًفا.

 والبحر: أكثر ما يكون من اجليش إذا عظم وثقل.
 وللناس يف معىن هذا كالم كثري، ذكر� من ذلك ما حضر�.
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صلى هللا عليه وسلم ملا  ستحق اسم النصرة؛ وذلك أن عيسىوقال املهلب: فيه أن الطليعة ي
] فلم جيبه 52ُن أَْنَصاُر ِهللا} [آل عمران: قال لقومه: {َمْن أَْنَصاِري ِإَىل ِهللا قَاَل اْحلََوارِيُّوَن حنَْ 

مرتني مل » من �تيين خبرب القوم«غريهم، فكذلك سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا قال: 
ه غري الزبري، فشبهه أبنصار عيسى، ومساه ابمسهم، وإذا صح من هذا احلديث أن الطليعة جيب

ه الدليل على صحة قول مالك: إن طليعة اللصوص �صر، فأجره أجر املقاتل املدافع؛ قام من
يقتل مع اللصوص، وغن كان مل يقتل ومل يسلب، وكذلك قال عمر بن اخلطاب: لو متاأل عليه 

 لتهم به.أهل صنعاء لقت
قال عياض: اختلف ضبطه، فضبطه مجاعة من احملققني بفتح الياء من الثاين، كمصرخي، وضبطه 

 أكثرمها بكسرها.
: زعم بعض املعتزلة أن بعث النيب صلى هللا عليه وسلم الزبري ? وحده معارض قال ابن بطال

 لرجل وحده.، و�ى أيًضا عن أن يسافر ا»الراكب شيطان«لقوله صلى هللا عليه وسلم: 
قال املهلب: وليس بينهما تعارض الختالف املعين يف احلديثني، وذلك أن قوله صلى هللا عليه 

ين املخرج عند الرتمذي، وعند ابن التني: ذكر الشيخ أبو حممد يف يع» الراكب شيطان«وسلم: 
 ».الواحد شيطان، واالثنان شيطا�ن، والثالث ركب«جامع خمتصره مرفوًعا: 

 /ب]63إن الشيطان يهم ابلواحد واالثنني [«عمر عن أيب هريرة:  وذكر أبو
 %126ص  4%ج 



 ».فإذا كانوا ثالثة مل يهم هبم
» لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم ما سافر راكب مليل وحده«عمر:  وسيأيت يف حديث ابن
 يف ابب السفر وحده.

ن، ورجل يتلومها يقول: ارجعا، خرج رجل من خيرب، فتبعه رجال«وعند احلاكم عن ابن عباس: 
َحىتَّ أدركهما فردمها، مث قال: إن هذين شيطا�ن، فاقرأ على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

سالَم، وأعلَمُه أ�َّ يف مجع صدقاتنا لو كانت تصلح له لبعثناها إليه. فلما قدم على النيب صلى ال
 هللا عليه وسلم وحدثه �ى عند َذِلَك عن الوحدة.

)1/71( 

 

 وقَاَل: صحيح على شرط البخاري، انتهى.
وفيه بيان أن قوله الثالث شيطان كان بعد فتح خيرب، فال تعارض بني هذا وبني حديث الزبري، 

 وهللا أعلم.
ًضا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجًال قدم من سفر، فقال له وعند احلاكم أي

فقال: ما صحبت أحًدا، فقال النيب صلى هللا عليه » حبت؟من ص«النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 ، وقال: صحيح اإلسناد.»ثة ركبالراكب شيطان، والراكبان شيطا�ن، والثال«وسلم: 

وحده ألنه ال �نس بصاحب، وال يقطع طريقه حبديث فيهون قال املهلب: إمنا جاء يف الراكب 
يطلب الوحيد ليغويه به، فنبه صلى هللا عليه عليه مؤنة السفر، كالشيطان الذي ال �نس أبحد، و 

ابحلكاية واملعاونة على املؤنة،  وسلم على الصحبة واملراقبة؛ لقطع املسافة، وقطع بعيد األرض
ن متجسًسا على قريش ما يريدون من حرب سيد� رسول هللا وقصة الزبري بضد هذا؛ ألنه كا

نهم بغري طليعة لكان أسلم وأخف، ولكن أراد صلى هللا عليه وسلم، فلو أمكن أن يتعرف َذِلَك م
ى هبا يف نفع املسلمني ومحاية ] يف َذِلَك ملن احتسب نفسه وسخ10أن يبني لنا جواَز العذر [

اخلطري مل يعط الشيطان أذنه ليصغي إىل ُخَدِعه؛ بل عليه من  الدين، ومن خرج يف مثل هذا األمر
 هللا جلَّ وعزَّ حافظ ومؤنس.

َت هللا تعاىل له حني �دى أبو سفيان يف املشركني: ليعرْف كلُّ إنسان منكم جليسه، أال ترى تثبي
لكان قريب منه: من أنت؟ فسبق حبضور ذهنه إىل ما لو سبقه إليه جليسه فقال الزبري ملن هو 

سبب فضيحته، ولو أرسل معه غريه لكان أقرب إىل أن يـُْعثـََر عليهما، فالوحدة يف هذا هي 
لغة، ويف املسافر هي العورة البينة، ولكل وجه من احلكمة غري وجه اآلخر لتباين احلكمة البا

 /أ]64[
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 ص واختالف املعاين، انتهى كالمه.القص

ن جبانبه حذيفة حني سار إىل قريش يف األحزاب متجسًسا، ال وفيه نظر من حيث إن القائل مل
 ذكر يف ذلك للزبري، ذكر ذلك ابن سعد وغريه.

)1/72( 

 

ومحل الطربي احلديث على جواز السفر للرجل الواحد إذا كان من ال يهوله هول، قال: أال ترى 
 أن عمر ملا بلغه أن سعًدا بين قصًرا أرسل شخًصا وحده ليهدمه.

ابن أيب عاصم أن النيب صلى هللا عليه وسلم أرسل عبد هللا بن أنيس سرية وحده، وبعث  وذكر
 عيًنا. عمَرو بَن أمية وحَده

 وعند ابن سعد: أرسل سامل بن عمري سرية وحده.
وحده خشية على عقله أو ميوت  قال الطربي: وإن مل يكن الشخص كذلك فممنوع من السفر

ده أحد، كما قَاَل عمر: أرأيتم إذا ما سافر وحده ومات، من أسأل فال يُدري خربه أحد وال َيْشه
 عنه؟

 وحده �ي أتديب وإرشاد إىل ما هو األوىل. قال: وحيتمل أن يكون النهي عن السفر
 فيه الصالة. وعند ابن عبد الرب: ومحله الشيخ أبو حممد على السفر الذي تقصر

إلمساعيلي: ال أعلم هذا احلديث كيف يدخل يف وملا ذكره البخاري يف ابب: السري وحده، قال ا
 هذا الباب، انتهى.

 ه، فصدق عليه كالم البخاري.دخوله فيه ظاهر؛ ألنه ال خالف أنه سار وحد
نَـ   ْنيِ بوب البخاري حلديث مالك بن احلويرث املذكور يف األذان: اَبُب َسَفِر اِالثـْ

 وذكر فيه قوله:
[خ ». صالة فَأذَِّ�، َوَأِقيَما، َوْليَـُؤمَُّكَما َأْكبَـرُُكَماإذا حضرت ال«قال يل ولصاحيب:  - 2848
2848[ 

ابن التني أن الداودي فهم منه سفر يوم االثنني، واعرتض على وهو حديث مطابق ملا بوبه، وزعم 
 ثنني.البخاري بقوله: ليس يف احلديث ذكر سفر يوم اال

نه قدم ذكر سفر الرجل وحده، فأتبعه وهذا ليس بشيء؛ ألنه مل يرد إال ابب سفر الرجلني، أل
حديث الثالثة الذين ختلفوا على عادته سفر الرجلني، ال أنه أراد يوم االثنني، إمنا هو مذكور يف 

ني ويوم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب أن يسافر يوم االثن«عن تبوك، قال كعب: 



 ».اخلميس
ُر ِإَىل يـَْوِم الِقَياَمةِ اَبٌب: اخلَْيُل َمْعُقوٌد ِيف نـََواِصيهَ   ا اخلَيـْ

ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، [ - 2849  /ب]64َحدَّ
 %128 ص 4%ج 
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ثـََنا َماِلٌك، َعْن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر، قَاَل َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم:  اخلَْيُل ِيف نـََواِصيَها «َحدَّ
ُر ِإَىل يـَْوِم الِقيَ   ]2849[خ ». اَمةِ اخلَيـْ

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن ُحَصْنيٍ، وَ  - 2850 ثـََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحدَّ ، َعْن َحدَّ اْبِن َأِيب السََّفِر، َعِن الشَّْعِيبِّ
ُر ِإَىل « عليه وسلم قَاَل: ُعْرَوَة ْبِن اجلَْعِد، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا يـَْوِم  اخلَْيُل َمْعُقوٌد ِيف نـََواِصيَها اخلَيـْ

 ]2850[خ ». الِقَياَمةِ 
ْعِد، اَتبـََعُه املَُسدٌَّد، َعْن ُهَشْيٍم، َعْن ُحَصْنيٍ، َعِن قَاَل ُسَلْيَماُن: َعْن ُشْعَبَة، َعْن ُعْرَوَة ْبِن َأِيب اجلَ 

، َعْن ُعْرَوَة   ْبِن َأِيب اجلَْعِد.الشَّْعِيبِّ
عن فاروق، حدثـََنا إبراهيم بن عبد هللا،  هذا التعليق عن سليمان وحصني رواه أبو نعيم احلافظ،

يب السفر وحصني، عن الشعيب، عن حدثـََنا سليمان بن حرب، حدثـََنا شعبة، عن عبد هللا بن أ
دثـََنا شريح، عن هشيم. عروة بن أيب اجلعد قال: حدثنا أبو إسحاق بن محزة، حدثـََنا حامد، ح

 البارقي. وقال أمحد يف سنده: حدثنا هشيم، فذكره، وقال: عروة
 وخرج البخاري يف اخلمس: َحدَّثَنا مسدد، عن خالد، عن حصني، فقال: عروة البارقي.

وى ابن أيب عاصم، عن غندر، حدثنا شعبة، [عن] ابن أيب السفر، عن الشعيب قَاَل: عن وكما ر 
 عروة البارقي.

عن حصني يرفعه: اَل احلميدي: زاد الربقاين يف حديث الشعيب من رواية عبد هللا بن إدريس، قَ 
عن أيب ، ورواه اإلمساعيلي من حديث ابن مهدي، عن شعبة، »اإلبل عزٌّ ألهلها، والغنم بركة«

َزار بن ُحَريث، عن عروة بن أيب اجلعد، قَاَل شعبة: وَحدََّثين حصني وعبد هللا،  إسحاق، عن الَعيـْ
َعا الشعيبَّ حيدث عن عروة بن أيب اجلعد.  مسَِ

 اَل ابن أيب عدي وسليمان: عن شعبة بن أيب اجلعد.قَاَل اإلمساعيلي: قَ 
 ، وكذلك قَاَل ُغْنَدر.وقال أبو داود وروح وأبو الوليد عنه: ابن اجلعد

)1/74( 

 



، وسنده »األجر واملغنم«قيل: � رسول هللا، ما اخلري؟ قال: »: مسند أيب داود الطيالسي«ويف 
 سند البخاري.

 ».لالربكة يف نواصل اخلي«وعند البخاري عن أنس يرفعه: 
 صلى هللا عليه وعند أيب أبو داود عن شيخ من بين ُسَليم، عن عتبة بن عبٍد السلمي، مسع النيب

فإنَّ أذ�هبا مذاهبا، ومعارفها ال تقصوا نواصي اخليل، وال معارفها، وال أذ�هبا، «وسلم يقول: 
 ».دفاؤها، ونواصيها معقود فيها اخلري

 ».خليل معقود يف نواصيها اخلري، وأهلها معانون عليهاا«وعند البزار عن سلمة بن نفيل يرفعه: 
 ».ال اخلري معقوًدا بنواصي اخليل إىل يوم القيامةال يز «وعند ابن أيب عاصم: 

 /أ]65هللا صلى هللا عليه وسلم [ وعند مسلم عن جرير: رأيت رسول
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ري إىل يوم القيامة، األجر اخليل معقود يف نواصيها اخل«يلوي �صية فرسه إبصبعه وهو يقول: 
 ».والغنيمة

 بن حية، عن أبيه، عن املغرية بن شعبة.وعند ابن أيب عاصم من حديث ز�د بن جبري 
 ومن حديث جمالد عن الشعيب، عن جابر.

 حديث زيد بن عبد هللا بن عون املليكي، عن أبيه، عن جده.ومن 
جلرمي، مسعت سوادة بن الربيع، وله ومن حديث حممد بن محران، حدثنا سليم بن عبد الرمحن ا

 صحبة.
لد، حدثنا سليمان، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب وعند أيب بكر املقري من حديث خالد بن خم

 هريرة.
 شهر: حدثتين أمساء ينت يزيد.وعند اإلمام أمحد من حديث 

ثنا وعند حممد بن حيىي بن منده، عن سعيد بن عنبسه، حدثنا منصور بن زاذان العطار، حد
 يونس، عن أيب إسحاق، عن احلارث، عن علي.

ية، عن علي بن علي، حدثين يونس، عن الزهري، عن وعند أيب القاسم البغوي من حديث بق
 عبيد هللا، عن ابن مسعود.

 يثه عن صاحل بن دينار، حدثنا يزيد بن ز�د، عن فطر، عن أيب إسحاق، عن الرباء.ومن حد
ن بن عبد السالم، عن سفيان، عن األعمش، عن طلحة، وعند ابن عساكر من حديث النعما

 عن أيب عمار عن حذيفة.
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ومن حديث هشام بن عمار، حدثنا حيىي بن محزة، حدثنا املظفر بن املقدام الصنعاين، عن 
 احلسن، عن سهل بن احلنظلية.

أيب سعيد، عن اجلريري، عن لقيط عن أيب  وعند أيب طاهر الذهلي من حديث حيىي بن راشد
 أمامة.

ب، عن أيب األسود وعند عبد هللا بن وهب، حدثنا عمرو بن احلارث، عن احلارث بن يعقو 
 اخليل معقود يف نواصيها اخلري«الغفاري، عن أيب ذر، قالوا: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ».إىل يوم القيامة
 ما بقيت الدنيا. يف احلديث: أن اجلهاد ابق

واستدل به البخاري على استمراره حتت راية كل بر وفاجر، حيث بوب حلديث عروة أيًضا يف 
مع الرب «، ويف رواية أيب ذر: »اَبٌب: اِجلَهاُد َماٍض على البَـرِّ َوالَفاِجرِ « احلسن: رواية أيب
 ».والفاجر

الذي بوب له البخاري هذا التبويب؛  ، وهو مبعىن»األجر واملغنم«اإلمساعيلي وغريه: وكذا بوبه 
 ألن الغنيمة إمنا تـَْنَشأُ غالًبا عن اجلهاد.

، وقد علم من أمته أئمة جور ال »إن اخلري يف نواصي اخليل: «وألنه صلى هللا عليه وسلم قال
 /ب]65يعدلون، فأوجب هلا احلديث الغزو معهم، ويقوي [

 %130ص  4%ج 
صالة وراء كل بر وفاجر، وأمره ابلسمع والطاعة ولو لعبد هذا أمره صلى هللا عليه وسلم ابل

 حبشي.
ية: جيب مع اإلمام العدل وغريه، وأنه ال جيوز فعلى الرواية األوىل: جيب على كل أحد، وعلى الثان

 تركه لوجوبه.
 وفيه احلثُّ على ارتباط اخليل يف سبيل هللا تعاىل.

 الن مبارك الناصية، فتكين به عن اإلنسان.وخص النواصي ابلذكر؛ ألن العرب تقول غالًبا: ف
ُر) لفظه عام، واملراد به اخل صوص؛ ألنه مل يرد إال بعض اخليل، وقوله: (اخلَْيُل ِيف نـََواِصيَها اخلَيـْ

�ا على كل وجوهها، فبني أنه أراد اخليل الغازية يف سبيل هللا، ال أ» اخليل لثالثة«بدليل قوله: 
 ذكره ابن املنذر.

: {إْن تـََرَك َخريًا} [البقرة:وقال غري   ].180ه: اخلري هنا املال، قال جلَّ وعزَّ
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: {ِإّينِ َأْحبَـْبُت حُ وعند املفسرين يف قوله جلَّ  ] أنه أراد اخليل، وكأ�م مل 23بَّ اَخلِري} [ص: وعزَّ
  أعلم.، وهللا تعاىل»مسند الطيالسي«يذكروا ما ذكر� من 

 اَبُب َمِن اْحتَـَبَس فـََرًسا
 ]60ِلَقْوِلِه: {َوِمْن ِراَبِط اخلَْيِل} [األنفال: 

ثـََنا َعِليُّ ْبُن َحْفٍص، َحدَّثَـ  - 2853 ْعُت َسِعيًدا َحدَّ َنا اْبُن املَُباَرِك، َأْخبَـَرَ� َطْلَحُة ْبُن َأِيب َسِعيٍد، مسَِ
عَ  َمِن اْحتَـَبَس فـََرًسا ِيف َسِبيِل «َأاَب ُهَريـَْرَة، قَاَل النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم:  املَْقُربِيَّ، ُحيَدُِّث أَنَُّه مسَِ

 ]2853[خ ». َوْعِدِه، فَِإنَّ ِشبَـَعُه َورِيَُّه َوَرْوثَُه َوبـَْوَلُه ِيف ِميَزانِِه يـَْوَم الِقَياَمةِ اهللَِّ ِإميَاً� اِبهللَِّ َوَتْصِديًقا بِ 
من ارتبط فرًسا يف سبيل هللا فأنفق «شهر عن أمساء بنت يزيد مرفوًعا:  وعند أمحد من حديث

قيامة، ومن ارتبط فرًسا عليه احتسااًب كان شبعه وجوعه وريه وظمؤه وبوله وروثه يف ميزانه يوم ال
 ».ر�ء ومسعة كان َذِلَك خسراً� يف ميزانه يوم القيامة

من ارتبط فرًسا يف سبيل هللا فعلفه «ًعا: وعند ابن بنت منيع من حديث احلارث عن علي مرفو 
 ».وأثره يف موازينه يوم القيامة

من حبس فرًسا يف : «بسند فيه ضعف عن زيد بن اثبت مرفوًعا» مسند عبد بن محيد«وروينا يف 
 ».سبيل هللا كان سرتة من النار

ة يرفعه: وعند ابن أيب عاصم من حديث املطعم بن املقدام، عن احلسن، عن سهل بن احلنظلي
 ».من ارتبط فرًسا يف سبيل هللا كانت النفقة عليه كاملاد يده بصدقه ال يقبضها«

 ».ارتبطوا اخليل«ومن حديث سواد بن الربيع مرفوعا: 
 ن حديث يزيد بن غريب املليكي عن أبيه عن جده يرفعه مثله.وم

 /أ]66ومن حديث [
 %131ص  4%ج 

عن متيم الداري مسعت رسول هللا صلى هللا عليه حممد بن عقبة القاضي، عن أبيه، عن جده، 
 ».من ارتبط فرًسا يف سبيل هللا فعاجل علفه كان له بكل حبة حسنة«وسلم يقول: 

)1/77( 

 

ل على أن األحباس جائزة يف اخليل والرابع وغريها؛ ألنه إذا جاز ذلك يف ب: هذا يدقال املهل
موال إليهم، فكذلك جتوز يف اخليل املدافعة عن املسلمني والدين، والنفع هلم جبر الغنائم واأل

 الرابع املثمرة هلم.
الروث هو املوزون، وما وصف النيب صلى هللا عليه وسلم من الروث وغريه إمنا يريد ثوابه؛ ال أن 



 وال نقول: إن زنة األجر زنة الروث، بل أضعافه إىل ما شاء هللا.
 وفيه: أن النية يرتتب عليها األجر.

 املعاين. : أن األمثال تضرب لصحةوفيه
 اَبُب اْسِم الَفَرِس َواِحلَمارِ 

ثـََنا َمْعُن ْبُن ِعيسَ  - 2855 ، َحدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ ثـََنا ُأَيبُّ ْبُن َعبَّاِس ْبِن َسْهٍل، َعْن َحدَّ ى، َحدَّ
ِه، قَاَل:   ».َرٌس يـَُقاُل َلُه اللَُّحْيفُ وسلم ِيف َحائِِطَنا فَـ  َكاَن ِللنَِّيبِّ صلى هللا عليه«أَبِيِه، َعْن َجدِّ

 ]2855َوقَاَل بـَْعُضُهُم: اللَُّخْيُف ابخلاء. [خ 
 هذا احلديث من أفراد البخاري، وذكر:

حديث أيب قتادة وكيف أن فرًسا له يقال هلا: اجلََراَدة، رواه عن حممد بن َأِيب َبْكٍر،  - 2854
ثـََنا ُفَضْيُل ْبُن سُ   ]2854َحازٍِم، َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َأِيب قـََتاَدَة، عنه. [خ  َلْيَماَن، َعْن َأِيب َحدَّ

بكر، بدل: حممد بن أيب بكر، وهو خطأ،  قال اجلياين: يف نسخة أيب زيد املروزي: حدثنا حممد بن
 والصواب: حممد بن أيب بكر، وهو املقدمي، وليس يف شيوخ البخاري حممد بن بكر.

 نس:وحديث أ
َمِديَنِة فـَزٌَع، فَاْستَـَعاَر النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم فـََرًسا لََنا يـَُقاُل َلُه: َمْنُدوٌب. َكاَن اِبلْ   - 2857

 ا، مث ذكر حديث معاذ قال:] وقد تقدم2857[خ 
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ٌر، فـََقاَل:   - 2856 َ� ُمَعاُذ، «ُكْنُت رِْدَف النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم َعَلى ِمحَاٍر يـَُقاُل َلُه: ُعَفيـْ
؟َهْل َتْدِري ما َحقُّ اهللَِّ َعَلى  ُه َأْعَلُم، قَاَل: ، قـُْلُت: اهللَُّ َوَرُسولُ »الِعَباِد، َوَما َحقُّ الِعَباِد َعَلى اهللَِّ

ًئا، َوَحقَّ الِعَباِد َعَلى اهللَِّ َأْن َال يـَُعذَِّب َمْن فَِإنَّ َحقَّ اهللَِّ َعَلى الِعَباِد َأْن يـَْعُبُدو « ُه َوَال ُيْشرُِكوا ِبِه َشيـْ
ئً  ُر ِبِه النَّاَس؟ قَاَل: »اَال ُيْشِرُك َشيـْ ، َأَفَال أَُبشِّ ْرُهْم، فـَيَـتَِّكُلوا«، قـُْلُت: َ� َرُسوَل اهللَِّ [خ ». َال تـَُبشِّ

زعم ابن قـُْرُقول أن ضبط عن عامة الشيوخ بضم الالم ] اختلف يف ضبط (اللَُّحْيُف)، ف2856
يه، يقال: حلفت الرجل وفتح احلاء املهملة، مسي بذلك لطول ذنبه، كأنه يلحف األرض جبر 

/ب] 66ر احلاء على وزن رغيف. [ابللحاف: إذا طرحته عليه. وعن ابن سراج: بفتح الالم وكس
بالم مفتوحة وجيم »: املغيث«ويف %وقال ابن اجلوزي: بنون وحاء مهملة. 132ص  4%ج 

جيف سهم مكسورة. قال أبو موسى: احملفوظ ابحلاء، فإن روي ابجليم فرياد به السرعة؛ ألن الل
قال ابن األثري: ومل ، وصح عن البخاري أنه ابخلاء املعجمة. »التتمة«نصله عريض، قاله صاحب 

أيب الرباء أهداه لسيد� رسول هللا  يتحققه، واملعروف األول. ذكر ابن سعد وغريه: أن ربيعة بن



أهداه »: يب خيثمةاتريخ ابن أ«صلى هللا عليه وسلم، فأاثبه عليه فرائض من نـََعم بين كالب. ويف 
ٌر) ف بعني مهملة، هذا هو املشهور، وزعم له فروة بن عمرو اجلذامي من أرض البلقاء. وأما (ُعَفيـْ

. قَاَل ابن َعْبُدوس يف أمساء خيله ودوابه صلى هللا عليه عياض: أنه بغني معجمة، َورُدَّ َذِلَك عليه
خنا أبو حممد التوين أنه شبه يف عدوه وسلم: كان أعفر، ُأِخَذ من العفر، وهو الرتاب. وزعم شي

هللا صلى هللا عليه وسلم املقوقس، وأهدى له فروة بن  ابليعفور، وهو الظيب، أهداه لسيد� رسول
 ور، قال ابن عبدوس: ويقال مها واحد.عمر، ومحار يقال له: يعف
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وقال الواقدي: نـََفَق يـَْعُفور ُمْنَصرَف سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حجة الوداع. 
 عليه وسلم. وذكر ابن  صلى هللاوذكر السهيلي أنه طرح نفسه يف بئر يوم مات رسول هللا

عساكر عن أيب منصور: ملا فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب أصاب محارًا أسود، فقال 
 -وعند السهيلي: ز�د بن شهاب-قَاَل: يزيد بن شهاب » ما امسك؟«له صلى هللا عليه وسلم: 

أتوقعك أن تركبين؛ ألنه مل  وقد كنت أخرج هللا من نسل جدي ستني محارًا، كلهم مل يركبه إال نيب،
يبق من نسل جدي غريي وال من األنبياء غريك، فذكر حديثًا طويًال فيه: فلما تويف رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم جاء إىل بئر كانت أليب اهليثم بن التيهان، فرتَدى فيها َجَزًعا على النيب صلى 
ديث غريب، ويف إسناده غري واحد من م: هذا حهللا عليه وسلم، فصارت قربه. قال أبو القاس

ال أصل هلذا احلديث، وإسناده ليس بشيء. »: كتاب الضعفاء«اجملهولني. وقال ابن حبان يف 
أليب زكر� حيىي بن منده أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان له محار » اإلرداف«وروينا يف كتاب 

ابن سعد: أول فرس ملكه ة. وعند %أعطاه إ�ه سعد بن عباد133ص  4/أ] %ج 67آخر [
سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرس ابـَْتاعه ابملدينة من رجل من بين فـََزارة بعشرة أواقي، 
وكان امسه عند األعرايب الضرس، فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: السكب، وأول ما غزا 

حملمد بن حبيب البغدادي: كان  » مقتاب املنالك«عليه ُأحًدا، وكان أغر حمجًال طلق اليمني. ويف 
كميًتا. وعند الطرباين عن ابن عباس: كان أدهم. وعند الواقدي: كان له أيًضا فرس أشقر 

يسمى: املرجتز، وهو الذي شهد خزمية فيه، وكان ألعرايب من بين ُمرَّة. والبن أيب عاصم: كان 
اية: النجيب. و األعرايب قيل: هو ، ويف رو أشقر. وزعم ابن قتيبة أن الذي شهد فيه خزمية الظرب

 سواء بن احلارث بن ظامل املزين، وقيل: هو سواء بن قيس احملاريب.
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وذكر الرشاطي: أن املرجتز أهداه له عصيم بن احلارث بن ظامل احملاريب، فأاثبه صلى هللا عليه 
ى هللا عليه وسلم عند سهل صل وسلم �قة تدعى القرعى. وعند الواقدي: كان لسيد� رسول هللا

بن سعد ثالثة أفراس: لزاز، والظرب، واللحيف، أهدى الظرب له فروة بن عمرو اجلذامي. ويف 
شرف «أهداه له ربيعة بن أيب الرباء. وذكر أبو سعد النيسابوري يف كتابه »: اتريخ ابن عساكر«

أن لزازًا أهداه له املقوقس. وعند زي أنه كان جلنادة بن املعلى احملاريب. وذكر ابن اجلو »: املصطفى
السهيلي: كان معه يف املريسيع. وذكر سليمان بن بنني النحوي املصري: أنه من هدا� املقوقس، 
قال: وكان حتته صلى هللا عليه وسلم ببدر. وهو كالم حيتاج إىل أتمل؛ ألن املقوقس مل أتته هديته 

رس يقال له: الورد، أهداه له متيم الداري، ه فإال بعد سنة ست، فينظر. وعند ابن سعد: كان ل
فأعطاه عمر، فحمل عليه عمر يف سبيل هللا فوجده يباع، احلديث. وعنده أيًضا: املرواح، أهداه 
له الرَُّهاِويُّون. وعند ابن حبيب: وكان له فرس يقال له: ذو الّلمَّة. وعند ابن خالويه: واملرجتل، 

وكذلك اليعسوب والبحر. قَاَل ابن ».الدالئل«اثبت يف بن والسرحان، والعسوب، ذكره قاسم 
بنني: اشرتاه من جتار قدموا به من اليمن. والشَّحَّاء والشجك، قَاَل ابن األثري: أخاف أن يكون 

، وقال: كان أليب بردة بن »شرف املصطفى«أحدمها تصحيف من اآلخر. ومالوح، ذكره يف 
ذيل «ن علي بن حضر بن عسكر املالقي يف د بنيار. ومندوب، ذكره أبو عبد هللا حمم

عن أنس: كانت له فرس يقال هلا: سبخة صلى هللا عليه وسلم. » سنن الدارقطين«ويف ».التعريف
ص  4/ب] %ج 67ويف كتاب ابن عساكر: وفرس آخر يقال [له]: ذو العقال. ويف [

سلم فرس أدهم ه و البن أيب عاصم عن ابن عباس: كان للنيب صلى هللا علي» اجلهاد% «134
كان له بغلة يقال هلا: ُدْلُدل. وقال الواقدي: عن موسى بن »: املستدرك«يسمى: السقب. ويف 

 حممد، عن أبيه: هي أول بغلة رئيت يف اإلسالم، أهداها له املقوقس، وبقيت إىل زمن معاوية.
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وعند ابن إسحاق: كانت يف  قاتل عليها عليٌّ اخلوارج يف خالفته اخلوارج.»: اتريخ دمشق«ويف 
ت شهباء. وعند الواقدي: ؛ ألن أسنا�ا ذهبت، وكانمنزل عبد هللا بن جعفر جيش هلا الشعري

أهداها له فروة اجلذامي. وعند املَْرُزاَبين: ملا أهداها للنيب صلى هللا عليه وسلم طلبه احلارث بن 
له يف  -يعين: حينا بن رؤبة-الَعْلَماء  أيب مشر الغساين، فلما ظفر به صلبه. ويف مسلم: أهدى ابن

ريهم وأهدى له برًدا. وعند ابن سعد: وأرسل تبوك بغلة بيضاء، فكتب له صلى هللا عليه وسلم جي
بسند فيه ضعف عن ابن عباس: أهدى كسرى » تفسري الثعليب«إليه صاحب دومة بغلة. ويف 

ردفه خلفه. يشبه أن يكون هذا فيه نظر، بغلًة للنيب صلى هللا عليه وسلم فركبها ُجبل من شعر، وأ



، اللهم إال أن يكون الراوي عرب من حيث إن كسرى مزق كتاب النيب صلى هللا عليه وسلم
أليب » أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم«بكسرى ممن دون امللك الكبري، وهللا أعلم. ويف كتاب 

هللا عليه وسلم بغلة؛ فكان يركبها.  الشيخ ابن َحيَّان: عن ابن عباس أن النجاشي أهدى له صلى
. وكان أبو عبيدة يقول: واحدها اخليل مجع ال واحد له، ومجعه: خيول»: املخصص«قال يف 

»: احملكم«خائل الختياهلا، فهو على هذا اسم للجمع عند سيبويه، ومجع عند أيب احلسن. ويف 
تنازال وتواقفت خيالمها ... ليس هذا مبعروف، يعين قول أيب عبيدة. قال: وقول أيب ذؤيب: ف

سودان ومجاالن. واجلمع: أخيال عن ابن وكالمها َبَطُل اللقاِء ُخمدَّعبناء على قوهلم: مها لقاحان أ
أليب عبد هللا بن رضوان: وقد جاء فيه اجلمع أيًضا » االحتفال«األعرايب، واألول أشهر. ويف 

صبحتنا غداة التقينا يف املضيق أبخيلوإذا على أخيل، وذلك يف شعر احلطيئةفما نلتنا غدرا ولكن 
َلة، ولو  -صغرت بطرح اهلاء لكان وجًها، واخلول صغرت اخليل دخلت اهلاء، فقلَت: ُخيَـيـْ

 : مجاعة اخليل. اَبُب َما يُْذَكُر ِمْن ُشْؤِم الَفَرسِ -ابلفتح
 ذكر حديث:
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، عن َساِمل، عن ابِن  - 2858 َا «ُعَمَر، أنه صلى هللا عليه وسلم قال: ُشَعْيب، َعِن الزُّْهِريِّ ِإمنَّ
 ]2858[خ ». ِة، َوالدَّارِ ِيف َثالَثٍَة: ِيف الَفَرِس، َواملَْرأَ  الشُّْؤمُ 

 وحديث سهل بن سعد:
 /أ]68ِإْن َكاَن ِيف َشْيٍء، َفِفي املَْرَأِة، [« - 2859
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 ]2859[خ ». َوالَفَرِس، َواملَْسَكنِ 
األول من حديث سفيان عن الزهري، عن سامل ومحزة عن أبيهما، قَاَل: وروى وروى الرتمذي 

 فقال: عن سامل وعن آخر.مالك هذا احلديث عن الزهري 
شك -ورواه أبو عمر عن طريق معمر، عن الزهري، فقال: عن سامل أو عن محزة أو كليهما 

 ويف آخره قَاَل: قالت أم سلمة: والسيف. -معمر
زوج النيب -روى جويرية، عن مالك، عن الزهري أن بعض أهل أم سلمة قال أبو عمر: وقد 

سلمة كانت تزيد: السيف. يعين يف حديث الزهري، عن أخربه أن أم  -صلى هللا عليه وسلم 
 محزة وسامل يف الشؤم.

من حديث حيىي بن عبيد هللا البابليت، حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي، عن » احللية«وروينا يف كتاب 



 ».الشؤم سوء اخللق«بن عبيد، عن عائشة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  حبيب
 ه عن حبيٍب ابُن أيب مرمي.قَاَل أبو نعيم: تفرد ب

قال أبو عمر: وكانت عائشة تنكر الشؤم، وتقول: إمنا حكاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 
 أهل اجلاهلية وأقواهلم.

لم، عن سعيد، عن قتادة، عن أيب حسان أن رجلني دخال على مث ذكر من طريق الوليد بن مس
إمنا الطرية يف املرأة والدار «لى هللا عليه وسلم قَاَل: عائشة فقاال: إن أاب هريرة حيدث أن النيب ص

أهل «، فذكرت كلمة معناها أنه غلط، ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول: »والدابة
 ».ة يف املرأة والدار والدابةاجلاهلية يقولون: الطري 

أيب بكر، مسع أنًسا:  قال: ومن حديث زهري بن معاوية، عن عتبة بن محيد، حدثين عبد هللا بن
ال طرية، والطرية على من تطري، وإن تكن يف شيء ففي «قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ».الدار واملرأة والفرس
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 ، يعين: الشؤم.»ففي الربع والفرس واملرأةإن كان يف شيء «وعن جابر: 
 قال القرطيب: الشؤم نقيض اليمن، وهو من ابب الطرية،

، وأنه خمصوص هبا، »ال طرية« هبِذه األشياء من قوله: قال: وختيل بعض أهل العلم أن التطري
ك، وممن فكأنه قَاَل: ال طرية إال يف هِذه الثالثة، فمن تشاءم بشيء منها نزل به ما كره من ذل

الطرية على «صار إىل هذا القول ابن قتيبة، وعضد هذا ما روي من حديث أيب هريرة مرفوًعا: 
 ».من تطري

ربَّ دار »: العتبيَّة«ل مالك احلديث على ظاهره، ومل يتأوله، فذكر يف وقال أبو عبد هللا: مح
 سكنها قوٌم، فهلكوا، وآخرون بعدهم، فهلكوا.

 /ب]68ويعضده أيًضا [
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حديث حيىي بن سعيد: جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت: � رسول هللا، دار 
، فقلَّ العدد، وذهب املال، فقال صلى هللا عليه وسلم: سكناها والعدد كثري، واملال وافر

 ».دعوها ذميمة«
ِذه الثالثة األشياء قال القرطيب: وال تظن مبن قال هذا القول أن الذي رخص فيه من الطرية هب

على حنو ما كانت اجلاهلية تعتقد فيها، فإ�ا كانت ال تقدم على ما تطريت به، وال تفعله بوجه، 



لطرية تضر قطًعا، فإن هذا ظن خطأ، وإمنا يعين بذلك أن هِذه الثالثة أكثر ما بناء على أن ا
 يتشاءم الناس هبا ملالزمتهم إ�ها.

َك فقد أابح الشرع له أن يرتكه ويستبدل به غريه مما يغلب به فمن وقع يف نفسه شيء من َذلِ 
مرأة يكرهها؛ بل قد نفسه، ويسكن خاطره له، ومل يلزمه الشرع أن يقيم يف موضع يكرهه أو ا

فسح له يف ترك ذلك كله، لكن مع اعتقاد أن هللا جلَّ وعزَّ هو الفعال ملا يريد، وليس لشيء من 
 د، وهذا على حنو ما ذكر يف اجملذوم.هِذه األشياء أثر يف الوجو 

 قال: فإن قيل: هذا جيري يف كل متطري به، فما وجه خصوصية هِذه الثالثة ابلذكر؟
بهنا عليه من أن هذه الضرورية يف الوجود، البد لإلنسان منها ومن مالزمتها غالًبا، فاجلواب: ما ن

 فأكثر ما يقع التشاؤم به، فخصها ابلذكر لذلك.
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 ن قيل: ما الفرق بني الدار وبني موضع الوابء الذي منع من اخلروج منه؟إف
 واجلواب: ما قاله بعض أهل العلم أن األمور ابلنسبة إىل هذا املعىن ثالثة أقسام:

دها: ما ال يقع التأذي به وال اطردت عادته به خاصة وال عامة، ال �درة وال متكررة، فهذا ال أح
لشرع االلتفات إليه كتلقي غراب يف بعض األسفار، أو صراخ بومٍة يف يصغى إليه، وقد أنكر ا

 رواه الرتمذي من حديث ابن» رية وال تطريال ط«داره، فمثل هذا قَاَل صلى هللا عليه وسلم: 
» ال عدوى وال طرية وال هامة«عمر، وصححه، بسند صحيح عند ابن ماجه عن ابن عباس: 

الدرداء، وأبو هريرة، والسائب بن يزيد، وبريدة، وأنس بن كذا رواه أبو قتادة، وجابر، وأبو 
ن زيد، وحابس التميمي، وأم سلمة، مالك، وأبو سعيد اخلدري، وأبو أمامة الباهلي، وعبد هللا ب

 /أ]69ن أيب طالب، ذكرها أبو حممد [وعلي ب
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يعه أبو احملاسن احلسين قراءة ، الذي أنبأ جبم»حتقيق املقال يف الطرية والفال«بن عساكر يف كتاب 
تعتربه عليه، أخرب� أبو الفتح عبد احلق الُقَضاعي مساًعا، وهذا القسم هو الذي كانت العرب 

غراب، وال دخول البومة دارًا ما ُيشعر بتأذي وال مكروه، ال وتعمل به، مع أنه ليس يف لقاء ال
 بوجه ندور وال التكرار.

، ويندر وال يتكرَّر، كالوابء، فهذا ال يـُْقَدُم عليه؛  اثنيها: ما يقع به الضرر ولكنه يعمُّ، وال خيصُّ
، فيكون سفره مكان أن يكون قد وصل الضرر إىل الفارِّ عمًال ابحلزم واالحتياط، وال يفرُّ منه إل

 ز�دة يف حمنته، وتعجيًال هللكته.



دار والفرس، واملرأة، ويباح له واثلثها: سبٌب خيصُّ وال يعم، ويلحق منه الضرر بطول املالزمة، كال
 االستبدال، والتوكُّل على هللا، واإلعراض عما يقع يف النفوس منها من أفضل األعمال.

 ديث أوجًها، منها:قال: وقد سلك العلماء يف أتويل هذا احل
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 أن شؤم الدار ضيقها وسوء جريا�ا، أو أن ال يسمع فيها أذان، وشؤم املرأة عدم والدهتا،
مثنها، وشؤم اخلادم سوء وسالطة لسا�ا، وتعرضها للريبة، وشؤم الفرس أال يُغزى عليها، وغالء 

 خلقه، وقلة تعهده ملا فوض إليه.
 قال ابن العريب: وردت األلفاظ يف هذا على ثالثة أحناء:

 األول: إن كان الشؤم ففي كذا.
 الثاين: الشؤم يف كذا.

 الثالث: إمنا الشؤم يف كذا.
نقض العادة به، فإمنا  ، فاملعىن: إن خلقه هللا فيما جرى يف»إن كان«ىن كله واحد؛ أما قوله: واملع

 خيلقه يف الغالب يف هِذه الثالثة.
فهو حصر للشؤم يف هذه الثالثة، وهو حصر عادة ال خلقة، فإن الشؤم قد يكون » إمنا«وقوله: 

يف الثوب يستجده، والعبد، وهلذا قَاَل بني االثنني يف الصحبة، وقد يكون يف السفر، وقد يكون 
أحدكم ثواًب جديًدا فليقل: اللَُّهمَّ إين أسألك خريه وخري ما ُصِنَع  إذا لبسَ «صلى هللا عليه وسلم: 

 ».له، وأعوذ بك من شّرِِه وشرِّ ما ُصِنَع له
 /ب]69قال اخلطايب: املراد إبطال مذهبهم يف التطري ابلسوانح [
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اخلروج من  ح، ويكون ْجمرى احلديث ْجمرى استثناء الشيء من غري جنسه، وسبيله سبيلوالبوار 

 شيء إىل غريه.
قَاَل بعض العلماء: وقد يكون الشؤم هنا على غري املفهوم من معىن التطري، لكن مبعىن قلة 

سكن من سعادة ابن آدم ثالثة: املرأة الصاحلة، وامل«املوافقة وسوء الطباع، كما يف احلديث: 
 ».ءالصاحل، واملركب الصاحل، ومن شقوته: املرأة السوء، واملسكن السو 

 من حديث إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه، عن جده.» مسنده«رواه أمحد يف 
ومن حديث معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ».يمن يف املرأة والدار والفرسال شؤم، وقد يكون ال«يقول: 



الربكة يف «يان، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه يرفعه: وروى يوسف بن موسى القطان: حدثـََنا سف
 ».ثالث: يف الفرس، واملرأة، والدار
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إذا كان الفرس «وُسئل سامل عن معىن هذا احلديث فقال: قَاَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ت إىل الزوج األول فهي مشئوم، وإذا كانت املرأة قد عرفت زوًجا قبل زوجها فحن حرو� فهو

مشؤومة، وإذا كانت الدار بعيدة من املسجد ال يسمع فيها األذان واإلقامة فهي مشؤومة، وإذا  
 ».كن بغري هذا الوصف فهن مباركات

أول اإلسالم مث نسخ كان يف كان يف » الشؤم يف ثالثة«قال أبو عمر: حيتمل أن يكون قوله: 
: {مَ  ا َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف السََّماِء ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِمْن َذِلَك وأبطله قوله جلَّ وعزَّ

َرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى ِهللا َيِسٌري} [احلديد:   ].22قـَْبِل َأْن نـَبـْ
 .وسيأيت يف كتاب النكاح طرف من هذا، ويف كتاب الطب

 ة:وذكر البخاري يف حديث مجل جابر املتقدم يف كتاب الصال
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] قال أبو عبيد عن 2861[خ ». َوَأَ� َعَلى َمجٍَل ِيل َأْرَمَك، لَْيَس ِفيِه ِشَيةٌ « - 2861
قة رمكاء. وعن ابن دريد: األصمعي: األرمك لون خيالط محرته سواد، ويقال: بعري أرمك، و�

أليب إسحاق بلدينا: وقال » الكفاية«خالطت غربته سواًدا كدرًا. ويف كتاب الرَّمك: كلُّ شيء 
َرى، الرَّْمَكاُء: بـُْهَيا، [ %واخلَوَّارَُة: ُغْزَرى، 139ص  4/أ] %ج 70ُحَنيُف احلََناِمت: احلَْمَراُء: ُصبـْ

اء املوحدة أيًضا، الرماد. وقال ابن قـُْرُقول: ويقال: أربك ابلبوالصَّْهَباُء: ُسْرَعى. وقيل: الرمكة 
َس ِفيِه ِشَيٌة) أي: ملعة من غري لونه. وعن قتادة يف قوله تعاىل: {َال ِشَيَة وامليم أشهر. وقوله: (لَيْ 

] أي: ال عيب. وقوله: (ِإْذ قَاَم َعَليَّ اجلََمُل). أي: وقف من اإلعياء 71ِفيَها} [البقرة: 
: {َوِإَذا َأْظلَ والك فسرون: معناه: ] قال امل20َم َعَلْيِهْم قَاُموا} [البقرة: الل، قَاَل هللا جلَّ وعزَّ

وقفوا. قال ابن املنذر: واختلفوا يف املكرتي يضرب الدابة فتموت، فقال مالك: إذا ضرهبا ضراًب 
وا: إذا ضرهبا ال تضرب مثله، أو حيث ال تضرب ضمن، وبه قال أمحد وإسحاق وأبو ثور، قال

بو يوسف وحممد.  يتعدَّ فليس عليه شيء. واستحسن هذا القول أضراًب يضرهبا صاحبها مثَله، ومل
قال الثوري وأبو حنيفة: هو ضامن إال أن يكون أمره بضرهبا. وملا ذكر البخاري يف: اَبب الرُُّكوِب 



ثـََنا َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد، حدثنا عَ  - 2862َعَلى َدابَِّة الصَّْعَبِة َوالُفُحوَلِة ِمَن اخلَْيِل  ْبُد هللا. [خ َحدَّ
محد بن حممد بن موسى مردويه. قال الدارقطين: هو أمحد بن ] قال احلاكم: أمحد هو: أ2862

 حممد بن اثبت شبويه.
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وقال ابن بطال: فيه أن ذكور الفحل أفضل من ركوب اإل�ث لشدهتا وُجْرَأهِتا، ومعلوم أن املدينة 
 عليه وسلم وال مجلة أصحابه أ�م رسول هللا صلى هللا مل ختل من إ�ث اخليل، ومل ينقل عن سيد�

ركبوا غري الفحول، ومل يكن َذِلَك إال لفضلها، إال ما ذكر عن سعد بن أيب وقاص أنه كان له 
أ�ا اليت ركبها أبو حمجن حني كان عند سعد ُمَقيًَّدا »: الفتوح«فرس أنثى بـَْلَقاء، ذكر سيف يف 

قَاَل: غزوت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يوم  عن املقداد»: سننه«ابلعراق. وذكر الدارقطين يف 
ثـََنا ُعبَـْيُد ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َعْن َأِيب ُأَساَمَة،  - 2863بدر على فرس يل أنثى. اَبُب ِسَهاِم الَفَرِس  َحدَّ

، َعْن َ�ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر:  َعَل لِْلَفَرِس ى هللا عليه وسلم جَ َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صل«َعْن ُعبَـْيِد اهللَِّ
 ]2863/ب] [خ 70». [َسْهَمْنيِ، َوِلَصاِحِبِه َسْهًما
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عند الدارقطين عن حجاج بن منهال، عن محاد بن سلمة، عن عبيد هللا، عن �فع، وذكر فيه: 

 ».للفارس سهمني، وللراجل سهًما«
بكر بن أيب شيبة، حدثنا أبو منصور، حدثنا أبو  قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أمحد بن
 ».للفارس سهمني، وللراجل مسًها«أسامة وابن منري قاال: حدثـََنا عبيد هللا، عن �فع: 

 قال الرمادي: كذا يقول ابن منري.
قال الدارقطين: وقال أبو بكر النيسابوري: هذا عندي َوَهٌم من ابن أيب شيبة أو من الرمادي؛ 

 بن بشر وغريمها رووه عن ابن منري خبالف هذا. انتهى.حنبل وعبد الرمحن  ألن أمحد بن
ليس الوهم من ابن أيب شيبة، ألن ابن أيب عاصم رواه عنه، قال: حدثنا أبو أسامة، وعبد هللا بن 

 ».جعل للفرس سهمني، وللرجل سهًما«منري، عن عبد هللا بلفظ: 
نعيم بن محاد، حدثـََنا ابن د بن منصور، حدثنا قال الدارقطين: حدثنا النيسابوري، حدثنا أمح

 ».أسهم للفارس سهمني، وللراجل سهًما«املبارك عن عبيد هللا، وفيه: 
 قال أمحد: كذا لفظ أيب نعيم عن ابن املبارك، والناس خيالفونه.
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شك يف قال النيسابوري: لعل الَوَهَم من نعيم، ورواه القعنيب عن ابن وهب عن عبيد هللا ابل
 الفارس أو الفرس.

 لفظ: جعل للفارس سهمني وللراجل سهًما.قَاَل ابن حزم: ورواه عبد هللا بن عمر عن �فع ب
ِه َعْبِد  ْعُت َأِيب َعْن َعمِّ ِع، مسَِ وعند أيب داود عن حممد بن عيسى، عن ُجممِّع بن يـَْعُقوَب ْبِن ُجمَمِّ

ِه ُجمَمِّ  أَْلًفا َوَمخَْسِمَئٍة،  َشِهْدت اْحلَُديِْبَيَة، وََكاَن اْجلَْيشُ «ِع ْبِن َجارِيََة قَاَل: الرَّْمحَِن ْبِن يَزِيَد، َعْن َعمِّ
ِفيِهْم َثَالُمثَِئِة فَاِرٍس، وقسمت خيرب على أهل احلديبية، فأعطى صلى هللا عليه وسلم الفارس 

 ».سهمني، والراجل سهًما
 ليه.قَاَل أبو داود: وحديث أيب معاوية أصح، والعمل ع

مئتني، كما يف حديث أيب معاوية؛  ، وإمنا كانوا»ثالمثئة«يعين: أنَّ الَوَهَم يف حديث جممع يف قوله: 
وهلذا قال البيهقي: حديث جممِّع خولف فيه، ففي حديث جابر أ�م كانوا ألًفا وأربعمئة، ويف 

 /أ]71حديث [
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 فرس. صاحل بن كيسان وبشري بن يسار: كانت اخليل مائيت
 وقال ابن حزم: جممع بن يعقوب جمهول، وأبو كذلك، انتهى كالمه.

نظر من حيث إن جممًعا روى عنه مجاعة؛ منهم قتيبة والقعنيب وإمساعيل بن أيب أويس، وحيىي  وفيه
 بن حسان، وأبو عامر العقدي، وقال فيه ابن سعد: ثقة، وابن معني والنسائي: ليس به أبس.

ة ابن أخيه إبراهيم بن إمساعيل بن جممع، وعبد العزيز بن عبيد هللا بن محز  وأبوه: روى عنه أيًضا
 ».الثقات«بن صهيب، وذكره ابن حبان يف 

أتينا رسول «وعند أيب داود من حديث عبد الرمحن املسعودي، عن ابن أيب عمرة، عن أبيه قَاَل: 
 ».، وأعطى الفرس سهمنيهللا صلى هللا عليه وسلم أربعة نفر، فأعطى كلَّ إنسان منا سهًما

بن أيب عمرة، عن أبيه، عن جده بشري بن ورواه الدارقطين من حديث عبد هللا بن عبد الرمحن 
أسهم يل النيب صلى هللا عليه وسلم، لفرسي أربعة أسهم، ويل سهًما، «عمرو بن حمصن قَاَل: 

 ».فأخذت مخسة
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 بن الزبري، عن جده قَاَل: ضرب رسول هللا وعند النسائي من حديث حيىي بن عباد بن عبد هللا
 لصفية، وسهمني للفرس. هللا عليه وسلم عام خيرب للزبري أربعة أسهم: سهم للزبري، وسهم صلى

ورواه الدارقطين من حديث إمساعيل بن عياش، عن هشام، عن أبيه، عن عبد هللا بن الزبري، عن 



 الزبري.
لزهري، [عن مالك بن أوس]، عن عمر، وطلحة بن وعند أمحد من حديث �سني بن معاذ، عن ا

 ».وسلم ُيْسِهُم ِلْلَفَرِس َسْهَمْنيِ  َكاَن َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه«عبيد هللا، والزبري قالوا: 
وعند الدارقطين من حديث أيب الوليد بن بـُْرٍد األنطاكي, حدثنا اهليثم بن مجيل, حدثنا قيس, 

عن إسحاق بن عبد هللا, عن أيب حازم موىل أيب رهم, عن أيب حدثنا حممد بن علي السلمي, 
أخي ومعنا فرسان، فأعطا� ستة أسهم، أربعة رهم, قال: غزو� مع النيب صلى هللا عليه وسلم أ� و 

 ».لفرسينا وسهمني لنا
إين جعلت «وعنده عن أيب كبشة األمناري، قَاَل: ملا فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قَاَل: 

 ».لفرس سهمني، وللفارس سهًما، فمن نقصهما نقصه هللا جلَّ وعزَّ ل
 /ب]71رواه عن أمحد األدمي، حدثنا [
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حممد بن احلسني احلَُنيين: حدثـََنا معلى بن أسد، حدثـََنا حممد بن محران، عن عبد هللا بن بسر، 

 عنه.
َباعة بنت الزبري، عن املقداد قَاَل: ومن حديث قريبة بنت عبد هللا، عن أمها بنت املقداد، عن ضُ 

 ».أسهم يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر سهًما، ولفرسي سهمني«
ومن حديث حيىي بن أيوب قَاَل: قَاَل يل إبراهيم بن سعد: عن كثري موىل بين خمزوم، عن عطاء، 

 ». سهمني سهمنيأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم ملئيت فرس خبيرب«عن ابن عباس: 
ومن حديث حممد بن يزيد بن سنان: حدثـََنا أيب: حدثين هشام بن عروة، عن أيب صاحل، عن 

شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزاة فأعطى الفارس منا ثالثة أسهم، : «جابر قال
 ».وأعطى الراجل سهًما
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أنه «يب حثمة، عن أبيه، عن جده: ومن حديث الواقدي: حدثنا حممد بن حيىي بن سهل بن أ
 ».يب صلى هللا عليه وسلم فأسهم لفرسه سهمني، وله سهًماشهد حنيًنا مع الن

أسهم «قَاَل حممد بن عمر: وَحدَّثَنا أبو بكر بن حيىي بن النضر، عن أبيه أنه مسع أاب هريرة يقول: 
 ».رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للفرس سهمني، ولصاحبه سهًما

د البيهقي من حديث الزنربي، عن مالك عن أيب الز�د، عن خارجة بن زيد بن اثبت، عن وعن
 صلى هللا عليه وسلم الزبري يوم خيرب أربعة أسهم: سهمني للفرس، وسهًما أعطى النيب«أبيه قَاَل: 



، وقال: هذا من غرائب الزنربي عن مالك، وإمنا يعرف إبسناد حيىي بن عبد »له، وسهًما للقرابة
 هللا بن الزبري يعين املذكور قبل، قال: وفيه كفاية.

أن النيب «ع، عن رجل من أهل مكة: أليب داود من حديث عبد العزيز بن رفي» املراسيل«ويف 
 ».صلى هللا عليه وسلم قسم للفارس ثالثة أسهم، وللراجل سهًما، وللدارع سهمني

هم واحد، واختلفوا فيمن كان معه ال خالف بني أحد من العلماء أن للراجل إذا كان وحده س
، وحممد بن فرس؛ فقال أكثر العلماء، ومنهم اإلمام الشافعي، ومالك، وأمحد، وأبو يوسف
 احلسن: له ثالثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له، على ما يف هذه األحاديث.

 /أ]72وقال أبو حنيفة: للفارس [
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حديث ابن عمر، وأبن لك مروي عن علي، وأيب  سهم، ولفرسه سهم، مستدًال مبا سبق من
 موسى، ذكره املنذري.

 أول من جعل للفرس سهمني عمر بن اخلطاب.وقال ابن حزم: ومن طريق ليث عن احلكم أن 
وردوا قوله على تقدير ثبوت احلديث: أبن للفارس سهمني، يعين: سهمي فرسه، وسبقت فيه 

 ه إىل املفسر.لفظة اثبتة من حديث آخر، إذ اجململ يرد ب
 قال البخاري:

اخلَْيَل َوالِبَغاَل َواحلَِمَري لِتَـرَْكُبوَها} [النحل: َوقَاَل َماِلٌك: ُيْسَهُم لِْلَخْيِل َوالبَـَراِذيِن، ِلَقْوِلِه تعاىل: {وَ 
 ]، َوَال ُيْسَهُم ِألَْكثـََر ِمْن فـََرٍس.8
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 ز�دة: والرباذين واهلَِجني من اخليل إذا أجازهاعنه ب» موطأ مالك بن أنس«هذا التعليق رويناه يف 
 الوايل.

 وبقول مالك يقول أبو حنيفة والثوري واإلمام الشافعي وأبو ثور.
 وقال الليث: للهجني والرباذين سهم دون سهم الفرس، وال يلحقان ابلعراب.

ر الواِدعي، وكتب هم للِربَْذْون رجل من َمهَْدان، يقال له: املنذوقال ابن املناصف: أول من أس
 للخيل والرباذين، ويف َذِلَك يقول شاعرهم: بذلك إىل عمر فأعجبه، فجرت سنة

 وِمنَّا الذي َقْد َسنَّ يف اخليل ُسنًَّة ... وكانت سواًء قبَل ذاك سهاُمها
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هجن أن »: «املراسيل«وعن مكحول فيما ذكره أبو داود يف 

 ».رب وعرب العريب، للعريب سهمان، وللهجني سهماهلجني يوم خي



ل اإلشبيلي: وروي موصوًال عن مكحول، عن ز�د بن حارثة، عن حبيب بن سلمة، عن النيب قا
 صلى هللا عليه وسلم، واملرسل أصح.

 ا نصف ُسْهمان اخليل.وعن مكحول: أول من أسهم للربذون خالد بن الوليد، قسم هل
 أيًضا عن احلسن، وبه قال أمحد بن حنبل.قَاَل ابن املناصف: وروي 

 ل: وال شيء للرباذين، وهو قول األوزاعي.قال مكحو 
قَاَل ابن حزم: للراجل وراكب البغل واحلمار واجلمل سهم واحد فقط، وهو قول مالك والشافعي 

 وأيب سليمان.
 ن؛ له سهم ولفرسه أو لسائر ما ذكر� سهم.وقال أبو حنيفة: للفارس سهما

 ل أيب موسى األشعري.وهو قو 
 هم، ولراكب البعري سهمان.وقال أمحد: للفارس ثالثة أس

 وذهب مالك وأبو حنيفة وحممد بن احلسن والشافعي ... إىل أنه ال يسهم ألكثر من فرس.
رسني، وهو قول وقال األوزاعي وأبو يوسف والثوري والليث وأمحد وإسحاق: يسهم لف

 /ب]72[
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حلسن، ومكحول، وسعيد بن اجلهم من املالكية، قال ابن أيب عاصم: وهو قول اابن وهب وابن 
 عثمان.

قَاَل القرطيب: مل يقل أحد إنه يسهم ألكثر من فرسني إال شيًئا روي عن سليمان بن موسى 
 هو شاذ.األشدق، قَاَل: يسهم ملن عنده أفراس، لكل فرس سهمان، و 
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قوا العدو فغنموا، أنه يضرب ف: إذا كان املسلمون يف سفن فلوعن مالك فيما ذكره ابن املناص
 ثور. للخيل اليت معهم يف السفن بسهمهم، وهو قول الشافعي واألوزاعي وأيب

 وقال بعض الفقهاء: القياس أنه ال يسهم هلا.
واختلف يف الفرس ميوت قبل حضور القتال، فقال الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور: ال سهم 

 ذا حضر القتال.له إال إ
وقال مالك وابن القاسم وأشهب وعبد امللك بن املاجشون: ابإلدراب يستحق الفرس اإلسهام، 

 اَل: ومن حطم فرسه أو كسر بعد اإلجياف أسهم له.وإليه ذهب ابن حبيب، قَ 
قَاَل مالك: ويسهم للرهيص من اخليل وإن مل يزل رهيًصا من حني دخل إىل حني خرج مبنزلة 



 ملريض، وقاله ابن املاجشون وأشهب وأصبغ.اإلنسان ا
 قال اللخمي: وروي عن مالك أنه ال يسهم للمريض من اخليل.

ار احلرب راجًال، وقد غنم املسلمون غنائم قبل شرائه وبعده أنه وقال األوزاعي يف رجل دخل د
ما اشتبه يسهم للفرس فما غنموا قبل الشراء للبائع، وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشرتي، ف

 من َذِلَك قسم بينهما.
 وبه قَاَل أمحد وإسحاق.

به، فمذهبه أن يوقف قَاَل ابن املنذر: وعلى هذا مذهب الشافعي رضي هللا عنه إال فيما اشت
 الذي أشكل من َذِلَك بينهما َحىتَّ يصطلحا.

حرزت الغنيمة وقال أبو حنيفة: إذا دخل أرض العدو غازً� راجًال مث ابتاع فرًسا يقاتل عليه وأ
 وهو فارس، أنه ال يضرب له إال بسهم راجل.

 اَبُب َمْن قَاَد َدابََّة َغْريِِه ِيف احلَْربِ 
 سحاق قال:ذكر فيه حديث أيب إ

قَاَل رَُجٌل ِلْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب: َأفـََرْرُمتْ َعْن َرُسوِل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم يـَْوَم ُحنَـْنيٍ؟  - 2864
، ِإنَّ َهَواِزَن َكانُوا قـَْوًما رَُماًة، َوِإ�َّ َلمَّا َلِقيَناهُ قَاَل: َلكِ  ْم نَّ َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم َملْ يَِفرَّ

َهاِم، فََأمَّا َرسُ   صلى وُل اهللَِّ َمحَْلَنا َعَلْيِهْم، فَانـَْهَزُموا فََأقْـَبَل املُْسِلُموَن َعَلى الَغَنائِِم، َواْستَـْقبَـُلوَ� اِبلسِّ
 /أ]73هللا عليه وسلم [
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ُتُه َوِإنَُّه َلَعَلى بـَْغَلِتِه البَـْيَضاِء، َوِإنَّ َأاَب ُسْفَياَن آِخٌذ ِبِلَجاِمَها، َوا ، فـََلَقْد رَأَيـْ لى هللا لنَِّيبُّ صفـََلْم يَِفرَّ

 ]2864[خ ». َعْبِد املُطَِّلبْ َأَ� النَِّيبُّ الَ َكِذْب، َأَ� اْبُن «عليه وسلم يـَُقوُل: 
 ».فنزل واستنصر«ويف موضع: 

 قال إسرائيل وزهري: نزل صلى هللا عليه وسلم عن بغلته. ويف موضع آخر:
 ويف رواية: قال للرباء رجل من قيس.

 ينه وبني مكة ثالث ليال قرب الطائف.و (ُحنَـْني) قال الواقدي: واٍد ب
لب فيه التذكري؛ ألنه اسم ماء، ورمبا أنثته العرب جعلته وقال البكري: بضعة عشر ميًال، واألغ

 هو وراء عرفات، مسي حبنني بن قانية بن مهالئيل.امسًا للبقعة، و 
خروجه صلى هللا عليه وقال الزخمشري: هو إىل َجْنِب ِذي املََجاِز، و�يت إن شاء هللا تعاىل ذكر 



 وسلم إليها يف الغزوات.
) هذا هو املعلوم من حاله وحال األوقوله: (َلِكنَّ َرُسوَل اهللَِّ  نبياء  صلى هللا عليه وسلم َملْ يَِفرَّ

، يف رغبتهم يف  صلوات هللا عليهم وسالمه؛ إلقدامهم وشجاعتهم وتيقنهم بوعد هللا جلَّ وعزَّ
أنه فر، ومن قال ذلك يف  -والعياذ ابهلل-ىل، ومل يثبت عن واحد منهم الشهادة ويف لقاء هللا تعا

ى هللا عليه وسلم كان ا صلى هللا عليه وسلم قُِتَل ومل يستتب؛ ألنه صار مبنزلة من قال: إنه صلنبين
 أسوَد أو أعجميًّا؛ إلنكاره ما علم من وصفه قطًعا وذلك ُكْفٌر.

اإلمجاُع على قتل من أضاف إليه صلى هللا عليه وسلم قال القرطيب: وُحِكَي عن بعض أصحابنا 
 : يستتاب فإن اتب وإال قتل.نقًصا أو عيًبا، وقيل

 بتأويله.قال ابن بطال: ألنه كافر إن مل يتأول ويعذر 
قال النووي: والذين فروا يومئذ إمنا فتحه عليهم من كان يف قلبه مرض من مسلمة الفتح املؤلفة 

 ونوا أسلموا، والذين خرجوا ألجل الغنيمة، وإمنا كانت هزميتهم فجأة.ومشركيها، الذين مل يك
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وركوبه صلى هللا عليه وسلم يومئذ البغلة هو النهاية يف الشجاعة والثبات، السيما يف نزوله عنها 
ني حني فر الناس، وليس معه مما يدل على شجاعته، وتقدمه يركض على البغلة إىل مجع املشرك

فا�ا عن غري اثين عشر نفًرا، وكان العباس وأبو سفيان بن احلارث آِخَذيِن بلجام البغلة يك
 اإلسراع به يف العدو.

 /ب]73روة [كانت بيضاء، أهداها له ف«واختلف يف البغلة اليت كانت حتته يومئذ؛ ففي مسلم: 
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 ».هباءكانت ش«، ويف لفظ: »بن نفاثة
، فيحتمل أن يكون ركبها يومئذ، »كان راكًبا ُدْلُدَل اليت أهداها له املقوقس«وعند ابن سعد: 

 احدة وركب األخرى كما تقم، وهللا أعلم.نزل من و 
بنصب الباء » ال كذبَ «ن يرويه: قوله: (َأَ� النَِّيبُّ الَ َكِذْب) زعم ابن التني أن أهل العلم كا

 روً�. ليخرجه عن أن يكون هو
وفيه: إثبات لنبوته صلى هللا عليه وسلم، كأنه قال: أ� ليس بكاذب فيما أقول، فيجوز عليَّ 

 اال�زام.
وانتسابه إىل جده لرؤ� كان عبد املطلب رآها دالة على نبوته، مشهورة عند العرب وعربها له 

 ».إنباء جنباء األبناء«يما ذكره ابن ظفر يف سيف بن ذي يزن، ف



 ن شهرة جده كانت أكثر من شهرة أبيه، ألنه تويف شااب يف حياة أبيه.وقيل: أل
ثريا إىل عبد املطلب ألن العادة إذا كان يف نسب أو ألنه كان صلى هللا عليه وسلم ينتسب ك

إليه، وطرح َمْن بينهما ِمَن اآلابء، اإلنسان جدٌّ أو جدُّ أٍب له شهرة، أو امسه فيه غرابة ينسب 
 م بن ثعلبة ملا وفد عليه قال: أيكم ابن عبد املطلب؟وهلذا إن ضمَّا

 ».أيها الناس أ� حممد، أ� رسول هللا«وعند ابن إسحاق: 
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وفيه: جواز االنتماء يف احلرب، وإمنا كره من ذلك ما كان على وجه االفتخار يف غري احلرب؛ ألنه 
لقد رأيتنا يوم «عن ابن عمر:  رخص يف اخليالء يف احلرب مع �يه عنها يف غريها، ويف الرتمذي

، وقال: حسن »رجلحنني وإن الفئتني موليتني وما مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال مئة 
 صحيح غريب من حديث عبد هللا بن عمر، ال عرف إال من هذا الوجه، انتهى.

 ه ابن إسحاق حني تالحق به الناس.لكن هذا كما ذكر 
 تبة ومعتب ابنا أيب هلب.وعند الزبري: ممن ثبت يومئذ ع

، وعلي، وعند ابن إسحاق: وجعفر بن أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، وأبو بكر، وعمر
، وربيعة بن -وقتل يومئذ-والفضل بن عباس، وأسامة، وقثم بن العباس، وأمين بن أم أمين 

 م أم أنس بن مالك.عبد املطلب، وعقيل بن أيب طالب فيما ذكره ابن األثري، وأم سلي احلارث بن
 قال العباس:

 نصر� رسول هللا يف احلرب تسعة ... وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا
 � القى احلمام بنفسه ... ملا مسه يف هللا ال يتوجعوعاشر 

 ويروى: سبعة واثمننا.
 /أ]74شهدت [«بسند جيد عن العباس: البن أيب عاصم » اجلهاد«ويف 
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 ».عليه وسلم يوم حنني وما معه إال أ� وأبو سفيانالنيب صلى هللا 

 فإن قيل: الفرار من الزحف كبرية، فكيف من اهلزم هنا؟
قال الطربي: اجلواب أن الفرار املتوعد عليه هو أن ينوي أن ال يعود إذا وجد قوة، وأما من حتيز 

اخًال يف الوعيد، ولقد أو كان فراره لكثرة عدد العدو، أو نوى العود إذا أمكنه فليس د إىل فئة
 ].26َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَني} [الفتح:  قال جلَّ وعزَّ يف حق هؤالء: {مثَُّ أَنـَْزَل هللا َسِكينَـَتُه َعَلى َرُسولِهِ 

 اَبُب ِإْضَماِر اخلَْيِل ِللسَّْبقِ 



 تقدم يف كتاب الصالة:وذكر فيه حديث ابن عمر امل
َساَبَق بـَْنيَ اخلَْيِل الَِّيت َملْ ُتَضمَّْر، وََكاَن َأَمُدَها ِمَن الثَِّنيَِّة  َأنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم« - 2869

 ]2869، َوَأنَّ ابَن ُعَمَر َكاَن َساَبَق هِبَا. [خ »َبِين ُزرَْيقٍ  ِإَىل َمْسِجدِ 
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أن النيب صلى هللا عليه وسلم «وعند ابن أيب عاصم من حديث عاصم بن عمر، عن �فع، عنه: 
 ».سابق بني اخليل، وجعل بينهما سبًقا وحملًال 

 ، عن ابن املبارك: وحملًال.وقال أبو موسى، عن نعيم
 ».يب صلى هللا عليه وسلم سبق بني اخليل وراهنأن الن«عبد هللا عن �فع عنه:  وعن

وذكر أن النيب صلى هللا » ابب إضمار اخليل للسبق«قال ابن بطال: إن قال قائل: كيف ترجم 
 عليه وسلم سابق بني اخليل اليت مل تضمر؟

سابق «ره؛ ألن متام احلديث: ن احلديث إىل بقيته، وأحال بسائفاجلواب: أنه إمنا أشار بطرٍف م
 ».اخليل اليت أضمرت وبني اخليل اليت مل تضمر بني

 وذلك كله موجود يف حديث واحد، [فال] حرج عليه يف تبويبه.
قال ابن املنري: إن البخاري يرتجم على الشيء من اجلهة العامة، فقد يكون اثبًتا وقد يكون 

أنه ليس بشرط؛  أي: هل هو شرط أم ال؟ فبنيََّ » ابب إضمار اخليل للسبق« قوله: منفًيا، فمعىن
 ألنه صلى هللا عليه وسلم سابق هبا مضمرة وغري مضمرة، وهذا أقعد مبقاصد البخاري.

 اَبُب َ�َقِة النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم
 ».ُأَساَمَة َعَلى الَقْصَواءِ َأْرَدَف النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم «قَاَل اْبُن ُعَمَر: 

أليب زكر� حيىي بن عبد الوهاب بن منده، من طريق » ردافاإل«هذا التعليق رويناه يف كتاب 
 عاصم بن عبد هللا، عن سامل، عن أبيه، فذكره من غري ذكر القصواء.

 قال البخاري:
 ».ِت الَقْصَواءُ َما َخَألَ «َوقَاَل اِملْسَوُر: قَاَل النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم: 

 /ب]74تقدم [هذا التعليق 
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 عنده يف كتاب الشروط. مسنًدا

 قال ابن التني: ُضِبَطْت (الَقْصَواُء) بضم القاف والقصر, وهي عند أهل اللغة بفتح القاف واملد.



ي وقال الداودي: مسيت بذلك؛ أل�ا كانت غايًة يف اجلري؛ قال: وآخر كلِّ شيء أقصاه، والذ
 األذن.عند أهل اللغة أ�ا املقطوعة 
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قال ابن قـُْرُقول: هي املقطوعة ربع األذن، وابلَقْصر خطأٌ، وهي اليت هاجر صلى هللا عليه وسلم 
 يش.عليها, ويقال هلا: العضباء، ابتاعها أبو بكر من نعم بين احلر 

 واجلدعاء: وكانت شهباء، وكان ال حيمله إذا نزل عليه الوحي غريها.
راء, والعريس, والسعدية, والبغوم, واليسرية, والر�ء, وبردة, واملروة, وتسمى أيًضا احلناء, والسم
 .واجلعدة, ومهرة, والشقراء

صلى هللا عليه  خطبنا النيب«قال: عن أيب العباس, عن أنس قال: » املعجمني«وروينا يف كتاب 
 ، فذكر حديثًا.»وسلم على �قته العضباء, وليست ابجلدعاء

 حذف يف طرف أذن الناقة والشاة، وهو أن يقطع منه شيء قليل.العضباء: »: احملكم«ويف 
 صواء ومقصوة, ومجل مقصو وأقصى.وقد قصاها َقْصًوا وَقصَّاها، و�قة ق

ومقصى ومقصوة، و�قة قصواء ومقصاة  وأنكر بعضهم أقصى، وقال اللحياين: بعري أقصى
  جتهد يف حلب وال محل.ومقصوة: مقطوعة طرف األذن، والقصية من اإلبل: الكرمية اليت ال

 وقيل: القصية من اإلبل: رذالتها، فسرها عن ثعلب.
 ة النيب صلى هللا عليه وسلم مل تكن مقطوعة األذن.وقال اجلوهري: كانت �ق
 عده اإلنسان للركوب واحلمل.والقعود من اإلبل: ما يقت

 قال األزهري عن الليث: الَقعود والَقعودة من اإلبل خاصة.
 ي: ومل أمسع قَعودة ابهلاء لغري الليث.قال األزهر 

 ة.قال األزهري: وال يكون إال للمذكر، وال يقال لألنثى قعود
قول: قعودة للقلوص، قال: وأخربين املنذري أنه قرأ خبط أيب اهليثم: ذكر الكسائي أنه مسع من ي

 وللذكر قعود.
عضهم، وكالم أكثر العرب قال األزهري: وهذا عند الكسائي من نوادر الكالم الذي مسعه من ب

 على غريه.
 ومجع الَقعود: ِقْعدان، والَقَعادين: مجع اجلمع, انتهى.

ال يكون إال  يف غري هذا املوضع أن القعود» العني«ذكر صاحب »: املوعب«بن التـَّيَّاين يف قال ا
 ذكًرا, وال يقال لألنثى قعودة.



 /أ]75ل: ما اختذه [الُقعدة والَقعودة والَقُعود من اإلب»: احملكم«ويف 
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 الراعي للركوب، واجلمع أِقْعدة وقـَُعد وقعائد.
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هو ابلفارسية: رخت لش, وبتصغريه جاء املثل: اختذوه قـُْعيد احلاجات. إذا » الصحاح«ويف 
ان إىل أن يثين، أي: امتهنوا الرحل يف حوائجهم، وهو حني يركب، وأدىن ذلك أن �يت عليه سنت

 أثىن مسي مجًال. يف السنة الثالثة، فإذا دخل
 اَبُب بـَْغَلِة النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم [البَـْيَضاء]

 قَاَلُه أََنسٌ 
 قول أنس هذا تقدم ذكره.

 قال البخاري:
َلَة لِلنَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم بـَْغلَ   ًة بـَْيَضاَء.َوقَاَل أَبُو ُمحَْيٍد: َأْهَدى َمِلُك أَيـْ

 يف اجلزية. ليق ذكره البخاري مسنًداهذا التع
 قوله: اَبُب َغْزِو املَْرَأِة ِيف الَبْحرِ 

ثـََنا أَبُو ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد ِهللا  - 2877 ثـََنا ُمَعاِويَُة ْبُن َعْمٍرو، َحدَّ ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّ َحدَّ
ْعتُ ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ا : مسَِ  ]2877أم حراٍم يف البحِر. [خ  أََنًسا يذكر حديث غزوِ  ألَْنَصاِريِّ

ذكر أبو مسعود أنه كذا يف كتاب البخاري: أبو إسحاق, عن أيب طوالة, و سقط بينهما زائدة بن 
 قدامة الثقفي.

ا فاحلديث عن أيب طوالة، ليس بينهما زائدة، ومع هذ» مسند أيب إسحاق«قَاَل اجلياين: قابلته يف 
حسني بن علي اجلعفي وغريه، وقد رواه معاوية بن عمرو عن أيب طوالة، رواه عنه حمفوظ لزائدة 

 أيًضا عن زائدة, عن أيب طوالة عبد هللا بن عبد الرمحن.
 وذكر البخاري يف: اَبُب َغْزِو النَِّساِء َوِقَتاهلِِنَّ 

َراَتِن َأرَ ُسَلْيٍم, َوِإنـَُّهمَ  َوَلَقْد رَأَْيُت َعاِئَشَة, َوُأمَّ «قال أنس:  - 2880 ى َخَدَم ُسوِقِهَما، ا َلُمَشمِّ
ُقَزاِن اْلِقَربَ   ]2880[خ ». ينـْ
 قال البخاري:

ُقَالِن الِقَرَب َعَلى ُمُتوِ�َِما، مثَُّ يْفرَِغانِِه ِيف َأفْـَواِه اْلَقْوِم. ُرُه: ينـْ  َوقَاَل َغيـْ
, وضعهما من الساقني خَدمةبن قـُْرُقول: وقد يسمى ماخلََدم: اخلالخيل، الواحدة: َخَدمة، قال ا



 ومجعه ِخَدام.
ُقَزاِن) قال: يثبان. والنقز: الوثب والقفز؛ كأنه من سرعة السري.  وقوله: (ينـْ
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ُقَالِن)  قَاَل: وضبط الشيوخ (الِقَرَب) بنصب الباء، ووجهه بعيد على الضبط املقدم، وأما مع (ينـْ
جيعله مبتدأ، كأنه قَاَل: والقرب ابء (الِقَرب)  فصحيح، وكان بعض شيوخنا يقرأ هذا احلرف بضم

 على متو�ما.
قال: والذي عندي أن يف الرواية اختالًال، وهلذا جاء البخاري بعدها ابلرواية املثبتة الصحيحة, 

 /ب]75وقد خترج رواية الشيوخ ابلنصب على عدم اخلافض, كأنه قَاَل: ينقزان ابلقرب. [
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بضم التاء، ويستقيم على هذا نصب القرب؛ أي: » انتنقز «ض األصول: وقد وجدته يف بع
 حتركان القرب بشدة عدومها هبا، فكانت القرب ترتفع وتنخفض مثل الوثب على ظهورمها.

، والزفر: محل القرب الثقال، ويقال للقربة نفسها: الزفر. »تزفران«قال اخلطايب: وأحسبه 
 رب.�ن يزفْرَن القوكذلك قيل لإلماء: الزوافر، وذلك أل

 ».كانت تزفر لنا القرب يف يوم واحد«قال: وقد روى أبو عبد هللا هذا اللفظ يف حديث عمر: 
قال ابن املنري: بوب على غزوهن وقتاهلن، وليس يف احلديث أ�ن قاتلن، فإما أن يريد أن 

وهن يدافعن عن  إعانتهن الغزاة غزو، وإما أن يريد أ�ن ما ثبنت للمداواة ولسقي اجلرحى إال
 أنفسهن، وهو الغالب، فأضاف إليهن القتال كذلك, انتهى.

� أم سليم، ما هذا اخلنجر؟ «وعند ابن إسحاق ما يوضح هذا: ملا قَاَل صلى هللا عليه وسلم: 
 ».قالت: � رسول هللا، أَبـَْعُج به بطَن من َيْدنُو مين

ذلك الوقت، وحيتمل أن  رة ذلك العمل يفقال القرطيب: وقوله (َخَدَم ُسوِقِهن) كان هذا لضرو 
 يكون قبل نزول احلجاب، انتهى.

هو قبله بغري شك, فال حاجة لالحتمال؛ ألنه إما يف صفية وإما يف زينب، وأً� ما كان فهو بعد 
أحد، قال: وقد يتمسك بظاهره من يرى أن تلك املواضع ليست بعورة من املرأة، وليس 

 بصحيح.
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هل يسهم هلا؟ فقال األوزاعي: يسهم للنساء، ألنه صلى هللا عليه وسلم أسهم املرأة:  واختلف يف
رج بن ز�د، عن جدته: هلن خبيرب، وأخذ املسلمون بذلك؛ يعين حديث أيب داود من طريق حش

 ».أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسهم لنا خبيرب كما أسهم للرجال«
 وم به حجة.قَاَل اخلطايب: سنده ضعيف ال يق

 وبقول األوزاعي يقول ابن حبيب املالكي، حكاه ابن املناصف بشرط قتاهلا.
 بيان إذا حضر القتال.قال األوزاعي: ويسهم لغري البالغ من الص

 قال مالك يف املراهق: إذا أطاق القتال يسهم له.و 
ني بقول ابن وقال الثوري والكوفيون والليث والشافعي: ال يسهم هلن, ولكن يرضخ هلن, حمتج

 ».كن النساء جيدين من الغنيمة ومل يضرب هلم بسهم«لنجدة: » صحيح مسلم«عباس يف 
غزو؟ فَقاَل: ما مسعت ذلك، وإمنا رَدَّ حيذين من املغامن يف الوملا سأل ابن وهب عن النساء هل 
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يث فيه ضعف، وعلى تقدير النيب صلى هللا عليه وسلم يف بعض غزواته نساًء خرجن معه، فاحلد
صحته حيتمل أن يكن شاابت فردهن ألجل الفتنة، ويرد على هذا خروج أم املؤمنني عائشة، أو 

 ان فيه قوة فخاف عليهن.ألن العدو ك
 وذكر الرتمذي أن بعض أهل العلم قَاَل: يسهم للذمي إذا شهد القتال مع املسلمني.

 يه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه.وروي عن الزهري: أن رسول هللا صلى هللا عل
 قال ابن املنذر: وهو قول الزهري واألوزاعي وإسحاق.

هم للذمي إذا أذن له اإلمام يف الغزو مسائل املالكية أنه يس قال ابن املناصف: ووقع يف بعض
 معه.

سوأ حاًال منه, قال: وأما اجملنون فإن كان مطبًقا مل يسهم له، وهو كالصيب يف عدم التكليف؛ بل أ
 فإن كان عنده من العقل ما ميكنه به القتال فقيل: يسهم له. والظاهر أنه ال يسهم له.

ال يرجى يف املآل، وال ينتفع به يف عمل اجلهاد تطيع شيًئا يف احلال، و وأما املريض الذي ال يس
 أبمر، فاملروي عن أصحاب مالك: أنه ال يسهم له, وذلك كاملفلوج اليابس.
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واختلفوا يف األعمى واملقعد وأقطع اليدين؛ الختالفهم: هل يتمكن له نوع من أنواع القتال،  
اول النبل، وحنو َذِلَك، ويكثرون كإدارة الرأي إن كانوا من أهله، وكقتال املقعد راكًبا، واألعمى ين



 السواد؟
 ره منع.فمن رأى ملثل َذِلَك أثًرا يف استحقاق الغنيمة أسهم هلم، ومن مل ي

 وأما الذي خيرج وبه مرض يرجى برؤه: فعند املالكية فيه خالف: هل يسهم له أو ال؟
مرض بعد القتال ففيه خالف، األكثرون يسهمون له، ومل خيتلفوا أن من  فإن مرض بعد اإلدراب

 يسهم له وإن كان مرضه بعد إحراز الغنيمة.
 واخُتلَف يف التاجر واألجري على ثالثة أقوال:

 يسهم هلما إذا شهدا القتال مع الناس, قاتال أو مل يقاتال. قيل:
 وقيل: ال يسهم هلما.

 و مل يقاتال.وقيل: ال يسهم هلما قاتال أ
 ال فال.وقيل: إن قاتال أسهم هلما, وإن مل يقات

روي عن مالك يف األجري هذه األقوال الثالثة, ومل خيتلف عنه أنه إن مل يقاتل ومل يشهد فال شيء 
 له.
قول مالك يف إحدى الروا�ت عنه: ال يسهم لألجري والتاجر إال أن يقاتال, وهو قول أيب حنيفة و 
 /ب]76[
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 د.وعن مالك: يسهم لكل حر قاتل، وهو قول أمح
 وقال احلسن بن حي: يسهم لألجري.

حضرا القتال؛ قاتال  وروي مثل َذِلَك عن ابن سريين واحلسن يف التاجر واألجري, يسهم هلما إذا
 أو مل يقاتال.

 قال ابن عبد الرب: مجهور العلماء يرون أن يسهم للتجار إذا حضروا القتال.
 ستأجر على خدمة القوم.وقال األوزاعي وإسحاق: ال يسهم للعبد وال لألجري امل

وال يعرف و (ُأمُّ َسِليٍط): بفتح السني، ابيعت سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  - 2881
 ]2881امسها, وليس يف الصحابيات من شاركها يف هِذه الكنية. [خ 
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و (ُأمَّ ُكْلُثوٍم): زوج عمر بن اخلطاب, أمها فاطمة رضي هللا عنها، أمهرها أربعني ألًفا, توفيت هي 
ب ذكره ابن املعلى األزدي يف كتاوابنها زيد بن عمر يف يوم واحد أ�م حرب زُجاجة، فيما 



؛ أل�ا ولدت قبل وفاة سيد� رسول هللا صلى هللا »االستيعاب« ، وذكرها أبو عمر يف»الرتقيص«
 عليه وسلم.

وزفر: ثالثي، أي: حيمل، وقيل الزفر: القربة اململوءة ماء. وقد سلف يف الباب قبله. وقيل: تزفر 
 ختيط.

َلى إِ َونَـ «وقول الرُّبـَيِِّع:  - 2883  ]2883[خ ». َىل املَِديَنةِ ُردُّ اجلَْرَحى والَقتـْ
ل ابن التني: كانوا يوم أحد جيعلون الرجلني والثالثة من الشهداء على دابة، وتردهنَّ النساء إىل قا

 موضع قبورهم.
 وقوله يف: اَبُب نـَْزِع السَّْهِم ِمَن الَبَدنِ 

 ]2884[خ ». ْنُه املَاءُ رُكَبِة أيب عامر، فـَنَـَزا مِ  فـَنَـَزْعُت السَّهَم من«قال أبو ُموَسى:  - 2884
 ي؛ أي: ظهر وارتفع وجرى ومل ينقطع.ابلزا

قال املهلب: فيه جواز نزع السهام من البدن وإن خشي بنزعها املوت، وكذلك الَبطُّ والَكيُّ 
َصَنع  وشبهه، جيوز للمرء فعله رجاء االنتفاع بذلك، وإن كان يف غبها خشية املوت، وليس من

 ء.لتهلكة؛ ألنه بني اخلوف والرجاَذِلَك ِمبُْلٍق نفسه ل
وقوله صلى هللا عليه وسلم: (اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلُعبيٍد أيب َعاِمٍر) دعا له ألنه علم أنه ميت من ذلك 

فلما جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسألته أن يستغفر له دعا مباء «السهم، ويف لفظ: 
ه، مث قال: اللهم عامر عبدك، حىت رأيت بياض إبطيع يديه فقال: اللهم اغفر أليب فتوضأ، مث رف

 ».اجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك أو من الناس
 ابب اِحلَراَسِة ِيف الَغْزِو ِيف َسِبيِل ِهللا عزَّ وجلَّ 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� أَبُو َبْكٍر يـَْعِين ا - 2886  /أ]،77ْبَن َعيَّاٍش [َحدَّ
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َتِعَس َعْبُد «َعْن َأِيب َحِصٍني، َعْن َأِيب َصاِلٍح، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، قَاَل: 
ْرَهِم، يَناِر، َوالدِّ  ]2886[خ ». َوالَقِطيَفِة، َواخلَِميَصِة، ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي، َوِإْن َملْ يـُْعَط َملْ يـَْرضَ  الدِّ

 قال البخاري: وَملْ يـَْرفـَْعُه ِإْسَرائِيُل، َوُحمَمَُّد ْبُن ُجَحاَدَة، َعْن َأِيب َحِصٍني.
 قَاَل اإلمساعيلي: اتبع أاب بكٍر َشريٌك وقيٌس.

 قال البخاري:
يِه، َعْن َأِيب َصاِلٍح، اَد� َعْمٌرو، قال: َأْخبَـَرَ� َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن ِديَناٍر، َعْن أَبِ وزَ  - 2887



َرَة، َعِن النَِّبيِّصلى هللا عليه وسلم:  َتَكَس، َوِإَذا ِشيَك َفَال َتِعَس عَ «َعْن َأِيب ُهَريـْ ْبُد الدِّيَناِر، َتِعَس َوانـْ
تَـَقشَ   ]2887حلديث. [خ ا» انـْ
 احلديث.» اَن ِيف اِحلَراَسةِ ُطوَىب ِلَعْبٍد آِخٍذ ِبِعَناِن فـََرِسِه، ِإْن َكاَن ِيف احلَِراَسِة كَ «وفيه: 

حبيب بن احلسن، عن حديث عمرو بن مرزوق شيخ البخاري هذا: رواه أبو نعيم األصبهاين عن 
 بن عبد هللا، فذكره.يوسف القاضي، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخرب� عبد الرمحن 

يف آخره: وملا رواه ابن عساكر من حديث ... حدثنا أبو مسلم، حدثنا عمرو بن مرزوق، قال 
رواه البخاري عن عمرو، ورواه ابن ماجه عن ابن كاسب، عن إسحاق بن إبراهيم بن سعيد 

 ، عن صفوان بن سليم، عن عبد هللا بن دينار.املدين
، عن ابن خيثمة: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد ورواه اإلمساعيلي عن أيب يعلى

 يب، فذكره.الرمحن بن عبد هللا بن دينار، حدثين أ
؛ أي: عثر فسقط لوجهه، وضبطه بكسر العني.  قال ابن التني: (التـَّْعُس): الَكبُّ

 كره بعض أهل اللغة بفتحها.قال: وذ 
: {فـَتَـْعًسا َهلُْم} [حممد:وقال ابن األنباري: التعس: الشر, قَاَل هللا ج  ] انتهى.8لَّ وعزَّ
كسر وابلفتح: شقي. وعن علي بن محزة: ابلكسر ذكر ابن التـَّيَّاين عن ُقْطرب: تَِعس وتـََعس ابل

 والفتح: هلك.
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 تعسه هللا وأتعسه: مبعىن نكسه.»: البارع«ويف 
 قال مشر: ال أعرف تعسه هللا، لكن يقال: تعس بنفسه وأتعسه هللا.»: التهذيب«ويف 

ِعل، قلت: تعس ست إذا خاطبت الرجل، فإذا صرت إىل أن تقول: فَ قَاَل: وقال الفراء: يقال: تع
 ني: تعس هو أن خيطئ حجََّته إن خاصم، وبغيَته إن طلب.بكسر العني، وقال بعض الكالبي

: التـَّْعس: أن خيرَّ على وجهه، والنكس: أن خير على رأسه.  وقال الرُّْسُتِميُّ
 ينكس يف سفال. وقَاَل الليث: التعس أال ينتعش من عثرته، وأن

 كره الزجاج.والتعس يف اللغة: االحنطاط، ذ 
 وجه كان, انتهى.هو السقوط على أي »: احملكم«ويف 

 /ب]77قوله: وقال [
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 األنباري، فيه نظر من حيث إن ابن األنباري إمنا حكاه يف كتابه عن أيب العباس أمحد بن حيىي.



وجلَّ، وإن  بطال: أي إن أعطى ماله عمل ورضي عن خالقه عزَّ  قوله: (ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي) قال ابن
له، فصحَّ هبذا أنه عبد يف طلب هذين، فوجب الدعاء عليه  مل يعط مل يرض، ويتسخط مبا قدر

 ابلتعس؛ ألنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاين وترك النعيم الباقي.
، وفسره ابلرجوع، وجعله دعاء له ال وذكر ابن قـُْرُقول أن بعضهم قال: حكي ابلشني املعجمة

 عليه.
 ابلباء، وهو خطأ قبيح.» شيب«روزي: ه: (َوِإَذا ِشيَك) أي: أصابته شوكة. وعن املقول

قال ابن قـُْرُقول: أي إذا أصابته الشوكة يف قدمه فال يقدر على إخراجها، يقال: انتقش الرجل 
 إذا سل الشوكة من قدمه ابملنقاش.

 ش.: نقشت الشوك، إذا استخرجته، وبه يسمى املنقاقال اخلطايب: يقال
َىب، قُِلَبت الياء املضموم قبلها واًوا، وقيل: هي الشجرة و (ُطوَىب): فـُْعَلى من الطيب، أصلها: طُيْـ 

 اليت يف اجلنة.
، ال وقوله: (ِإْن َكاَن ِيف احلَِراَسِة، وإْن َكاَن يف السَّاَقِة) قال ابن اجلوزي: يعين: أنه خامل الذكر

ؤذن له، زم هِذه الطريقة، كان حر�ًّ إن استأذن أال ييقصد السمو، فأي موضع اتفق له كان ممن ل
 وإن شفع أال يشفع.
 ويف حديث عائشة:
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 ]2885[خ ». لَْيَت رَُجًال ِمْن َأْصَحاِيب َصاِحلًا َحيُْرُسِين « - 2885
 قال ابن اجلوزي: إن قيل: كيف طلب احلراسة مع توكله ويقينه ابلقدر؟

 ثة أوجه:فاجلواب من ثال
هِذه األشياء ال حلاجته إليها، كما ظاهر بني درعني، ويدل على غناه أ�م كانوا ها: أنه سنَّ أحد

 إذا اشتد البأس قدموه واتقوا به العدو.
، وهذا ألن التوكل خيص »اعقلها وتوكل«الثاين: الثقة ابهلل ال تنايف العمل على األسباب، بدليل: 

 فال تناقض. عال ختص البدنالقلب، والتعرض ابألسباب أف
لثالث: وساوس النفس وحديثها ال يدفع إال مبراعاة األسباب، ومنه قول إبراهيم صلى هللا عليه ا

 أ] 78وسلك: {َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ [
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]، ومنه أن سليمان رئي حيمل طعاًما ويقول: إن النفس إذا أحرزت قوهتا 260قـَْلِيب} [البقرة: 



 اطمأنت.
، وقبل نزول: »وهللا يعصمك من الناس«َذِلَك كان قبل أن نزول:  : فيه دليل أنقال ابن بطال

َناَك اْلُمْستَـْهزِِئَني} [احلجر:  ]؛ ألنه جاء يف احلديث: أنه ملا نزلت هِذه اآلية ترك 95{ِإ�َّ َكَفيـْ
د أول قدومه االحرتاس ابلليل؛ وألن يف حديث عائشة يف بعض الروا�ت: أن َذِلَك كان عن

 .ملدينة، انتهىا
َناَك اْلُمْستَـْهزِِئَني} كان مبكة، فال يتجه ما قاله فيه، اللهم إال يف قوله:  وهللا «نزول: {ِإ�َّ َكَفيـْ

 ».يعصمك من الناس
ليس فيه ما يناقض احلراسة من الناس وال ما » وهللا يعصمك من الناس«وزعم القرطيب أن قوله: 
إظهاِر دينه ليس فيه ما مينع األمر ابلقتال [عن] نصره و   جلَّ وعزَّ مينعه، كما أن إخبار هللا

وإعداد العدد والعدة، واألخذ ابجلد واحلزم واحلذر، وسبب َذِلَك: أن هِذه أخبار عن عاقبة احلال 
ومآله، ولكن هل حتصل تلك العاقبة عن سبب معتاد أو غري سبب، ووجد� الشريعة طافحة 

وأخذ احلذر من األعداء، واإلعداد لذلك، وقد ريه ابلتحصن، عليه وسلم ولغابألمر له صلى هللا 
 عمل صلى هللا عليه وسلم بذلك، وأخذ به، فال تعارض يف ذلك.
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وعند أيب داود من حديث سهل بن احلنظلية: أ�م ساروا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يوم 
 رسول هللا.غنوي: أ� � حنني، فقال: من حيرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أيب مرثد ال

حرس ليلة يف سبيل هللا خري من ألف ليلة، يقام ليلها، ويصام «وعند ابن ماجه عن عثمان يرفعه: 
 ».�ارها

من حرس من وراء املسلمني تطوًعا ال �خذه أبجرة «وعند أمحد عن سهل بن معاذ، عن أبيه: 
 ».سلطان، مل ير النار بعينه إال حتلة القسم

 ».لنبيني والصديقني والشهداء والصاحلنيبعث مع ا«ين: وعند الطربا
وعند ابن عساكر، من حديث حيىي بن صاحل الوحاظي، حدثنا مجيع بن ثوب، حدَّثـََنا خالد بن 

ألن أحرس ثالث ليال مرابطًا من وراء بيضة املسلمني أحب إىل «معدان، عن أيب أمامة يرفعه: 
 /أ]80/ب] [78من أن تصيبين [
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 ، قال أبو القاسم: حديث حسن.»دِر ِيف َمسِجِد املَِديَنِة، َأو بَيِت املَقِدسِ لَيَلَة القَ 

 وعن قيس بن احلارث مثله.



 قَاَل احلاكم: حديث غريب من حديث عمر بن عبد العزيز عن قيس، وهو صحايب معمِّر.
 ».حرمت النار على عني سهرت يف سبيل هللا«وعند النسائي عن أيب رحيانة: 

ُحّرَِمت النَّاُر َعَلى َعٍني «من حديث ُسهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة: » اخللعيات«وروينا يف 
 ».َسهَرت ِيف َسبيِل هللا

َثَالثٌَة َال تـََرى َأْعيُـنُـُهُم النَّاَر يـَْوَم «ومن حديث هبز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده: 
 يث.احلد» ِل هللاْلِقَياَمِة: َعْنيٌ َحَرَسْت ِيف َسِبي

وعند ابن عساكر من حديث إمساعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أيب عمران األنصاري: 
 فذكره مثله.» َثَالثَُة َأْعَنيٍ َال َحتْرِقـُُهُم النَّارُ «

نَـْنيِ «وعند الرتمذي من حديث عطاء اخلراساين، عن ابن أيب رابح، عن ابن عباس:  ُحّرَِم َعَلى َعيـْ
 احلديث.» لنَّاُر؛ َوَعْنيٌ اَبَتْت َحتُْرُس ِيف َسِبيِل هللاِ َناَهلَُما اَأْن تَـ 

 من حديث أيب عبد الرمحن، عن أيب هريرة مثله.» مسند عبد بن محيد«وروينا يف 
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وعند ابن عساكر، عن الفضل بن عباس، وعن عطية، عن أيب سعيد اخلدري، ومن حديث ابن 
 عمر حنوه، وهللا أعلم.

: {َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آمَ   ].200ُنوا اْصِربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا} [آل عمران: َوقـَْوِله جلَّ وعزَّ
 قال زيد بن أسلم: اصربوا على اجلهاد، وصابروا العدو، ورابطوا اخليل عليه.

 .وعن احلسن وقتادة: اصربوا على طاعة هللا، وصابروا أعداء هللا، ورابطوا يف سبيل هللا
على املصائب، وصابروا على الصلوات  وعن احلسن أيًضا: اصربوا على طاعة هللا، وصابروا

 اخلمس.
وقال حممد بن كعب: اصربوا على دينكم، وصابروا لوعدي الذي وعدتكم عليه، ورابطوا عدوي 

 وعدوكم حىت يرتك دينه لدينكم، واتقوين فيما بيين وبينكم، لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموين.
و غري الوطن، فإن كان وطنه فليس برابط، قال ابن التني: الرابط على وجهني: املقام بثغر، وه

 قاله مالك.
 /أ]79الثاين: هو رابط اخليل، وأصله من [
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 الربط ابحلبل واملقود، ومعىن ربطها يف سبيل هللا: اختاذها هلذا.

 ].60ألنفال: واألصل فيه قوله: {َوِمْن راَِبِط اخلَْيِل} [ا



ة أن يربط هؤالء خيوهلم، وهؤالء خيوهلم يف الثغر، كل يُعد قَاَل ابن قتيبة: أصل الرابط واملرابط
 لصاحبه.

 وذكر يف: اَبُب َمْن َغَزا ِبَصِيبٍّ لِْلِخْدَمةِ 
َالًما ِمْن الَتِمْس يل غُ «َعْن أََنٍس: َأنَّ النَِّيبَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل ِألَِيب َطْلَحَة:  - 2893

بَـرَ ِغْلَماِنُكْم َخيُْدُمِين َحىتَّ َأخْ  ، َفَخَرَج ِيب أَبُو َطْلَحَة ُمْرِدِيف، َوَأَ� ُغَالٌم رَاَهْقُت احلُُلَم. »ُرَج ِإَىل َخيـْ
 ]2893[خ 

 .»أََتى ِيب أَبُو َطلَحَة فـََقاَل: أََنٌس ُغَالٌم َكيٌِّس َفلَيخُدمكَ «قال الداودي يف غري هذا احلديث: 
َرُسوَل ِهللا صلى هللا عليه وسلم َعشَر  َخَدمتُ «قال: وهذا ليس مبحفوظ؛ ألنَّ أنًسا قال: 

 ، فكان َأوَُّل ِخدمِته قبل َخيرب لستِّ ِسنَني؛ َألنَّ َخيرب َكانت ِيف َسنِة َسبٍع.»ِسِننيَ 

)1/109( 

 

أي: » ج إىل خيربالتمس غالًما من غلمانك خيدمين حىت أخر «قال: وحيتمل أن يكون قال له: 
مه حىت خيرجه، وهذا أوىل إمنا أراد أن خيدخيدمه يف املدينة غري أنس، وكان أنس متقدم اخلدمة، و 

 لتسلم األحاديث.
وحيتمل أنه ملا أخذ أنًسا مل يشرتط على أن يسافر معه، وكان أنس خيدمه من غري اشرتاط أجرة، 

وشبههما يف الصناعة واملهنة، وهو الزم له  وال بعقد، فجائز على اليتيم أن تسلمه أمه أو وصيه
 ومنعقد عليه.

مِّ َواحلََزِن) قال اخلطَّايب: احلزن على أمر قد وقع، واهلمُّ فيما يُتوقَّع وملَّا وقوله: (َأُعوُذ ِبَك ِمَن اهلَ 
 َيُكْن بَعُد.

ُمِهمٌّ، وحيتمل أن يكون  وقال القزَّاز: اهلمُّ هو الغمُّ واحلزن، تقول: أمهَّين هذا األمر وأحزنين، وهو
م إذا أذابه، والشَّيء مهموم، أي: من: مهَّه املرض: إذا أذابه وأحنله، مأخوٌذ من: همَّ الشَّح

 ُمذاٌب، فيكون تعوُّذه من املرض الذي يُنِحل جسَمه، وسيأيت طرف منه يف املغازي.
 اَبُب َمِن اْستَـَعاَن اِبلضَُّعَفاِء َوالصَّاِحلَِني ِيف احلَْربِ 

ُف النَّاِس اتـَّبَـُعوُه َأْم ُضَعَفاُؤُهْم. َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َأْخبَـَرِين أَبُو ُسْفَياَن، قَاَل ِيل قـَْيَصُر: َأْشَرا
 /ب]79[
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 هذا تقدم مسنًدا أول الكتاب.

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َطْلَحَة، َعنْ  - 2896 ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َحدَّ َطْلَحَة، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد،  َحدَّ



َهْل تـُْنَصُروَن «َمْن ُدونَُه، فـََقاَل النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل: رََأى َسْعٌد َأنَّ َلُه َفْضًال َعَلى
 ]2896[خ ». َوتـُْرزَُقوَن ِإالَّ ِبُضَعَفاِئُكمْ 

ُ َهِذِه اْألُمَّ «عند اإلمساعيلي:  َا َنَصَر اهللَّ  ».َة ِبُضَعَفائِِهْم؛ ِبَدَعَواهِتِْم، َوَصَالهِتِْم، وإْخَالِصِهمْ ِإمنَّ
َا يَنَصُر اهللَُّ َهِذِه اْألُمَّةَ إِ «ويف لفظ:   ».منَّ
 ».َظنَّ َأنَّ َلُه، َفْضًال َعَلى َمْن ُدونَُه ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم«ويف لفظ: 

 ».َوِبَصوِمِهم«وعند النَّسائي: 
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وعند عبد الرزَّاق عن مكحول: ِإنَّ َسعًدا قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: َأرَأَْيَت رَُجًال 
ِه، أََيُكوُن َنِصيُبُه َكَنِصيِب َغْريِِه؟ فَقاَل صلى هللا عليه َيُكوُن َحاِمَيَة اْلَقْوِم، َوَيْدَفُع َعْن َأْصَحابِ 

 ».اْبَن أُمِّ َسْعٍد، َوَهْل تـُْرزَُقوَن َوتـُْنَصُروَن ِإالَّ ِبُضَعَفاِئُكمْ  َثِكَلْتَك ُأمَُّك �َ «وسلم: 
من التعلُّق عبادة الضُّعفاء ودعاءهم أشدُّ إخالًصا وأكثر خضوًعا؛ خللوِّ قلوهبم قال ابن بطَّال: 

، فجعلوا مهَّهم واحًدا،  بزخرف الدنيا وزينتها، وصفاِء ضمائرهم ممَّا يقطعهم عن هللا جلَّ وعزَّ
 فزََكت أعماهلم، فأحبَّ دعاءهم.

سلم هبذا القول لسعٍد احلضَّ على قال املهلَّب: إمنا أراد سيد� رسول هللا صلى هللا عليه و 
 ب املؤمنني.التواضع، ونفي الكرب والزهو على قلو 

ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َعْمٍرو - 2897 ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّ َع َجاِبًرا، َعْن َأِيب َسِعيٍد، َعِن َحدَّ ، مسَِ
َمْن النَّاس زََماٌن يـَْغُزو ِفَئاٌم ِمَن النَّاِس، فـَيُـَقاُل: ِفيُكْم �َِْيت على «النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، قَاَل: 

 زََماٌن، فـَيُـَقاُل: ِفيُكْم َمْن َصِحَب النَِّيبَّ صلى هللا عليه وسلم؟ فـَيُـَقاُل: نـََعْم، فـَيُـْفَتُح َعَلْيِه، مثَُّ �َِْيت 
َعْم، فـَيُـْفَتُح َعَلْيِه، مثَُّ �َِْيت زََماٌن فـَيُـَقاُل: َصِحَب َمن صاحَب النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم؟ فـَيُـَقاُل: نَـ 

[خ ». ْم َمْن َصِحَب من َصاَحَب َأْصَحاِب النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم؟ فـَيُـَقاُل: نـََعْم، فـَيُـْفَتحُ ِفيكُ 
2897[ 

 /ب]81قال ابن بطَّال: [
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ُر الُقُروِن َقرِين، مثَُّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهم، مثَُّ الَِّذيَن َخيْـ «يشهد هلذا احلديث قوله صلى هللا عليه وسلم: 
 ».ُلونـَُهميَـ 

 وفيه معجزة لسيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وفضيلة ألصحابه واتبعيهم.
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و (الِفَئام): بفاء مكسورة ومهزة، ويقال: فيام بياء خمفَّفة، ولغة أخرى بفتح الفاء، ذكره ابن 
 ُعديس.

 ة من النَّاس.العامَّة تقول: فيام، وهي اجلماع»: التهذيب«والذي يف 
وهو ردٌّ لقول مجاعة من ». َهْل ِفيُكْم َمْن رََأى َرُسوَل ِهللا صلى هللا عليه وسلم«ويف لفظ: 

تصوِّفة القائلني إنَّ سيِّد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يره أحد يف صورته. ذكره امل
 السَّمعاين.

 يـَُقاُل: ُفَالٌن َشِهيدٌ اَبُب َال 
اهللَُّ َأْعَلُم ِمبَْن ُجيَاِهُد ِيف َسِبيِلِه، اهللَُّ َأْعَلُم ِمبَْن «ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: قال أبو هريرة ع

 ».ْكَلُم ِيف َسِبيِلهِ يُ 
 هذا التَّعليق تقدَّم مسنًدا.

َوِيف  عليه وسلم التَـَقى ُهَو َواملُْشرُِكوَن، وذكر حديَث َسْهٍل: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا - 2898
اتـَّبَـَعَها َيْضرِبـَُها  َأْصَحاِب َرُسوِل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم رَُجٌل، َال َيدَُع َهلُْم َشاذًَّة َوَال فَاذًَّة ِإالَّ 

فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه  ِبَسْيِفِه، فـََقال رجل: َما َأْجَزَأ ِمنَّا اليَـْوَم َأَحٌد َكَما َأْجَزَأ ُفَالٌن،
 ]2898[خ ». َأَما ِإنَُّه ِمْن َأْهِل النَّارِ «سلم: و 

ْصَل َسْيِفِه اِبألَْرِض، َوُذاَببَُه بـَْنيَ َثْديـَْيِه، مثَُّ َحتَاَمَل وفيه: قَاَل: َفُجرَِح فَاْستَـْعَجَل املَْوَت، فـََوَضَع نَ 
 َعَلى َسْيِفِه، فـََقَتَل نـَْفَسُه.

ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل بَعَمِل َأْهِل اجلَنَِّة، ِفيَما «عليه وسلم ِعْنَد َذِلَك: وفيه: فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا 
ُهَو ِمْن َو ِمْن َأْهِل النَّاِر، َوِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل بَعَمِل َأْهِل النَّاِر، ِفيَما يـَْبُدو ِللنَّاِس، وَ يـَْبُدو ِللنَّاِس، َوهُ 

 ».َأْهِل اجلَنَّةِ 
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وقال ابن اجلوزي: كانت يوم أحد، قال: واسم الرجل قزمان، وهو معدود يف املنافقني، وكان 
ن أول من رُمي بسهم، مث  ء وقـُْلن له: ما أنت إال امرأة، فخرج فكاختلَّف يوم أحد فعريه النسا

 /أ]82كسر جفن سيفه، فنادى: � �س قاتلوا على األحساب، فلما جرح مر به قتادة [
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بن [النعمان] فقال: هنيًئا لك الشهادة، فقال: إين وهللا ما قاتلت على دين، ما قاتلت إال على 
إنَّ هللا ليؤيِّد هذا الدِّين ابلرَّجل « فسه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:احلِفاظ، مث قتل ن



 ».الفاجر
إنَّ الرَّجل ليعمل العمر الطويل بعمل أهل اجلنة مث خيتم له «قال القرطيب يف حديث أيب هريرة: 

وَُّل على وهو غري حديث سهل؛ ألنَّ ذاك مل يكن خملًصا، وهذا يُتأ»: بعمل أهل النار فيدخلها
ماله قائًما على شروطها، لكن سبقت عليه سابقة القدر الذي ال بُعٍد على من كان خملًصا يف أع

 حميص عنه، فُبدِّل به عند خامتته.
ني وذال معجمتني.  و (الَشاذًَّة) ابلشِّ

مٌة و (الفاذَّة): بذاٍل كذلك، وهي املنفردة، وأنَّث الكلمتني على وجه املبالغة، كما قالوا: عالَّ 
 ونسَّابٌة.

ال يدع هلم شاذًَّة وال فاذًَّة، إذا كان شجاًعا ال يلقاه أحد. وقيل: أنَّث  وعن ابن األعرايب: فالنٌ 
ا مبعىن النَّسمة.  شاذَّة أل�َّ

وقال اخلطايب: الشَّاذة هي اليت كانت يف القوم مث شذَّت منهم، والفاذَّة من مل ختتلط معهم أصًال، 
 بقى شيء إال أتى عليه.فوصفه أبنَّه ال ي

 لشَّاذة والفاذَّة ما َصُغر وَكُرب.وقال الدَّاودي: ا
 و (َأْجَزَأ): جبيم وزاي ومهزة؛ يعين: ما أغىن وال كفى.

أجزأين الشيء كفاين، وجزأ عين »: الصَّحاح«قال القرطيب: كذا صحَّت روايتنا فيه رابعًيا. ويف 
 هذا األمر؛ أي: قضى.
يقال: فالن شهيد، مث أدخل هذا  احلديث ضد ما ترجم له البخاري، أبنَّه القال املهلب: يف هذا 

ا فيه ضدها. انتهى.  احلديث، وليس فيه من معىن الشهادة شيء، وإمنَّ
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كأن املعىن الذي ترجم به هو قوله: (َما َأْجَزَأ َأَحٌد َكَما َأْجَزَأ ُفَالٌن) فمدحوا جزاءه وغناه، ففهم 
 نفوسهم، فأوحى هللا جلَّ وعزَّ بعقىب ذلك ومآل  عليه وسلم أ�م قضوا له ابجلنة يفالنبيصلى هللا

 أمره لئال يشهدوا ألحد شهادة قاطعة عند هللا تعاىل.
 وكذا ما رواه أبو هريرة املذكور أوًال ... كتاب اجلهاد ...

 ابب التَّحريِض َعَلى الرَّْميِ 
 /ب]81وَقوِل [
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ٍة َوِمْن ِرابِط اْخلَْيِل} [األنفال:وجلَّ: {َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اسْ ِهللا عزَّ   ]60َتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ



خرَّج مسلم يف صحيحه عن ُعقبة بن عامر قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
ٍة} َأَال ِإنَّ «{وهو على املنرب:  َة الرَّمَي، َأَال ِإنَّ  َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ الُقوَّة الرَّمَي، َأَال الُقوَّ

 ».ِإنَّ الُقوَّة الرَّميَ 
 ».َقد َعَصى«، أو: »َمن َعِلم الرَّمَي مثَُّ تـَرََكه فـََليَس منَّا«ويف لفظ: 

ِمي َصانَِعُه َحيَْتِسُب ِبِه، والرَّاِإنَّ اهللََّ يُْدِخُل اِبلسَّْهِم اْلَواِحِد َثالَثََة نـََفٍر ِيف اْجلَنََّة: «وعند أيب داود: 
َالٌث: أَتِْديُب ِبه، َوُمْنِبَلُه، فاْرُموا َوارَْكُبوا، َوَأْن تـَْرُموا َأَحبُّ ِإَىلَّ ِمْن َأْن تـَرَْكُبوا، لَْيَس ِمَن اللَّْهِو ِإالَّ ثَ 

َما َعِلَمُه رَْغَبًة َعْنُه فَِإنـََّها  ِه، َوَمْن تـََرَك الرَّْمَي بـَْعدَ الرَُّجِل فـََرَسُه، َوُمَالَعبَـُتُه َأْهَلُه، َورَْمُيُه ِبَقْوِسِه َونـَْبلِ 
 ».َكَفَرَها«َأْو قَاَل: ». نِْعَمٌة تـَرََكَها

مذي من طريق منقطعة:  َأَال ِإنَّ َهللا َسيَـْفَتُح َعَليُكُم اَألرَض، َوَسُتْكفوَن املُْؤنََة، َفَال «وعند الرتِّ
 ».ْن يـَْلُهَو أبَِْسُهِمهِ يـَْعِجَزنَّ َأَحدُُكم أَ 
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ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن الَغِسيِل، َعْن َمحَْزَة ْبِن َأِيب ُأَسْيٍد، َعْن أَبِيِه،  - 2900 ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّ َحدَّ
ِإَذا َأْكثـَُبوُكْم «فُّوا لََنا:  صلى هللا عليه وسلم يـَْوَم َبْدٍر، ِحَني َصَفَفَنا ِلُقَرْيٍش َوصَ قَاَل: قَاَل النَِّيبُّ 
 ]2900[خ ». فـََعَلْيُكْم اِبلنـَّْبلِ 

ورواه يف املغازي عن عبد هللا بن حممد اجلُعفي، عن أيب أمحد الزبريي، عن ابن الغسيل، عن محزة 
 سيد، عن أبيهما.والزبري بن املنذر بن أيب أ

باس بن سهل بن سعد من رواية وخالف ذلك أبو نعيم احلافظ فأدخل بني محزة وابن الغسيل ع
هللا بن أمحد، عن أبيه، عن أيب أمحد الزبريي،  الزبريي، قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، عن عبد

 عن عبد الرمحن بن الغسيل، عن عباس بن سهل بن سعد، عن محزة، عن أبيه.
اس بن سهل الطرباين من طريق حيىي احلماين وأيب نعيم الدكيين، عن ابن الغسيل، عن عب ورواه

 ومحزة بن أيب أسيد.
خمالفة اثنية فقال: حدثنا حممد بن أمحد، عن إبراهيم وخالف البخاريَّ أيًضا أبو نعيم األصبهاين 

ي، عن ابن الغسيل، بن عدي، عن ابن ... عن حممد بن عبد الرحيم، عن، حدثنا أبو أمحد الزبري 
 /أ]83ري، وكأنَّه الصواب لقوله: عن [عن محزة، واملنذر بن أيب أسيد، فذكره من غري ذكر الزب
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 أبيهما وهللا أعلم.

 ر البخاري حديث ابِن األكوع:وذك



َبِين ِإْمسَاِعيَل، فَِإنَّ  اْرُموا«َمرَّ النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم َعَلى نـََفٍر ِمْن َأْسَلَم، فـََقاَل:  - 2899
َما َلُكْم الَ «اَل: قَاَل: فََأْمَسَك َأَحُد الَفرِيَقْنيِ أِبَْيِديِهْم، فـَقَ » ِين ُفَالنٍ َأاَبُكْم َكاَن رَاِمًيا، َوَأَ� َمَع بَ 

 ]2899[خ ». مْ اْرُموا وَأَ� َمَعُكْم ُكلِّكُ «، قَاُلوا: َكْيَف نـَْرِمي َوأَْنَت َمَعُهْم؟ قَاَل: »تـَْرُموَن؟
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لي بن شجاع اهلامشي يف شهور سنة مخس قرأت على املُسِند اتج الدين أمحد بن حممد بن ع
، أخرب� أبو نعيم، أخرب� ن َرواج، أخرب� احلافظ الثغري، أخرب� أبو الفتح البيودرجاينعشرة عن اب

أتليفه، أخرب� علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا » الرَّمي«ابن فطري جبميع كتاب 
، عن أيب العالية، عن ابن عباس، َأنَّ النَّيبَّ سفيان الثوري، عن األعمش، عن داود بن حصني

 ».ًيا َبِين ِإمسَاِعيَل فَِإنَّ َأاَبُكم َكاَن رَاِمًيارَم«صلى هللا عليه وسلم مرَّ بِنَـَفٍر يَرُموَن فـََقاَل: 
عن أيب هريرة: خرج النَّيبُّ صلى هللا عليه وسلم وَأْسَلُم يرمون فقال: » صحيح ابن حبان«ويف 

ِقسيَّهم،  فَأمَسَك القومُ » ا َبِين ِإمسَاِعيَل، فَِإنَّ َأاَبُكم َكاَن رَاِمًيا، َوارُموا َوَأَ� َمَع ابِن األدرعِاْرُمو «
 انتهى.». ِارُموا َوَأَ� َمَعُكم ُكلُِّكم«وقَالوا: َمن كنَت َمعُه َغَلَب، قال: 

 ابن األدرع: امسه ِحمجن، ذكره ابن عبد الرب.
ا ذكره ابن سعد من طريق ابن هليعة، عن عبد الرمحن بن ز�د بن أنعم، وحديث سلمة يشهد مل

العرب من ولد إمساعيل بن إبراهيم صلى هللا «قول: أخربين بكر بن سوادة، مسع علي بن رابح ي
 ».عليه وسلم

 وذكره ابن هشام أيًضا عن بعض أهل اليمن. يعين: النَّسَّابني.
زامي، حدَّثين عبد العزيز بن عمران، عن معاوية بن صاحل ويف كتاب الزبري: حدَّثين إبراهيم احل

العرب كلُّها بنو إمساعيل «عليه وسلم:  احلمريي، عن ثور، عن مكحول: قال رسول هللا صلى هللا
 ».إال أربع قبائل: السلف، واألوزاع، وحضرموت، وثقيف

عن معاوية، أخربين أتليفه، من حديث عبد العزيز بن عمران، » الفصوص«ورواه صاعد يف كتاب 
 فذكره. -وله صحبة -مكحول، عن مالك بن خيامر 

 بن نبت، وهو اثبت بن إمساعيل. قال أبو عمر: قالوا: قحطان بن تيمن بن مهيسع
 وقيل: قحطان بن مين بن مهيسع بن اثبت.

وقيل: قحطان بن مهيسع بن أصياف بن مهيسع بن أصياف بن مهيسع بن أصياف بن هود بن 
 /ب]83لثيان [شروان بن ا

)1/116( 



 

 %163ص  4%ج 
بن العامل بن مهران بن حيىي بن يقظان بن شاوت، وهو اثبت بن تيمن بن النبت بن إمساعيل 

 عليه السالم.
وُل املنذر بن حرام جد حسان بن اثبت حيث قال: ويشهد ملن جعل قحطان من ولد إمساعيل ق

 يقول:
 الِغْطرِيف جمًدا مؤثَّال ورثنا من البهلول عمرو بن عامر ... وحارثة

 مآثر من نبت بن نبت بن مالك ... ونبت بن إمساعيل ما إن حتوَّال
 وقوله: (يـَْنِضُلوَن) بضاد معجمة؛ أي: يرتامون.

 و (النَِّضال): الرَّمُي مع األقران.
َ◌ وف عليها، يه: أنَّ اجلد وإن عال يسمى أاًب، وأن للسلطان أن �مر رجاله بتعليم الفروسيَّة وحيضَّ

 وأنَّ الرجل يتبع خالل أبيه، قال:
 لسنا وإن كثرت أوائلنا يوًما على األحساب نتكل

 نبين كما كانت أوائلنا تبين ونفعل مثل ما فعلوا
، مكان: »حني أسففنا«اخلطَّايب: ويف بعض النسخ املسموعة وقوله: (ِحَني َصَفَفَنا ِلُقَرْيٍش) قال 

عناه: القرب منهم والتَّديلِّ عليهم، كأنَّ مكا�م الذي كانوا فيه أهبط (َصَفَفَنا)، فإن كان حمفوظًا فم
ومنه قوهلم: أسف الطائر يف طريانه: إذا احنطَّ إىل أن يقارب وجه األرض، مث  من مصافِّ هؤالء،

 يطري صاعًدا.
إذا  »: «بنيالغري«وقوله: (َأْكثـَُبوُكْم) بثاء مثلَّثة وابٍء موحَّدة، أي: دنوا منكم وقاربوكم، ويف 

 فلعلهما لغتان.رواه أبو العباس ابن محويه صاحب مشر إبسناد له، قال أبو العباس: » كثـَُبوُكمْ 
ي يف اجلمع مل خيطئ ففيه وقال الداودي: معىن (َأْكثـَُبوُكْم): كثروا عليكم، وذلك أنَّ النبل إذا رم

 ردع هلم.
لدُّروع، والسُّيوف، وسائر آالت احلروب، قال القرطيب: والقوة التَّقوي إبعداد حيتاج إليه، من ا

ها على ما هو شاهد فسَّرها به، وخصَّها ابلذكر، إال أنَّه ملا كان الرمُي أنكاها يف العدو وأنفع
 وأكَّدها ثالاًث.
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وقد وردت أحاديث يف فضل الرمي، والتحريض عليه، ذكر� منها مجلة يف كتابنا يف الرمي، فمنها 
َوَمن رََمى ِبَسهٍم ِيف َسِبيِل ِهللا فـَُهَو لَُه «يعين عمرو بن عبسة:  -مذي عن أيب جنيح ما رواه الرتِّ 

 وقال: حسن صحيح.» رَّرٍ َعدُل حمَُ 
 ]:/أ84وعند النَّسائي عن كعب بن مرة [
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 ».ِعتِق رَقـََبةٍ َمن رََمى ِبَسهٍم ِيف َسِبيِل ِهللا فـَبَـَلَغ الَعُدوَّ َأو َمل يَبُلغ َكاَن َلُه كَ «

فقال عبد الرمحن بن النحام: ». َمن رََمى فـَبَـَلَغ الَعُدوَّ ِبَسهٍم رََفَع ُهللا ِبِه َدرََجَتهُ «وعند ابن حبان: 
 ».َأَما ِإنـََّها لَيَست ِبَعتَـَبِة ُأمَِّك، َما َبَني الدَّرََجَتِني ِمَئُة َعامٍ «ل: � رسول هللا، ما الدَّرجة؟ قا

يعين ابن أيب احلسناء فيما  -من حديث الرَّبيع بن َصبيح، عن احلسن » خللعيَّاتا«وروينا يف 
: الرَّاِمي ِبه، يُدِخُل هللاُ اِبلسَّهِم اجلَنَّة َثَالثَةً «، عن أنس: -واب ذكره اخلطيب وقال هو الصَّ 

 ».َوَصانَِعُه، َواملُحَتِسَب ِبه
َذ َقوًسا َعَربِيًَّة َوَجفِ «ويف لفظ:   ».نـََفى ُهللا َعنُه الَفقرَ  -يعين: ِكَنانـََته -ريََها َمن اختَّ
 ».َأربَِعَني َسَنةً «ويف لفظ: 

حلُرباين، عن : حدثنا األشعث بن سعيد، حدثنا عبد هللا بن بشر، عن أيب راشد اوعند أيب داود
 نظر إىل ، مث»اْرِم هِبَا«علي: رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجًال يرمي بقوس فارسيَّة فقال: 

 ».م ِيف الِبَالِد َويـَُؤيِّدُُكم ِيف النَّصرِ َعَليُكم هِبَِذِه َوَأمثَاِهلَا، فَِإنَّ هِبَِذِه ُميَكُِّن ُهللا َلكُ «قوس عربيَّة فقال: 
ين من حديث أيب عبيدة، عن أبيه عبد هللا، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم وعند الطَّربا

قِع، َفَمن بـََلَغ ِبَسهٍم فَِإنَّه َدرََجُتُه ِيف اجلَنَّةِ قَاتُِلوا أَ «الطائف:   ».هَل الصِّ
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ذكر البيهقي عن أيب عبد الرمحن ابن عائشة أنَّه قال: أهل العلم إمنا �ى عن القوس الفارسية 
 هبا.ع وترها كانت له عًصا ينتفع أل�ا إذا انقطع وترها مل ينتفع هبا صاحبها، والعربية إذا انقط

 ] تقدَّم يف الصالة.2901احلبشة يف املسجد [ وحديث أيب هريرة يف لعب
 وقوله هنا يف بعض نسخ البخاري:

: يف املسجد. [خ  - 2901  ]2901زاد عبد الرزاق: ثنا معمر، عن الزُّهريِّ
، حدثنا األوزاعي، عن رواه اإلمساعيلي عن القاسم، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا الوليد

 ».صحيح مسلم« فقال: يف املسجد. وكذا هو يف الزهري
 األحاديث بعده تقدم ذكرها.



 اَبُب َما َجاَء ِيف ِحْلَيِة السُُّيوفِ 
ْعُت ُسَلْيَماَن ْبَن حَ  - 2909 ، َأْخبَـَرَ� اَألْوزَاِعيُّ، مسَِ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد، أَبَنا َعْبُد اهللَِّ ِبيٍب، َحدَّ

ْعُت َأاَب ُأمَ  َا  َلَقْد فـَتَ «اَمَة، يـَُقوُل: مسَِ َح الُفُتوَح قـَْوٌم، َما َكاَنْت ِحْلَيُة ُسُيوِفِهُم الذََّهَب َوالَ الِفضََّة، ِإمنَّ
 /ب]84َكاَنْت [
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 ]2909[خ ». ِحْليَـتُـُهم الَعَالِيبَّ َواآلُنَك َواحلَِديدَ 
ف امة حبمص فبصَر برجل عليه سيعلى أيب أم -يعين سليمان  - وعند اإلمساعيلي: أنَّه دخل

ُحملًّى، فغضب غضًبا شديًدا، وقال: ألَنتم أخبل من أهل اجلاهليَّة، إنَّ هللا يرزق الرَّجل منكم 
 الدِّرهم ينفقه يف سبيل هللا بسبعمئة، مثَّ إنَّكم متسكون!.

 يت ليست مبدبوغة.َعالِيب): اجللود اخلام الَّ وملا رواه أبو نعيم قال يف آخره: قال األوزاعي: (ال
 احلديث.». دخلنا على أيب أمامة فرأى يف سيوفنا شيًئا من حلية فضَّة، فغضب«اجه: وعند ابن م

أليب املعايل: العلباُء العَصبة الصَّفراء يف عنق البعري، ومها علباوان، بينهما مْنِبت » املنتهى«ويف 
ا مهزة ملحقة، وإنالُعْرف، وإن شئت قلت: علباء يت يف محراء، شئت شبهتها ابلتَّأنيث الَّ  ان؛ أل�َّ

 أو ابألصليَّة الَّيت يف كساء، واجلمع: الَعالِيب.
 والِعالَىب أيًضا: جنٌس من الرَّصاص.
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َا َكاَنت ِحلَيُة ُسُيوفهم الَعالِيب واآلُنك«ويف احلديث:  م كانوا » ِإمنَّ ا يريد مجع علباء؛ أل�َّ فإمنَّ
 صاص.ِعالِيب، واآلنك: ضرب من الر يشدُّون سيوفهم ابل

عن الفرَّاء: رمبا أنث العلباء، ذهبوا به إىل العصبيَّة وهو قليل، وقال أبو حامت » املوعب«ويف 
 سألت بعض الفصحاء عن أتنيث العلباء فأنكره.

 هو مذكٌَّر ال غري.»: فوائد اللحياين«ويف 
، إمنَّا املراد رَّصاص. قال: هذا ليس مبعروفوملَّا ذكر القزَّاز قول من قال: الِعاليب ضرب من ال

 شدُّها ابلِعالب وهو العصب.
 هو الرَّصاص أو جنٌس منه.»: الصَّحاح«ويف 
 كانت العرب تشدٌّ ابلِعالِيبِّ الرطبِة أجفان سيوفها فيجفَّ عليها.»: التهذيب«ويف 

العرب أن يكون واحد  و (اآلُنك): الرَّصاص، وهو واحد وال مجع له، وقيل: هو من شاذِّ كالم
 عل.زنته أف



 هو األسرب، يعين: القصدير.»: الواعي«وقال يف 
 جعله بعضهم اخلالص منه، وقيل: اآلنك اسم جنس والقطعة منه آُنكة.»: املغيث«زاد يف 

 قيل: وحيتمل أن يكون اآلُنك فاعًال وليس أبفعل، ويكون أيًضا شاذًّا.
 وذكر الكراع أنَّه الرَّصاص الَقْلعي.

 آنك، وهو اخلالص. قال: هذا رصاص» اجململ«ويف 
 وذكر البخاري يف: اَبِب َمن َعلََّق َسيَفُه اِبلشََّجِر ِيف السََّفِر ِعنَد الَقائَِلةِ 

 حديث َجاِبٍر يف غزٍو هلم:
ُهُم [ - 2910  /أ]85فـََلمَّا قـََفَل َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم َأْدرََكتـْ
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َضاِه فـَنَـَزَل، َوتـََفرََّق النَّاُس، فـَنَـَزَل صلى هللا عليه وسلم َحتَْت َمسَُرٍة وَعلََّق هِبَا َلُة ِيف َواٍد َكِثِري العِ الَقائِ 
َفُه. َوِمنَْنا نـَْوَمًة، فَِإَذا َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم َيْدُعوَ�، َوِإَذا ِعْنَدُه َأْعَراِيبٌّ، فـََقاَل:   ِإنَّ «َسيـْ

؟ فـَُقْلُت: هللاُ َهَذا اْختَـَرَط َسْيِفي وَ  َقْظُت َوُهَو ِيف َيِدِه َصْلًتا، فـََقاَل: َمْن َميْنَـُعَك ِمينِّ » َأَ� َ�ئٌِم، فَاْستَـيـْ
 ]2910َثَالاًث، َفَشاَم السَّيَف، َوَجَلَس َوَمل يـَُعاِقْبُه. [خ 
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رسلوا ادوا أن يقتلوا النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم فأويف لفظ: كان قتادة يذكر أنَّ قوًما من العرب أر 
 ] اآلية.11َلْيُكْم} [املائدة:هذا األعرايب، ويتلو: {اذُْكُروا نِْعَمَة اهللَِّ عَ 

 قَاَل الُبَخاِريُّ:
. [خ قَاَل ُمَسدٌَّد، َعْن َأِيب َعَوانََة، َعْن َأِيب ِبْشٍر: اْسُم الرَُّجِل َغْوَرُث ْبُن احلَاِرثِ  - 4136
4136[ 

وعند ابن أيب شيبة: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا محاد بن سلمة، عن حممد بن عمرو، عن أيب 
ن أيب هريرة قال: كنَّا إذا نزلنا طلبنا للنَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم أعظم شجرة وأظلها، سلمة، ع

، »هللا«قال:  قال: فنزلنا حتت مسرة، فجاء رجل وأخذ سيفه وقال: � حممد من يعصمك مين؟
: {َواهللَُّ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس} [املائدة:   ].67فأنزل هللا جلَّ وعزَّ

أحًدا مل حيرسه، خبالف ما كان عليه يف أوَّل أمره، فإنَّه كان ُحيرس حىت نزل: {َواهللَُّ  فيه داللة أنَّ 
 يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس}.

ن النَّضر، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس: كان النَّيبُّ وروينا عن الواحدي من حديث اِحلمَّاين، ع
ين هاشم حيرسونه، فلمَّا نزل عليه: ُحيرس، وكان عمه أبو طالب يرسل معه كل يوم رجاًال من ب



 ».َ� َعمَّاه، ِإنَّ َهللا َعَصَمِين ِمن اِجلنِّ َواِإلنسِ «{َواهللَُّ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس} قال: 
فجاء سعد » َأَال رَُجٌل َصاِلٌح َحيُرُسِين؟«سهر النَُّيب ذات ليلة فقال: قال: وقالت عائشة: 

 عليه وسلم حىت مسعُت غطيطه، [فنزل] هِذه اآلية، كأنَّه أخرج وحذيفة، فنام النَّيبُّ صلى هللا
 ».انَصرُِفوا فـََقد َعَصَمِين ُهللا جلَّ وعزَّ «رأسه من قبة أدم وقال: 

ف من يد األعرايب، فأخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يده وعند البيهقي: فسقط السَّي
؟«وقال:  قال: ال، ولكن أعاهدك على » فُتْسِلُم؟«آخٍذ. قال: قال: كن خري » َمن َمينَـُعَك ِمينِّ

أن ال أقاتلك، وال أكون مع قوٍم يقاتلونك، فخلَّى سبيله، فأتى أصحابَه فقال: جئتكم من عند 
 خري النَّاس.
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 وعند اإلمساعيلي: قبل ُأحٍد.
وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان يف غزوته صلى هللا عليه وسلم إىل غطفان لِِثنيت عشرة مضت من 

ن ذلك [يف] ذات الّرِقاع، وهي غزوُة ذي أمر، ومسَّاها صفر، وقيل: يف ربيع األوَّل، وقيل: كا
 /ب]85الواقدي [

 %167ص  4%ج 
أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم نزع ثوبيه ونشرمها على شجرٍة ليجفَّا من غزوة إميان سنة اثنتني، و 

: قد -وكان سيدهم وكان شجاًعا -ل الكفَّار لُدعثور مطر كان أصابه، واضطجع حتتها، فقا
نفرد حممد فعليك به، فأقبل ومعه صارم حىت قام على رأسه، فقال: من مينعك مين؟ فقال صلى ا

، فدفع جربيل يف صدره، فوقع السَّيف من يده، فأخذه النَّيب صلى هللا »هللا«هللا عليه وسلم: 
؟ َمن َمينَـُعَك أَنتَ «عليه وسلم وقال:  ، »ِلَشأِنكَ  ُقم فَاذَهب«قال: ال أحد. فقال: » الَيوَم ِمينِّ

. فقال صلى هللا عليه وسلم:   َمث أسلم بعُد. ،»َأَ� َأَحقُّ ِبَذِلَك ِمنكَ «فلمَّا وىلَّ قال: أنت خٌري مينِّ
 م.ويف لفظ: وأ� أشهد أن ال إله إال هللا، وأنَّك رسول هللا، مثَّ أتى قومه فدعاهم إىل اإلسال

لتَّصغري، وذكر عياض أنَّه مضبوط عند بعض ومسَّاه اخلطيب: غورث، وعند اخلطَّايب: ُغويرث اب
هو فوعل، من الغرث، وهو  رواة البخاري بعني مهملة، قال: وصوابه ابملعجمة، وقال اجليَّاين:

 اجلوع.
ة، يعين: وجًعا يف صلبه، فبدر وعند اخلطَّايب: ملا همَّ بقتل النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم أخذته الزُّخل

 السَّيف من يده.
ا احلاكم يف غزوة خيرب من حديث إبراهيم بن إمساعيل وجممع، عن الزُّهري عن سنان بن وذكره



هذا أشبه؛ ألنَّ بعض النَّاس ذكر أنَّ قوله: {َواهللَُّ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس}   أيب سنان عن جابر، ولعلَّ 
 بصفية، أو ليلة البناء. -لناس بلغة ا -كان بعد بنائه 
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قوله: (َوالسَّيُف ُمصَلٌت ِيف َيِدِه) قال القرطيب: روي برفع (ُمصَلٌت) ونصبه، فمن رفعه جعل خرب 
صب جعل اخلرب يف اجملرور ونصب (َصلًتا) سَّيف يف يَِدِه) متعلٌِّق به، ومن ناملبتدأ الذي هو (ال

ا تكسر يف لغة. وقال ابن  على احلال، أي مصلًتا. واملشهور فتح الم صلت، وذكر القتيب أ�َّ
ُعَديس: ضربه ابلسيف َصلتا وُصلتا ابلفتح والضم؛ أي: جمرًَّدا. يقال: سيف صلت، و منصلت، 

 د ماض.وإصليت: متجرِّ 
 قال املربِّد: هو من األضداد، سله وأغمده. وقوله: (َشاَمه): أي: أغمده،

 وفيه جواز نوم املسافر إذا أمن.
، فلم يُبال صلى هللا  ) استفهام مشرَّب ابلنَّفي، كأنَّه قال: ال مانع لك مينِّ وقوله: (َمن َمينَـُعَك ِمينِّ

 /أ]86[عليه وسلم بقوله، وال حترَّج عليه ثقة ابهلل، 
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فلمَّا شاهد الرَّجُل تلك القوة اليت فارق هبا عادة النَّاس يف مثل تلك احلالة حتقَّق وتوكًُّال عليه، 
صدَقه وعلَم أنَّه ال يصل إليه بضرر، وهذا من أعظم اخلوارق للعادة؛ فإنَّه عدوٌّ متمكِّن بيده 

، وال حصل له َرْوٌع، سيف مشهور، وموت حاضر، وال تغيـََّر له صلى هللا ع وال ليه وسلم حالٌّ
 جزع، وهذا من أعظم الكرامات، مع اقرتان التحدي يكون من أوضح املعجزات.

ويف تبويب البخاري هذا الباب يف املغازي إشعار أبنَّ اجملاهد له حالتان؛ حالة أمن وحالة خوف، 
 واآلمن ينام ويضع سالحه، واخلائف يكون مستوفًزا.

 ن أيب وقاص:وقوله لسعد ب
 ]2905[خ ». ِيب َوأُمِّياْرِم ِفَداَك أَ « - 2905

ْعُتُه يـَُفدِّي رَُجًال بـَْعَد َسْعدٍ «وقال عليٌّ:   ».َما مسَِ
ِفَداَك َأِيب «خيدش فيه ما عند الشيخني عن الزُّبري أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له: 

 رض.سمعه، أو أنه نسي بعدما مسعه فال تعا، ولكن ُحيمل على أنَّ عليَّا مل ي»َوُأمِّي
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قال النووي: وقد مجعهما لغريمها أيًضا، وهو ظاهر يف جواز هذا القول، وبه قال مجاهري العلماء، 
ية ابملسلم من أبويه، وكرهه عمر بن اخلطاب، واحلسن البصري، وكرهه بعضهم يف التَّفد

ه حقيقة فداء، إمنَّا هو كالم ولطف وإعالم مبحبته له، وقد والصَّحيح اجلواز مطلًقا؛ ألنَّه ليس في
 ت األحاديث الصَّحيحة ابلتفدية مطلًقا.ورد

وأمَّا ما روى أبو سلمة عن املبارك، عن احلسن: دخل الزُّبري على سيد� رسول هللا صلى هللا عليه 
َما تـَرَكَت «وسلم:  شاٍك فقال: كيف جتدك جعلين هللا فداك؟ فقال له صلى هللا عليه وسلم وهو

عن أبيه قال: دخل الزبري، فذكره، فغري صحيح إلرسال األوَّل،  ، ورواه املنكدر»َأعَرابِيـََّتَك بـَْعُد؟
 وضعِف الثَّاين.

لو قال: فالن مل  -ئل وعلى تقدير صحَّته: ليس فيه النَّهي عن ذلك، واملعروف من قول القا
 ال إىل فعل ما ال جيوز.أنَّه نسبه إىل اجلفاء  -يرتك أعرابيته 

َالِح ِعْنَد املَْوتِ وقول البخاري: َمْن َملْ يـََر َكْسَر   السِّ
 وذكر حديث عمرو بن احلارث املذكور قبل:

 ]2912[خ ». ْغَلًة بـَْيَضاءَ َما تـََرَك َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم ِإالَّ ِسَالَحُه، َوبَـ « - 2912
 /ب]86ل [يريد بذلك خالف ما كان رؤساء أه
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ر سالحه، وَحرق متاعه، وَعْقر دوابِّه. قال السُّهيلي: اجلاهليَّة عليه، إذا مات أحدهم عهد بكس

د فخالف سيِّد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعلهم، وترك بغلته، وسالحه، وأرضه، غري معهو 
 منها بشيء إال التَّصدُّق هبا.

 احِ اَبُب َما ِقيَل ِيف الّرِمَ 
ُجِعَل رِْزِقي َحتَْت ِظلِّ ُرحمِْي، َوُجِعَل الذِّلُّ «عليه وسلم: َويُْذَكُر َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا 

 ».َوالصََّغاُر َعَلى َمْن َخاَلَف َأْمِري
، أنَّ الوليد بن مسلم رواه عن األوز » اجلمع بني الصَّحيحني«يف هذا التَّعليق ذكر اإلشبيليُّ  اعيِّ

 عمر به.عن حسَّان بن عطيَّة، عن أيب ُمِنيب اجلَُرشي، عن ابن 
 وقول البخاري:
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 اَبُب ِدرِْع النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم احلَْربِ 
 ».اهللَِّ َأمَّا َخاِلٌد فـََقْد اْحتَـَبَس َأْدرَاَعُه ِيف َسِبيِل «َوقَاَل النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم: 



 مثَّ ذكر قوله صلى هللا عليه وسلم:هذا عنده مسنًدا، تقدَّم 
فََأَخَذ أَبُو َبْكٍر بَِيِدِه، فـََقاَل: َحْسُبَك َ� َرُسوَل » اللَُّهمَّ ِإّينِ أَْنُشُدَك َعْهَدَك َوَوْعَدكَ « - 2915

، فـََقْد َأْحلَْحَت َعَلى رَبَِّك َوُهَو ِيف الدِّرِْع. [خ   ]2915اهللَِّ
 مثَّ قال:

 ثـََنا َخاِلٌد، يـَْوَم َبْدٍر.اَل ُوَهْيٌب، حدَّ َوقَ 
هذا التَّعليق ذكره يف التَّفسري فقال: حدَّثين حممد، حدثنا عفَّان بن مسلم، عن ُوَهيب، حدثنا 

أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وهو يف قبة يوم «خالد، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس: 
 احلديث.» بدر

اس مل يكن ليشهد هذا، وال كان يف حني من يدركه، وقد بيَّنه لوم أنَّ ابن عبَّ ذا ذكره، ومن املعك
ه من حديث مساك بن الوليد، عن ابن عبَّاس، عن عمر، بز�دة: » صحيحه«مسلم يف  بذكره إ�َّ

 ].9فأنزل هللا: {ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكْم} اآلية [األنفال:
ا يف روايتنا عن أيب حممد األصيلي، وكذا عند ، قال أبو علي: كذرواه عنه البخاري وُحمَمٌَّد: الَّذي

أيب ذر غري منسوب، وذكره أبو نصر ومل ينسبه، قال: وسقَط ِذكُره ُمجلًة من نسخة ابن السَّكن، 
 قال أبو علي: ولعله الذُّهلي.

د بن عبد  بن سعيد، وحمموقال ابن طاهر يف ترمجة عفَّان: روى عنه البخاري، وروى عن عبد هللا
 ، وإسحاق غري منسوب، وحممد غري منسوب عنه.الرَّحيم

 وروى مسلم عن الصغاين حممد بن إسحاق، وحممَّد بن حامت، وحممد بن مثىن، عنه.
] َحدَّثَنا إسحاق، حدثـََنا خالد، عن خالد، عن 4877وقول البخاري يف تفسري سورة القمر: [

اق هذا ابن شاهني، نصَّ يريد إبسح». م بدروهو يف قبة له يو «عكرمة، عن ابن عباس قال: 
 /أ]،87عليه غري واحد [
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وإن كان إسحاق األزرق روى أيًضا عن خالد الطحَّان، لكنَّ البخاري ما روى عنه يف 
 ».صحيحه«

 ائشة يف البيوع.احلديثان بعده تقدم ذكرمها؛ حديث أيب هريرة يف الزَّكاة، وحديث ع
 رِب حديث أنس:اَبِب احلَرِيِر ِيف احلَ  وذكر يف:
َأنَّ النَِّيبَّ صلى هللا عليه وسلم رَخََّص ِلَعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف، َوالزُّبـَْريِ ِيف َقِميٍص ِمْن  - 2919



 ]2919َما ِيف َغَزاٍة. [خ َحرِيٍر، ِمْن ِحكٍَّة َكاَنْت هِبَِما، َوَشَكَيا ِإلَيِه، فـََرأَيُتُه َعَليهِ 
صَ «ويف لفٍظ:   ».رُخِّ

 هو حديث خمرَّج يف الكتب الستَّة، وعند مسلم يف السَّفر.و 
قال النَّووي: هو صريح الدَّاللة ملذهب الشَّافعي ومن وافقه أنَّه جيوز لبس احلرير للرَّجل إذا كانت 

 ا. انتهى.به حكَّة ملا فيه من الضَّرورة، وكذلك العمل وما يف معنامه
قال الرَّئيس أبو علي يصف املالبس: والربد يف املصقول  ًدا إبمجاع من األطبَّاء،احلرير ليس ابر 

 والكتَّان، واحلرُّ يف احلرير واألقطان.
قال: وقال مالك ال جيوز، وكذا جيوز لبسه عند الضَّرورة كمن فاجأته احلرب ومل جيد غريه، وكمن 

لسَّفر واحلضر ز لبسه للحكة وحنوها يف ايح عند أصحابنا أنَّه جيو خاف من حرٍّ أو برد، والصَّح
 مجيًعا، وقال بعض أصحابنا: خيتصُّ ابلسَّفر، وهو ضعيف.

قال القرطيب: يدلُّ احلديث على جواز لبسه للضَّرورة، وبه قال بعض أصحاب مالك، وأمَّا مالك 
يصح، ولعلَّ عَي اخلصوصية هلما وال فمنعه يف الوجهني، واحلديث واضح احلجَّة عليه، إال أن يدَّ 

 لغه.احلديث مل يب
 وقال ابن العريب: اختلف العلماء يف لباسه على عشرة أقوال:

 األوَّل حمرم بكلِّ حال.
 الثَّاين: حيرم إال يف احلرب.

 الثَّالث: حيرم إال يف السَّفر.
 الرَّابع: حيرم إالَّ يف املرض.

 اخلامس: حيرم إال يف الغزو.
 ادس: حيرم إال يف الَعلم.السَّ 

 جال والنِّساء.السَّابع: حيرم على الرِّ 
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الثَّامن: حيرم لبسه من فوق دون لبس من أسفل وهو الُفرش، قال أبو حنيفة وابن املاجشون: ال، 
 ألنَّ الُفرش ليس بُلبس. وهذا خالف العربيَّة يف الصَّحيح.

 /ب]87[ قال
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ل ما لُِبس، ويف صحيح البخاري: النَّهي عن اجللوس أنس: فقمت إىل حصري لنا قد اسودَّ من طو 



 .على احلرير
 التَّاسع: مباح بكلِّ حال.

 العاشر: حمرَّم وإن خلط مع غريه كاخلز.
رِيَر ِيف الدُّنَيا َمل يَلَبسُه ِيف َمن لَِبَس احلَ «أمَّا كونه حمرَّم مطلًقا فلقول النَّيب صلى هللا عليه وسلم: 

 ».اآلِخَرةِ 
بن سريين، وقالوا:  ر بن اخلطَّاب يف احلرب، وروي ذلك عن ابن حمرييز، وعكرمة، واوكرهه عم

 كراهيته يف احلرب أشدُّ ملا يرجون من الشَّهادة، قاله ابن بطَّال، وهو قول مالك وأيب حنيفة.
نه ألجل اخليالء وهو جائز يف احلرب، فزال الوجه الذي ألجله ومن أابحه يف احلرب فألنَّ املنع م

 زعها النَّاس.نع، روى معمر عن اثبت قال: رأيت أنًسا لبس الديباج يف فزعة فم
قال ابن بطَّال: وكان على أيب موسى يف احلرب الدِّيباج واحلرير. وقال عطاء: هو يف احلرب 

 عي وأيب يوسف.سالح. وأجازه عروة واحلسن، وهو قول الشَّاف
ا أخرجت إليهم جبَّة ُمزرَّرة ومن حديث حجَّاج، عن أيب عثمان، حدثين عطاء، ع ن أمساء أ�َّ

 : كان النيب صلى هللا عليه وسلم يلبسها يف احلرب.ابلدِّيباج وقالت
ومن قال يف السَّفر فلحديث الباب، وأمَّا من حرَّمه إال الَعَلم فِلما ثبت يف استثناءه يف حديث 

 عمر وغريه.
ا هو تفصيل لإلابحة، كما يقال: خذ واحًدا وقوله: (أبُِصُبٍع ِإَىل َأرَبٍع) ليس بشكٍّ من ا لرَّاوي، وإمنَّ

اثنني أو ثالثة، يعين ما شئت من ذلك، وقد أابح ذلك الَعَلم يف ثالثة أصابع يف أشهر قوليه أو 
 ألنَّه مل يُرِد األربع.
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 قال: ال تـُْلبسوا وأمَّا من قال: هو حمرَّم على الّرِجال والنِّساء فلما روى مسلم أنَّ ابن الزُّبري
َمن لَِبَس احلَرِيَر ِيف الدُّنَيا َمل «وسلم يقول: نسائكم احلرير، فإّينِ مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

 ».يَلَبسُه ِيف اآلِخَرةِ 
فأرسل إليه  -وكأنَّ ابن الزُّبري فهم منه العموم ومل ير اخلصوص، وهو ما يف الصَّحيح قوله لعلي 

َا بـََعثتُـَها لُِتَشقِ « :-حلة سرياء فلبسها  ».َقَها ُمخًرا َبَني الَفَواِطمِإّينِ َمل أَبَعث ِإلَيَك لَِتلَبَسَها، وإمنَّ
مذي«وما يف  َحَراٌم َعَلى ذُُكوِر ُأمَِّيت ِحلٌّ  -يعين الذَّهب واحلرير  -هَذاِن »: «صحيح الرتِّ
َ�ثَِها  ».ِإلِ

احلرير كان مباًحا؛ إذ لبسه سيِّد� رسوُل هللا صلى هللا  وأمَّا من قال هو مباح بكلِّ حال فتعلَّق أبنَّ 



كان حراًما حىت ذكر حترميه ونصَّ عليه، مثَّ كان مباًحا حني رخَّص فيه ألهل   عليه وسلم، مثَّ 
 /أ]88[
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ه ال جيوز احلكَّة والقمل، واحملرَّم من املطاعم واملالبس ال يباح ملثل هذه احلاجة اليسرية، أال ترى أنَّ 

 التَّداوي ابلبول للحاجة.
يتبصر القول، ملا قَاَل الرَّاوي الصَّاحب العامل: رخَّص  قال القاضي أبو بكر: وهذا منزع من مل

النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلرير لعلَّة كذا كان ذلك نًصا على بقاء التَّحرمي يف الذي رواه 
 واختصاص الرُّخصة به.

الدَّاخلة  شَّريعة على وجوه؛ منها للضَّرورة، ومنها للحاجة، ومنها للمشقَّة اليسريةَمث الرُّخصة يف ال
على املسلم كالقصر والفطر، وكان ابن الزُّبري يلبس اخلزَّ فدلَّ على إابحته، ولبسه أيًضا عثمان، 

نهما نوع ال والنكتة املعنوية يف ذلك أنَّ احلرير حرام، والصُّوف والكتَّان حالل، فإذا مزجا جاء م
، فخرج عن املمنوع امسًا ومعًىن، يسمى حريًرا، فال االسم يتناوله، وال السَّرف واخليالء يدخله

 فجاز على األصل وكره على الشبهة.
كِ   اَبُب ِقَتاِل الرتُّ

 ذكر فيه حديث:
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ِإنَّ ِمْن َأْشَراِط السَّاَعِة َأْن «َعْمِرو ْبِن تـَْغِلَب، قَاَل: قَاَل النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم:  - 2927
َتِعُلوَن نِ  َعاَل الشََّعِر، َوِإنَّ ِمْن َأْشَراِط السَّاَعِة َأْن تـَُقاتُِلوا قـَْوًما ِعَراَض الُوُجوِه، َكَأنَّ تـَُقاتُِلوا قـَْوًما يـَنـْ

 ]2927[خ ». ُوُجوَهُهُم املََجانُّ املُْطَرَقةُ 
 لستَّة:ويف حديث أيب هريرة املخرَّج عند ا

َك، ِصَغا« - 2928 [خ ». َر اَألعُنيِ، ُمحَر الُوُجوِه، ُذلَف األُنُوفِ َال تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ تـَُقاتُِلوا الرتُّ
2928[ 

 ».يَلَبُسوَن الشَّعَر َوَميُشوَن ِيف الشَّعرِ «ويف لفظ: 
 ».َحىتَّ تـَُقاتُِلوا خوزًا وَكرَماَن ِمن اَألَعاِجم«ويف رواية: 

 لبخاري:قال ا
َرَة َوزَاَد ِفيِه أَبُو ال -يعين ابن عيينة  -وقَاَل ُسْفَياُن  - 2929 زَِّ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـْ
 ]2929[خ ». ِصَغاَر اَألْعُنيِ، ُذْلَف األُنُوفِ «ِرَوايًَة: 



ال حممد بن عباد: بلغين هذا التَّعليق رواه البخاري مسنًدا يف عالمات النُّبوَّة، وعند اإلمساعيلي: ق
 أن أصحاب اببل كانت نعاهلم الشَّعر.

 /ب]88َكأنَّ َأعيُـنَـُهم ِحَدُق اجلََراِد، َويتَِّخُذوَن الدَُّرَق َحىتَّ [»: «أخبار الرتٌّك«وعند البكري يف 
 %173ص  4%ج 

 ».يَرِبُطوا ُخُيوَهلُم اِبلنَِّخيلِ 
 ».َك، يَلِبُسوَن الشَّعرَ َحىتَّ يـَُقاِتَل املُسِلُموَن الرتُّ «ويف لفظ: 

السَّاَعُة َحىتَّ تـَُقاتُِلوا َقوًما ِصَغاَر اَألعُنيِ ِعراَض  َال تـَُقومُ «وعند ابن ماجه عن أيب سعيد رفعه: 
ِخُذوَن الُوُجوِه، َكأنَّ َأعيُـنَـُهم ِحَدُق اجلََراِد، وََكأنَّ ُوُجوَهُهم اِملَجانُّ املُطَرَقة، يَنَتِعُلوَن الشَّعَر، َويـَتَّ 

 ».الدَُّرَق، َويَرِبُطوَن ُخُيوَهلُم اِبلنَِّخيلِ 
أنَّ الدَّجَّال خيرج من أرض ابملشرق يقال هلا خراسان يتبعه «ر الصدِّيق ?: ويف حديث أيب بك

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ال يُعرُف إالَّ من ». أقوام كأنَّ وجوههم اجملان املطرقة
 حديث أيب التيَّاح.
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يـَُقاتُِلُكْم قـَْوٌم : «-إبسناد ال أبس به وقال ابن دحية: صحيح  -وعند أيب داود من حديث بريدة 
َثَالَث ِمَراٍت َحىتَّ تـُْلِحُقوُهْم ِجبَزِيَرِة اْلَعَرِب، فََأمَّا ِيف  َتُسوُقونـَُهمْ  -يـَْعِين التـُّْرَك  -ِصَغاُر اْألَْعُنيِ 

َياَقِة اْألُوَىل، فـَيَـ  ُهْم، َوالثَّانَِيِة فـَيَـْنُجو بـَْعٌض، َويـَْهَلُك بـَْعٌض، َوَأمَّا ِيف الثَّالِ السِّ ثَِة، ْنُجو َمْن َهَرَب ِمنـْ
 ».فـَُيْصَطَلُمونَ 

َيُسوقـَُها َقوٌم ِعراُض الُوُجوِه َكأنَّ ُوُجوَهُهم احلَُجُف َثَالَث َمرَّاٍت، َحىتَّ  ِإنَّ ُأمَِّيت «وعند البيهقي: 
ُك، َوالَِّذي نَفِسي بَِيِدهِ «قَاُلوا: َ� َنِيبَّ ِهللا، َمْن ُهم؟ قَاَل: » زِيَرِة الَعَربِ يُلِحُقوُهم ِجبَ  َلَريِبُطنَّ  الرتُّ

 ».ِمنيَ ُخُيوَهلُم السََّواِري َمَساِجَد املُسلِ 
قرأت على إبراهيم بن علي املشهدي، عن احلافظ البكري، حدثنا عبد الصمد بن حممد بن 

قة احلرم حممد بن الفضل كتابة، أخرب� البيهقي، أخرب� ابن فورك، حدثنا عبدهللا الفضل، أخرب� ث
دثنا بيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا احلشرج بن نباتة، حبن جعفر، حدثنا يونس بن ح

سعيد بن ُمجهان، عن عبد الرَّمحن بن أيب بكرة، عن أبيه، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ُوُجوِه ِصغَاُر لَّنَّ طَائُِفٌة ِمن ُأمَِّيت َأرًضا يـَُقاُل َهلَا الَبصَرُة، فـََيِجيَء بـَُنو قَنطُورَاَء، ِعَراُض اللََينزِ «

 احلديث.» َهلُم اَألعُنيِ، َحىتَّ يَنزُِلوا َعَلى ِجسرٍ 
و يُوِشُك بـَنُ «وذكر البكري من حديث سليمان بن الرَّبيع العدوي، عن عبد هللا بن عمرو قال: 



 /أ]89قَنُطورَاَء بِن َكرَكر َأن َيُسوُقوا َأهَل [
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سَتاَن َسوقً   احلديث بطوله.» ا َعِنيًفاُخَراَساَن َوَأهَل ِسجِّ
ب فحدَّثناه مبا مسعنا من ابن عمرو، فقال: ابن عمرو هو أعلم قال: فقدمنا على عمر بن اخلطا

 مبا يقول.
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ك، يقا» ورَاءَ بنو قَنطُ «قال اخلطايب:  ل: إنَّ قَنطُورَاَء اسم جارية كانت إلبراهيم صلى هللا هم الرتُّ
 عليه وسلم ولدت أوالًدا جاء ِمن نسلهم الرتك.

البن عبد الرب: وأمَّا الرتك فيما ذكروا هم ولد �فث، وهم أجناس كثرية، » القصد واألمم«ويف 
والرباري، ليس هلم عمل غري الصيد، ومنهم أصحاب مدن وحصون، ومنهم قوم يف رؤوس اجلبال 

ومن مل يصد ودج دابته وشوى الدم يف مصران �كله، وهم �كلون الرخم والغرابن، وليس هلم 
م من يدين ابجملوسية وهم األكثرون، ومنهم من هتوَّد، وملكهم يلبس احلرير واتج دين، ومنه

 الذهب وحيتجب كثريًا، وفيهم سحر.
عم �جوج ومأجوج، وقد قيل: إنَّ أصل الرتك أو بعضهم من ِمحْري،  وقال وهب بن منبه: هم بنو

م بقا� قوم تبع ومن هناك، كانوا يسمون أوالدهم أبمساء العرب العاربة، فهؤالء ومن   وقيل: إ�َّ
م من العرب، وألسنتهم أعجمية، وبلدا�م غري عربيَّة دخلوا يف بالد  كان مثلهم يزعمون أ�َّ

 العجم واستعجموا.
البن أيب الدِّمنة اهلَْمداين: أكثرهم يقول: الرتك من ولد أفريدون بن سام بن » اإلكليل«يف كتاب و 

ا ألنَّ عبد مشس بن يشجب ملا وطئ أرض اببل ُأِيتَ بقوم من نوح صلى هللا عليه وسلم، ومسوا تركً 
هم، فسموا أجابرة ولد �فث، فاستنكر خلقهم، ومل حيب أن يدخلهم يف سيب اببل، فقال: اتركو 

ك.  الرتُّ
ك فأمَّة كثرية العدد، فخمة اململكة، ومساكنهم ما بني »: الطبقات«وقال صاعد يف كتاب  أمَّا الرتُّ

من مملكة اإلسالم، وبني مغارب الصني، ومشال اهلند، إىل أقصى املعمور يف مشارق خراسان 
 آالهتا. الشمال، وفضيلتهم اليت برعوا فيها وأحرزوا خصاهلا احلروب ومعاجلة

 /ب]:89» [املروج«وقال املسعودي يف 
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يف الرتك اسرتخاء يف املفاصل، واعوجاج يف سيقا�م، ولٌني يف عظامهم، َحىتَّ إنَّ أحدهم لريمي 
قفاه، ومطاوعات فقارات ظهرهم ابلنشَّاب من خلفه كرميه من قدَّام، فيصري قفاه كوجهه ووجهه 

ن كو�ا وارتفاعها بغلبة الربد هم عند تكامل احلرارة يف الوجوه على األغلب مهلم، ومحرة وجوه
 على أجسامهم.

و (املََجانُّ): قال اخلطَّايب: هي الَّيت ألبست األطرقة من اجللود، وهي األغشية منها، شبَّه عرض 
بكسر امليم وهو ، وهي بفتح امليم وتشديد النُّون، مجُع ِجمن وجوههم ونتوء وجناهتم بظهور الرتسة

س.  الرتُّ
 ي الرتسة اليت ألبست ابلعقب طاقة فوق أخرى.قال ابن قـُْرُقول: ه

 و (املُْطَرَقُة): بسكون الطاء املهملة وختفيف الرَّاء.
 بعض.قال ابن قـُْرُقول: قال بعضهم: األصوب فيه املطرَّقة، وهو ما رُكِّب بعضه فوق 

 ق به كأنَّه ترس على ترس.قال: وقيل هو أن يقّور جلد مبقداره ويلص
عجمة مضمومة، أي: ِقصاٌر، وهو الَفَطس وأتخُّر األرنبة، وقيل: غلظ األرنبة، و (ُذْلُف): بذال م
 وقيل: تطامن فيها.

 ورواه بعضهم بدال مهملة، قال: وقد قيَّد�ه عن التَّميمي ابلوجهني وابملعجمة أكثر.
 تشمريها عن الشَّفة. وقال ابن التِّني: ذلف األنوف صغارها. وقيل:

 االستواء يف طرف األنف، ليس جبيِّد غليظ.وعن ابن فارس: الذَّلف 
 وهو يعرتي املالحة.»: املخصص«قال يف 

و (األُنُوُف): مجع أنف، مثل فلس وفلوس، وعند الفرَّاء: اآلنف مثل حبر وأحبر، ويف 
آنف وآ�ف. وسيأيت الكالم ع املنخر، ومسي أنًفا لتقدُّمه، ومجع األنف: هو مجي» املخصص«

 املناقب إن شاء هللا تعاىل. عليه أيًضا يف كتاب
 وذكر البخاري يف: اَبِب الدَُّعاِء َعَلى املُشرِِكنيَ 

اُلوا: السَّاُم َعَلْيَك، َعْن َعاِئَشَة: أنَّ اليَـُهوِد َدَخُلُوا َعَلى النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فـَقَ  - 6921
َلَعَنتُهم، فـَقَ  ». َأفـََلم َتسَمِعي َما قُلُت؟ َوَعَليُكم«َما قَاُلوا؟ قَاَل:  قَاَلت: َأَوَملْ َتْسَمعْ » َما َلِك؟«اَل: فـَ

 ]6921[خ 
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 وذكر يف االستئذان من كتابه حديث ابن عمر وأنس.
ي، َمن انَطَلَق َمعِ ِإّينِ رَاِكٌب ِإَىل اليَـُهوِد، فَ «وعند النَّسائي عن أيب بصرة قال صلى هللا عليه وسلم: 

 /أ]90فَِإن َسلَُّموا [
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 ».َعَليُكم فـَُقوُلوا: َوَعَليُكم
 -وصحبته خمتلف فيها -وعند ابن ماجه من حديث ابن إسحاق عن أيب عبد الرمحن اجلهين 

 مثله.
َسلََّم، قَاُلوا: » أََتدُروَن َما قَاَل؟«وعند ابن حبان من حديث أنس قال صلى هللا عليه وسلم: 

ا قَاَل: السَّاُم َعَليُكم، َأي: ُتَساُموَن ِديَنُكم، فَِإَذا َسلََّم َعَليُكم رَُجٌل ِمن َأهِل الِكَتاِب «قَاَل:  َال، ِإمنَّ
 ».فـَُقوُلوا: َوَعَليكَ 

حبذف » َعَليُكم«، وكان ابن عيينة يرويه »َوَعَليُكم«قال اخلطايب: رواية عامَّة احملدثني ابلواو: 
ذلك أنَّه إذا حذف الواو صار قوهلم الذي قالوه بعينه مردوًدا عليهم، ، وهو الصَّواب؛ و الواو

وإبدخال الواو يقع االشرتاك معهم والدُّخول فيما قالوه؛ ألنَّ الواو حرف العطف واالجتماع بني 
 الشيئني.

 بلفظ الواحد.» َعَليكَ «وعند أيب عمر: ورواه عن حيىي، عن مالك، عن ابن دينار: 
واو هنا زائدة، وقيل لالستئناف، وحذفها أحسن يف املعىن وإثباهتا أصحُّ رواية وقال القرطيب: ال

 وأشهر.
وقال املنذري: من فسَّر السَّام ابملوت فال تبعد الواو، ومن فسَّره ابلسَّآمة فإسقاط الواو هو 

 الوجه.
 قال ابن اجلوزي: وكان قتادة ميد ألف السَّآمة.

اء إىل أنَّ أهل الكتاب ال يُبدؤون ابلسالم، حاشا ابن عبَّاس، لف ومجاعة الفقهوذهب عامَّة السَّ 
م جوَّزوه ابتداًء.  وصديُّ بن عجالن، وابن حمرييز فإ�َّ

قال النَّووي: وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه املاوردي، ولكنه قال: يقول: عليك، وال يقول: 
عليكم السَّالم فقط، وال يقول: جوَّز أن يقول: و  عليكم، ابجلمع. وحكي أيًضا أنَّ بعض أصحابنا

 ورمحة هللا وبركاته، وهو ضعيف خمالف لألحاديث.
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وذهب آخرون إىل جواز االبتداء للضَّرورة، أو حلاجة تعنُّ له إليه، أو لذمام وسبب، وروي ذلك 
 عن إبراهيم وعلقمة.

: إن سلَّمت فقد سلَّم الصَّ  تركت فقد ترك الصَّاحلون، وأتوَّل ، وإن احلونوقال األوزاعيُّ
 /ب]90[
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 ؛ أي: ال تبدؤوهم كسالمكم ابملسلمني.»َال تَبَدؤوُهم اِبلسََّالمِ «هلم قوله: 

واختلفوا يف ردِّ السَّالم: فريضة على املسلمني والكفَّار ابلواو، وهذا أتويل قوله: {َفَحيُّوا أبَِْحَسَن 
َها َأْو رُ  ]. قال ابن عبَّاس وقتادة يف آخرين: هي عامَّة يف الرَّدِّ على 86لنِّساء: ا} [ادُّوهَ ِمنـْ

املسلمني والكفار، وقوله {َأْو رُدُّوَها} يقول للكافر: وعليكم. قال ابن عبَّاس: من سلَّم عليك 
 من خلق هللا تعاىل فاردد عليه وإن كان جموسيًّا.

، إال بدأه أنَّه  باهلي وروى ابن عبد الرب عن أيب أمامة ال ، وال نصراّينٍ كان ال ميرُّ مبسلم، وال يهوديٍّ
 ابلسَّالم.

م كانوا يبدؤون أهل الكتاب ابلسَّالم.  وعن ابن مسعود، وأيب الدَّرداء، وفضالة بن عبيد: أ�َّ
: السَّالم عليك. وقال: لو قال يل فرعون خريًا لرددت عليه.  وكتب ابن عباس إىل كتايبٍّ

ب: إنَّ عمر بن عبد العزيز يردُّ عليهم وال يبتدأهم؟ فقال: ما أرى أبًسا أن بن كع مَّدوقيل حمل
ُهْم َوُقْل َسَالٌم} [الزخرف: : {فَاْصَفْح َعنـْ ]. ويف هذا ردٌّ 89نبدأهم ابلسَّالم. ولقول هللا جلَّ وعزَّ

 ملا ذكر�ه قبل.
، واآلية   لمني، وهو قول األكثرين.ابملس خمصوصةوقال طائفة: ال يردُّ السَّالم على الكتايبِّ

 وعن ابن طاوس يقول: عالَك السَّالم.
ني، أي احلجارة. الم بكسر السِّ  واختار بعضهم أن يردَّ عليهم السِّ

وعن شيخنا القشريي: لو حتقَّقنا قوهلم السَّالم، فهل يقال: إنَّه ال ميتنع الردُّ عليهم ابلسَّالم 
ويرتجَّح الثَّاين بظاهر اللَّفظ، ويرتجَّح األوَّل ابلنَّظر إىل  األمر؟بظاهر احلقيقيِّ كاملسلم، أو يقال 

 املعىن.
 وعن مالك: إن بدأت ذميًّا على أنَّه مسلم، مث عرفت أنَّه ذمي فال تسرتد منه السَّالم.
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 قال ابن العريب: وكان ابن عمر يسرتده منه فيقول: اردد عليَّ سالمي.
 هودي يف ابب: من سبَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم.وأدخل بعضهم حديث الي



 وهذا عندي ال وجه له. قال أبو عمر:
 وستأيت تكملته يف كتاب األدب.

 وذكر البخاريُّ يف: اَبِب ِإْرَشاد املُسِلِم َأهَل الِكَتاِب َأو تـََعلَُّمُهم الِكَتابَ 
 /أ]91كتاَب [  - 2936
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 ]2936وسلم إىل قيصر املذكور أوَّل الكتاب. [خ  النَّيبِّ صلى هللا عليه
رشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إىل اإلسالم على اإلمام، وأمَّا تعليمهم الكتاب قال ابن بطَّال: إ

فاستدالل الكوفيني على جوازه بكتابته صلى هللا عليه وسلم آية من كتاب هللا ابلعربيَّة، فعلَّمهم  
م مل كيف حروف العربيَّة، وكيف أتليف ها، وكيف اتِّصال ما بينها، قالوا: فهذا تعليم هلم؛ أل�َّ

 رؤوه حىتَّ ترجم هلم، ويف الرتمجة تعريب ما يوافق من حروفها حروفهم.يق
قال أبو حنيفة: ال أبس بتعليم احلريبِّ والذميِّ القرآن والعلم والفقه؛ رجاء أن يرغبوا يف اإلسالم، 

 وهو أحد قويل الشَّافعي.
 لك: ال يُعلَّمون الكتاب وال القرآن، وهو قول الشَّافعي اآلخر.وقال ما

 ل: وكره مالك إذا كان صرييفٌّ يهوديٌّ أو نصراينٌّ أن يصرف منهم.قا
: {َوِإْن َأَحٌد ِمَن املُْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك  احتجَّ الطحاوي ألصحابه بكتاب هرقل وبقوله جلَّ وعزَّ

} [التوبة:فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَ  هللا عليه وسلم  ]، وروى أسامة بن زيد: مرَّ النَّيبُّ صلى6َم اهللَِّ
على ابن أيب قبل أن يسلم، ويف اجمللس أخالط من املسلمني واملشركني واليهود، فقرأ عليهم 

 القرآن.
ِم والنـُّبُـوَِّة أحاديَث وذكر البخاريُّ يف: اَبِب ُدَعاِء النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم النَّاَس ِإَىل اِإلسَال 

 تقدَّم ذكرها.
ص): جيوز صرفه وعدمه؛ لقلة حروفه وسكون وسطه، قال �قوت: بناها قال ابن املنري: و (ِمحْ 

 محص بن املهري من العمالقة، وقال احلازميُّ: كانت قدميًا َأذَْكَر من دمشق.
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 ن حيص بن حاف بن مكنف بن عمليق.للكليب: مسيت بقوم من بين مهر ب» أمساء البالد«ويف 
اسم أعجمي، مسِّيت ويه: ال جيوز فيها الصرف كما جيوز يف ضدِّه؛ ألنَّه وقال البكري عن سيب

 برجل من العمالقة، ويقال: ِمن عاملة، هو أوَُّل من نزهلا.
ا من قول العرب: قد محص اجلرح حبمص محوصً » الكتاب الزَّاهر«وزعم ابن األنباري يف  ا، أ�َّ



 واحنمص ينحمص احنماًصا، إذا ذهب ورمه.
 راد التُّؤدة، ومن كسر أراد اهليئة.وقوله: (َعَلى َرِ◌ْسِلَك) ضبط بفتح الرَّاء وكسرها، فمن فتح أ

 /ب]91واستحبَّ العلماء أن يدعى الكافر إىل [
 %179ص  4%ج 

لمه ابلدَّعوة خبالف َمن اإلسالم قبل القتال. قال مالك: إالَّ من قربت داره فإنَّه ال يدعى؛ لع
ربيعة، والليث، بـَُعد، وأابح أكثر أهل العلم قتاهلم قبل أن يدعوا، وهو قول احلسن، وإبراهيم، و 

 وأيب حنيفة، والثَّوري، واإلمام الشَّافعي، وأمحد، وأيب إسحاق، وأيب ثور.
ك أمَّة مل وقال الشَّافعي: ال أعلم أحًدا من املشركني مل تبلغه الدعوة اليوم إالَّ أ ن يكون اخلزر والرتُّ
ه الدية، وقال أبو حنيفة: تبلغهم، فال يقاتلوا حىت يُدعوا، ومن قُتل منهم قبل الدَّعوة فعلى قاتل

 ال دية عليه.
 وقوله يف حديث أيب هريرة:

 ]2946[خ ». ُأِمرُت َأن ُأقَاِتَل النَّاَس حىتَّ يـَُقوُلوا َال ِإلََه ِإالَّ هللاُ « - 2946
الطَّحاوي: ذهب قوم إىل القول بظاهره، وقال آخرون: ال حجَّة لكم فيه؛ ألنَّ الرسول صلى قال 

دون هللا، فكان أحدهم إذا وحَّد هللا ُعلم بذلك تركه ملا هللا عليه وسلم  ا كان يقاتل قوًما ال يوحِّ إمنَّ
 قوتل عليه، وخروجه منه ... .

ل، عن أبيه، عن أيب هريرة: أنَّه صلى هللا روى ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرمحن، عن سهي
َيشَهُدوا َأن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا، َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل قَاتِلُهم َحىتَّ «عليه وسلم ملا وجَّه علًيا إىل خيرب قال: 

 ».هللاِ 

)1/136( 

 

م يقولون: ال فال بدَّ من إقرارهم بنبوَّة نبيِّنا، من غري أن خيصُّوها كما تقوله طائفة م ن اليهود؛ فإ�َّ
 صَّة.خاإله إال هللا وإن حممًدا رسول هللا إىل العرب 

ُأِمرُت َأن ُأقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ َيشَهُدوا َأن َال ِإَلَه ِإالَّ ُهللا، َوَأنَّ «وقد جاء يف حديث أنس مبيًنا: 
 ».ُحمَمًَّدا َرُسوُل ِهللا تعاىل

 هذا قول أيب حنيفة وصاحبيه.
 ُب َمْن َأرَاَد َغْزَوًة فـََورَّى ِبَغْريَِهاابَ 

 ْوَم اخلَِميسِ َوَمْن َأَحبَّ اخلُُروَج يَـ 
ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، حدثـََنا اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخبَـَرِين َعْبُد الرَّْمحَِن  - 2947 َحدَّ



: -ِمْن بَِنيِه  وََكاَن قَاِئَد َكْعبٍ  -ِلٍك، َعن أَبِيه: َأنَّ َعْبَد اهللَِّ ْبَن َكْعٍب ْبُن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َما
ْعُت َكْعًبا. [خ   ]2947قَاَل: مسَِ

 قال البخاري:
، َأْخبَـَرِين َعبْ  - 2948 ، أخرب� يُوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ ُد وَحدََّثِين َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد، أخرب� َعْبُد اهللَِّ

ْعُت َكْعَب ْبَن َمالِ   /أ]:92ٍك يـَُقوُل [الرَّْمحَِن ْبُن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َكْعِب: مسَِ
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، َكاَن َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم قـَلََّما يُرِيُد َغْزَوًة ِإالَّ َورَّى ِبَغْريَِها، َحىتَّ َكاَنْت َغْزَوُة تـَُبوكَ «
َأْمَرُهْم، لِيَـَتَأهَُّبوا ُأْهَبَة  ِديٍد، َواْستَـْقَبَل َسَفًرا بَِعيًدا َوَمَفازًا، َفَجلَّى ِلْلُمْسِلِمنيَ فـََغَزاَها ِيف َحرٍّ شَ 

 ]2948[خ ». َعُدوِِّهْم، َوَأْخبَـَرُهْم ِبَوْجِهِه الَِّذي يُرِيدُ 
تَّة، وخرَّجه البخاري مطوًَّال وخمتصًرا يف عشرة مواضع.  هذا احلديث خرَّجه السِّ

 قال البخاري:
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، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن  - 2950 ثـََنا ِهَشاٌم، أخرب� َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ حدثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن ُحمَمٍَّد، حدَّ
ْزَوِة تـَُبوَك، َأنَّ النَِّيبَّ صلى هللا عليه وسلم َخَرَج يـَْوَم اخلَِميِس ِيف غَ «، َعْن أَبِيِه: ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ 

 ]2950[خ ». وََكاَن حيُِبُّ َأْن َخيُْرَج يـَْوَم اخلَِميسِ 
طين: الرِّواية األوىل صواب، وحديث يونس مرسل، ورواه سويد بن نصر، عن ابن قال الدارق

مثلما رواه ابن وهب واللَّيث عن يونس، ورواه مسلم عن سلمة ابن أعني، عن املبارك متَّصًال 
ري، عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب، عن عمه عبيد هللا عن كعب، واتبع معقل، عن الزُّه
 أيب األخضر على عبد هللا بن كعب، وكالمها مل حيفظ. معقًال صاحلُ بن

، »التاريخ الكبري«و » اجلامع«مردويه، عن ابن املبارك، يف قال اجليَّاين: كذا هذا اإلسناد عن ابن 
يد ومشايخ أيب ذر الثَّالثة. ومل يلتفت الدَّارقطين إىل قول عبد الرمحن وكذا رواه ابن السَّكن وأبو ز 

 عُت َكعًبا؛ ألنَّه عنده وهم.بن عبد هللا: مسَِ 
 ابن مردويه من اإلرسال.قال أبو علي: وقد رواه معمر، عن الزُّهري، على حنو ما رواه 

مسع الزُّهريُّ من عبد الرمحن بن  »: العلل«قال: ومما يشهد لقول أيب احلسن ما ذكره الذُّهليُّ يف 
عبد هللا بن كعب، وال أظن مسع  كعب، ومن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب، ومسع من أبيه

 أبيه وعمه.عبُد الرمحن بن عبد هللا من جدِّه شيًئا، وإمنَّا روايته عن 
تِّصال وهو قال اجلياين: والغرض من هذا كلِّه االستدراك على البخاري، حيث خرَّجه على اال



 مرسل.
ح ذلك أيًضا رواية البخاري يف كتاب اجلهاد يف ابب الصالة إذا ق دم من سفر: حدثنا أبو ويوضِّ

ن أبيه وعمه عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب، ع
 عبيد هللا بن كعب، عن كعب، فذكر احلديث.

 /ب]92ن حسن بن الرَّبيع، عن ابن [وعند أيب داود: عن حممد بن حيىي، ع
 %181ص  4%ج 

)1/138( 

 

إدريس قال: قال ابن إسحاق: حدَّثين الزُّهري، عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب، عن أبيه، 
 حلديث.ا» � رسول هللا، إنَّ من توبيت أن أخرج من مايل«عن جده: قلُت: 

ا اشتبهت رواية عب ا وقال أبو العباس الطرقي: رمبَّ د الرمحن بن عبد هللا عن جده، فيظنُّ أ�َّ
حيث إنَّه يروي يف بعض األحايني عن أبيه عن جدَّه، وليس كذلك فإنَّه إمنَّا يروي عن مرسلة؛ من 

 ه من أبيه.جدِّه أحرفًا من احلديث، ومل ميكنه حفظه كله عنه؛ لطوله ولصغره، فاستثبت
ا احلديث أن تعلم أنَّ لكعب ثالثة أوالد: عبد هللا واعلم أنَّ خري ما يدلُّك على شأن روا�ت هذ

ه، وعبيد هللا، وعبد الرمحن، أدرك الزهرُي عبَد هللا وعبَد الرمحن، ولعبد هللا ابٌن يقال له: عبد قائد
 الرمحن، روى عنه الزُّهري احلديث بطوله.

 ان قائد كعب.هري، عن عبد الرمحن بن عبد هللا، عن عمه عبيد هللا، وكويف مسلم: عن الزُّ 
.قال الدَّارقطين: الصَّواب قول من قال: عب  د هللا، مكربَّ

ورواه النَّسائي من حديث ابن جريج عن الزهري، عن عبد الرمحن بن عبد هللا، عن أبيه عبد هللا، 
 وعن عبيد هللا عن أبيهما.

واختالف حديث  يكون عبد هللا وعبيد هللا مجيًعا قائدي أبيهما حني عمي،قال الطرقي: جيوز أن 
 هم.األخوين من أصحاب الزُّهري الختالف روايت

 وقال النسائي: يشبه أن يكون الزُّهري مسعه من عبد هللا بن كعب، ومن عبد الرمحن عنه.
م ابلتَّحذير، إال إذا كانت وقوله: (َورَّى) يريد: طلب غزوه العدو؛ لئالَّ يسبقه اجلواسيس وحنوه

من الوري  فهم بـُْعَدها كما جرى يف هذه الغزوة؛ للتَّأهُّب، وأصلهسفرة بعيدة فيستحب أن يعرِّ 
 وهو جعل البيان وراءه.

وقال أبو علي الفسوي: أصله من الوراء، كأنَّه قال: مل يشعر به، وأصحاب احلديث ال يضبطون 



وريية فسقطت واحدة منهما كما قلبت يف عطاء: ُعطي،  اهلمزة فيه، وتصغريه: ورية، وأصله:
 صل عطيي، فتقول: وريت عن كذا وكذا بغري مهز.واأل

)1/139( 

 

يت بذلك تفاؤًال ابلفوز والسَّالمة، كما قالوا للَّديغ: سليم، ويف [  /أ]93و (املََفازَُة): املهلكة، مسِّ
 %182ص  4%ج 

 .قد فـَوََّز الرجل إذا هلك، وقيل: ألنَّ من قطعها فاز وجنامأخوذة من قوهلم: » الكتاب الزَّاهر«
م، أي: كشف، وبنيََّ، ووضَّح. يقال: جليت الشيء: إذا   قوله: (َفَجَال لِلنَّاِس) هو بتخفيف الالَّ

 كشفته.
) كانه عليه أن وقوله: (ِإنَّ ِمْن تـَْوَبِيت َأْن َأْخنَِلَع ِمْن َماِيل)، وقوله: (َأْمِسْك َعَلْيَك بـَْعَض َماِلكَ 

الف هذا صدقة أيب بكر جبميع ماله، فإنَّ أاب بكر كان يتضرَّر ابلفقر، وأن ال يصرب عليه، وال خي
 ا وراضًيا.صابرً 

 فإن قيل: كيف قال: (َأْخنَِلَع ِمْن َماِيل) مع قوله أوًَّال: (نـََزعُت لَُه َثوِيب، َوِهللا َال َأمِلُك َغريَُمهَا)؟
 الَِّذي ِخبَيبَـَر). األرض والعقار، يؤيِّده قوله: (فَِإّينِ ُأمِسُك َسهِميَ  فاجلواب: أنَّه أراد

 َهِذه َوِيف َبدٍر) يردُّ قول الكليب أنَّه شهد بدرًا.وقوله: (َمل يـََتَخلَّف ِإالَّ ِيف 
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وملا بوَّب البخاري: اخلُُروُج بَعَد الظُّهرِقال ابن بطَّال: فيه دليل على أنَّه ال يكره السَّفر وابتداء 
ال يدلُّ أنَّ » اللَُّهمَّ اَبِرك ِألُمَِّيت ِيف بُُكورَِها«روي:  ، وأنَّ ماالعمل بعد ذهاب صدر النَّهار وأوَّله

غري البكور ال بركة فيه؛ ألنَّ كلَّ ما فعل سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه الربكة، وألمته 
نشاط،  فيه أكرب األسوة، وإمنا خصَّ البكور ألنَّه وقت يقصده النَّاس اببتداء أعماهلم، وهو وقت

ه ابلدُّعاء لينال بركَة دعوته مجيُع أمَّته. وقول البخاري: ابب اخلُُروِج آِخَر الشَّهِرَوقَاَل  فخصَّ 
ُكَرْيٌب، َعِن ابن َعبَّاٍس: اْنَطَلَق النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم ِمَن املَِديَنِة ِخلَْمٍس بَِقَني ِمْن ِذي الَقْعَدِة. 

احلج عن املقدمي: حدثـََنا فضيل بن سليمان، حدثـََنا موسى ا يف كتاب تقدَّم هذا التَّعليق مسندً 
بن عقبة، قال: أْخربَِين كريب، فذكره. قال ابن بطال: وخروجه آخر الشهر خيالف أفعال اجلاهلية 
يف استقباهلم أوائل الشُّهور ابألعمال، وتوجيههم ذلك، وجتنبهم غريه من أجل نقصان العمر، ومل 

ص  4/ب] %ج 93ى هللا عليه وسلم إىل أابطيلهم وال طريهتم [ول هللا صليلتفت سيد� رس



، ومل يراِع نقصان شهر وال ابتداءه. اَبُب التَّوِديع183  %الكاذبة، وردَّ أمره إىل هللا جلَّ وعزَّ
ُهَريـَْرَة قَاَل:  َعْن َأِيب َوقَاَل اْبُن َوْهٍب: َأْخبَـَرِين َعْمٌرو، َعْن ُبَكْريٍ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر،  - 2954

ِلَرُجَلْنيِ ِمْن  -ِإْن َلِقيُتْم ُفَالً� َوُفَال�ً «بـََعثـََنا َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم يف بـَْعٍث، َوقَاَل لََنا: 
 ]2954[خ ». َفَحّرُِقوُمهَا اِبلنَّارِ  -قـَُرْيٍش َمسَّاُمهَا
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َناُه نـَُودِّعُ  ، ِإّينِ ُكْنُت َأَمْرُتُكْم َأْن ُحتَّرُِقوا ُفَالً� َوُفَالً� اِبلنَّارِ «َقاَل: ُه ِحَني َأَرْدَ� اْخلُُروَج، فَـ قَاَل: مثَُّ أَتـَيـْ
 ».َوِإنَّ النَّاَر َال يـَُعذُِّب هِبَا ِإالَّ هللا، فَِإْن وجدُمتُوُمهَا فَاقْـتُـُلوُمهَا

يونس بن عبد األعلى، كالمها عن ابن وهب، هذا التَّعليق رواه النَّسائي عن احلارث بن مسكني و 
 عن عمرو بن احلارث، وذكر آخر كالمهما عن بكري.

سفيان، حدثنا حرملة، حدثنا عبد هللا بن وهب. وأخربين ابن  وقال اإلمساعيلي: حدثنا احلسن بن
 خزمية، حدثنا يونس وابن عبد احلاكم قاال: حدثنا ابن وهب، فذكره.

هاد أيًضا: حدثنا قتيبة، عن اللَّيث، عن بكري، عن سليمان، عن أيب وقال البخاري يف كتاب اجل
 هريرة، فذكره.

 سليمان وأيب هريرة رجًال يف هذا احلديث، وحديث قال الرتمذي: وقد ذكر حممد بن إسحاق بني
 الليث أشبه وأصح.

 ومسَّى ابن شاهني الرَّجل: أاب إسحاق الدَّوسي، وهو جمهول.
رمة، عن ابن عباس: بلغه أنَّ عليًّا حرََّق قوًما فقال: لو كنت أ� مل وعند البخاري حديث عك

، ولقتلتهم، لقوله »َال يـَُعذِّب َأَحًدا بـََعِذاِب هللاِ «أحرقهم؛ ألنَّ النَّيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 ».َمن بَدََّل ِديَنُه فَاقتُـُلوه«صلى هللا عليه وسلم: 

مل حيرقهم، ولكن حفر هلم حفائر، وخرق بعضها إىل بعض، مث زاد اإلمساعيلي: عن عمار الدهين: 
 دخن عليهم َحىتَّ ماتوا.

 قال عمرو بن دينار: فقال الشَّاعر:
 م يب املنا� حيث شاءت ... إذا مل ترم يب يف احلفرتنيلرت 

 إذا ما أججوا حطًبا و�رًا ... هناك املوت نقًدا غري دين
 وعند العقيلي: فقال علي يوم ذاك:

 ا رأيت األمر أمًرا منكًرا ... أججت �ري ودعوت قنربًامل
 قال: وكانوا قالوا لعلي: أنت إهلنا.



 /أ]94وعند [
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ِإن َوَجدُمت «أيب داود عن محزة األسلمي أنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم أمَّره على سرية وقال: 
ِإن َوَجدُمتُوُه فَاقتُـُلوُه َوَال َحترُِقوُه، فَِإنَُّه َال يـَُعذُِّب «يت، فناداين وقال: فولَّ » ُفَالً� فََأحرُِقوُه اِبلنَّارِ 
 ».اِبلنَّاِر ِإالَّ َربُّ النَّارِ 

وروى احلازمي من حديث املغرية بن عبد الرمحن، عن أيب الّزِ�د، عن حممَّد بن مرَّة األسلمي، عن 
 أمَّره على سرية، فذكر مثله. انتهىأبيه أنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم 

لمي، ، فإنَّك ال جتد صحابًيا امسه مرَّة ونسبه أس»مرَّة«بـ » محزة«وكأنَّه تصحَّف على النَّاسخ 
 فينظر.

وعند ابن شاهني من حديث كاتب الليث عنه، عن عمر بن عيسى، عن ابن جريج، عن عطاء، 
إنَّ زوجي أقعدين على النَّار حىتَّ أحرق فرجي، عن ابن عباس، عن عمر أنَّه جاءته جارية فقالت: 

ِبِه فـَُهَو ُحرٌّ، َوُهو َموَىل  َمن ُحرَِّق اِبلنَّاِر َأو ُمثِّلَ «فقال: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 ».ِهللا َوَرُسوِلهِ 

َال يَنَبِغي َأن  ِإنَّهُ «وعن ابن مسعود: رأى النَّيبُّ صلى هللا عليه وسلم قرية منل قد حرقوها فقال: 
 ».يـَُعذَِّب اِبلنَّاِر ِإالَّ َربُّ النَّارِ 
َواُت ِهللا َعَليِهم َأَمجِعَني قـََرَصتُه َمنَلٌة فََأَمَر ِبَقريَِة ِإنَّ نَِبيًّا ِمن األَنِبَياِء َصلَ «وهذا خيدش فيه ما روي: 

 ».ًة َواِحَدةً النَّمِل فَُأحرَِقت، فـََقاَل ُهللا َلُه: َال َتقُتل ِإالَّ َمنلَ 
وهو إذن يف إحراقها؛ ألنَّه إذا جاز إحراق واحدة جاز يف »: نوادر األصول«قال احلكيم يف 

 غريها.
 يف هذا نسخ احلكم قبل العمل به، ومنع منه املبتدعة والقدرية. وقال ابن العريب:

زينب بنت رسول والرَّجالن املذكوران يف حديث أيب هريرة: هبار بن األسود القرشي، الذي روَّع 
 صلى هللا عليه وسلم حىتَّ ألقت ذات بطنها.

 والثاين: �فع بن عبد القيس.
 وعند ابن القسطالين: �فع بن عبد عمرو.
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» أنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم أرسله إىل رجل من عذرة«وأمَّا قول ابن اجلوزي يف حديث محزة: 
 دوَّه آت من قريش فينظر.أبنَّه هبار فغري جيِّد؛ ألنَّ ع

ا هو على سبيل التَّواضع هلل  وقال املهلَّب: ليس �يه عن التَّحريق ابلنَّار على معىن التَّحرمي، وإمنَّ
تعاىل، والدليل على أنَّه ليس حبرام مسُل أعني الرُّعاة ابلنَّار يف مصلَّى املدينة حبضرة الصَّحابة، 

احلصون على أهلها ابلنَّار، وقول  اء املدينة جييزون حتريقوحتريق اخلوارج ابلنَّار، وأكثر علم
 /ب]94أكثرهم بتحريق املراكب. [
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وروى لنا من عند ابن شاهني من حديث صاحل بن حيَّان، عن ابن بريدة، عن أبيه: أنَّ النَّيبَّ صلى 

ِإن «اقعها، فقال: هللا عليه وسلم بعث رجًال إىل رجل كذب عليه يف حكم حكمه، ويف امرأة و 
ًتا َفَحّرِقُه اِبلنَّارِ َوَجد  فوجده ُلدغ فمات، فحرقه.» َتُه َحيًّا فَاقُتلُه، َوِإن َوَجدَتُه َميـْ

وعن سعيد بن عبد العزيز: أنَّ أاب بكر ملا ارتدَّت أم قرفة شدَّ رجليها بفرسني مث صاح هبما 
 فشقاها.

لسَّيف، وإليه ذهب أهل احلدود، وقالوا: يقتل ابقال احلازمي: ذهبت طائفة إىل منع اإلحراق يف 
، والثَّوريُّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، ومن احلجازيِّني: عطاء.  الكوفة، والنَّخعيُّ

 وذهبت طائفة يف حق املرتد إىل مذهب علي.
وقالت طائفة: من َحَرق ُحيَرق، وبه قال مالك، وأهل املدينة، واإلمام الشَّافعي، وأصحابه، 

 إسحاق.وأمحد، و 
 استتابة املرتد: فروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود أنَّه يستتاب، واختلف العلماء يف

 فإن مل يتب قتل، واجلمهور على هذا.
وقالت طائفة: ال يستتاب، وجيب قتله حني ارتدَّ؛ منهم: عبيد بن عمري، واحلسن، وطاوس، وأبو 

 يوسف، وأهل الظاهر.
 وإن كان مشرًكا فأسلم مثَّ ارتدَّ فإنَّه يستتاب. سلًما فإنَّه ال يستتاب،وقال عطاء: إن كان أصله م

، وقال به عطاء.  وعن علي: ال تستتاب املرأة وتسرتقُّ
 قال ابن عبَّاس: ال تقتل ولكن حتبس وجترب.
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وزاعي واجلمهور ال فرق بني النِّساء والّرِجال يف االستتابة، فإن مل تتب فقالت طائفة منهم األ
 وغريه من الكوفيِّني. وأمحد: تقتل. وقالت طائفة: حتبس وال تقتل، وهو قول الثَّوريِّ 



م وهو قول الشَّافعي، والقول اآلخر:  واختلف القائلون ابالستتابة؛ فقيل: يستتاب ثالثة أ�َّ
 يستتاب فإن اتب وإالَّ قتل مكانه، وقال الزُّهري يستتاب ثالث مرَّات.

ات، أو شهًرا، وقال النَّخعي والثَّوري يستتاب أبًدا، وقيل يستتاب ثالث مرَّ  وعن علي يستتاب
م، مرَّة يف كل يوم أو مجعة، حكي هذا عن أيب حنيفة، وستأيت له تتمَّة يف  ثالث مجع، أو ثالثة أ�َّ

 احلدود.
َماِم ذكر حديث ابن عمر:  اَبُب السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِلْإلِ

». ِمبَْعِصَيٍة، َفَال َمسَْع َوالَ طَاَعةَ  لطَّاَعُة َحقٌّ َما َملْ يـُْؤَمْر اِبْلَمْعِصَيِة، فَِإَذا أُِمرَ السَّْمُع َوا« - 2955
 ]2955[خ 

أنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم بعث جيًشا، وأمَّر عليهم رجًال، وأَمَرهم أن «ويف حديث علي: 
َا الطَّاَعُة ِيف املَعُروفِ  َال طَاَعَة ِيف «احلديث، وفيه: » يسمعوا ويطيعوا  ».َمعِصَيِة ِهللا، ِإمنَّ

 سائي عن عمران بن حصني، والطرباين عن احلكم بن عمرو حنوه.وعند النَّ 
وعند ابن إسحاق وغريه: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم بعث علقمة بن ُجمَّزِز املدجلي يف ثالث 

افة على بعض اجليش، فأجَّج �رًا وأرادهم على مئة إىل احلبشة، فأمَّر عليهم عبد هللا بن حذ
 ».َمن َأَمرَُكم ِمبَعِصَيٍة َفَال ُتِطيُعوهُ «لغ ذلك النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال: الوثوب فيها، فلمَّا ب

 قال احلاكم: كانت يف صفر بعد فتح مكة شرَّفها هللا تعاىل.
أمَّر النيب صلى «، وثوابن، عن أيب سعيد: للزٌّبري من حديث عمر بن احلكم» الفكاهة«ويف كتاب 

 احلديث.» ن حذافة البدري على سريَّة وأ� معه فأجَّج �رًاهللا عليه وسلم عبد هللا ب
 ذكر عياض إمجاع العلماء على وجوب طاعة اإلمام يف غري معصية، وحترميها يف املعصية.
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 /أ]95روج على أئمَّة اجلور [قال ابن بطَّال: احتجَّ هبذا اخلوارج فرأوا اخل
 %186ص  4%ج 

 ام عليهم عند ظهور جورهم.والقي
القيام عليهم، وال خلعهم إال بكفرهم بعد إميا�م، أو تركهم والذي عليه اجلمهور: أنَّه ال جيب 

إقامة الصَّلوات، وأمَّا دون ذلك من اجلور فال جيوز اخلروج عليهم إذا استوطن أمرهم وأمر النَّاس 
م، ألنَّ يف ترك اخلروج عليهم حتصني الفروج واألموال وحقن الدِّماء، ويف القيام عليهم متزُّق معه

 ال جيوز القتال معهم ملن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم. الكلمة، وكذلك
قال ابن التِّني: فأمَّا ما �مر به السلطان من العقوابت فهل يسع املأمور به أن يفعل ذلك من غري 



 و علم يكون عنده بوجوهبا عليه؟تثبُّت أ
الفته، فإن مل قال مالك: إذا كان اإلمام عدًال كعمر بن اخلطاب أو عمر بن العزيز، مل تسع خم

 يكن كذلك وثبت عنده الفعل جاز.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: ما أمر به الوالة من ذلك غريهم يسعهم أن يفعلوه فيما كان واليتهم 

د: ال يسع املأمور أن يفعله حىت يكون اآلمر عدًال، وحىتَّ يشهد بذلك إليه، ويف رواية عن حمم
 دَّ من ثالثة سواء، وروي حنو األول عن الشعيب.عنده عدل سواء، إالَّ يف الزِّ� فال ب

وذكر أن رجًال سبَّ أاب بكر، فقال أبو برزة: أضرب عنقه؟ فقال أبو بكر: لو قلت لك ذلك  
ا كان ذلك ألحد بعد النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فإن أحًدا ال كنت تفعل؟ قال: نعم، قال: م

بعد أن يعلم أنَّه حقٌّ، إالَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم  يلزم قوله وال جيب طاعته يف قتل مسلم إالَّ 
 فإنَّه ال �مر إال ابحلق.

 قال اخلطَّايب: وفيه دليل أنَّ ميني املكره غري الزمة.
 ِمْن َورَاِء اِإلَماِم َويـُتـََّقى ِبهِ  اَبُب يـَُقاَتلُ 

 ذكر حديث:
 - 2956[خ ». َن السَّاِبُقونَ َحنُْن اآلِخُرو «األعرج، عن أيب هريرة:  - 2957 - 2956
2957[ 

 قال:
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ِطِع اَألِمَري فـََقْد َمْن َأطَاَعِين فـََقْد َأطَاَع اهللََّ، َوَمْن َعَصاِين فـََقْد َعَصى اهللََّ، َوَمْن يُ «وهبذا اإلسناد: 
َا اِإلَماُم ُجنٌَّة يـَُقاَتُل ِمْن َورَائِِه، فَِإْن َأَمَر بِتَـْقَوى اهللَِّ َأطَاَعِين، َوَمْن يـَعْ  ِص اَألِمَري فـََقْد َعَصاِين، َوِإمنَّ

 ».َوَعَدَل، فَِإنَّ َلُه ِبَذِلَك َأْجًرا َوِإْن قَاَل ِبَغْريِِه فَِإنَّ َعَلْيِه ِمْنهُ 
 /ب].95». [رًافَإنَّ َعَليه ِمْنُه ِوزْ «ابن بطال: يف رواية: قال 
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قال ابن املنري: وجه مطابق الرتمجة لقوله: (َحنُْن اآلِخُروَن السَّابُِقوَن) أنَّ معىن قوله: (يـَُقاَتُل ِمْن 

م وإن تقدَّموه يف الصو  رة فهم أتباعه يف َورَائِِه) أي من أمامه، فأطلق الوراء على اإلمام؛ أل�َّ
عليه وسلم تقدَّم على غريه بصورة الزَّمان، لكن املتقدَّم عليه مأخوذ  احلقيقة، والنَّيبُّ صلى هللا

عليه العهد أن يؤمن به وينصره كآحاد أمته وأتباعه، فهم يف الصُّورة أمامه، ويف احلقيقة أتباعه 
 وخلفه. انتهى.



ل حديث فيها: ري مراده هبذا أن �يت بنسخة األعرج، فإنَّ أوَّ قد بيـَّنَّا يف كتاب الطهارة أنَّ البخا
 ».َحنُْن اآلِخُرونَ «

قال اخلطايب: كانت قريش ومن يليهم من العرب ال يعرفون اإلمارة، وال يُطيعون غري رؤساء 
َ عليهم يف اإلسالم األمراء أنكرته نفوسهم، وامتنع بعضهم من الطَّاعة، وإمنَّ  ا قبائلهم، فلما ُويلِّ

مهم أنَّ طاعة األمراء مربوطة بطاعته، وأنَّ من قال هلم صلى هللا عليه وسلم هذا القول ليعلِّ 
 عصاهم عصى أمره؛ ليطاوعوا األمراء الذين كانوا يولِّيهم عليهم.

قال: وإذا كان إمنَّا وجبت طاعتهم لطاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فخليق أال تكون طاعة 
 ه واجبة.الًفا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما �مر من كان منهم خم
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قال القرطيب: وليس هذا األمري خاصًّا مبن ابشره سيِّد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتولية 
 نقيض ذلك يف املخالفة واملعصية.اإلمارة، بل هو عامٌّ يف كلِّ أمري عدل للمسلمني، ويلزم منه 

نع العدوَّ من أذى املسلمني، ومينع النَّاس بعضهم من ا اِإلَماُم ُجنٌَّة) أي كالسَّاتر؛ ألنَّه ميقوله: (ِإمنََّ 
 بعض.

 ومعىن: (يـَُقاَتُل ِمْن َورَائِِه) أي: يقاتل معه الكفَّار والبغاة وسائر أهل الفساد.
 ة.مبدلة من الواو؛ ألنَّ أصلها من الوقاي» ِبهْ  يـُتـََّقىْ «والتَّاء يف قوله: 

يه أبو حنيفة وأبو يوسف أبنَّ من أطاعهم يف أمٍر، مث قال اخلطايب: وفيه كالدَّليل إىل ما ذهب إل
 تبنيَّ له خطؤهم فيما أمروه من ذلك معذور، وأنَّ التَّبعة على اآلمر، وهو شبيه مبا قاله الشعيب.

 دون غريه. به ُجنَّة يف القتال، وفيما يكون منه يف أمره قال: وحيتمل أن يكون أراد
 /أ]96[ »يـُتـََّقْى ِبهْ «قال املهلب: معىن 
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أي يرجع إليه يف الرَّأي واملشورة، وغري ذلك، ممَّا ال جيب أن يقضى فيه إال برأي اإلمام وحكمه، 

 ويتَّقى به اخلطأ يف الدين، والعمل من الشُّبهات وغريها.
عدل، ِه) عند العلماء على اخلصوص، وهو يف اإلمام الذكر بعضهم أنَّ قوله: (يـَُقاَتُل ِمْن َورَائِ و 

فمن خرج عليه وجب على مجيع املسلمني قتاله مع اإلمام العدل؛ نصرة له، إالَّ أن يرى اإلمام  
 قتال اجتمعت كما رأى عثمان من القعود، فطاعتة واجبة، إال أنَّ اخلارجني عليه إن قتلوه يف غري

حال املالقاة  ه؛ فإنَّ القصاص يلزمهم، خبالف قتلهم ألحد يففيه الفئتان للقتال أو قتلوا غري 
 للفئتني، ولذلك استجاز املسلمون طلب دم عثمان رضي هللا عنه؛ إذ مل يكن قتله عن مالقاة.
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وإن كان اإلمام غري عدل فالواجب عند العلماء من أهل السنَّة ترك اخلرج عليه، وأن يقيموا معه 
فمن قام عليه متأوِّال مبذهب خالف  وات، واحلج، واجلهاد، وتؤدَّى إليه الزَّكوات،احلدود، والصَّل

ي فاسًقا ظاملًا غاصًبا يف خروجه لتفريقه مجاعة  فيه السنَّة، أو جلور، أو الختيار إمام غريه مسُِّ
 املسلمني، وملا يكون يف ذلك من سفك الدِّماء.

ثري من ومل جيز أن يسفكوا دماءهم يف نصره، وقد رأى ك فإن قاتلهم اإلمام اجلائر مل يقاتلوا معه،
، ومكانه من الدين والعلم ما ال خيفى، ومل ير علي َمن قعد عن  الصحابة ترك القتال مع عليٍّ

 القتال معه ذنًبا يوجب سخطه، وإن كان قد دعا بعضهم فأبوا أن جييبوه فعذرهم.
قتال: إذا (قَاَل) هنا مبعىن: حكم. يقال: قال الرَّجل واوقوله: (َوِإن قَاَل ِبَغريِِه) قال اخلطَّايب: 

 حكم.
 قال: وقيل: إنَّه مشتقٌّ من الَقْيل الذي ينفذ قوله وحكمه.

َعِة ِيف احلَْرِب َأْن َال يَِفرُّواَوقَاَل بـَْعُضُهْم: َعَلى املَوِت؛ ِلَقْوِل اهللَِّ تـََعاَىل: {َلَقدْ   وذكر يف: اَبِب البَـيـْ
 ] حديَث:18َت الشََّجَرِة} [الفتح: َعِن املُْؤِمِنَني ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك حتَْ  َرِضَي اهللَُّ 
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رََجْعَنا ِمَن الَعاِم املُْقِبِل َفَما اْجَتَمَع «َ�ِفٍع، عن اْبُن ُعَمَر، وهو ممَّا تفرَّد به البخاري:  - 2958
َناِن َعَلى الشََّجَرِة ا ، قال جويرية: َفَسأَْلُت َ�ِفًعا: َعَلى »َرْمحًَة ِمَن اهللَِّ  َحتْتَـَها، َكاَنتْ لَِّيت اَبيـَْعَنا ِمنَّا اثـْ

الَ، اَبيـََعُهْم َعَلى «%اَبيـََعُهْم، َعَلى املَْوِت؟ قَاَل: 189ص  4/ب] %ج 96َأيِّ َشْيٍء [
، قال حلديبية على املوت] ذكر البخاري وغريه أنَّ املبايعة كانت اب2958انتهى [خ ». الصَّْربِ 

هذا من قول �فع يف البيعة ليس مبسند. وقال ابن املنري: وجه مطابقة اآلية الكرمية اإلمساعيلي: 
مجة قوله يف أثنائها: {فَأنـَْزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهم} [الفتح: ] مبنيًّا على قوله: {فـََعِلَم َما ِيفْ 18للرتَّ

م طُّمأنينة يف موقف كينة الثُّبوت وال]، فالسَّ 18قـُُلْوهِبِْم} [الفتح: احلرب، دلَّ ذلك على أ�َّ
أضمروا يف قلوهبم الثُّبوت، وأن ال يفرُّوا؛ وفاء ابلعهد. انتهى. لقائل أن يقول: ملَّا ذكر البخاري 

مجة عن بعضهم املبايعة على املوت استدلَّ على ذلك ابآلية الَّيت فيها املبايعة حتت  يف الرتَّ
على املوت، وأورد األحاديث يف الباب اليت تدلُّ يبية حتت الشَّجرة وكانت البيعة ابحلدالشجرة، 

على ذلك وعلى الصَّرب، والصرب جيمع املعاين كلَّها، وبيعة الشَّجرة إمنَّا هي على األخذ ابلشدَّة، 
لَّب: ووقع يف بعض وأن ال يفروا أصًال، وال بدَّ من الصَّرب إمَّا إىل فتح، وإمَّا إىل موت. قال امله



، فهو نفس القصَّة اليت وقعت عليها املبايعة، وهو معىن الصَّرب، وقول �فع: »ِفرَّ أالَّ نَ «األلفاظ: 
كراهية لقول من قال أبحد الطريقني: الفتح أو املوت، فجمع �فع املعنيني يف  » َعَلى الصَّربِ «

َناِن َعَلى ا خشية أن تعبد، أو َرْمحًَة) يعين:  لشََّجَرِة وَكاَنتْ كلمة الصرب. وقوله: (َفَما اْجَتَمَع اثـْ
تصري كالقبلة واملسجد، ملن ال يتمكن اإلسالم من قلبه جلهل أو شبهة. ويف بعض الروا�ت: 

 ».َخِفَي َعَليِهم َمَكانـَُها ِيف الَعاِم املُقِبل«
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م كانوا ابيعو » َال ُأاَبِيُع َأَحًدا َعَلى املَوتِ «وحديث ابن زيد:  ه على املوت. وأمَّا بيعة احلرَّة يدلُّ أ�َّ
ا ذكره السُّهيلي، والَّذي عند الواقدي وأيب عبيد فكانت سنة ثالث وستِّني كم -حرة زهرة  -

واحلازمي وغريهم: هي حرَّة واقم، أطم شرقي املدينة. قال الشَّاعر: فَِإْن تـَْقتُـُلوَ� يـَْوَم َحرَِّة َواِقٍم 
ْسَالمِ  أنَّ عبد هللا  َأوَُّل َمْن قُِتَلوقد َأفرَد يف أمرها تصنيًفا املدائين وغريه، وسببها ... فـََنْحُن َعَلى اْإلِ

بن حنظلة وغريه من أهل املدينة وفدوا إىل يزيد فرأوا منه ما ال يصلح، فرجعوا إىل املدينة، 
أوقع /أ] ُمبسرف ف97فخلعوه واتبعوا ابن الزُّبري، فأرسل إليهم يزيُد مسلم بن عقبة املعروف [
الط النَّاس عشرة آالف أبهل املدينة وقعة عظيمة، قتل من وجوه النَّاس ألًفا وسبعمئة، ومن أخ

بيان. قال ابن السَّيِّد: واحلرَّة يف كالمهم: كل أرض كانت حجارة سود حمرقة،  سوى النِّساء والصِّ
كَر يف: اَبِب َعْزِم واحلرار يف بالد العرب كثرية، وأشهرها ثالث وعشرون حرَّة، قاله �قوت. وذ 

 - 2964ن مسعود الذي تفرَّد به البخاري وسأله رجٌل:اِإلَماِم َعَلى النَّاِس ِفيَما يُِطيُقوَحنديَث اب
َنا ِيف َأْشَياَء الَ حنُْ  ِصيَها؟ [خ َأرَأَْيَت رَُجًال ُمْؤِدً� َنِشيطًا، َخيُْرُج َمَع ُأَمَرائَِنا ِيف املَغَاِزي، فـَيَـْعزُِم َعَليـْ

لكان: من أددي، إذا ] (املَُؤدِّي): يعين أداة للحرب كاملة، وال بدَّ من اهلمز؛ إذ لواله 2964
هلك، وقال الدَّاودي: يعين قو�ًّ متمكًِّنا. وقوله: (ُحنِصيَها) أي: ال نطيقها من قوله تعاىل: {َعِلَم 

 طاعة أو معصية؟ وقوله: ] قال: وحيتمل أن يريد: ال ندري هل يف20َأْن َلْن ُحتُْصوُه} [املزمل:
َنا ِإالَّ َمرَّ  ًة) يقول: فافعلوا كذلك مع العدل. وقول ابن مسعود: (َما َغبَـَر (فـََعَسى َأْن الَ يـَْعزَِم َعَليـْ

: {ِإالَّ َعُجوزًا ِيف اْلَغاِبرِيَن} [الشعراء:  َيا) يريد: ما بقي، قال هللا جلَّ وعزَّ نـْ  ].171ِمَن الدُّ
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يريد: ما مضى، وقال بعض أهل اللُّغة: َغبَـَر من األضداد، يقع ملا مضى وملا اودي: وقال الدَّ 
ابملاضي هنا أشبه؛ لقوله: ما  بقي. وقال قوم: املاضي غابر، والباقي غرب. قال ابن اجلوزي: وهو



باقي أذكر. و (الثـَّْغُب): املاء املستنقع يف املوضع املطمئن، واجلمع ثغاب، شبَّه ابقي الدنيا ب
غدير، ذهب صفوه وبقي كدره. قال القزَّاز: ثـَْغٌب وثـََغٌب، والفتح أكثر من اإلسكان. ويف 

و الغدير الَّذي يكون يف غلظ من وهو موضع املاء، وقيل: ه ابلتَّحريك أفصح،»: املنتهى«
األرض، أو يف ظل جبل، ال يصيبه حرُّ الشمس فيربد ماؤه. يريد عبُد هللا: ما ذهب من خري 

دنيا وبقي من شرِّ أهلها، واجلمع ثُغبان وثِغبان، مثل َشيَث وِشيثان، وَمحٌَل وُمحْالن، ومن سكَّن ال
ذب يف األرض، وقيل: هو أخدود حتتفره املسايل هو بقيَّة املاء الع»: كماحمل«قال: ثِغاب. ويف 

ادُر املاَء فيها، من َعُل، فإذا احنطَّت حفرت أمثال القبور والدِّ�ر، فيمضي السَّيل عنها ويغ
ص  4/ب] %ج 97فتصفقه الّرِيح فليس شيء أصفى منه وال أبرد، فُسمِّي املاء بذلك [

وقال ابن األعرايب: الثغب ما استطيل يف  غدير ثغب، واجلمع أثغاب. %املكان. وقيل: كلُّ 191
ذلك ثغب. قال: األرض مما تبقى من السَّيل، إذا احنسر تبقى منه يف خدٍّ من األرض واملاء مبكانه 

واضُطرَّ شاعٌر إىل إسكان اثنيه فقال: ويف يدي مثُل ماء الثـَّْغب ذو ُشطَبقال سيبويه: الثـَّْغب، 
. وقال املهلب: هذا احلديث يدلُّ على شدة لزوم النَّاس ني: الغدير، واجلمع ثغبانبسكون الغ

ِإَذا َملْ يـَُقاِتْل َأوََّل النـََّهاِر َأخََّر طاعة اإلمام ومن يستعمله. ابب كون النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم 
 الِقَتاَل َحىتَّ تـَُزوَل الشَّْمُس.
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، فهو يستبشر مبا نصره هللا به »ُنِصْرُت اِبلصََّبا، َوُأْهِلَكْت َعاٌد اِبلدَّبُورِ «قال املهلَّب: يريد قوله: 
وه ابلدَّبُور فقد نصر ، وإذا أهلك عدكما أهلك عاًدامن الرِّ�ح، ويرجو هالك أعدائه ابلدبور  

أخَّر حىتَّ تزول  -وهو الوقت الذي هتبُّ فيه الر�ح  -هبا، فكان إذا مل يقاتل أوَّل النَّهار 
الشَّمس وهتبَّ ر�ح النَّصر، ويتمكَّن من القتال بوقت اإلبراد وهبوب الرِّ�ح؛ ألنَّ احلرب كلما 

الحهم هبت أرواح العشي، وبرَّدت من وما محلوه من سحبركتهم فيها  استحرت ومحي املقاتلون
مذي من حديث  حّرِهم، ونشَّطتهم، وخفَّفت أجسامهم، خبالف اشتداد احلر. وقد روى الرتِّ

النُّعمان بن مَقرِّن، قال: غزوت مع النَّيب صلى هللا عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك َحىتَّ 
سك حىتَّ تزول الشمس، وإذا زالت نتصف النهار أمت قاتل، فإذا اتطلع الشمس، وإذا طلع

الشمس قاتل حىتَّ العصر، مث أمسك حىتَّ يصلي العصر، مثَّ يقاتل، وكان يقال عند ذلك: هتيج 
ر�ح النَّصر، ويدعو املؤمنون جليوشهم يف صالهتم. مث قال: وقد روي عن النعمان بسند أوصل 

 قال: حسن صحيح.من هذا، مث ذكر قطعة منه، و 
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َا املُْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبهللَِّ َوَرُسوِلِه َوإِ  َذا َكانُوا َمَعُه اَبُب اْسِتْئَذاِن الرَُّجِل اِإلَماَمِلَقْولِِه تـََعاىل: {ِإمنَّ
] اآليَِة. قال املهلَّب: 62ر: ى َأْمٍر َجاِمٍع َملْ َيْذَهُبوا َحىتَّ َيْسَتْأِذنُوُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك} [النو َعلَ 

مور املسلمني حيتاج فيه هذه اآلية أصل أن ال يربح أحد عن السُّلطان إذا مجع النَّاس ألمر من أ
ذن له أذن، وإال مل �ذن له. قال ابن التِّني: احتجَّ احلسن إىل اجتماعهم إالَّ إبذنه؛ فإن رأى أن �

ن اجليش حىتَّ يستأذن اإلمام، وهذا عند سائر هبذه اآلية على أنَّه ليس ألحد أن يذهب م
: وقال قوم: ال يذهب من كان يف الفقهاء خاصٌّ بسيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قال

 يستأذن اإلمام. قال: وليس ذلك يف مذاهب الفقهاء. اَبُب اجلمعة فأصابه أمر وال ينصرف َحىتَّ 
َرَة، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلمومل يذكر حديثًا، وهو َمِن اْخَتاَر الَغْزَو بـَْعَد الِبَناِءفِ  يِه أَبُو ُهَريـْ

م َوَسَالُمُه َأرَاَد الَغزَو َكاَن َنِيبٌّ ِمن األَنِبَياِء َصَلَواُت ِهللا َعَليهِ «، قال: حديث خمرَّج عنده بعد
ابن التِّني عن الدَّاودي: لو قال البخاريُّ ابب من قال ».فـََقاَل: َال يَتبَـُعَنا َمن تـََزوََّج امَرأًة َمل َيِنب هِبَا

لذي أشار إليه ... .قال ابن بطَّال: أراد النَّيبُّ اختار البناء قبل الغزو كان أبني، ألنَّ احلديث ا
ه وسلم أن خيرج معه من مل يشغل نفسه بشيء من عالئق الدُّنيا؛ ليجتهد فيما خرج صلى هللا علي

ُب اجلََعاِئِل َواحلُْمَالِن ِيف السَِّبيِلقال ابن بطال: أراد البخاري ابجلعائل أن له، ويثبت وال يفر. ابَ 
من ال مال له  ا من ماله يتطوع به يف سبيل هللا كما ذكر عن ابن عمر، أو يعني بهخيرج الرجل شيئً 

%من الغزاة، كالفرس الذي محل عليه عمر، فهذا حسن مرغوب 193ص  4/ب] %ج 98[
 ابب اجلعائل اليت كرهها العلماء.فيه، وليس من 
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قال مالك: أكره أن يؤاجر الرَّجل نفسه أو فرسه يف سبيل هللا، وكره أن يعطيه الوايل اجلُعل على 
لعطاء مأخوذ على هذا الوجه. قال أن يتقدم إىل احلصن، وال نكره اجلعائل ألهل العطاء؛ ألنَّ ا

يزل النَّاس يتجاعلون عند� ابملدينة، جيعل القاعُد للخارج  مالك: ال أبس ابجلعائل يف البعوث، مل
ا من أهل ديوان واحد؛ ألنَّ عليهم سدَّ الثغور. وأصحاب أيب حنيفة يكرهون اجلعائل ما  إذا كانو 

بذلك، فإن مل تكن هلم قوَّة وال مال، فال أبس أن  كان ابملسلمني قوَّة، أو يف بيت املال ما يفي
 ، على وجه املعونة ال على وجه البدل، وهذا ينبغي أن يكون وفاقًا لقولجيهِّز بعضهم بعًضا

مالك. وقد روى أيوب، عن حممد، عن ابن عمر قال: كان القاعد مينح الغازي، فأمَّا أن يبيع 
عي: ال جيوز ألحد أن يغزو جبعل �خذه من رجل، الرجل غزوه فال أدري ما هو؟ وقال الشَّاف

أبنَّ  ا أجيزه من السُّلطان دون غريه؛ ألنَّه يغزو بشيء من حقَّه، واحتجَّ وأردُّه إن غزا به، وإمنَّ 



اجلهاد فرض على الكفاية، فمن فعله وقع عن فرضه، فال جيوز أن يستحقَّ على غريه عوًضا. 
 من بيت املال على عمل فإذا أمهل العمل ردَّ ما أخذ ابلقضاء، وقال ابن املنري: كلُّ من أخذ ماًال 

من مال بيت املال األخذ منه على عمل ال يتأهَّل له، وال يُلتفت إىل ختيُّل أنَّ األصل وكذلك 
اإلابحة للمسلمني؛ أل�َّ نقول: األخذ منه على وجهني: أحدمها: أن اآلخذ مسلم فله نصيب كان 

ا يستحق بوفائه. االختالف يف األجري تقدَّم قريًباعلى وجه. واآلخر: األ . خذ على عمل، فإمنَّ
َعَلى َبْكٍر، فَاْسَتْأَجْرُت َأِجريًا، فـََقاَتَل وقال املهلب يف حديث يعلى: َغَزْوُت َغْزَوَة تـَُبوَك، َفَحَمْلُت 

 %َأَحُدُمهَا اآلَخَر، احلديث.194ص  4/أ] %ج 99رَُجًال، فـََعضَّ [
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ي إثبات ذلك ابلدَّليل؛ ألنَّ يف أنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم أسهم لألجري، وإمنَّا حاول البخار 
 جلَّ وعزَّ مجاعة املؤمنني األحرار بقوله اد، وقد خاطب هللاحلديث جواز استئجار احلرِّ يف اجله

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ هلِلِِ◌ ُمخَُسُه} [األنفال:  ] فدخل األجري يف هذا 41تعاىل: {َواْعَلُموا َأمنَّ
مجة. اَبُب اخلطاب، فوجب له سهم اجمل اهد القائم. قال ابن املنري: اإلسهام لألجري أجنيب عن الرتَّ

  ِلَواِء النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلمَما ِقيَل ِيف 
ثـََنا َسِعيُد ْبُن َأِيب َمْرَميَ، [َحدََّثِين اللَّْيُث]، حدثـََنا ُعَقْيٌل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخبَـَرِين  - 2974 َحدَّ
: ثـَْعَلَبُة بْ  َب ِلَواِء َرُسوِل اهللَِّ صلى هللا َأنَّ قـَْيَس ْبَن َسْعٍد األَْنَصاِريَّ َكاَن َصاحِ «ُن َأِيب َماِلٍك الُقَرِظيُّ

 ]2974عليه وسلم، َأرَاَد احلَجَّ، فـََرجََّل. [خ 
 هذا اللفظ ذكره البخاري ... .

فرجَّل أحد «دثنا الليث: وعند اإلمساعيلي: حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا عيسى بن محاد، ح
 ».رأسه اآلخر شقي رأسه، فإذا هديه قد قلد فأهل ابحلج، ومل يـَُرجَّْل ِشقَّ 
 وكذا ذكره الربقاين فيما ذكره احلميدي من حديث الليث.

وروى ابن عبَّاس وبريدة فيما ذكره ابن عاصم: أنَّ لواء النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم كان أبيض 
 مرط لعائشة.ورايته سوداء، من 

 وعن الرباء: كانت سوداء مربعة.
 سلم مكة ولواؤه أبيض.وقال جابر: دخل النَّيبُّ صلى هللا عليه و 

 وقال جماهد: كان لسيِّد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لواء أغرب.
 وعند الرشاطي: الرا�ت إمنَّا كانت خبيرب، وإمنا كانت األلوية قبل.

يب عاصم، عن رجل من بين عجل قَاَل: ورأيت لواًء أبيض، والنَّاس ومن حديث مساك عند ابن أ



 صلى هللا عليه وسلم. يقولون: هذا رسول هللا
 وعن مساك عن رجل من قومه قَاَل: رأيت راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفراء.
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فقلت: من هذا؟  وعن احلارث بن حسان: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم، وإذا را�ت سود،
 /ب]99قالوا: عمرو بن العاصي، قدم من غزاة ومعه [

 %195ص  4%ج 
 م راية محراء، واألنصار صفراء.لبين سلي

ي لواء، والرَّاية: ثوب جيعل  قال ابن العريب: اللِّواء ما يُعقد يف طرف الرُّمح ويُلوى معه، وبذلك مسُِّ
عم ابن األثري: أنَّ اللِّواء ال ميسكه إال صاحب يف طرف الرُّمح وخيلى هبيئة تصفقه الّرِيح، وز 

 اجليش. انتهى.
يف اترخيه أنَّ عمر ُسئل عن الشعراء فقال: زهري بن أيب ُسلمى أمري  وذكر أبو الفرج األموي

امِرُئ الَقيِس َحاِمُل ِلَواِء الشَُّعَراِء «الُشعراء، فقيل: له: فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
] مع األمري.». َوقَاِئُدُهم ِإىل النَّارِ   فقال: إنَّ الرَّاية ال تكون [إالَّ

 ألخيلية:وقالت ليلى ا
 ~وُخمَرَّق عنه القميص َخنَالُه وسط البيوت من احلياء سقيما
 ~حىتَّ إذا رفع اللواء رأيته حتت اللِّواء على اخلميس زعيما

 »ُنِصْرُت اِبلرُّْعِب َمِسريََة َشْهرٍ «اَبُب قـَْوِل النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم: 
 ذكر فيه حديث أيب هريرة:

َنا َأَ� َ�ئٌِم أُتِيُت ِمبََفاتِيِح َخَزاِئِن اَألْرِض، بُِعْثُت ِجبَوَ « - 2977 اِمِع الَكِلِم، َوُنِصْرُت اِبلرُّْعِب، وبـَيـْ
 ]2977[خ ». فـَُوِضَعْت ِيف َيِدي

َتِثُلونـََها. ُتْم تـَنـْ َرَة: َوَقْد َذَهَب َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم، َوأَنـْ  قَاَل أَبُو ُهَريـْ
 فيان عن هرقل وقوله:مث ذكر حديث أيب س
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] قال ابن 2978[خ ». ِإنَُّه لَيَخافُُه َمِلُك َبِين اَألْصَفرِ  -يعين حممًدا  -َلَقْد َأِمَر َأْمُر « - 2978
: املناسبة يف دخول حديث أيب سفيان يف هذا الباب هلذه اللَّفظة؛ ألنَّ بني احلجاز والشام  املنريِّ



مساعيلي: قال ابن شهاب: بلغين أنَّ (َجَواِمع الَكِلِم) أنَّ هللا جيمع له مسرية شهر وأكثر. وعند اإل
األمور الكثرية اليت كانت ُتكتب يف الكتب قبله يف األمر الواحد، أو األمرين، أو حنو ذلك. 

: ج وامع الكلم القرآن. وقال اخلطايب: معناه إجياز الكالم يف إشباع املعاين. قال وقال ابن املنريِّ
لب: الرُّعب شيء خصَّه هللا وفضَّله به، مل يؤته أحًدا غريه. قال: ورأينا ذلك عياً�. أخرب� أبو امله

ربها حممد األصيلي، قال: افتتحنا برشكولة، مث صحَّ عند� أنَّ أهل القسطنطينية ساعة بلوغهم خ
وفيه دليل  صاروا على سورها وحتصَّنوا، وهى على أكثر من شهرين من برشكولة. قال اخلطايب:

ص  4/أ] %ج 100على أنَّ الفيء للنَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم يضعه حيث شاء ألنَّه [
 %وصل إليه ابلنصرة، ُأوتيها من قبل الرُّعب الذي أُلقي يف قلوهبم منه. و (الَفْيُء): كلُّ 196

وكذا ما مال مل يُوجف عليه خبيل وال ركاب، وهو ما خلى عنه أهله وتركوه من أجل الرُّعب، 
صاحلوا عليه من جزية أو َخراج من وجوه األموال. وقوله: (تَنَتِثُلونـََها) أي: تثريو�ا من مواضعها 

يف بعض الروا�ت وتستخرجو�ا، يقال: نثلت البئر وانتثلتها إذا استخرجت تراهبا، وهو النَّثيل. و 
ا. ويف ذكره حديث أيب هريرة املتقدم ، أي: تستخرجون َدرََّها وترضعو�»وأَنُتم َترَغُثونـََها«رواية: 

َويُِعُني الرَُّجَل َعَلى َدابَِّتِه فـََيْحِمُل «، وفيه: »َعَلى ُكلِّ ُسالَمى ِمن النَّاِس َعليِه َصَدَقةٌ ]: «2989[
، قال ابن »من أخذ ابلرِّكاب وحنوه«احلديث، يف ابب: » ا َمَتاَعه َصَدَقةٌ َعَليَها، َأو يَرَفُع َعَليهَ 

 : وجه املطابقة يف هذا أنَّ اإلعانة على الدَّابَّة يدخل فيه األخذ ابلرِّكاب وغريه.بطَّال
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زاد ابن املنري: ال من جهة عموم صيغة الفعل فإنه مطلق، ولكن ابملعىن املساوق. انتهى. أو 
نني، عليه وسلم يوم ح حيتمل أنه أراد حديث أخذ العباس ? بركاب سيد� رسول هللا صلى هللا

 وهللا تعاىل أعلم. اَبُب السََّفِر اِبْلَمَصاِحِف ِإَىل َأْرِض الَعُدوِّ 
، َعْن َ�ِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا  وََكَذِلَك يـُْرَوى َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِبْشٍر، َعْن ُعبَـْيِد اهللَِّ

، َعْن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، َوَقْد اَق، َعْن َ�ِفعٍ عليه وسلم، َواَتبـََعُه اْبُن ِإْسحَ 
 َسافـََر النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم َوَأْصَحابُُه ِيف َأْرِض الَعُدوِّ َوُهْم يـَْعَلُموَن الُقْرآَن.
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ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن َ�ِفٍع،  - 2990 َعْن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلى َحدَّ
] قال أبو عمر: قال مالك: 2990ُيَسافـََر اِبلُقْرآِن ِإَىل َأْرِض الَعُدوِّ. [خ  هللا عليه وسلم نـََهى َأنْ 



أرى ذلك خمافة أن يناله العدو، وكذا قال حيىي األندلسي، والقعنيب، وابن بكري، وأكثر الرُّواة، 
، يف سياقه احلديث، مل جيعله »خشية أن يناله العدو«مالك فقال يف آخره:  ورواه ابن وهب عن

�ى أن ُيسافر «ن قول مالك، وكذلك قال عبيد هللا بن عمر، وأيوب عن �فع، عن ابن عمر: م
/ب] 100ورواه الليث، عن �فع، عن ابن عمر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم [».ابلقرآن
ن يسافر ابلقرآن إىل أرض العدو، وخياف أن يناله العدو. %أنه كان ينهى أ197ص  4%ج 

مية وليث بن أيب سليم، عن �فع، عن ابن عمر، قال رسول هللا صلى هللا عليه وقال إمساعيل بن أ
ن وكذا قال شعبة، ع».َال ُتَساِفرُوا اِبلُقرآِن ِإَىل َأرِض الَعُدوِّ، فَِإّينِ َأَخاُف َأن يـََناَلُه الَعُدوُّ «وسلم: 

وهو مرفوع  أيوب، عن �فع، عن ابن عمر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم. قال أبو عمر:
صحيح. وزعم اإلمساعيلي أنَّ ابن مهدي وصله عن مالك ومل يفصله. وملا ذكر ابن اجلوزي لفظ: 

هو سيد� » َأَخافُ «أو: » َال آَمنُ «ظاهر هذا الكالم أنَّ القائل: » فَِإّينِ َال آَمُن َأن يـََنالَُه الَعُدوُّ «
) قال اخلطيب: هو قول مالك، بنيَّ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وقوله: (َخمَاَفَة َأن يـََناَله الَعُدوُّ

ذلك أبو مصعب، وابن وهب، وابن القاسم، واملسنُد النهُي حسب. وقال احلميدي: عن 
هللا، فاتفقوا على لفظ النهي. الربقاين: مل يقل (كره) إال ابن بشر، وقد رواه مجاعة عن عبيد 

ابب كراهية السفر ابملصاحف «نسخ البخاري:  انتهى. على ما ذكره الربقاين يصح ما يف بعض
 ».إىل أرض العدو
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وقع فيه غلط من الناسخ؛ ألنَّ قوله:  -يعين املبتدأ بذكره  -وقال ابن بطَّال: هذا الثاين 
له ذكر شيء يشار إليه، فكذلك صار ال معىن مَِّد ْبِن ِبْشٍر) ومل يتقدم (وََكَذِلَك يـُْرَوى فيه َعْن حمَُ 

له، والصواب فيه أن يكون حديث مالك يف أول الباب، مث يقع بعده: (وََكَذِلَك يـُْرَوى َعن ابِن 
ِبْشٍر) وبعده: واتبعه ابن إسحاق. وكذا فعله أيًضا أبو نعيم يف مستخرجه، ذكر حديث مالك 

وإمنا أتى ابملتابعة ألجل ز�دٍة من راو يف احلديث:  ه بعده قول ابن بشر، إىل آخره.أوًال، مث ذكر 
) مرفوعٍة، أل�ا مل تصح عنده، وال عند مالك مرفوعة. وقال املنذري: رواه  (َخمَاَفَة َأن يـََناَله الَعُدوُّ

قد بعضهم من حديث ابن مهدي، والقعنيب، عن مالك، فأدرج هذه الز�دة يف احلديث، و 
لز�دة؛ فمرة بنيَّ أ�ا قول مالك، ومرة يدرجها يف احلديث. ورواه اختلف على القعنيب يف هذه ا

حيىي بن حيىي النيسابوري عن مالك فلم يذكر هذه الز�دة البتة، وقد رفع هذه الكلمات أيوب، 
ص  4/ب] %ج 101والليث، والضحاك بن عثمان احلزامي، عن �فع، عن ابن [

كَّ هل هي من قول سيد� رسول هللا وقال بعضهم: حيتمل أن مالكا ش %عمر. قال:198



صلى هللا عليه وسلم أم ال؟ فجعل بتحريه هذه الز�دة من كالمه على التفسري، وإال فهي 
صحيحة من قول سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رواية غريه. وملا ذكر اإلمساعيلي قول 

َوَأْصَحابُُه ِيف َأْرِض الَعُدوِّ َوُهْم يـَْعَلُموَن الُقْرآَن) لنَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم البخاري: (َوَقْد َسافـََر ا
قال: ما كان أغىن أاب عبد هللا عن هذا االستدالل؛ ألنه مل يقل أحد أن من حيسن القرآن ال يغزو 

اقعة عني، لعلهم العدو يف داره. وقال ابن املنري: االستدالل هبذا على الرتمجة ضعيف؛ أل�ا و 
 ا، وهو الغالب حينئٍذ.تعلموه تلقينً 
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قال املهلب: وفائدة قوله: (َوَقْد َسافـََر النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم) إىل آخر كالمه، أراد بيان أنَّ 
لعموم، وال على كل األحوال، وإمنا هو يف النهي عن السفر ابلقرآن إىل أرض العدو ليس على ا

اليت ليست مأمونة، وأما إذا كان يف العسكر العظيم فيجوز؛ ألن الصحابة كان يعلم السرا� 
بعُضهم بعًضا القرآن؛ أل�م مل يكونوا مستظهرين له، وقد ميكن أن يكون عند بعضهم صحف 

لمهم كان منهم من يتعلم بكتاب، فلما جاز فيها قرآن يـَُعلِّمون منها، فاستدل البخاري أ�م يف تع
ه يف أرض العدو بكتاب وغري كتاب كان فيه إابحة محله إىل أرض العدو، إذا كان هلم تعلم

عسكًرا مأموً�، وهو قول أيب حنيفة. ومل يفرق مالك يف النَّهي بني العسكر الكبري والصَّغري، 
ول أصح. قال عياض: وكره مالك وغريه وحكى ابن املنذر عن أيب حنيفة اجلواز مطلقا، واأل

. وذَكره.معاملة الكتايب   ابلدراهم والد�نري؛ ألن فيها اسم هللا جلَّ وعزَّ
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 - 2991وقوله يف: اَبِب التَّْكِبِري ِعْنَد احلَْرأِبن حديث مسريه إىل خيرب املذكور يف كتاب الصالة:
َيَديِه). [خ  (رََفَع النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم -يعين اتبع املسندي  -اَتبـََعُه َعليٌّ َعن ُسفَياَن 

] أسنده يف عالمات النبوة عن سفيان. قال ابن بطال: وقد روى سفيان عن أيوب يف 2991
هذا احلديث: حالوا إىل احلصن، أي حتولوا إليه، يقال: ُحلت عن املكان: إذا حتولت عنه، ومثله: 

ُفِسُكْم، فَِإنَُّكْم الَ أَيـَُّها النَّاُس اْربـَُعوا َعَلى أَنْـ  �َ « - 2992َأحلت عنه. وحديث أيب موسى:
%الستة 199ص  4/ب] %ج 101] خرَّجه [2992احلديث. [خ » َتْدُعوَن َأَصمَّ َوَال َغائًِبا

يف كتبهم. وشيخ البخاري فيه الفر�يب، نص عليه أبو نعيم احلافظ، وكذا الذي روى عنه أيًضا 
عبد العزيز بن أيب سلمة: الثوري. وأبو عبد هللا شيُخه الراوي عن حديث جابر. وسفيان: هو 



فذكر ابن مسعود الدمشقي أنَّ النَّاس رووا هذا احلديث عن عبد هللا بن صاحل، وقال اجلياين: 
نسبه ابن السكن فقال: ثنا عبد هللا بن يوسف. وقوله: (اْربـَُعْوا) بكسر اهلمزة، وسكون الراء، 

ربع: إذا وقف وحتبَّس. وقال الليث: ، قال األزهري عن يعقوب: رَبَع الرجل يَ وفتح الباء املوحدة
يقال: اربع على نفسك، واربع على ِطْلعك، واربع عليك: كل ذلك واحد، ومعناه: انتظر. وقال 
اخلطايب: يريد: أمسكوا عن اجلهر، َوِقُفوا عنه. وقال ابن قـُْرقُول: اعطفوا عليها ابلرفق هبا والكفِّ 

ِنيَّة): أعلى اجلبل، وهو ما يرى منه على البعد، وقال الشدة. و (َأْوَىف): عال وأشرف. و (الثَّ عن 
ابن فارس: والثنية من األرض كاملرتفع، وقال الداودي: هي الطرق اليت يف اجلبال. و (الَفْدَفد): 

رس: األرض األرض الغليظة ذات احلصى، ال تزال الشمس َتدف فيها، ذكره القزاز. وقال ابن فا
ة مشرفة. ويف احلديث: كراهية رفع الصوت ابلدعاء، وهو قول عامة املستوية. وقال اخلطايب: رابي

 السَّلف. قال حممد بن جرير: من الصحابة والتابعني.
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كان الصحابة يكرهون «وروي من حديث هشام، عن قتادة، عن احلسن، عن قيس بن ُعباد: 
د الدعاء ع األيدي عنورف«ويف لفظ: ».رفع الصوت عند الذكر، وعند القتال، وعند اجلنائز

وقال سعيد بن املسيب: ثالث مما أحدث الناس: رفع الصوت عند الدعاء، ورفع ».والقتال
األيدي، واختصار السجود. ورأى جماهد رجًال يرفع صوته ابلدعاء، فحصبه. وقوله يف حديث 

». ُل ُمِقيًما َصِحيًحاَكاَن يـَْعمَ ِإَذا َمِرَض الَعْبُد، َأْو َسافـََر، ُكِتَب لَُه ِمْثُل َما  « - 2996أيب موسى:
%وإمنا هو 200ص  4/أ] %ج 102] قال ابن بطال: ليس هذا على العموم [2996[خ 

ملن كانت له نوافل وعادة من عمل صاحل، فأما من مل يكن له تنفل وال عمل صاحل فال يدخل يف 
يب ن عاصم بن أمعىن هذا احلديث. قال: ومما يدل أن احلديث يف النوافل ما روى معمر، ع

ِإنَّ الَعبَد ِإَذا  «النجود، عن خيثمة، عن عبد هللا بن عمرو، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ِإنَّ الَعبَد «قال: قوله: ».َكاَن َطرِيُقُه َحَسَنٌة ِمن الِعَباَدِة، مثَُّ َمِرَض ِقيَل ِللَمَلِك: اكُتب َلُه ِمثَل َعَمِلهِ 

ال يقال إال يف النوافل، وال يقال ذلك ملؤدي الفرائض، » ِمن الِعَباَدةِ ة َحَسَنٍة ِإَذا َكاَن على َطرِيقُ 
َها نـَْوٌم، ِإالَّ َكَتَب «وكما قال صلى هللا عليه وسلم:  َما ِمِن اْمِرٍئ َتُكوُن َلُه َصالٌَة اِبللَّيٍل، يـَْغِلُبُه َعَليـْ

يدخل فيه الفرائض اليت شأنه أن يعمل  واسع؛ بل قال ابن املنري: هذا حتجري».ُهللا َلُه َأْجَر َصالَتِهِ 
هبا وهو صحيح إذا عجز عنه فعًال؛ ألنه قام به عزًما أن لو كان صحيًحا، حىتَّ صالة اجلالس يف 

الفرض ملرضه يكتب له هبا أجر صالة القائم. وقال ابن التني: قيل: إذا تكلف املريض أو 



 صحيح مقيم.املسافر أبقل العمل كان أفضل من عمله وهو 
 اَبُب السَّْريِ َوْحَدُهذكر يف حديث الزبري وقد تقدم، مث قال:
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ثـََنا أَبُو الَولِيِد، حدثـََنا َعاِصُم ْبُن ُحمَمٍَّد، قَاَل: َحدََّثِين َأِيب، َعِن اْبِن ُعَمَر، وحدثـََنا  - 2998 َحدَّ
َلْو يـَْعَلُم «ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، قَاَل:  ُم، َعن أَبِيِه، َعن اْبنِ أَبُو نـَُعْيٍم، حدثـََنا َعاصِ 

] زعم خلف أن البخاري 2998[خ ». النَّاُس َما ِيف الَوْحَدِة َما َأْعَلُم، َما َساَر رَاِكٌب بَِلْيٍل َوْحَدهُ 
يف  -ين البخارييع -مث قال: مل يقل ».نعيم وقال أبو«مل يروه عن أيب نعيم (َحدَّثـََنا)، وإمنا قال: 

حديث أيب نعيم: حدثـََنا، وإمنا قال: قال أبو نعيم، عن عاصم. وتبعه املزي حذو القذة ابلقذة، 
وهو كما ترى فيما رأيت من كتاب الصحيح من رواية أيب الوقت وغريه: حدثنا أبو نعيم، وكذا 

ه: صحيح على شرط له من غري ز�دة، وقوله في ذكره أبو نعيم يف مستخرجه. وأما ختريج احلاكم
مسلم، فغري جيد. وقول الرتمذي: ال يعرفه إال هبذا الوجه من حديث عاصم بن حممد، فكذلك 

/ب] عن حممد بن ربيعة، عن عمر بن 102أيًضا؛ ألن النسائي رواه عن املغرية بن عبد الرمحن [
تح الواو وكسرها، لتني: (الَوْحَدُة) ضبطت بفحممد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، به. قال ابن ا
منصوب بكل حال عند أكثر أهل » َوحَدكَ «وأنكر بعض أهل اللغة الكسر، وقال ابن قـُْرُقول: 

الكوفة على الظرف، وعند البصريني على املصدر. أي: توحد وحده. قال: وكسرته العرب يف 
َوِحد، وعن أيب علي: رجل َوَحد، و  ثالث مواضع: ُعيري وحِده، وجحيش وحِده، ونسيج وحِده.

د، واألنثى: َوْحَدة، وأنشد يف  كالبيدانة »: التذكرة«بفتح احلاء وكسرها، وَوْحد، وَوِحيد، وُمتوحِّ
الَوحدة. وَوِحَد، وَوُحَد، بكسر احلاء وضمها َوَحادة، وَوِحَدة، وَوْحًدا، وتوحَّد كله: بقي وحده، 

سَّْريِوقَاَل أَبُو ُمحَْيٍد: قَاَل النَِّيبُّ صلى هللا . اَبُب السُّْرَعِة ِيف الوعن كراع: الوَحد: الذي ينزل وحده
ْليَـتَـَعجَّلْ «عليه وسلم:  ٌل ِإَىل املَِديَنِة، َفَمْن َأرَاَد َأْن يـََعَجَل َمِعي فـَ  ».ِإّينِ ُمتَـَعجِّ
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خرجنا «هذا التعليق تقدم يف كتاب احلج مسنًدا من حديث عباس بن سهل بن سعد عنه، قال: 
 بعده تقدمت يف احلديث. واألحاديث اليت» ل هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوكمع رسو 

 احلج
 اَبُب اِجلَهاِد إبِِْذِن األَبـََوْينِ 



ْعُت َأاَب الَعبَّاِس الشَّاِعَر،  - 3004 ثـََنا َحِبيُب بُن َأِيب اَثِبٍت، مسَِ ثـََنا ُشْعَبُة، حدَّ َحدَّثـََنا آَدُم، حدَّ
ْعُت َعْبَد اهللَِّ ْبَن عَ  -تـََّهُم ِيف َحِديِثِه َال يُـ  -وََكاَن  ْمٍرو يـَُقوُل: َجاَء رَُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ صلى هللا قَاَل: مسَِ

». َفِفيِهَما َفَجاِهدْ «قَاَل: نـََعْم، قَاَل: » َأَحيٌّ َواِلَداَك؟«عليه وسلم، فَاْسَتْأَذنَُه ِيف اِجلَهاِد، فـََقاَل: 
 ]3004[خ 

إال أن تكون  يث مطابقا للرتمجة؛ ألنه ليس فيه استئذان وال غريه فينظر، اللهمليس هذا احلد
 الرتمجة مفهومة من احلديث أو مستنبطة مما نذكره بعد من عند اجلوزي.

 ».وكان قد أسلم»: «صحيحه«وعند ابن حبان يف 
 ».وأبيا أن خيرجا معه«وفيه: 

 /أ]103وعند ابن أيب عاصم بسند صحيح: بينا حنن [
 %202ص  4ج %

ملدينة إذ جاء أعرايب من أخلق الرجال عند النيب صلى هللا عليه وسلم يف ظل شجرة بني مكة وا
وأشده، فقال: � رسول هللا: إين أحب أن أكون معك، وأجد يب قوة، وأحب أن أقاتل العدو 

فَاحلَق هِبَِما انَطِلق «قال: نعم، قال: » َهل َلَك ِمن َواِلَديِن؟«معك، وأقتل بني يديك. فقال: 
انَطِلق فَاحلَق «إين أجد يفَّ قوة ونشاطا لقتال العدو، قال: ، قال: »َوِبرَُّمهَا، َواشُكِر هلِل َوَهلَُما

 ، فأدبر، فجعلنا نْعجب من خلقه وجسمه.»هِبَِما
ا ارِجع ِإلَيِهمَ «وعند أيب الفضل اجلوزي: � رسول هللا إين أتيت إليك وتركت أبوي يبكيان، فقال: 

 ».فََأضِحكُهَما َكَما أَبَكيتَـُهَما
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ومن حديث رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، جاءت امرأة اببن هلا إىل النيب صلى هللا 
جلهاد، وأ� أمنعه، فقال عليه وسلم، فقالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هذا ابين يريد ا

 ».ىتَّ أَتَذَن َلَك، َأو َ�هِتَا املَوتُ الَزم أُمََّك حَ «صلى هللا عليه وسلم: 
عن أيب سعيد اخلدري: أنَّ رجًال  -بسند ال أبس به على رأي احلاكم وغريه  -وعند أيب داود 

قال: » ٌد اِبلَيَمِن؟َهل َلَك َأحَ «هاجر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اليمن، فقال: 
ارِجع ِإلَيِهَما فَاسَتأِذ�َُما، ِفِإن َأِذَ� َلَك َفَجاِهد، َوِإالَّ «ال: قال: ال. ق» َأِذَ� َلَك؟«أبواي، فقال: 

 ».َفِربَُّمهَا
وعند أيب عبد الرمحن النسائي: عن عبد الرمحن بن جامهة، عن أبيه، أن رجًال جاء إىل النيب صلى 

؟ َهل َلكَ «فقال: � رسول هللا، أردت الغزو وجئت أستشريك، فقال: هللا عليه وسلم  » ِمن ُأمٍّ



 ».فَالَزمَها، فَِإنَّ اجلَنََّة ِعنَد رِجِلَها«قال: نعم، قال: 
إن كان أبواه يضيعان خبروجه ففرضه ساقط عنه إمجاًعا، وإن  »: مراتب اإلمجاع«قال ابن حزم يف 

أنه يستأذ�ما، فإن أذ� خرج، وإال فال خيرج، روي ذلك كان ممن ال يضيع فذهب اجلمهور إىل 
 عي، وأمحد بن حنبل، وغريهم.عن الشاف

 وقال ابن املنري: واألجداد آابء، واجلدات أمهات.
وقال ابن املنري: هذا فيما كان فرًضا على الكفاية، فإذا تعني برتكه معصية على كل حر وعبد، 

 ده.وال يستأذن احلر أبويه، وال العبد سي
وهم، أو رأى به ضعًفا مل يقدر حيمل على أن املسلمني كانوا مستظهرين على عد -وقول املهلب 
 /ب]103على نفاذه [

 %203ص  4%ج 
فيه نظر؛ ملا ذكر�ه من عند ابن أيب عاصم، وروي عن أمريي  -يف اجلهاد فقدمه إىل بر الوالدين 

 جللوس فعليه أن جيلس.املؤمنني عمر وعثمان: من أراد الغزو وأمرته أمه اب
أى أن ال خيرج إىل الغزو إال إبذن والديه: مالك، وابجللوس قال احلسن بن أيب احلسن، وممن ر 

 واألوزاعي، والشافعي، والثوري، وأمحد، وأكثر أهل العلم.
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وعند النووي: هذا يف التطوع، أما إذا وجب عليه فال حاجة إىل إذ�ما، وإن منعاه عصامها، هذا 
فرًضا كان أو نفًال، وطاعتهما حينئٍذ إذا كا� مسلمني، وإن كا� كافرين فال سبيل هلما إىل منعه، 

 معصية، وعن الثوري: مها كاملسلَمني.
فتح، وسقوط فرض اهلجرة واجلهاد، وظهور الدين، وقال بعضهم: حيتمل أن يكون هذا كله بعد ال

 أو كان ذلك من األعراب، وغري من كان جتب عليه اهلجرة، فرجَّح بر الوالدين على اجلهاد.
ْد�ن، ذكر ابن املناصف عن الشافعي: ليس له أن يغزو إال إبذن صاحب ويندرج يف هذا: املِ 

 الدَّين؛ سواء كان مسلًما أو غريه.
بني أن جيد قضاء أو ال جيد، فإن كان غرميًا فلم يَر جبهاده أبًسا، وإن مل يستأذن وفرَّق مالك 

 غرميه، فإن كان مليًئا وأوصى بدينه إذا حل ُأعطي ديُنه فال يستأذنه.
 قال األوزاعي: له أن خيرج من غري إذن صاحب الدين مطلًقا.و 

 ِبلِ اَبُب َما ِقيَل ِيف اجلََرِس َوَحنِْوِه ِيف َأْعَناِق اإلِ 
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ثـََنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرَ� َماِلٌك، َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َأِيب َبْكٍر، َعْن َعبَّاِد ْبِن متَِ  - 3005 يٍم، َحدَّ
 -ِشٍري األَْنَصاِريَّ َأْخبَـَرُه: أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم ِيف بـَْعِض َأْسَفارِِه َأنَّ َأاَب بَ 

: َحِسْبُت أَنَُّه قَاَل: َوالنَّاُس ِيف َمِبيِتِهْم  فََأْرَسَل َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل َعْبُد اهللَِّ
َقَنيَّ ِيف رَقـََبِة بَِعٍري ِقَالَدٌة ِمْن َوَتٍر، َأْو ِقَالَدٌة ِإالَّ ُقِطَعتْ َال يَـ «ُسوًال َأْن: رَ  ] قال 3005[خ ». بـْ

ل له بقول  بعض العلماء: ليس يف احلديث ما يدل على التبويب؛ ألنه ال ذكر فيه للجرس، وُمتحِّ
البخاري استنبطه من ا األجراس. قال: لعل اخلطايب: أمر بقطع القالئد؛ أل�م كانوا يعلقون فيه

%فيه ذكر اجلرس، 204ص  4/أ] %ج 104هذا وهو ال شيء؛ ألن احلديث نفسه [
للدارقطين » املوطآت«والبخاري على عادته حييل على أطراف احلديث يف التبويب. بيانه ما يف 

 َوَال «لساعدي، وفيه: من رواية عثمان بن عمر، عن مالك، عن عبد هللا، عن عباد بن أيب بشري ا
قال ابن عبد الرب: يف رواية روح بن عبادة، عن مالك: فأرسل ».َجَرَس ِيف ُعُنِق بَِعٍري ِإالَّ ُقِطعَ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيًدا مواله. قال أبو عمر: وهو عندي ابن حارثة. انتهى. فال 
ديث مالك الذي ل، وكالمها قطعة من حأدري ملَ مل يذكر البخاري ما بوَّب له، ومل يذكر الرسو 

رواه البخاري عنه. وعند أيب داود: عن أيب وهب اجليشاين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
قال وكيع: ليس هذا من قالئد اإلبل املذكورة، ».ارِبُطوا اخلَيَل َوقـَلُِّدوَها، َوَال تُقلُِّدوَها اَألواَترَ «

فعلتم تعلقت بكم األواتر غالًبا، ويكون يف  يف الفتنة، فإنكم إذاومعىن هذا: ال يكون لرتكبوها 
 خروجه ذلك ظاملًا.
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َ� ُرَويِفع: أَبِلغ النَّاَس أَنَّه َمن َعَقَد ِحليَـَته، َأو تـََقلََّد َوتـًَرا «ومن هذا حديث ُرويِفع عند أيب داود: 
ن أنس: أمر بقطع األجراس. ويف حديث عائشة: وعند ابن حبان، ع».فَِإنَّ ُحمَمًَّدا ِمنُه بَِريءٌ 

قال أبو عمر: ال أبس أن تقلد اخليل قالئد الصوف امللون، ».تُقَطَع ِمن َأعَناِق اِإلبِل َيوَم بَدرٍ «
إذا مل يكن ذلك خوف نزول العني. قال ابن اجلوزي: رمبا صحََّف من ال علم له ابحلديث، فقال: 

ناة من فوق، واملراد هبا: أواتر القسي، كانوا يقلدو�ا لئال موحدة، وإمنا هي مثمن وبر، بباء 
تصيبها العني، فأمرهم بقطعها؛ ليُـْعلمهم أن األواتر ال ترد من أمر هللا شيًئا. هذا قول مالك بن 
أنس، وسئل عن القالدة أيًضا فقال: ما علمت بكراهيته إال يف الوتر. وقيل: �ى عن ذلك لئال 

وهو قول حممد بن احلسن الشيباين. وقال أبو عبيد بن سالم: �ى عن  تنق عند شدة الركض،خت
ذلك ألن الدواب تتأذى بذلك ويضيِّق عليها نفسها ورعيها، ورمبا تعلقت بشجرة فتختنق به، أو 



/ب] 104متتنع من السري كما جرى لناقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني احتبست. [
 الفرس؛ أي: ال تطلبوا الوتر، قال القرطيب: وهو بعيد لفظًا فيه كما قال وكيع يفوقال النضر 

ومعًىن. وقد اختلف العلماء يف تقليد البعري وغريه من احليوان واإلنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية 
خمافة العني، فمنهم من �ى عنه ومنعه قبل احلاجة، وأجازه عند احلاجة، متسًكا برواية عقبة بن 

َمن َعلَّق َمتِيَمًة َفَال َأَمتَّ ُهللا لَه، َوَمن َعلََّق َوَدَعًة َفَال َودََع هللاُ «ود يرفعه: امر من حديث أيب داع
ومنهم من أجازه قبل احلاجة وبعدها، والنهي عن اجلرس؛ ألن املالئكة ال تصحب رفقة هو ».َله

سول هللا صلى رفقة فيها سيد� ر  فيها، هذا قول األكثرين. وزعم ابن حبان أن ذلك مقصور على
 هللا عليه وسلم.
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قالوا: ألن اجلرس شبيه ابلناقوس، أو ألنه من التعاليق املنهي عنها، وقيل: كره لصوته، وهو  
ء رواه األكثرون، ونقل كراهة تنزيه، وكره بعضهم اجلرس الكبري دون الصغري. وهو بفتح الرا

صوت اخلفي. اَبُب اجلَاُسوِسَوقـَْوِل اهللَِّ عياض عن أيب حبر سكو�ا، وهو اسم للصوت وأصله: ال
] ذكر البخاري يف غري هذا الباب إثر 1تـََعاَىل: {َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء} [املمتحنة: 

َعُدوِّي  ِديَنار: فـَنَـَزَلت: {َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تـَتَِّخُذوا حديث علي املذكور: قَاَل َعمٌرو بنُ 
َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء} اآلية. قَاَل ُسفَياُن: َفَال َأدِري َأَذاَك ِيف احلَِديِث َأم ِمن َعمِرو بِن ِديَنار؟ وروي عن 

 حاطب بن أيب بلتعة؛ وذلك أن الواحدي أنه قال: قال مجاعة من املفسرين: نزلت هذه اآلية يف
بد مناف أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل سارة موالة أيب عمرو بن صيفي بن هاشم بن ع

قالت: احلاجة، » َما َجاَء ِبِك؟«املدينة من مكة، وهو يتجهز لفتح مكة شرَّفها هللا تعاىل، فقال: 
قالت: ما طلب مين شيء بعد وقعة  -وكانت مغنية  -» فَأَيَن أَنِت َعن َشَباِب َأهِل َمكََّة؟«قال: 

اتها حاطب، فكتب معها كتااًب إىل أهل مكة، وأعطاها عشرة د�نري، بدر، فكساها ومحَّلها، وأ
/أ] يريدكم فخذوا 105وكتب يف الكتاب: إىل أهل مكة إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [

فبعث علًيا، وعمارًا، وعمر، والزبري، وطلحة،  حذركم. فنزل جربيل صلى هللا عليه وسلم خبربها،
انَطِلُقوا َحىتَّ أَتُتوا َروَضَة َخاٍخ؛ فَِإنَّ «مرثد، وكانوا كلهم فرساً�، وقال: واملقداد بن األسود، وأاب 

لَيُكم فَاضرِبُوا ُعنُـَقَها. هِبَا َظِعيَنًة َمَعَها ِكَتاُب ِإِىل اُلمشرِِكَني، َفُخُذوُه َوَخلُّوا َسِبيَلَها؛ ِفِإن َمل َتدَفعُه إِ 
 احلديث... » 
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 من حديث احلارث، عن علي: ملا أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن �يت وعند ابن أيب حامت
 يف الناس أنه يريد خيرب.مكة أسرَّ إىل أ�س من أصحابه أنه يريد مكة، منهم حاطب، وأفشى 

ثـََنا ُسْفَياُن، قَاَل َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، مسَِ  - 3007 ، حدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ ْعُتُه ِمْنُه َمرَّتـَْنيِ قَاَل: َحدَّ
ْعُت َعِليًّا: بـََعَثِين َرُسوُل اهللَِّ َأْخبَـَرِين َحَسُن ْبُن ُحمَمٍَّد، قَاَل: َأْخبَـَرِين ُعبَـْيُد اهللَِّ ْبُن َأِيب رَاِفٍع، قَاَل:  مسَِ

َر، َواِملْقَداَد وقَاَل:  احلديث »  أَتُْتوا َرْوَضَة َخاخٍ اْنَطِلُقوا َحىتَّ «صلى هللا عليه وسلم َأَ� َوالزُّبـَيـْ
 ]3007بطوله. [خ 

 ويف كتاب احلميدي: ذكر الربقاين أن حنو هذا احلديث رواه مساك، عن ابن عباس، قال: قال
 عمر: كتب حاطب إىل أهل مكة .. احلديث، وزعم أنه يف مسلم.

 قال احلميدي: وليس له عند أيب مسعود وال خلف ذكر.
سارة كما سلف، وقيل أم سارة، وقيل: كنود موالة لقريش، وقيل: لعمران وهذه الظعينة امسها: 

صفوان بن أمية،  بن صيفي، وقيل: كانت من مزينة من أهل العرج، وكان حاطب كتب إىل ثالثة:
 وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أيب جهل.

لى هللا عليه وكانت مغنية نوَّاحة، تغين هبجاء سيد� رسول هللا ص»: اإلكليل«قال احلاكم يف 
 وسلم، فأمر هبا يوم الفتح فقتلت.

للقاضي إمساعيل يف » األحكام«وذكرها أبو نعيم وابن منده يف مجلة الصحابيات، ووقع يف كتاب 
، »ِإنَّ هِبَا امَرَأًة ِمن املُسِلِمَني َمَعَها ِكَتاٌب ِإَىل املُشرِِكنيَ «صة حاطب: قال للذين أرسلهم هلا: ق

 أن خيلعوا ثياهبا قالت: َأَوَلسُتم مسلمني؟ انتهى.وأ�م ملا أرادوا 
تل، ويشكل أبنَّ سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا دخل مكة ذكرها يف املستثنيني ابلق

 ».فَِإنَّ هِبَا امَرَأًة ِمن املُشرِِكنيَ «وتقدم قول احلاكم فيها، يؤيده ما ذكره أبو عبيد البكري: 
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 /ب]:105للواحدي: ملا قدمت املدينة قال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم [ »األسباب«ويف 
 %207ص  4%ج 

فَأَيَن أَنِت ِمن «قالت: احتجت. قال: » َفَما َجاَء ِبِك؟«قالت: ال. قال: » ُمسِلَمَة ِجئِت؟«
 احلديث.» َشَباِب قـَُريٍش؟

عليه وسلم قد توجه إليكم يف وقال السهيلي: يف الكتاب: أما بعد فإنَّ رسول هللا صلى هللا 
جيش كالليل، يسري كالسيل، وأقسم ابهلل لو مل يسر إليكم إال وحده ألظفره هللا تعاىل بكم، وأجنز 

 ن هللا وليه و�صره.له موعده فيكم؛ فإ



كان فيه: إن حممًدا صلى هللا عليه وسلم قد نفر إما إليكم، وإما إىل » تفسري ابن سالم«ويف 
 حلذر.غريكم، فعليكم ا

وقيل: كان فيه: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أذن يف الناس ابلغزو، وال أراه يريد غريكم، 
 كم.فقد أحببت أن تكون يل عندكم يد بكتايب إلي

وقال القرطيب: وحيكى أنه كان يف الكتاب يفخم أمر جيش سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 وأ�م ال طاقة هلم به.

لي: (َخاخ) خباءين معجمتني. وكان هشيم يصحفها فيقول: حاج: حباء وجيم. وذكر قال السهي
 البخاري أن أاب عوانة كان يقوهلا كما يقوله هشيم.

 لَُتلِقَني الثَِّياب) قال ابن العريب: فيه جواز جتريد العورة عن السرتة عند احلاجة.ويف قوله: (َأو 
عقوص، وهو املضفور، وهو مجع َعقيصة وعقصة، و (الِعَقاُص): بعني مكسورة، هو الشعر امل

 والَعقص يلُّ خصالت الشعر بعضه على بعض.
 أصوله.وعند املنذري: هو يلُّ الشعر على الرأس ويدخل أطرافه يف 

 قال: ويقال: هي اليت تتخذ من شعرها مثل الرمانة.
 قال: وقيل: العقاص هو: اخليط الذي جيمع فيه أطراف الذوائب.

ممن «(وََكاَن َمن َمَعَك) قال القرطيب: هكذا الرواية الصحيحة، وعند مسلم:  وقول حاطب:
جب عند البصريني، وأجاز ال تزاد يف الوا» ِمن«، والصواب: إسقاطها؛ ألن »من«، بز�دة »معك

 ذلك بعض الكوفيني.
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فعل حاطب ذلك  وإمنا أطلق عمر على حاطب اسم النفاق؛ ألنه واىل كفار قريش وابطنهم، وإمنا
 جلَّ وعزَّ صدق نيته فنجاه متأوًال يف غري حرب لسيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلم هللا

 من ذلك.
-قال النظام: فقال عمر: دعين � رسول هللا اضرب عنقه »: العمدة«وذكر اجلاحظ يف كتابه 

 فقد كفر. -يعين: حاطًبا
 ]/أ106قال ابن الباقالين: يف نقضه هذا [

 %208ص  4%ج 
 الكتاب: هذه اللفظة ليست معروفة. انتهى.

 وسيأيت خالف قوله بعُد.



له: (َوَما يُدرِيَك؟) أي: يعلمك، ولعله للرتجي، وهو هنا حمقق بدليل ما ذكر يف آل عمران قو 
 واألنفال.

تقديره:  وقوله: (اعَمُلوا َما ِشئُتم) قال ابن اجلوزي: ليس هو على االستقبال، وإمنا هو للماضي،
: أنه لو كان اعملوا ما شئتم، أيُّ عمل كان لكم فقد ُغفر، ويدل على هذا شيئان: أحدمها

للمستقبل كان جوابه فسأغفر. والثاين: أنه كن يكون إطالقًا يف الذنوب، وال وجه لذلك، 
 ويوضحه أن القوم خافوا من العقوبة فيما بعد؛ فلهذا كان عمر يقول: � حذيفة أ� منهم؟

وهي موضوعة  ل القرطيب: هذا التأويل وإن كان حسًنا فإن فيه بعًدا؛ ألنَّ (اعَمُلوا) صيغة أمر،قا
لالستقبال، ومل تضع العرب قط صيغة األمر موضع املاضي، ال بقرينة، وال بغري قرينة، كذا نص 

ء ال مبعىن عليه النحويون، وصيغة األمر إذا وردت مبعىن اإلابحة إمنا هي مبعىن اإلنشاء واالبتدا
 املاضي.

حيمل على » اعَمُلوا َما ِشئُتم«ليس بصحيح؛ ألنَّ » َقد َغَفرُت َلُكم«واستدالله عليه بقوله: 
صدور الفعل، وال يصح أن يكون مبعىن املاضي، فيتعني محله على اإلابحة واإلطالق، وحينئذ 

كيف شئت،   يكون خطاب إنشاء، فيكون كقول القائل: أنت وكيلي وقد جعلت لك التصرف
 فإمنا يقتضي إطالق التصرف من وقت التوكيل، ال قبل ذلك.
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وقد ظهر يل وجه آخر، وهو: أنَّ هذا اخلطاب خطاب إكرام وتشريف تضمَّن أنَّ هؤالء القوم 
ذنوب مستأنفة إن وقعت حصل هلم حال ُغفرت هلم هبا ذنوهبم السَّالفة، وأتهلوا ألن يغفر هلم 

جنُِّزت هلم يف ذلك الوقت مغفرة الذنوب الالحقة؛ بل هلم صالحية أن يغفر هلم ما منهم، ال أ�م 
عساه أن يقع، وال يلزم من وجود الصالحية لشيء ما وجوُد ذلك الشيء؛ إذ ال يلزم من وجود 

ه، وعلى هذا فال �من أهلية اخلالفة وجودها لكل من وجدت له أهليتها، وكذلك القضاء وغري 
 ية املغفرة من املؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب. انتهى.من حصلت له أهل

لقائل أن يقول: كل من كان مسلًما متأهل للمغفرة فال خصوصية إذن هلؤالء على هذا، قال مث 
 /ب]106إن هللا جلَّ وعزَّ [

من أخرب عنه بشيء من ذلك؛ فإ�م مل  أظهر صدق رسوله صلى هللا عليه وسلم للعيان يف كل
يزالوا على أعمال أهل اجلنة إىل أن ُتوفوا رضي هللا عنهم، ومن وقع منهم يف أمر ما، أو خمالفة جلأ 

إىل التوبة والزمها حىت لقي هللا جلَّ وعزَّ عليها؛ يـَْعلم ذلك قطًعا ِمن حاهلم َمن طالع سريهم 
 وأخبارهم.



، وقد ضرب سيد� رسول هللا ى أنَّ من ثبت عليه حد أنه يقام عليهوذكر عياض أنَّ اإلمجاع عل
 صلى هللا عليه وسلم مسطًحا احلد.

ويف احلديث: هتك سرت اجلواسيس، نساًء كنَّ أو رجاًال، إذا كان يف ذلك مصلحة، أو كان يف 
 السرت مفسدة.

ظور خالف حكم املتعمد قال أبو الفرج: وقد دلَّ هذا احلديث على حكم املتأوِّل يف استباحة احمل
غري أتويل، ودلَّ على أنَّ من أتى حمظورًا، أو ادَّعى يف ذلك ما حيتمل التأويل كان  الستحالله من

 القول قوله يف ذلك، وإن كان غالب الظن خالفه.
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أنَّه كفر، حيتمل أن يكون أتول قوله: {َال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن اِبهللَِّ َواْليَـْوِم  -يف رواية  -وقول عمر 
]، أو يكون: أراد كفر النعمة، أو يكون الراوي 22 َوَرُسوَلُه} [اجملادلة:يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللََّ اْآلِخِر 

 روى ابملعىن؛ فإنه ملَّا مسع: قول عمر: �فق. قال: َكَفَر؛ ألنَّ النِّفاق كفٌر عند مجاعة.
 قال القرطيب: وفيه أنَّ ارتكاب الكبرية ال يكون كفًرا.

ر وال جيوز قتله، وعند أيب حنيفة وغريه: يُوجع وطائفة: اجلاسوس املسلم يعزَّ ومذهب الشافعي 
 عقوبة ويطال حبسه، وقال بعض املالكية: يقتل إال أن يتوب.

وقال النووي: وقال بعضهم: يقتل إذا كانت عادته كذلك وإن اتب، وعن مالك جيتهد فيه 
 اإلمام.

 قوبة.لعهد، وإن كان مسلًما يوجع عقال األوزاعي: فإن كان كافًرا يكون �قًضا ل
وقال أصبغ: اجلاسوس احلريب يقتل، واملسلم والذمي يعاقبان إال إن تظاهرا على اإلسالم 

 فيقتالن.
وعن الطربي: كان هذا من حاطب هفوة، وقد قال صلى هللا عليه وسلم فيما روته عمرة، عن 

 ».َأِقيُلوا َذِوي اهلَيَئاِت َعثـََراهِتِم«عائشة: 
عنه كان ملا علم هللا من صدقه، فال جيوز ملن بعد الرسول : فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ صفحه قال

 /أ]107[
صلى هللا عليه وسلم أن يعلم، فقد ظنَّ خطأ؛ ألنَّ أحكام هللا جلَّ وعزَّ يف عباده إمنا جتري على 

 ما ظهر منهم، ال مبا بطن، وقد روي مثل ذلك عن األئمة. انتهى.
 ».ِإالَّ َحدًّا ِمن ُحُدوِد ِهللا تـََعاَىل « عمرة خيدش فيه آخره حيث قال:استدالله حبديث 

 واشتقاق اجلاسوس تقدَّم أوَّل الكتاب.



 و (الِكْسَوُة): قال ابن التني: بكسر الكاف وضمها.
و (ُمحُْر النـََّعم): يريد اإلبل خاصة، وهي أنفسها وخيارها، قال اهلروي: يذكر ويؤنث، وعن 

 يؤنث. الفرَّاء: ال
 اإلبل والبقر والغنم، قال اجلوهري: األنعام تذكر وتؤنث.وأما (األَنَعاُم): ف

 اَبُب اُألَساَرى ِيف السََّالِسلِ 
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ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِزَ�ٍد، َعْن َأِيب ُهَريـْرَ  - 3010 ثـََنا ُغْنَدٌر، حدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، حدَّ َة، َحدَّ
[خ ». َعِجَب اهللَُّ ِمْن قـَْوٍم يَْدُخُلوَن اجلَنََّة ِيف السََّالِسلِ «صلى هللا عليه وسلم، قَاَل:  َعِن النَِّيبِّ 
3010[ 

 ».َعِجَب رَبـَُّنا ِمن َقوٍم يـَُقاُدوَن ِإَىل اجلَنَِّة اِبلسََّالِسل«وعند أيب داود: 
مجة مطابقة، وإن كان املراد ل يف األعناق فالرت قال ابن املنري: إن كان املراد حقيقة وضع السالس

 اجملاز عن اإلكراه فليست مطابقة.
قال املهلب: يعين أ�م يدخلون يف اإلسالم مكرهني، وُمسي اإلسالم ابسم اجلنة ألنه سببها، ومن 

دخله دخل اجلنة، وقد جاء ها املعىن يف البخاري يف تفسري سورة آل عمران من حديث أيب 
َر ُأمَّ هريرة: {كُ  ُتْم َخيـْ َر النَّاِس لِلنَّاِس أَتُْتوَن «]، قال: 110ٍة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس} [آل عمران:نـْ َخيـْ

 ».هِبِْم ِيف السََّالِسِل ِيف َأْعَناِقِهْم، َحىتَّ َيْدُخُلون ِيف اِإلْسَالمِ 
�م قُيدوا قال ابن اجلوزي: وحيتمل أ�م لو بقوا على كراهيتهم لإلسالم مل يدخلوا اجلنة؛ أل

 ، فلما عرفوا صحة اإلسالم دخلوا طوًعا، وكان السبب اإلكراه يف األول.مكرهني
ابب األسري «وأوضح أبو داود هذا املعىن أيًضا؛ فإنه ملا ذكر حديث أيب هريرة املُبتدأ به يف 

سيد� ذكر معه حديث ُمثامة بن أاثل واحلارث بن الربصاء، وأ�ما ُأوثِقا وجيء هبما إىل » يوثق
 /ب]107[

 ل هللا صلى هللا عليه وسلم.رسو 
 اَبُب َفْضِل َمْن َأْسَلَم ِمْن َأْهِل الِكَتابـَْنيِ 

)1/177( 

 



ْعُت الشَّْعِيبَّ،  - 3011 ، مسَِ ثـََنا َصاِلُح ْبُن َحيٍّ ثـََنا ُسْفَياُن، حدَّ ، حدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ َحدَّ
َع َأاَبُه، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: أَ َحدََّثِين أَبُو بـُْرَدَة،  َثالَثٌَة يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتـَْنيِ: «نَُّه مسَِ

بـَُها فـَُيْحِسُن َأَدبـََها، مثَُّ يـُْعِتُقهَ   ا فـَيَـتَـَزوَُّجَهاالرَُّجُل َتُكوُن َلُه اَألَمُة، فـَيُـَعلُِّمَها فـَُيْحِسُن تـَْعِليَمَها، َويـَُؤدِّ
، فـََلُه َأْجَراِن، َوُمْؤِمُن َأْهِل الِكَتاِب، َكاَن ُمْؤِمًنا، مثَُّ آَمَن اِبلنَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فـََلُه َأْجَرانِ 

، َويـَْنَصُح ِلَسيِِّدهِ   ]3011[خ ». َوالَعْبُد الَِّذي يـَُؤدِّي َحقَّ اهللَِّ
ن من أعمال الرب فله أجران، وهللا اقال املهلب: فيه: أنَّ من أحسن يف معنيني يف أي عمل ك

 يضاعف ملن يشاء، وجاء النص يف هؤالء الثالثة ليستدل بذلك يف سائر الناس وسائر األعمال.
قال الداودي يف قوله: (َوُمؤِمُن َأهِل الِكَتاِب) يعين حني بُعث سيد� رسول هللا صلى هللا عليه 

اليهود وغريهم ممن كان على غري اإلسالم  اوسلم وهو على دين عيسى صلى هللا عليه وسلم، وأم
فإمنا ُوضع عنه ما كان عليه من كفر، وقوي ثواب ما كان يفعله هلل جلَّ وعزَّ يف حال كفره كما 

 ».َأسَلمَت َعَلى َما َأسَلفَت ِمن َخريٍ «قال حلكيم بن حزام: 
أرسل إىل سائر  مقال ابن التني: هذا الذي قاله إمنا يصح لو كان عيسى صلى هللا عليه وسل

األمم، لكن من كذب به كان كافًرا، فإن يكن أحٌد مل يكذب به، أو مل يعلم برسالته، وبقي على 
دينه يهود�ًّ أو غريه فهو له أجران إذا أسلم، وهو معىن قوله تعاىل: {ُأولَِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتـَْنيِ 

 ].54ِمبَا َصبَـُروا} [القصص: 
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ابن املنري: إن قيل: مؤمن من أهل الكتاب ال بد أن يكون مؤمًنا بنبيناصلى هللا عليه وسلم  وقال
ه األول يستمر، فكيف يُعدَُّد حىتَّ للعهد املتقدم وامليثاق، فإذا بعث صلى هللا عليه وسلم فإميان

 يتعدد أجره؟
وصوف ومها معلومان قال: إميانه األول أبن املوصوف كذا رسول، واثنًيا: أن حممًدا هو امل

 متباينان.
 وسيأيت طرف منه يف النكاح إن شاء هللا تعاىل.

 /أ]108[ اَبُب َأْهِل الدَّاِر يـُبَـيـَُّتوَن، فـَُيَصاُب الوِْلَداُن َوالذَّرَاِريُّ 
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 »لَْيًال ]: «4{بـََيااًت} [األعراف: 
، ح - 3013 - 3012 ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ ، َحدَّ ثـََنا الزُّْهِريُّ، َعْن ُعبَـْيِد اهللَِّ ثـََنا ُسْفَياُن، حدَّ دَّ

َواِء، َأْو َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن الصَّْعِب ْبِن َجثَّاَمَة، قَاَل: َمرَّ ِيبَ النَِّيبُّ   صلى هللا عليه وسلم اِبألَبـْ



ُهْم «وَن، فـَُيَصاُب ِمْن ِنَسائِِهْم َوَذرَارِيِِّهْم قَاَل: ِبَودَّاَن، َوُسِئَل:ْ  َأْهِل الِكَتاِب ِمَن املُْشرِِكَني يـُبَـيـَّتُ 
ُهمْ   ]3013 - 3012[خ ». ِمنـْ

: َأْخبَـَرِين ُعبَـْيُد  ، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن الصَّْعِب، قَاَل: قال ُسفَياُن، َعِن الزُّْهِريِّ ُهمْ «اهللَِّ ، َوَملْ »ُهْم ِمنـْ
 انتهى.» ْن آاَبئِِهمْ ُهْم مِ «يـَُقْل َكَما قَاَل َعْمٌرو: 

بنيَّ اإلمساعيلي هذا بقوله: قال سفيان: وكان عمرو َحدَّثـََناه أوًال عن الزهري قبل أن يلقاه فقال: 
 ».ُهم ِمنُهم«، قال: »ُهم ِمن آاَبئِِهم«أخرب� الزهري تفقدته فلم يقل:  ، فلما»ُهم ِمن آاَبئِِهم«

مل » ُهم ِمن آاَبئِِهم«رو، عن ابن عباس بلفظ: ورواه الطرباين من حديث محاد بن زيد، عن عم
يذكر الزهري، وال عبيد هللا، وال الصعب، رواه عن علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال 

 وعارم عنه.
 ذا احلديث خرَّجه الستة يف كتبهم.وه
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إال ضمًنا؛ ألن الغالب  وما هو يف احلديث» نَِياًما«وقال ابن املنري: العجب لز�دته يف الرتمجة 
ىل كو�م نياًما، أو أيقاظًا، ومها سواء، إال أ�م إذا وقع هبم يف الليل مل خيلوا من �ئم، وما احلاجة إ

 أن قتلهم نياًما أدخل يف الغيلة؛ فنبه على جوازها يف مثل هذا. انتهى كالمه.
 عامة ما رأيت من نسخ كتاب وفيه نظر من حيث إنَّه قوَّل البخاري ما مل يقله، والذي رأيت يف

من فوق، يوضحه ما يف بعض النسخ من الصحيح: (بـََيااًت) بباء موحدة، وبعد األلف اتء مثناة 
 ».لُنبيِّتنَّه بـُيَِّت لَيًال «قول البخاري: 

 وملا ذكره ابن قـُْرُقول قال: بيَّته ليًال من البيات، وهو الطَّْرق إغفاًال من الليل، وكأنَّ ابن املنري
ذكر�ه  وقعت له نسخة مصحَّفة، أو تصحَّف عليه بيااًت بنيام، على أنَّ تفسري البخاري الذي

 يوضح مراده، وأنَّ غريه غري جيد.
يشبه أن » َال ِمحَى ِإالَّ هلِل َوَرُسوِلهِ «وأما ما ذكره يف إثر احلديث: قال الصَّعب: ومسعته يقول: 

، مث وصله حبديث آخر ليس فيه »اآلِخُروَن السَّاِبُقونَ  َحننُ «يكون شبيًها مبا روي عن أيب هريرة: 
 ب]/108شيء من معناه أل�م [
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 كانوا حيدثون ابألحاديث على حنو ما كانوا يسمعو�ا.

نـََهى َعن قَتِل النَِّساِء «وزعم بعضهم أنَّ هذا خيالف ما ذكره البخاري بعُد عن ابن عمر: 
بَيانِ   ».اغُزوا، َوَال َتقتُـُلوا َولِيًدا، َوَال ُمتَثُِّلوا«لم عن بُريدة: وما يف مس». َوالصِّ



وقال: حسن صحيح » اقتُـُلوا ُشُيوَخ املُشرِِكَني َواسَتبُقوا َشرَخُهم«ي، عن مسرة: وعن الرتمذ
 غريب.

 وعند النسائي عن ابن عباس: أنَّ رسول هللا مل يقتلهم، فال تقتلهم، يقوله لنجدة احلروري.
بَيانِ «عن عبيد، عن أيب سعيد: » خللعياتا«ويف  ُمهَا ِلَمن : «، وقال»نـََهى َعن قَتِل النَِّساِء َوالصِّ
 ».َغَلبَ 
وكتاب ابن عساكر عن أيب .. بن مالك: �ى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم » سري ابن إسحاق«ويف 

 الذين قتلوا ابن أيب احلقيق عن قتل النساء والولدان.
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هذه األحاديث متسَّك أبو حنيفة يف منع قتل املرتدة، ومبا رواه ابن أيب عاصم من حديث  وبعموم
 ».ًال َصِغريًا، َوَال امَرَأةً َال َتقتُـُلوا َشيًخا فَانًِيا، َوَال ِطف«خالد الفزر عن أنس: 

ه ابلكفر. ومل وأما اخلطايب فقال: قوله: (ُهم ِمنُهم) يريد يف حكم الدِّين، فإنَّ ولد الكافر حمكوم ل
يُرد هبذا القول إابحة دمائهم، تعهًدا هلا وقصًدا إليها، وإمنا هو إذا مل ميكن الوصول إىل اآلابء إال 

ابء مل يكن عليهم يف قتلهم شيء، وقد �ى النيب صلى هللا عليه هبم، فإذا أصيبوا الختالطهم ابآل
ل منهن، فإذا قاتلن فقد ارتفع وسلم عن قتل النساء والصبيان، فكان ذلك على القصد ال قتا

 احلظر، وأحل دماء الكفار إال بشرائط احلقن.
ي احلجارة فعن ابن قال ابن التني: هذا يف مقاتلتها ابلرمح والسيف وحنومها، أما إذا قاتلت برم

حبيب: ال يستباح بذلك قتلها، إال أن تكون قَتلت فإ�ا تقتل؛ إال أن يرى اإلمام إبقاءها، 
 املراهق. وكذلك الصيب

وقال سحنون: من رمى منهم ابحلجارة رُميت ابحلجارة وإن قتلت بذلك؛ لقوله تعاىل: {َوَلَمِن 
َتَصَر بـَْعَد ظُْلِمِه فَُأولَِئَك َما َعلَ  ]، وإذا وجب قتلهن واستطيع 41ْيِهْم ِمْن َسِبيٍل} [الشورى: انـْ

 /أ]109سحنون: ال يُقتلن. [ على ذلك بعد أسرهنَّ فعن ابن القاسم: يُقتلن، ويف كتاب ابن
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وإذا ترتس الكفار بصبيا�م أو نسائهم، وال يستطيع املسلمون منهم إال إبصابة أولئك، قال 
ميهم، وكذا إذا حتصنوا حبصن أو سفينة فحرام حرق تلك السفينة أو رمي مالك: فحرام عليهم ر 

 ذلك احلصن، إذا خيف تلف النساء والصبيان.
فعي وأبو حنيفة: إمنا ُ�ي عن القصد إىل قتلهم، وأما إذا قصد غريهم وال ميكن إال وقال الشا

 بتلف النساء والصبيان فال أبس بذلك.



ال تقتل، وقال األوزاعي: تقتل، ويف كتاب احلازمي: ذهبت وإن حاربت املرأة: فعن سحنون: 
مجيع العلماء قصد قتل نساء  طائفة إىل قتلهم مطلًقا، وهو رد ملا قاله ابن بطال: ال جيوز عند

 احلربيني وأطفاهلم.
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، وأما »الدَّار: «-قال عياض: وهو الصواب  -رواية مجهور الرواة » صحيح مسلم«ويف 
 (الذَّرَاِريُّ) فليست بشيء، وهو تصحيف، وما بعده يبنيِّ الغلط.

كم صبيان املشركني الذين ي: ليست ابطلة كما قال؛ بل هلا وجه، وتقديره: سئل عن حقال النوو 
؛ أي ال أبس بذلك؛ ألن »ُهم ِمن آاَبئِِهم«يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيا�م ابلقتل، فقال: 

 أحكام آابئهم جارية عليهم يف أحواهلم كلها.
 ف رجٌل من امرأٍة.ومعىن (البَـَيات): أن يغار عليهم ابلليل، حبيث ال يعر 

) بتشديد اليا  ء، وهو الفصيح، وقد خيفف.قال: و (الذَّرَاِريِّ
حبديث  -ومنهم ابن عيينة والزهري  -قال احلازمي: رأى بعضهم حديث الصَّعب منسوًخا 

 ».َأَال َال َتقتـُُلنَّ ُذرِيَّةً «األسود بن سريع: 
 إذ بعث إىل ابن أيب احلقيق.» لوِلَدانِ نـََهى َعن قَتِل النَِّساِء َوا«وحبديث كعب بن مالك: 

حديث الصعب كان يف عمرة النيب صلى هللا عليه وسلم، فإن كان يف األوىل قال الشافعي: و 
فقتل ابن أيب احلقيق قبلها أو يف سنتها، وإن كان يف عمرته اآلخرة فهي بعد ابن أيب احلقيق بال 

 شك.
  �ى عنه. انتهى.قال: ومل نعلمه رخص يف قتل النساء والصبيان مث

اء ذلك يف غري ما حديث صحيح، ومجع بعضهم ما حديث الصَّعب كان يف عمرة القضية، ج
 /ب]109رواه رابح بن الربيع أخي ابن حنظلة الكاتب: رأى النيب صلى هللا عليه وسلم [
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حلَق َخاِلًدا َفَال يـَْقُتلنَّ ُذرِيًَّة ا«، مث قال لرجل: »َما َكاَنت َهِذه تـَُقاِتل«امرأة مقتولة يف غزوة فقال: 

 عند أيب داود، ورواه النسائي أيًضا من حديث أخيه حنظلة مبثله. انتهى.» ًفاَوَال َعِسي
هذا واضح يف أتخره عن حديث الصعب؛ ألنَّ خالًدا إمنا كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم 

 مقاتًال سنة مثان.
اخلندق  النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم مرَّ ابمرأة مقتولة يوم وعند ابن املنذر عن ابن عباس: أن

 قال: �زعتين قائم سيفي. قال: فسكت.» َوِملَ؟«قال رجل: أ�. قال: » َمن قـََتَل َهِذه؟«فقال: 
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ِمن مجلة  -حلدث أحدثته  -ويف أيب داود: قتل النيب صلى هللا عليه وسلم امرأة من بين قريظة 
 َمن قتل من رجاهلم.

د بن سويد.وقد ذكر ابن إسحاق: أنه صلى هللا عليه وسلم   إمنا قتلها لطرحها رحى على خالَّ
 واتفق مالك، والكوفيون، واألوزاعي، والليث: أنه ال يقتل شيخ، وال راهب.

ويف أحد قويل الشافعي جيوز حمتًجا أبمر سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل دريد بن 
من ال معونة عنده، وبذلك  الصمة، ومنهم من مجع بني من له معونة برأي و شبهه كدريد، وبني

 قال الطحاوي، وهو قول حممد، وقياس قول أيب حنيفة وأيب يوسف.
 ]4اَبُب {فَِإمَّا َمنًّا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداًء} [حممد: 

 ِفيِه َحِديُث ُمثَاَمَة.
 يعين البخاري حبديثه الذي سلف يف كتاب الصالة.

النحاس يف قوله تعاىل: {فَِإَذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر وقد اختلف العلماء يف هذه اآلية الكرمية؛ فقال 
 ] للعلماء فيها ثالثة أقوال:5اْحلُُرُم فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكَني} [التوبة:

فمنهم من قال: هي منسوخة، وال حيل قتل أسري صربًا، وإمنا ُمينُّ عليه أو يفدي، وقالوا: �سخها 
]، فممَّن قال هذا: احلسن، والضحاك، 5ِإمَّا ِفَداًء} [التوبة:قوله تعاىل: {فَِإمَّا َمنًّا بـَْعُد وَ 

 والسدي، وعطاء، ومنهم الطربي، والشعيب.
قال النحاس: ومن العلماء من قال: ال جيوز يف األسرى من املشركني إال القتل، وجعلوا قوله عزَّ 

رِِكَني} �سًخا لقوله: {فَِإمَّا َمنًّا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداًء} وجلَّ: {فَِإَذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر اْحلُُرُم فَاقْـتُـُلوا اْلُمشْ 
 ] وهذا قول قتادة، ويروى عن جماهد.5[التوبة:
 /أ]110وقال [
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؛ ألنَّ إحدامها ال  غريهم: إنَّ اآليتني مجيًعا حمكمتان، وهو قول ابن زيد، وهو قول صحيح بنيِّ
ا يراه مصلحة، إما القتل، وإما الفداء واملن، وكذا قاله أبو تنفي األخرى، ينظر اإلمام يف ذلك م

 عبيد بن سالم.
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قال: وهو مذهب الشافعي ومالك وأمحد وأيب ثور، قال: وقد فعل هذا كلَّه سيد� رسول صلى 
 هللا عليه وسلم يف حروبه.

عطي فيه كذا وكذا من أبسري من املشركني، وإن أُ  وعند الطرباين عن أيب بكر الصديق: ال يفادي
 مال. انتهى.

 وهو خالف ما روي عنه يف إشارته يف أسارى بدر ابلفداء، وأشار عمر بقتلهم.
 وقال الزهري: كتب عمر بن اخلطاب: اقتلوا كل من جرت عليه املواسي.

فادى، وال يردون وقال الطحاوي: اختلف قول أيب حنيفة يف هذا؛ فروي عنه أن األسرى ال ت
 يف ذلك قوة ألهل احلرب، وإمنا يفادون ابملال، ومما سواه مما ال قوة هلم فيه. حراًب؛ ألن

 وروي عنه: أنه ال أبس أن يفادى ابملشركني أسارى املسلمني، وهو قول أيب يوسف وحممد.
 ورأي أيب حنيفة أن املن منسوخ.

 يه وسلم.وقيل: كان خاصًّا بسيد� رسول هللا صلى هللا عل
 ِسِري َأْن يـَْقُتَل َوَخيْدََع الَِّذيَن َأَسُروُه َحىتَّ يـَْنُجَو ِمَن الَكَفَرِة؟اَبٌب: َهْل ِلْألَ 

 ِفيِه اِملْسَوُر َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم.
 حديث املسور هذا أخرجه البخاري مسنًدا يف مواضع منها كتاب الشروط، وقد تقدم.

 أن يقتل املشركني أو خيدعهم حىتَّ ينجو منهم؟ لف العلماء يف األسري هل لهوقال ابن بطال: اخت
فقالت طائفة: ال ينبغي لألسري املقام بدار احلرب إذا أمكنه اخلروج، وإن مل يتخلص منهم إال 

 بقتلهم وأخذ أمواهلم وإحراق دورهم فعل ما شاء من ذلك، وهو قول أيب حنيفة وحممد بن جرير.
رب، فقال الكوفيون: إعطاؤه العهد على هذا ابطل، أمنوه وعاهدهم على أن ال يهواختلفوا إذا 

 وقال الشافعي: له أن خيرج وال �خذ شيًئا من أمواهلم؛ ألنه قد أمنهم بذلك.
 /ب]100وقال مالك: إن عاهدهم على ذلك فال جيوز أن يهرب إال إبذ�م، وهو [
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حيلف بطالق، أو عتاق، ال يلزمه؛  ذا خبالف إذا أجلؤوه إىل أنقول سحنون وابن املواز، وقال: ه
 ألنه مكره، وُرِوَي عن ابن القاسم.

 وقال غريه: ال فرق بني ميينه وعهده ألنه فيهما مكره.
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 وحديث العرنيني تقدم يف الطهارة، والنملة أيًضا تقدم.
 اَبُب َحْرِق الدُّوِر َوالنَِّخيلِ 



ثـََنا ُمَسدٌَّد، حدَّثـََنا حيَْ  - 3020 يَل، َحدََّثِين قـَْيُس، عن َجرِيٌر: قَاَل ِيل َرُسوُل اهللَِّ َىي، َعْن ِإْمسَاعِ َحدَّ
ًتا ِيف َخثْـَعَم ُيَسمَّى َكْعَبَة الَيَمانَِيِة، » َأالَ ُتِرُحيِين ِمْن ِذي اخلََلَصةِ «صلى هللا عليه وسلم:  وََكاَن بـَيـْ

نُوا َأْصَحاَب َخْيٍل، وَُكْنُت َال أَثـُْبُت َعَلى ْن َأْمحََس، وََكاقَاَل: فَاْنَطَلْقُت ِيف َمخِْسَني َوِمَئِة فَاِرٍس مِ 
اللَُّهمَّ ثـَبِّْتُه، َواْجَعْلُه َهاِدً� «اخلَْيِل، َفَضَرَب ِيف َصْدِري َحىتَّ رَأَْيُت أَثـََر َأَصاِبِعِه ِيف َصْدِري، َوقَاَل: 

َها َفَكَسَرَها َوَحرَّ »َمْهِد�ًّ  ِإَىل َرُسوِل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم ُخيِْربُُه، فـََقاَل  قـََها، مثَُّ بـََعثَ ، فَاْنَطَلَق ِإلَيـْ
ُتَك َحىتَّ تـَرَْكتُـَها َكأَنـََّها َمجٌَل َأْجَرُب، قَاَل: فـََباَرَك ِيف  ، َما ِجئـْ  َخْيِل َرُسوُل َجرِيٍر: َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحلَقِّ

 ]3020[خ َأْمحََس، َورَِجاِهلَا َمخَْس َمرَّاٍت. 
نري: الرتمجة أعم، إذ املُْحَرق بيت الصنم ال بيت السكن، مثَّ بوَّب له البخاري بعد: قال ابن امل

 ».اَبُب َمْن الَ يـَثْـُبُت َعَلى اخلَْيلِ «
 قال ابن املنري: وجه دخوله يف األحكام أن احلديث دلَّ على فضيلة ركوب اخليل والثبوت عليها.

) مقال ابن بطال: وقوله: (هَ  ن ابب التقدمي والتأخري، ألنه ال يكون هادً� إال بعد أن اِدً� َمهِد�ًّ
يهتدي هو فيكون مهدً�، وبربكة دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم له ما سقط بعد ذلك عن 

 فرس.
و (ذو اخلَْلصة): قيده أبو الوليد الوقشي بفتح اخلاء وسكون الالم، وهو بيت ابليمن ببالد 

 َيطوف عنده، ويَتجر عنده.ثعم لَيحجَّ إليه، و دوس، بناه خ
وقيل: اخللصة اسم للبنية، وقيل: اسم الصنم، وُعمل موضعه ملا أخرب مسجٌد، ومسي مسجد 

 العبالة.
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وقوله: (َكْعَبَة الَيَمانِيَّة) من إضافة املوصوف إىل صفته، جوَّزه الكوفيون، وقدَّر فيه البصريون 
 /أ]111ويف [». الَيَمانِيَّة والَكْعَبُة الشَّاِميَّة الَكعَبةُ «جلهة اليمانية، ويف رواية: حذفًا، أي: كعبة ا
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بعض النسخ بغري واو بني اليمانية والكعبة الشامية، وتقديره: هذان اللفظان كا� يقاالن، أحدمها 

 شرفة.ملوضع واآلخر ملوضع، فاليمانية خلثعم، والشامية الكعبة احلرام امل
ًنا يف بعض الروا�ت أنه أبو أرطأة؛ حصني بن ربيعة. قال عياض: و (َرُسوُل َجرِير): جاء ُمبيـَّ 

 وُروي: حسني، والصواب األول.
و (َأْمحَس): هذا هو ابن الغوث بن أمنار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 

 بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.



ف وابء موحدة، ابن أمنار بن أراش بن عمرو بن الغوث ثْـَعم): امسه أفتل، وقيل: أقبل، بقاو (خَ 
 بن نبت بن مالك بن زيد.

أرسل جريًرا هلدمها ليكون أنكَأ ملن كان يعبدها؛ ألن هذا القريب ممن  -وهللا أعلم  -فكأنه 
 من اختذها وقبول رأيه.اختذها أوًال ويل هدمها؛ ِلما َوَضح له وثبت يف قلبه ِمن َسَفِه 

َال تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ َتضَطِرَب أَلَياُت ِنَساِء «عن أيب هريرة رفعه: » صحيحه«يف وقد روى مسلم 
 وََكاَنت َصَنًما َتعُبُدَها َدوٌس ِيف اجلَاِهِليَِّة.» َدوٍس َحوَل ِذي اخلَْلَصة

 من كان ببالدهم.وقال ابن دحية: هو بيت أصنام كان لدوس وخثعم وجبيلة، و 
رو بن حلي نصبه أبسفل مكة حني نصب األصنام، فكانوا يلبسونه وقيل: هو صنم كان عم

 القالئد، ويعلقون عليه بيض النعام، ويذحبون عنده.
وعند أيب حنيفة: اخللصة: نبت طيب الريح يتعلق ابلشجر، له حب كذنب الثعلب، ومجع 

 والالم، وفتحهما ابن إسحاق. اخللصة ُخُلص، قال السهيلي: وهو بضم اخلاء
 عُث جريٍر كان قبل وفاة سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشهرين.قال: وب

 البن ُعديس: كان املربد يرويه بضم اخلاء.» الباهر«ويف 
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 بفتح الالم، وقال: أما قول امرئ القيس:»: الَفرق واملعرفة«قال ابن السيد يف كتاب 
 اخلْلصة املوتورا دوين وكان شيخك املقبورالو كنت � ذا 

 ألعادي زورامل تنه عن عرف ا
 فإنه سكَّن الالم ضرورة، انتهى.

 الذي أنشد ابن إسحاق وغريه: لو كنت � ذا اخللص املوتورا، بغري اتء، وهللا تعاىل أعلم.
ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن ُموسَ  - 3021 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َكِثٍري، حدَّ ى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َ�ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َحدَّ

 /ب]111َحرََّق [« قَاَل:
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 ]3021[خ ». النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم َخنَْل َبِين النَِّضريِ 
فيه جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأمحد، وإسحاق، ومالك، 

 والثوري، وابن القاسم.
 وعن الشافعي: كراهة حرق الزروع والكأل.

 : ال جيوز.-يف رواية  -لصديق، والليث، وأيب ثور، واألوزاعي وروي عن أيب بكر ا



]. قال ابن عباس: هي النخلة 5احتج األولون بقوله تعاىل: {َما َقَطْعُتْم ِمْن لِيَنٍة} [احلشر: 
 ا للعدو.والشجرة. وقال ابن إسحاق: التحريق سنة إذا كان منكيً 

 ».َأِغْر َعَلى أُبـَْىن َصَباًحا َوَحرِّقْ « أسامة أن: وعن أيب داود أن النيب صلى هللا عليه وسلم عهد إىل
وزعم بعضهم أن �ي أيب بكر عن حتريق خنل أهل الشام ألن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه 

عنه ابن املسيب، ومل يولد وسلم كان قد أخربهم بفتحها، وزعم الطحاوي أنَّ خربه مرسل، ورواه 
 إال بعد وفاته.

قصد التَّحريق وتعمده، فأما إذا أصابه التَّحريق والغرق يف خالل الغارة فغري  ومحله الطربي على
 ممنوع دنيا وآخرة.

وقال املهلب: للمسلمني أن يكيدوا عدوهم بكل ما فيه ضعف لشوكتهم؛ من قطع مثارهم، 
 وبني ما �كلون ويشربون، والتضييق عليهم ابحلصار.وتغوير مياههم، واحلَْول بينهم 

إذا غنم املسلمون دواب الكفار، وخافوا كثرَة العدو وأخَذها من أيديهم، فقال أبو  واختلفوا
حنيفة ومالك: تُعرقب وتُعقر حىت ال ينتفعوا هبا، وقال الشافعي: ال حيل قتلها وال حرقها ولكن 

 ختلى.
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 ائِِم املُشِركِ اَبُب قَتِل النَّ 
َء ْبِن َأِيب زَاِئَدَة، َحدََّثِين َأِيب  - 3022 ثـََنا َحيَْىي ْبُن زََكِر�َّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلٍم، حدَّ ، َعْن َأِيب َحدَّ

 ِإْسَحاَق، َعِن البَـَراِء: بـََعَث َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم رَْهطًا ِمَن األَْنَصاِر ِإَىل َأِيب رَاِفعٍ 
ُهْم، َفَدَخَل ِحْصنَـُهْم، قَاَل: َفَدَخْلُت ِيف َمْرِبِط َدَوابَّ َهلُْم، قَاَل: َوَأغْ  وا َلقُ لِيَـْقتُـُلوُه، فَاْنَطَلَق رَُجٌل ِمنـْ

نَِّين َأْطُلُبُه اَبَب اِحلْصِن، مثَُّ ِإنـَُّهْم فـََقُدوا ِمحَارًا َهلُْم، َفَخَرُجوا َيْطُلُبونَُه، َفَخَرْجُت ِفيَمْن َخَرَج ُأرِيِهْم أَ 
ملََفاتِيَح ِيف  َمَعُهْم، فـََوَجُدوا اِحلَماَر، َفَدَخُلوا َوَدَخْلُت َمَعُهم، َوَأْغَلُقوا اَبَب اِحلْصِن لَْيًال، فـََوَضُعوا ا

ٍة َحْيُث َأرَاَها، فـََلمَّا َ�ُموا َأَخْذُت املََفاتِيَح، فـََفَتْحُت اَبَب اِحلْصِن [  /أ]،112َكوَّ
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ُتُه، َفَصاَح، َفَخَرْجُت،  مثَُّ  مثَُّ َدَخْلُت َعَلْيِه فـَُقْلُت: َ� َأاَب رَاِفٍع، فََأَجاَبِين، فـَتَـَعمَّْدُت الصَّْوَت َفَضَربـْ
َوْيُل، ِجْئُت، مثَُّ رََجْعُت َكَأّينِ ُمِغيٌث، فـَُقْلُت: َ� َأاَب رَاِفٍع! َوَغيـَّْرُت َصْوِيت، فـََقاَل: َما َلَك ِألُمَِّك ال

، َفَضَرَبِين، قَاَل: فـََوَضْعُت َسْيِفي ِيف َبْطِنِه، مثَُّ  قـُْلُت: َما َشْأُنَك؟ قَاَل: َال َأْدِري َمْن َدَخَل َعَليَّ
ْعُت اَمْلُت َعَلْيِه َحىتَّ قـَرََع الَعْظَم، مثَُّ َخَرْجُت َوَأَ� َدِهٌش، فَأَتـَْيُت ُسلًَّما َهلُْم ِألَْنِزَل ِمْنُه، فـََوقَـ حتََ 

ىتَّ فـَُوثَِئْت رِْجِلي، َفَخَرْجُت ِإَىل َأْصَحاِيب، فـَُقْلُت: َما َأَ� بَِبارٍِح َحىتَّ َأْمسََع الَواِعَيَة، َفَما بَرِْحُت حَ 



َنا النَِّيبَّ صلى هللا  ْعُت أَنعى َأاَب رَاِفٍع اَتِجَر اِحلَجاِز، قَاَل: فـَُقْمُت َوَما ِيب قـََلَبٌة َحىتَّ أَتـَيـْ عليه مسَِ
 ]3022وسلم، فََأْخبَـْرَ�ُه. [خ 
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 ».فدخل عليه عبد هللا بن عتيك ليًال فقتله وهو �ئم«ويف لفظ: 
وفيه: فانكسرت ساقي ». كان ابن عتيك األمري، وكان أبو رافع يف حصنه ابحلجاز«ويف لفظ: 

أمنا مل أشتكها ، فبسطت رجلي فمسحها، فك»اْبُسط رِجَلكَ « صلى هللا عليه وسلم: فقال يل
 قط.

 احلديث. وهو من أفراد البخاري.» بعث ابَن عتيك وعبَد هللا بن عتبة يف �س معهم«ويف لفظ: 
ُم ْبُن عبد هللا، َويـَُقاُل: َسالَّ «اسم أيب رافع:  -ملَّا ذكره بعد بين النضري وقبل أحد  -قال البخاري 

بَـَر، َويـَُقاُل: ِيف  ِحْصٍن َلُه أبَِْرِض اِحلَجاِز َوقَاَل الزُّْهِريُّ: ُهَو بـَْعَد َكْعِب ْبِن  َأِيب احلَُقْيِق، َكاَن ِخبَيـْ
 ».اَألْشَرفِ 

كان يف شهر رمضان، سنة ست من اهلجرة، وقيل: يف ذي احلجة سنة »: طبقات ابن سعد«ويف 
 مخس.

عد بدر، وقبل غزوة السويق، والنيسابوري: قبل دومة اجلندل، وابن كان ب»: اإلكليل«ويف 
حبان: بعد بدر الوعد يف آخر سنة أربع، وأبو معشر: بعد غزوة ذات الرقاع وقبل سرية عبد هللا 

 بن رواحة.
وكان أبو رافع قد أجلب يف غطفان ومن حوله من مشركي العرب، وجعل هلم من اجلعل العظيم 

وعبد  ى هللا عليه وسلم، فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن عتيك،حلرب رسول هللا صل
هللا بن أنيس، وأاب قتادة، واألسود بن خزاعة، ومسعود بن سنان، وأمرهم بقتله، فذهبوا إىل 
خيرب، فكمنوا، فلما هدأت الّرِجُل جاؤوا إىل منزله، فصعدوا درجة له، وقدَّموا عبد هللا بن 

ته، فلما طن ابليهودية، واستفتح وقال: جئت أاب رافع هبدية، ففتحت له امرأعتيك؛ ألنه كان ير 
 /ب]112رأت السالح أرادات أن تصيح، فأشاروا إليها [
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 ابلسيف فسكتت، فدخلوا عليه، فما عرفوه إال ببياضه كأنه قبطية، فـََعَلوه أبسيافهم.
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قال ابن أنيس: وكنت رجًال أعشى ال أبصر، فأتكئ بسيفي على بطنه حىت مسعت َحشه يف 
ه، فصاح أهل ى، وجعل القوم يضربونه مجيًعا، مث نزلوا، فصاحت امرأتالفراش، وعرفت أنه قض

الدار، واختبأ القوم يف بعض مياه خيرب، وخرج احلارث أبو زينب يف ثالثة آالف يطلبو�م 
ابلنريان، فلم جيدوهم، فرجعوا، ومكث القوم يف مكا�م يومني حىت سكن الطلب، مث خرجوا إىل 

ها، فإذا أثر فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسيافهم، فنظر إلياملدينة، وكلهم يدعي قتله، 
 الطعام يف ذابب سيف ابن أنيس، فقال: هذا قتله.

ملا انقضى أمر اخلندق وأمر بين قريظة، وكان أبو رافع ممن حزَّب »: سري ابن إسحاق«ويف 
 صلى هللا عليه وسلم األحزاب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استأذنت اخلزرج رسوَل هللا

 ن هلم، فخرجوا وفيهم فالن ابن سلمة.يف قتل سالم بن أيب احلقيق، فأذ
 للبيهقي: قتله ابن عتيك، وذفف عليه ابن أنيس.» دالئل النبوة«ويف كتاب 

حني ذكرها إثر بدر الكربى يف مجادى اآلخرة سنة ثالث عن ابن أنيس قال: » اإلكليل«ويف 
ة ابن أيب قعد أصحابنا يف احلائط، فاستأذن ابن عتيك. فقالت امرأظهرت أ� وابن عتيك، و 

احلقيق: إن هذا لصوت ابن عتيك. فقال ابن أيب احلقيق: ثكلتك أمك، ابن عتيك بيثرب أىن هو 
عندك هذه الساعة! افتحي فإن الكرمي ال يرد عن اببه هذه الساعة أحًدا. ففتحت، فدخلت أ� 

دونك، فشهرت عليها السيف، فأخذ ابن أيب احلقيق وسادة وابن عتيك، فقال البن عتيك: 
فاتقاين هبا، فجعلت أريد أن أضربه فال أستطيع، فوخزته ابلسيف وخزا، مث خرجت إىل ابن أنيس 

 فقال: أقتلته؟ قلت: نعم.
رواه من حديث إبراهيم بن إمساعيل بن جممع، عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن كعب 

 ن أبيه، عن أمه بنت عبد هللا بن أنيس، عن أبيها.بن مالك، ع
 ابن عقبة: وكان معهم أيًضا أسعد بن حرام، حليف بين سواده. وعند

 قال السهيلي: وال نعرف أحدا ذكره غريه، انتهى.
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رواه أيًضا عن الزهري، وعند الكليب: عبد » اإلكليل«ويشبه أن يكون غري جيد؛ ألن احلاكم يف 
 واه، وهللا أعلم.أنيس هو ابن أسعد بن حرام. فيحتمل االختالط على بعض من ر  هللا بن

 /أ]113وعند الواقدي: كانت أم ابن عتيك اليت [
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أرضعته يهودية خبيرب، فأرسل إليها يعلمها مبكانه، فخرجت إلينا جبراب مملوء متًرا كبيًسا وخبًزا، 



بتنا عندك، فأدخلينا خيرب. فقالت: وكيف تطيق خيرب وفيها مث قال هلا: � أماه إ� لو أمسينا ل
 ربعة آالف مقاتل؟ ومن تريد فيها؟ قال: أاب رافع. قالت: ال تقدر عليه.أ

وفيه: قالت: فادخلوا علي ليًال، فدخلوا عليها ليًال ملا �م أهل خيرب يف مخر الناس، فأعلمتهم أن 
ن يطرقهم ضيف، فلما هدأت الّرِْجل قالت: انطلقوا أهل خيرب ال يغلقون عليهم أبواهبم؛ فرقًا أ

تحوا على أيب رافع، فقولوا: إ� جئنا له هبدية، فإ�م سيفتحون لكم، فلما انتهوا إليه، حىت تستف
 استهموا عليه، فخرج سهم ابن أنيس.

 أعلم.وأما قول البخاري: فيهم عبد هللا بن عتبة فكأنه متفرد هبذا القول فيما أرى، وهللا تعاىل 
 طابقة بني الرتمجة واحلديث.وقال ابن املنري: يعين ابلنائم املضطجع، وإال فال م

 وقال اإلمساعيلي: هذا قتُل يقظاٍن نـُبِّه من نومه.
وقال املهلب: يف احلديث جواز اغتيال من أعان على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيد أو مال 

التعرض لعدد كثري من املشركني، واإللقاء ابليد إىل أو رأي، وفيه: األخذ ابلشدة يف احلرب، و 
 ة يف سبيل هللا، والعالمة املعروفة على الشيء، لصوت أيب رافع ولصوت الناعية.التهلك

ْعُت نـََعاَ� َأاَب رَاِفٍع) كذا الرواية، وصوابه أن يقال: نعاَي أاب رافع بغري ألف، كذا يقوله  وقوله: (مسَِ
 العرب. رافع، كما قال شداد بن أوس: � نعاَي العرب، أي: انعوا النحويون، أي: انعوا أاب

قال األصمعي: كانت العرب إذا مات فيها ميت له قدر ركب راكب فرًسا وجعل يسري يف 
 الناس، ويقول: نعاء فالن، أي: انعه وأظهر خرب وفاته.
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 اب رافع.قال أبو نصر: وهي مبنية على الكسر مثل: َدرَاِك؛ أي: أدرك أ
 /ب]113قوله: (َوَما ِيب قـََلَبٌة) قال الفراء: أصله من القالب، وهو داء يصيب [
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 اإلبل.

 قال األصمعي: متوت منه من يومها، فقيل ذلك لكل سامل ليست به علة.
 وقال ابن األعرايب: معناه: ليست له علة يقلب هلا فينظر إليه.

أن األصمعي قال: ما به داء، وهو من القالب داء » الفاخر الكتاب«وذكر املفضل بن سلمة يف 
 �خذ اإلبل يف رؤوسها فيقلبها إىل فوق.

وقال الفراء: ما به علة خيشى عليه منها، وهو من قوهلم: قُِلب الرجل إذا أصابه وجع يف قلبه، 
 وليس يكاد يقلب منه.



 منه حافره، وأنشد: وقال ابن األعرايب: أصل ذلك يف الدواب، أي: ما به داء يقلب
 ومل يُقلِّب أرضها البيطار

 اشه.وقال الطائي: ما به شيء يقلقله فيقلب منه على فر 
حكى عبد هللا بن مسلم أن بعضهم يقول يف »: ز�داته على الفاخر«وقال أبو جعفر النحاس يف 

 هذا: أي ما به قلبة، استعري من هذا األصل لكل سامل ليست به آفة.
لفضيل: إذا وصفوا الرجل ابلصحة قالوا: ما به قلبة، ولو كان كما قالوا لكان وقال حيىي بن ا

منه ابلقوة؛ ألن القلبة هي القوة واحلركة والتصرف، ولذلك قيل للحازم ابلضعف والسقم أوىل 
 من الرجال: رجل قلب، فمن مل يكن به قلبة فهو كامليت.

 والقول الصحيح يف هذا قول الفرَّاء.
 تعاىل عنه: (ُوثَِئْت رِْجِلي) بثاء مثلثة، ذكرها ثعلب يف ابب املهموز من الفعل، وقوله رضي هللا

 يده، فهي موثوءة، ووأثهتا أ�. وقال: ُوثئت
 وأما ابن فارس فقال: وقد هتمز.

 قال أبو سليمان: والواو مضمومة.
 قال القزاز: وهو وصم يصيب العظم من غري أن يبلغ الكسر.

 ِب: الَ َمتَنـَّْوا ِلَقاَء الَعُدوِّ وقول البخاري يف: ابَ 
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َوقَاَل أَبُو َعاِمٍر: حدَّثـََنا ُمِغريَُة ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن، َعْن َأِيب الزَِّ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب  - 3026
َرَة َرِضَي اهللَُّ َعْنُه، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، قَاَل:  ُهْم نـَّْوا ِلَقاَء الَعُدوِّ، َوِإَذا لَِقيُتُمو َال متََ «ُهَريـْ

 ]3026[خ ». فَاْصِربُوا
 -يعين العقدي  -أخرجه مسلم يف صحيحه عن حسني احللواين وعبد بن محيد، عن أيب عامر 

 به.
 /أ]114وذكر البخاري [

 يف: اَبِب: احلَْرُب ُخْدَعٌة:
 ن علي.حديث أيب هريرة وجابر، وذكره النسائي بسند صحيح ع

 إسحاق، عن سعيد بن ذي ُحدان، قال: حدثين من وقال الدارقطين: ورواه أيًضا الثوري عن أيب
 مسع علًيا، وهو أصح؛ ألن سعيًدا مل يدرك علًيا.

وعند ابن ماجه: عن ابن عباس بسند ال أبس به على رأي مجاعة، وعائشة بسند صحيح، وأمساء 



َوالَكِذِب ِلَزوَجٍة،  لُّ الَكِذُب ِإالَّ ِيف َثَالٍث؛ ِيف احلَرِب،َال حيَِ «بنت يزيد حسَّنه الرتمذي بلفظ: 
 ».َوالَكِذِب لُِيصِلَح َبَني النَّاسِ 

بسند » اتريخ بلده«وكعب بن مالك رواه أبو داود بسند جيد، وزيد بن اثبت رواه احلاكم يف 
، وحديث أنس يف ضعيف، وحديث َمحيد بن عبد الرمحن عن أمه ذكره ابن أيب عاصم بسند جيد

 قصة احلجاج بن عالط تقدم.
صيلي (ُخْدَعة): بضم اخلاء وسكون الدال، وعن يونس ضم اخلاء وفتح الدال، أنشد ضبط األ

 أبو العباس املنري:
 و� قوم من عاذري من اخلَُدعة

عن ثعلب: احلرب » الفصيح«وعن عياض فتُحهما، ويف ابب املفتوح أوله من األمساء من كتاب 
 هللا صلى هللا عليه وسلم.ة هذه أفصح اللغات، ذُكر يل أ�ا لغة سيد� رسول َخْدع

احلَرُب «وقال اجلرجاين: عن أيب العالء عمر عن ثعلب قال: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 أفصح؛ أل�ا كانت لغته خاصة، ولغته أفصح اللغات.» َخْدعة

 صلى هللا عليه وسلم. وقال القزاز: فتح اخلاء وسكون الدال لغة النيب
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قالوا: واخلَْدعة: املرة الواحدة من اِخلداع، فمعناه أن من ُخدع فيها مرة واحدة عطب وهلك، وال 
 عودة له.

 دع أهلها.من قال ُخدعة أراد: خت»: العويص«وقال ابن سيده يف 
 أي يثيبهم ابلظفر والغلبة، مث ال يفي هلم.»: الواعي«ويف 
 لألزهري: احلرب ُخدعة، قاله الكسائي وأبو زيد.» التهذيب«ويف 

 قال أبو منصور: هي أجود اللغات الثالث.
قال ابن سيده: ومن قال: ُخدعة أراد: هي ختدع، كما يقال: رجل لُعنة، يلعن كثريًا، وإذا خدع 

 ريقني صاحبه يف احلرب، فكأ�ا خدعت هي.أحد الف
 ثر استعماهلم هلذه الكلمة حىت مسَّوا احلرب خدعة.ك»: الدالئل«وقال قاسم بن اثبت يف كتابه 

 /ب]114قال النَّمر بن [
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 تولب:

 وإن أنت القيت يف ُخدعة فال تنهينك أن تُقدما



 وحكى مكي وحممد بن عبد الواحد: ِخدعة ابلكسرة.
 ال املطرز: واألفصح ابلفتح؛ أل�ا لغة قريش.ق

ن قوم، وإمنا هي كالم اجلميع، أل�ا املرة الواحدة من وقال ابن درستويه: ليست بلغة قوم دو 
 اخلداع فُتحت.

وقال األستاذ أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خيتار 
ا؛ أل�ا بلفظها الوجيز تعطي معىن البنيتني األخريني، وتعطي أيًضا معىن هذه البنية ويستعملها كثريً 

احليلة يف احلرب ما أمكنك، فإذا أعيتك احليل فقاتل، فكانت هذه اللغة على ما ذكر�  استعمال
 خمتصرة اللفظ كثرية املعىن، فلذلك كان سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيتارها.

الرجل أخدعه َخدعا وِخدعا وَخديعة وُخدعة، إذا أظهرَت له خالف ما  قال اللحياين: خدعت
 ل شيء كتمته فقد خدعته، ورجل َخدَّاع وَخدوع وَخدِع وخدعة إذا كان ِخبًّا.ختفي، وأصله ك

 اخلَدُع واخلديعة املصدر، واِخلدْع واِخلَداع االسم، ورجل خيدع: كثري اخلداع.»: احملكم«ويف 

)1/194( 

 

ك قال ابن العريب: اخلديعة يف احلرب تكون ابلتورية، وتكون ابلكمني، وتكون خبُلف الوعد، وذل
ائز يف مواطن ابإلمجاع، من املستثىن اجلائز املخصوص من احملرم، والكذب حرام ابإلمجاع، ج

أصلها احلرب، أذن هللا فيه ويف أمثاله رفًقا ابلعباد لضعفهم، وليس للعقل يف حترميه وال يف حتليله 
لتحرمي صفة أثر، إمنا هو إىل الشرع، ولو كان حترمي الكذب كما يقول املبتدعون عقًال ويكون ا

ت معقولة فتستحق جوااًب، وخفي هذا نفسية كما يزعمون ما انقلب حالًال أبًدا، واملسألة ليس
 على علمائنا.

 /أ]115قال الطربي: إمنا جيوز فيه املعاريض دون حقيقة الكذب [
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 فإنه ال حيل.
 أفضل.قال النووي: الظاهر إابحة حقيقة الكذب، لكن االقتصار على التعريض 

 األحزاب لنعيم بن مسعود.وقال بعض أهل السري: قال النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك يوم 
وعن املهلب: اخلداع يف احلرب جائز كيفما ميكن إال ابألميان والعهود، والتصريح ابألميان فال حيل 

 شيء من ذلك.
سَرى بَعَدُه) فهو يريد ما يف مسلم: وأما قوله صلى هللا عليه وسلم: (َهَلَك ِكسَرى، مثَُّ َال َيُكوُن كِ 

اضي احملقق بقد، لكن وقع هذا اللفظ يف كتاب الرتمذي بسند بلفظ امل» َقد َماَت ِكسَرى«



 ».َقد َماتَ «مل يقل: » ِإَذا َهَلَك ِكسَرى«مسلم: 
قال القرطيب: وبني اللفظني بون عظيم، ولفظ مسلم يعين أن كسرى قد كان وقع موته، فأخرب 

هللا عليه وسلم  لى هذا يدل حديث أيب بكرة من عند البخاري: ملا بلغ رسوَل هللا صلىعنه، وع
 ».َلن يُفِلَح َقوٌم َوِيلَ َأمَرُهم امَرَأةٌ «أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم امرأة قال: 
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، »ِإَذا َماتَ «» َقد َماتَ «يعين أنه ملا مات كسرى ولَّوا عليهم بِْنته، وهلذا ال يصح أن يقال مكان 
للماضي، ومها متناقضني فال يصح بينهما إال  ؛ ألنَّ (ِإَذا) للمستقبل و (َماَت)»ِإَذا َهَلكَ «وال 

، »ِإَذا َهَلَك ِكسَرى«على أتويل بعيد، وهو تقدير أنَّ أاب هريرة مسع احلديث مرتني، فسمع أوًَّال: 
ى هللا عليه وسلم قال احلديث األول قبل ، فيكون سيد� رسول هللا صل»َقد َهَلكَ «مث مسع بعده: 

 ويكون قال احلديث الثاين بعد موته.موت كسرى؛ ألنه علم أنه ميوت، 
قال: وحيتمل أن نفرق بني املوت واهلالك فيقال: إن موت كسرى كان قد وقع يف حياته صلى هللا 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخرب عنه بذلك، فأما هالك ملكه فلم يقع إال بعد موت سيد� ر 
 عمر رضي هللا عنهما.عليه وسلم، وموت أيب بكر، وإمنا هلك ملكه يف خالفة 

 /ب]115قال عياض: معناه عند أهل العلم: ال [» َفَال ِكسَرى بَعَده َوَال قَيَصرَ «وأما قوله: 
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ملكه بدعوته صلى يكون كسرى ابلعراق وال قيصر ابلشام، وقد انقطع أمر كسرى عنها، ومتزَّق 
 ىل داخل بالده.هللا عليه وسلم، وختلى قيصر عن الشام، ورجع القهقرى إ

و (ِكسَرى): بكسر الكاف، كذا ذكره ثعلب، وأبو علي أمحد بن جعفر الدينوري يف 
 ».فصيحهما«

 ِكْسرى أكثر من َكْسرى، وأما أبو زيد األنصاري فأنكر الفتح.»: البهي«وقال يعقوب والقزاز يف 
 أليب حامت: ِكْسرى وَكْسرى.» تقومي املُْفسد«يف و 

 لكسر فصيح.وقال ابن األعرايب: ا
 وقال ابن السيد: كان أبو حامت خيتار الكسر.

وقال القزاز: والكسر أفصح، واجلمع كسور وأكاسرة وكساسرة، قال: والقياس أن جيمع ِكسُرون،  
 كما جيمع موسى ُمْوَسون.
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ودري عن املغريي، أخرب� احلافظ السالمي، أخرب� اإلمام أبو القاسم بن منده  وأنبا� املسند اجل
حدثين أبو حممد البغدادي، عن كتابة من أصبهان، عن أيب احلسني أمحد بن فارس اللغوي، قال: 

أيب إسحاق الزجاج: أنه أنكر على أيب العباس قوله: ِكسرى، بكسر الكاف، قال: وإمنا هو  
 ال: أال تراهم يقولون: َكسروي.َكسرى ابلفتح، وق

قال ابن فارس: أما اعتباره إ�ه ابلنسبة، فقد يفتح يف النسبة ما هو يف األصل مكسور أو 
قولون يف النسبة إىل آل تِغلب: تَغليب، ويف النسبة إىل ُأمية: َأموي، وقد مضموم، أما تراهم ي

فال معىن إذا لقول الزجَّاج، على  يقال: تِغليب وُأموي، فقد جرى بعض النسبة على غري األصل،
أنَّ الذي قاله رواية عنه، وأنه معرب خسرو، أي واسع امللك، فكيف أعربه املعرب إذا مل خيرج 

 م العرب فهو جائز.عن بناء كال
 كما رواه ثعلب.» ِكسرى«وروى �س من البصريني: 

ِرى وَكْسَروي، وقاله قال أبو عمرو: ينسب إىل كسرى، بكسر الكاف: َكسْ » اجململ«وقال يف 
 األموي بكسر الكاف أيًضا.

 /أ]116كسرى اسم فارسي، وجيمع كسورا وأكاسر هكذا [»: اجلمهرة«ويف 
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 بيدة، ومل يذكر ابن دريد غري هذا فقط.يقول أبو ع
وذكر اللحياين أنَّ معناه شاهان شاه، وهو اسم لكل من ملك الفرس، والنجاشي: ملن ملك 

وخاقان: ملن ملك الرتك، وقيصر: ملن ملك الروم، وتبع: ملن ملك اليمن، وبطليموس: احلبشة، 
لك الصابئة، ونغفور: ملن ملك اهلند، ملن ملك اليو�ن، وماخل: ملن ملك اليهود، والنمرود: ملن م

وغانة: ملن ملك الزنج، وفرعون: ملن ملك مصر، واإلخشيد: ملن ملك فرعانة، والنعمان: ملن 
رب من قبل العجم، وجالوت: ملن ملك الرببر، وجرجري: ملن ملك أفريقية، وشهر�ن: ملك الع

، ورتبيل: ملن ملك اخلزر، ملن ملك خالط، وفور: ملن ملك السند، واألصفر: ملن ملك علوى
 وكابل: ملن ملك النوبة، وماجد: ملن ملك الصقالبة.

 وذكر ابن املنري يف تبويب البخاري:
 احلَْرِب، و الَكِذِب ِيف احلَْربِ الَفْتِك أبَِْهِل 
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َلُه؟ قَاَل:  - 3031 ، قَاَل: فَْأَذْن ِيل، »نـََعمْ «وقول حممد بن مسلمة: � رسول هللا! َأحتُِبُّ َأْن َأقْـتـُ
َقْد  - يـَْعِين َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم -، فـََقاَل: ِإنَّ َهَذا فََأاَتهُ » َقْد فـََعْلتُ «فََأُقوَل قَاَل: 



َأْن َنَدَعُه، َحىتَّ نـَْنُظَر َعنَّاَ� َوَسأَلََنا الصََّدَقَة، قَاَل: َوأَْيًضا، َواهللَِّ لََتَملُّنَُّه، قَاَل: فَِإ�َّ َقِد اتـَّبَـْعَناُه فـََنْكَرُه 
 ]3031[خ ِإَىل َما َيِصُري َأْمُرُه. 

قوله: (َعنَّاَ�)، أي: كلَّفنا، واألوامر والنواهي أنَّ الرتمجة غري ُحمَصَّلة إذ ميكن جعله تعريًضا، فإنَّ 
 تكاليف.

.  وقوله: (َوَسأَلََنا الصََّدَقَة) أي: طلبها منا أبمر هللا جلَّ وعزَّ
) معناه نكره العدول عنه مدة بقائه صلى هللا عليه و: (َنكَرُه َأن َنَدَعُه َحىتَّ نَنُظَر ِإَىل َما َيِصُري َأمُرهُ 

 يل على جواز الكذب الصريح، وال سيما إذا كان يف املعاريض مندوحة.وسلم، فما فيه دل
 قال ابن بطال: الفتك يف احلرب على وجهني:

أحدمها: حمرم، وهو الذي حيرم به الدم أن يصرح بلفظ يفهم منه الناس، فإذا آمنه فقد حرم 
 مه والغدر به، وعلى هذا مجاعة العلماء.بذلك د

 ه أبلفاظ هي معاريض غري مصرحة ابألمان.الثاين: مباح، وهو أن خيادع
 /ب]116واختلف يف قتل ابن األشرف على وجوه؛ فقيل إن قتله من هذا [
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من القول الباب املباح؛ ألن ابن مسلمة مل يصرح له بشيء من لفظ التأمني، وإمنا أاته مبعاريض 

 فيجوز هذا أن يسمى: فتًكا على اجملاز.
يوخنا قال: أن من آذى هللا عزَّ وجلَّ ورسوله حلَّ دمه، وال أمان له يعتصم الثاين: قاله بعض ش

به، فقتله جائز على كل حال؛ ألن سيد� رسول صلى هللا عليه وسلم إمنا قتله بوحي وإذن من 
 ًال يف جواز قتل من كاد هللا ورسوله.هللا جلَّ وعزَّ يف قتله، فصار ذلك أص
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مشرًكا داره وآمنه فسب عنده سيد� رسول صلى هللا عليه وسلم حلَّ للذي ولو أن رجًال أدخل 
؛ ألنه نسب سيد� رسول هللا أمنه قتله، ومن زعم أنَّ ابن األشرف قتل غدرًا، قُتل بغري استتابة

صلى هللا عليه وسلم إىل أمر نزَّهه هللا تعاىل عنه، وقد قتل علي بن أيب طالب ابن �مني السبائي 
 م مبثل هذا، أبعده هللا تعاىل.حني تكل

 وسيأيت الكالم إن شاء هللا تعاىل يف املغازي.
 وحديث ابن صياد تقدم يف الشهادات.

 وقول البخاري يف:
 الرََّجِز ِيف احلَْرِب َورَْفِع الصَّْوِت ِيف َحْفِر اخلَْنَدقِ اَبِب 



 ِه يَزِيُد َعْن َسَلَمَة. انتهى.ِفيِه َسْهٌل َوأََنٌس َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم َوِفي
 كأنه يريد حبديث سهيل: ما ذكره هو يف فضل األنصار.
 ا عنه من قوله:وحديث يزيد عن سلمة: يشبه أن يكون ما رواه هو أيضً 

 ~أ� ابن األكوع واليوم يوم الرُّضَّع
عن  من حديث أزهر بن سعد، عن ابن عون، عن احلسن،» كتاب اجلهاد«وعند ابن عساكر يف 

 أمه، عن أم سلمة فذكرت نقل النيب صلى هللا عليه وسلم الرتاب ابخلندق وهو يقول:
 اللهم إن اخلري خري اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة

 حديث الرباء تقدم، وحديث جرير تقدم قريًبا.
 وقوله يف حديث الرباء املتقدم يف أحد:

 ]3039[خ ». َختَطُفَنا الطَّريُ « - 3039
ايب: هذا مثل يريد به اهلزمية، يقول صلى هللا عليه وسلم: إن رأيتمو� قد زُلنا عن مكاننا قال اخلط

 /أ]117م: فالن ساكن الطري، إذا كان هاداًئ [وولَّينا منهزمني فال تربحوا أنتم، وهذا كقوهل
 %230ص  4%ج 

للرجل إذا أسرع وقورًا وليس هناك طري، وايًضا فالطري ال يقع إال على الشيء الساكن، ويقال 
: قد طار طريه.  وخفَّ

 وقال الداودي: معناه: إن قُتلنا وأكلت الطري حلومنا فال تربحوا مكانكم.
 ال ابن املنري: يريد مشًيا عليهم، وهم قتلى ابألرض.وقوله: (َأْوطَْأَ�ُهْم) ق
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قال ابن التني: هي رواية أيب » ْدنُيسنِ «وقوله: (َيْشَتدُّْوَن) أي: يـَْعدون، واالشتداد الَعْدو، وروي: 
 قني اجلبل.احلسن، ومعناها: ميشني يف سند اجلبل يُرِْدن أن ير 

و�يه صلى هللا عليه وسلم عن إجابة أيب سفيان تفادً� عن اخلوض فيما ال فائدة فيه، وعن 
 خصام مثِله أيًضا، وإجابة عمر بعد �ي النيب صلى هللا عليه وسلم ِمحايٌة.

بطال: وليس فيه عصيان لسيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلقيقة، وإن كان قال ابن 
  يف الظاهر، فهو مما يؤجر به.عصيا�ً 

 وقوله: (بَِقَي َلَك َما َيُسْوُؤَك) يعين: يوم الفتح.
يكون  - وهو الدَّلو -وقوله: (احلَْرُب ِسَجاٌل) أي ِدَوًال من هؤالء، وأصله أن املُْسَتقني ابلسجلِّ 

 لكل واحد منهم سجال.



مكان (ُاعُل) أي: ارق يف اجلبل على ، »ِارقَ «وقوله: (ُاعُل ُهَبل) يعين: صنمهم، ويف رواية: 
 حزبك، أي: علوت حىت صرت كاجلبل العايل.

 قال الداودي: حيتمل أن يريد بذلك تعيري املسلمني حني احنازوا إىل اجلبل.
يعبدو�ا، وروى أبو صاحل، عن ابن عباس، قال: بعث رسول هللا و (الُعزَّى): شجرة لغطفان كانوا 

ن الوليد إىل الُعزَّى ليقطعها، وقيل: كانت صنًما، قاله الضحاك وأبو صلى هللا عليه وسلم خالد ب
 عبيد.

قال ابن اجلوزي يف قوله: (ُهللا َموَالَ� َوَال َموَىل َلُكم) إن قيل: أليس هللا جلَّ وعزَّ موىل اخللق  
 لهم؟ك

 ة وخذل الكفار.فاجلواب: أن املوىل هنا مبعىن الويل، وهللا تعاىل يتوىل املؤمنني ابلنصر واإلعان
 اَبُب َمْن رََأى الَعُدوَّ فـََناَدى أبَِْعَلى َصْوتِِه: َ� َصَباَحاْه، َحىتَّ ُيْسِمَع النَّاسَ 

جلاهلية املنهي عنها، إما قال ابن املنري: موضعها من الفقه أنَّ هذه الدعوة ليست من دعوى ا
 /ب]117أل�ا استغاثة على الكفار، وإما أل�ا استعانة عامة ال [
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 ينتدب فيها قبيلة خمصوصة.
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]، وهي غزوة ذي قـََرد؛ بفتح القاف 3041وذََكَر البخاري ثالثًيا قصة ابن األكوع يف الغابة [
ه مقيًدا عن أيب علي، والَقَرد يف ، قال السهيلي: كذا ألفيتوالرَّاء والدال املهملة، ويقال بضمتني

 اللغة الصوف الرديء، على حنو يوم من املدينة.
قال ابن سعيد: والغابة على بريد من املدينة يف طريق الشام، كانت يف شهر ربيع األول سنة 

 ست.
غريمها، قالوا: ملا قدم وقال ابن إسحاق: حدثين عاصم بن عمر، وعبد هللا بن أيب بكر بن َحزم، و 

نيب صلى هللا عليه وسلممن حليان مل يُقم بعد قدومه إال الليايل حىت أغار عبيدة، وكان خرج ال
صلى هللا عليه وسلم إىل بين حليان يف مجادى األوىل، وزعم البخاري أ�ا قبل خيرب بثالثة أ�م، 

 ويف مسلم حنوه. وكأنه خالف ما عند البصريني.
 صلى هللا عليه وسلم عشرين لقحة ترعى ابلغابة، : كانت لقاح سيد� رسول هللاوعند ابن سعد

وكان أبو ذر فيها، فأغار عليهم عيينة بن حصن ليلة األربعاء يف أربعني فارًسا فاستاقوها وقتلوا 
ابن أيب ذر، وجاء الصَّريخ فنودي: � خيل هللا اركيب، وكان أوَل ما نودي هبا، وركب رسول هللا 



ة األربعاء يف احلديد ُمقنًعا فوقف، فكان أول من وقف إليه هللا عليه وسلم، وخرج غدا صلى
املقداد بن عمرو عليه الدرع واملغفر شاهًرا سيفه، فعقد له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لواًء 

، واستخلف على املدينة ابن أم »امض حىت تلحقك اخليول، وأ� يف أثرك«يف رحمه وقال: 
 ثالث مئة من قومه حيرسون املدينة.، وخلَّف سعد بن عبادة يف مكتوم

قال املقداد: فادركت أخر�ت العدو، وقد قتل أبو قتادة سعًدا، وقتل عكاشة أابن بن عمرو، 
وقتل املقداد حبيب بن عيينة، وقرفة بن مالك بن حذيفة بن بدر، وأدرك سلمة بن األكوع القوم 

 لنبل ويقول:وهو على رجليه فجعل يراميهم اب
 بن األكوع اليوم يوم الرُّضَّعخذوها وأ� ا

 /أ]118حىت انتهى هبم إىل ذي قرد، وهي �حية خيرب مما يلي املستناخ، قال مسلمة: [
 %232ص  4%ج 

)1/201( 

 

فلحقنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والنَّاس عشيًّا، فقلت � رسول هللا: إن القوم عطاش، فلو 
َمَلْكَت «ناق القوم، فقال: مئة رجل استنقذ� ما أبيديهم من السرح، وأخذت أبعبعثتين يف 

 ».ِإنـَُّهم اآلَن لَيُـْقَرْوَن ِيفْ َغَطَفانَ «مث قال: ». فََأْسِجحْ 
ومل تزل اخليل أتيت، والرجال على أقدامهم حىت انتهوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذي 

 عليه فلت القوم مبا بقي وهي عشر، وصلى رسول هللا صلى هللاقرد، فاستنقذوا عشر لقاح، وأ
وسلم صالة اخلوف، وأقام هبا يوما وليلة، والثبت عند� أن النيب هللا صلى هللا عليه وسلم أمَّر 

 على هذه السرية سعيد بن زيد األشهلي، ولكن الناس نسبوها إىل املقداد لقول حسان:
 غداة فوارس املقداد

 ن زيد فقال: اضطرين الروي إىل املقداد.فعاتبه سعيد ب
َخُري «هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة يوم االثنني وقد غاب مخس ليال. وقال:  ورجع رسول

، قال سلمة: وأعطاين رسول هللا صلى هللا عليه »ُفرَسانَِنا الَيوَم أَبُو قـََتاَدة، َوَخُري رَِجالَِنا الَيوَم َسَلَمة
 س والراجل.وسلم سهم الفار 

سلع، مث صرخ: � صباحاه الفزع الفزع. فبلغ ذلك  للبيهقي: أوىف سلمة على» الدالئل«ويف 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

للحاكم: ابب غزوة ذي قرد، قال أبو عبد هللا: هذه الغزوة هي الثالثة لذي قرد، » اإلكليل«ويف 
على رأس مثانية وعشرين شهًرا من اهلجرة،  فإن األوىل: سرية زيد بن حارثة يف مجادى اآلخرة



ة: خرج فيها سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنفسه إىل بين فزارة، وهي على تسعة والثاني
وأربعني شهًرا من اهلجرة، وهذه الثالثة: اليت أغار عبد الرمحن بن عيينة على إبل رسول هللا صلى 

 ألكوع يف طلبها، وذلك يف سنة ست من اهلجرة.هللا عليه وسلم، فخرج أبو قتادة وابن ا
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أنه هو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه، » الزاهر«وقوله: (َوالَيوُم َيوُم الرُّضَّع) ذكر ابن األنباري يف 
من اجلشع بذلك، قالت امرأة من  أي ُغذي به، وقيل هو الذي يرضع ما بني أسنانه يستكثر

 العرب تذم رجًال:
 لة ثَُكله �كل من جشعه ُخَللهإنه ألُ كَ 

 أي: ما يتخلل بني أسنانه.
 /ب]118وقال أبو عمر: وهو الذي [
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 يرضع الشاة أو الناقة من قبل أن حيلبها من شدة الشَّره.

جاءه إنسان فسأله أن يسقيه احتج أنه ال وقال قوم: الراضع الذي ال ميسك معه حملًبا، فإذا 
 د هو أن يشرب رضع الناقة أو الشاة.حملب معه، وإذا أرا

 وقيل: هو رجل كان يرضع الغنم وال حيلبها لئال يسمع صوت احللب فيطلب منه.
 رضع الرجل رضاعة مثل كرم، وهو رضيع وراضع للئيم، ومجعه: راضعون.»: املوعب«وقال يف 

شاته لئال صل احلديث أن رجًال من العماليق طرقه ضيف ليًال فمصَّ ضرع وقال ابن دريد: أ
 يسمع الضيف صوت الشخب، فكثر حىت صار كل لئيم راضًعا، فعل ذلك أو مل يفعله.

 وقال إبراهيم: من عيوب الشاة أن ترتضع لنب نفسها.
 وقيل: هو الذي يرضع طرف اخلالل اليت خيلل هبا أسنانه وميص ما يتعلق به.

 يظهر من أرضعته كرمية أو لئيمة. قيل أيًضا يف قوله: (الَيوُم َيوُم الرُّضَّع) يعين: اليومو 
 وقيل: اليوم يظهر من أرضعته احلرَّة من صغره.

 وقيل: اليوم هالك اللئام.
 وقيل: اليوم تفارق املرضعة رضيعها.

 فع الثاين.قال السهيلي: (الَيوُم َيوُم الرُّضَّع) هو برفعهما، وبنصب األول ور 
 عالم هبذا األمر املهم الذي دمههم يف الصباح.وقوله: (َ� َصَباَحاُه) قال القرطيب: معناه اإل

وقال ابن املنري: اهلاء للندبة، وهي تسقط يف الوصل، والرواية إثباهتا فيِقُف على اهلاء، وقيل: 



 أل�م كانوا يغزون وقت الصباح.
، فإن األعداء يرتاجعون عن القتال يف الليل فإذا جاء وقيل: جاء وقت الصباح فتأهبوا للقاء

 ر عاودوه.النها
 وقوله: (فََأْسِجح) أي: سهِّل وال أتخذ ابلشدة؛ بل ارفق فقد حصلت النكاية فيهم.
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وقوله: (يُقَرون) من الِقرى، وهو الضيافة، واملعىن أ�م قد وصلوا إىل قومهم، وقيل أ�م يضيفون 
 �بتهم.األضياف، فراعى صلى هللا عليه وسلم ذلك هلم، رجاء توبتهم وإ

 بغني معجمة، وهو تصحيف.» يغزون«ل بعضهم: وقا
بضم الياء والرَّاء، وفسَّره بعضهم أب�م جيمعون املاء » يُقُرون«قال ابن اجلوزي: وقال بعضهم: 

 واللنب، وهو تصحيف. انتهى.
 /أ]119للبيهقي وغريه [» الدالئل«لو نظر هؤالء ما يف كتاب 
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فجاء رجل من غطفان فقال: َمرُّوا على فالن الغطفاين » اآلَن ِيف َغَطَفانَ  َيغِبُقونَ ِإنـَُّهم لَ «من قوله: 

فنحر هلم جزورا، فلما أخذوا يكشطوا جلدها رأوا غربة فرتكوها وخرجوا هرااًب، ملا احتاجوا إىل 
 هذا التخرُّص.

عليه وسلم  صلى هللا أيًضا: أن امرأة الغفاري ركبت العضباء �قة سيد� رسول هللا» الدالئل«ويف 
ونذرت إن هللا أجناها عليها لتنحر�ا، فلما قدمت املدينة أخربت سيد� رسول هللا بنذرها فقال: 

 ».بِئَس َما َجَزيِتَها، َال َوفَاَء لَِنذٍر ِيف َمعِصَيِة ِهللا، َوَال ِفيَما َال َميِلُك ابُن آَدمَ «
م املربد أن املرأة كانت أنصارية، أيب ذر، وزعقال السهيلي: امسها ليلى، ويقال: كانت امرأة 

 وكانت مبكة، وكأنه غري جيد؛ لتوارد الرواة على القول األول وأنه ابملدينة.
وكان الشماخ، وامسه اهليثم، فقال معقل الصحايب: أقتدي هبذه املرأة يف قوله لعرابة بن أوس 

 اطب �قته:األوسي، وقول إسحاق بن إبراهيم: هو من اخلزرج غري جيد، خي
 إذا بلغتين ومحلِت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتني

 واقتدى بقوله هذا مجاعة من الشعراء، قال ذو الّرِمَّة خياطب �قته:
 إذا ابن أيب موسى بالًال بلغتِه ... فقام بفأٍس بني وصليِك جازرُ 

 قال أبو دهبل اجلمحي:
 ة� �ق سريي واشرقي ... ِبَدم ِإذا ِجْئت اْلُمغريَ 



 ُأْخَرى سوا ... ك َوتلك يل ِمْنُه يسريَةسيثيبين 
 وقال ابن أيب عاصية ملعن بن زائدة:

 نذر علّي لَِئن لقيُتَك ساملًا ... َأن يْسَتمر هبا شفار اجلازر
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 مث حنرها عند دخوله إليه، فتطري معن، فلما أخربه بنذره قال: اطعمو� من كبد هذه املظلومة.
 َداين خياطب عبد هللا بن خاقان:وقال حممد بن علي اهلَمْ 

 زير عبيد هللا مقصدها ... أعين ابن حيىي حياة الدين والكرمإىل الو 
 إذا رميت برحلي يف ذراه فال ... نلُت األماين إن مل َتْشرِقي بدم
 وليس ذاك لذنب منِك أعرفه ... وال جلهل مبا أوليِت من نعم

 /ب]119ته [لكنه فعل مشاخ بناقته ... لدى عرابة إذ أدّ 
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َأَ� النَِّيبُّ َال  «ال سلمة: خذها وأ� ابن األكوع، ذكره مسنًدا قبل، وكذا قوله: وقول البخاري: وق
 تقدم قريًبا.» َكِذب

 اَبُب ِإَذا نـََزَل الَعُدوُّ َعَلى ُحْكِم رَُجلٍ 
 ذكر حديث أيب سعيد ملا نزلت قريظة على حكم سعد بن معاذ:

، فـََقاَل »ُقوُموا ِإَىل َسيِّدُِكمْ «صلى هللا عليه وسلم:  َعَلى ِمحَاٍر، فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ  َفَجاءَ  - 3043
َلُة، َلُه النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم: ِإنَّ َهُؤَالِء نـََزُلوا َعَلى ُحْكِمَك، قَاَل: فَِإّينِ َأْحُكُم َأْن تـُْقَتَل املَُقاتِ 

 ]3043[خ ». َكْمَت ِفيِهْم ِحبُْكِم املَِلكِ َلَقْد حَ «، فـََقاَلصلى هللا عليه وسلم: َوَأْن ُتْسَىب الذُّرِّيَّةُ 
 ».َقَضيَت ِحبُكِم هللاِ «، وفيه: »َأو َخريُِكم«ويف لفظ: 

قال ابن املنري: موضع الرتمجة من الفقه لزوم حكم املَُحكَّم برضا اخلصمني، وإن مل ينتصب 
 عموًما.

ومهماهتم يف احلرب وغريه، يف هذا: جواز التحكيم يف أمور املسلمني  وذكر القرطيب وغريه أنَّ 
 وهو رد على اخلوارج إذ أنكروا التحكيم على علي رضي هللا عنه.

والنزول على حكم اإلمام وغريه جائز، وهلما الرجوع عنه ما مل حيكم، فإذا حكم مل يكن للعدو 
 الرجوع، وهلم أن ينتقلوا من حكم رجل إىل غريه.
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وقال الطربي: يقال للنازلني على احلكم: إن حكم احلاكم جيوز يف ديننا أمضينا حكمه، وإن  
رجوع عنه هو أن كرهتم ذلك ردد�كم إىل حصنكم، واحلكم الذي ال جيوز ألحد الفريقني ال

 حيكم بقتلهم وسيب ذراريهم ونسائهم وَقْسم أمواهلم إن كان ذلك هو النظر للمسلمني.
ابسرتقاق مقاتلتهم، واملنِّ عليهم، وَوْضع اخلراج على رؤوسهم، فجائز بعد أن يكون  وإن حكم

 نظًرا للمسلمني.
املسلمني كفارًا بغري خراج  وأما احلكم الذي يرد وال ميضي فهو أن حيكم أ�م يُقرُّوا يف أرض

 يؤدونه إىل اإلمام، وال جزية.
 أو حيكم فيهم حبكم هللا؛ فإنه ال ينبغي قال ابن بطال: وإن سألوهم أن ينزهلم على حكم هللا

إجابتهم؛ لصحة اخلرب عن بريدة من عند مسلم: كان صلى هللا عليه وسلم إذا بعث أمريًا على 
َوِإن قَاَتلَت َأهَل ِحصٍن فََأرَاُدوا َأن َجتَعَل َهلُم ِذمََّة ِهللا َوِذمََّة نَِبيِِّه، «جيش وصَّاه بتقوى هللا، وفيه: 

 ».َعل َهلُم ِذمََّة ِهللا َوَال ِذمََّة َرُسوِلِه، َواجَعل َهلُم ِذمََّتَك َوِذمََّة َأصَحاِبكَ َفَال جتَ 
 /أ]120، مرضي [قال ابن بطال: فإن قيل: كيف جاز لإلمام أن ينزهلم على حكم رجل
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م إىل النزول على دينه ال يتجاوز فيهم حكم هللا وحكم رسوله، مث يقول: ال جيوز لإلمام أن جييبه

 حكم هللا وحكم رسوله؟
قيل له: ليس كما تومهت، فإن كراهة اإلجابة إىل النزول على حكم هللا ورسوله الذى هو احلق 

، وإمنا حيكمون إذا كانوا أهل دين وأمانة ليصلح ما عنده، فإن ذاك ال يعلمه إال هللا ج لَّ وعزَّ
، فهذا معىن النهي.حضرهم يف الوقت، ال سبيل إىل احلكم بعلم هللا   جلَّ وعزَّ

وقوله: (ُقوُموا ِإَىل َسيِّدُِكم) استدلَّ به من يقول القيام ألهل الدين والعلماء إكراًما هلم واحرتاًما، 
  لكعب بن مالك ملا تِْيَب عليه، فكان كعب يراها له.وقد قام طلحة بن عبيد هللا
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هللا عليه وسلم لصفوان بن أمية، ولعدي بن حامت،  قال السهيلي: وقام سيد� رسول هللا صلى
البنته فاطمة رضي هللا عنها  حني قدما عليه، وقام ملواله زيد بن حارثة، ولغريه أيًضا، وكان يقوم

 إذا دخلت عليه، وتقوم له إذا قدم عليها، وقام جلعفر ابن عمه.
ُه الّرَِجاُل ِقَياًما فَليَـتَـبَـوَّأ َمقَعَدُه ِمَن َمن َسرَّه َأن يـََتَمثََّل لَ «وليس هذا معارض حلديث معاوية: 

 يغضب أو يسخط أالَّ يقام له.؛ ألنَّ هذا الوعيد إمنا توجه للمتكربين، وإىل َمن »النَّارِ 
 قال القرطيب: إمنا املكروه القيام للمرء وهو جالس.



 سعد.قال: وأتول بعض أصحابنا (ُقوُموا ِإَىل َسيِّدُِكم) على أن ذلك خمصوص ب
 وقال بعضهم: أمرهم ابلقيام لينزلوه على احلمار ملرضه، وفيه بعد.

نصار، أو مجيع من حضر من املهاجرين واألنصار؟ وسيأيت وهل قوله: (ُقوُموا ِإَىل َسيِّدُِكم) يريد األ
 الكالم عليه يف غزوة بين قريظة.

ه خريًا وفضًال؛ وإمنا قال أبو سليمان: وفيه جواز قول الرجل لآلخر: � سيدي، إذا علم من
 جاءت الكراهة يف تسويد الرجل الفاجر.

، وهو يف مسلم كذلك بال خالف، ويف وقوله: (ِحبُكِم املَِلك) املشهور يف الرواية كسر الالم
البخاري فتح بعضهم الالم، فإن صح فرياد به جربيل صلى هللا عليه وسلم، يريد احلكم الذي 

.  جاء به عن هللا جلَّ وعزَّ
 ل ابن اجلوزي: هذا مردود من وجهني:قا

 د.األول: ما نقل أن ملًكا نزل يف شأ�م بشيء، ولو نزل بشيء اتُِبع وُترك اجتهاد سع
 »./ب] جلَّ وعزَّ 120َقَضيَت ِحبُكِم ِهللا [«الثاين: يف بعض ألفاظ الصحيح: 

 َكَع رَْكَعتَـْنيِ ِعْنَد الَقْتلِ اَبٌب: َهْل َيْسَتْأِسُر الرَُّجُل َوَمْن َملْ َيْسَتْأِسْر، َوَمْن َر 
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، َأْخبَـَرِين َعْمُرو ْبُن َأِيب ُسْفَياَن، َأنَّ َأاَب  - 3045 ثـََنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَر� ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ َحدَّ
َرَة قَاَل: بَـ  ًنا، َوَأمََّر َعَلْيِهْم َعاِصَم ْبَن َعَث َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم َعَشَرَة رَْهٍط َسرِيَّ ُهَريـْ ًة َعيـْ

 ]3045اَثِبٍت، فَاْنَطَلُقوا َحىتَّ ِإَذا َكانُوا اِبهلََدَأِة، َوهَي بـَْنيَ ُعْسَفاَن. احلديث بطوله. [خ 
، عن الليث، عن يونس وابن أخي الزهري وعند الدارقطين: قال يونس من رواية أيب صاحل

بضم العني، غري أن إبراهيم نسبه إىل جده فقال: عمر » أيب سفيانُعمر بن «وإبراهيم بن سعد: 
 الصحيح: عمرو.»: التاريخ«بن أسيد، قال البخاري يف 

 وهذه السرية تسمى بسرية الرَّجيع، قال ابن سعد: كانت يف صفر على رأس سنة وثالثني شهًرا.
يه وسلم رهيط من عضل وعن أيب هريرة وعاصم بن عمر قاال: قدم على رسول هللا صلى هللا عل

والقارة، وهم من اهلون بن خزمية، فقالوا: � رسول هللا! إنَّ فينا إسالًما، فابعث معنا نفًرا من 
أصحابك يفقهو� ويقرؤو� القرآن، فبعث معهم عشرة رهط: عاصم بن اثبت، ومرثد بن أيب 

البكري، ومعتب بن عبيد رثد، وعبد هللا بن طارق، وخبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وخالد بن م
وأمَّر عليهم عاصًما، وقال قائل: مرثد بن أيب مرثد، وكذا يف  -وهو أخو ابن طارق ألمه-
 ».اإلكليل«



قال الواقدي: والرَّجيع على سبعة أميال من ُعسفان، وحدثين موسى بن يعقوب، عن أيب 
  إىل مكة ليخربوه.األسود، قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحاب الرجيع عيو�ً 

 وعند موسى بن عقبة كذلك عن الزهري قال: وكانوا ستة.
للبيهقي: بعث صلى هللا عليه وسلم عاصم بن اثبت إىل بين حليان ابلرجيع، » الدالئل«ويف 

 ة، وعدَّهم ستة، وأمريهم مرثد.وذكرها ابن إسحاق يف صفر سنة أربع من اهلجر 
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مدركة بن إلياس بن مضر: املعروف فيه كسر الالم، وحكى ابن قـُْرُقول وبنو ِحليان بن هذيل بن 
ن ابن دريد: اشتقاقه من فتحها، وعند الرشاطي: أ�م من بقا� جرهم، وَحلُّوا يف هذيل. وع

 /أ]121اللَّْحي، واللَّْحي من قوهلم: حليت العود [
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 وحلوته: إذا قشرته.
بتخفيف الفاء، » فـَنَـَفَر ِإلَْيِهم ِبَقرِيٍب ِمن ِمَئٍة رَُجلٍ «تشديد الفاء، ويف رواية: وقوله: (فـَنَـفَُّروا َهلُم) ب

 عهم إال مئة.فكأنه قال: نفَّروا مئيت رجل ولكن ما تب
 وقوله: (فَاقَتصُّوا آاَثرَُهم) أي: اتبعوها، وقال ابن التني: وجيوز ابلسني.

ُهْم وقوله: (فـََلمَّا َأَحسَّ هِبِم َعاِصم) أي: ع : {َهْل حتُِسُّ ِمنـْ لم حبواسه اخلمس، قال هللا جلَّ وعزَّ
 غري األلف.ب» فـََلمَّا َحسَّ «]. وهكذا، ويف أيب داود: 98ِمْن َأَحٍد} [مرمي: 

وقوله: (َجلَُؤوا ِإَىل َفدَفد) بفاءين مفتوحتني، بينهما دال مهملة ساكنة، وهو املوضع املرتفع الذي 
 فيه غلظ وارتفاع.

بقاف مفتوحة، وبعد الراء الساكنة داالن مهملتان، األوىل » قـَْرَددْ «ية عند أيب داود: ويف روا
 مفتوحة، ومها سواء.

سري املسلم أن �ىب أن ميكن من نفسه؛ بل �خذ ابلشدة واإلابء من وعن األوزاعي: ال أبس لأل
وصاحبيه جواز األسر، واألنفة من أن جيري عليه ملك كافر، كما فعل عاصم، ويف نزول خبيب 

 أن يستأسر الرجل.
 قال املهلب: إذا أراد أن �خذ ابلرخصة يف إحياء نفسه كفعل هؤالء.

 ل إذا خاف أن يُغلب.وعن احلسن: ال أبس أن يستأسر الرج
 وقال النووي: أكره لألسري املسلم أن ميكن من نفسه إال جمبورًا.

اه ابن إسحاق: عبَدهللا بن طارق، بدري، وقتله وأما الثالث الذي قال: (َهَذا َأواُن الَغْدِر) فسمَّ 



 هؤالء ابحلجارة ابلظهران.
ملعجمة، ذكره البخاري وغريه يف وكان ُخبيب قتل احلارَث بن عامر يوم بدر، وهو بضم اخلاء ا

 البدريني.
وزعم شيخنا أبو حممد الدمياطي أنَّ احلارث بن عامر إمنا قتله خبيب بن أساف ببدر؛ ألن خبيب 

 دي مل يشهد بدرًا.بن ع
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قال ابن إسحاق: ابتاع خبيًبا حجري بن أيب إهاب أخو احلارث ألمه، ابتاعه لعقبة بن احلارث 
ن أيب جهل، واألخنس بن ليقتله أببيه، وقيل: اشرتك يف ابتياعه أبو إهاب بن عزيز، وعكرمة ب
ضرمي، وصفوان بن أمية، وهم شريق، وعبيدة بن حكيم بن األوقص، وأمية بن أيب عتبة، وبنو احل

أبناء من قُِتل من املشركني ببدر، ودفعوه إىل عقبة فسجنه حىت انقضت األشهر احلرم فصلبوه 
، وأول من صلى رك عتني عند القتل، ابلتنعيم، فكان أول من صلب يف ذات هللا جلَّ وعزَّ

 /ب]121[
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 ».مرشد الزوار«فيما ذكر يف وقيل: زيد بن حارثة حني أراد املكري الغدر به 
َنة): بدال مهملة مفتوحة، بعدها اثء مثلثة ساكنة، مث نون مفتوحة، ويقال: بكسر الثَّاء،  و (الدَّثـْ

 قتله صفوان بن أمية أببيه.
، خبَـَرِين ُعَبيُد ِهللا بُن ِعَياٍض َأنَّ بِنَت احلَاِرِث َأخبَـَرتُه) يريد القاريوقول عمرو بن أيب سفيان: (فَأَ 

 من القارة.
قال احلافظ املزي: وهو والد حممد بن عبيد هللا، ومسَّى ابُن إسحاق ابنَة احلارث: ماوية، وقيل: 

 بطال: جويرة.مارية، وهي موالة حجري بن أيب إهاب، وكانت زوج عقبة بن احلارث، ومساها ابن 
موالة بين عبد هي ماوية بنت حجري بن أيب إهاب، وعند الواقدي: هي »: معجم البغوي«ويف 

 مناف.
رواية عبيد هللا عنها هنا إىل قوله: (فـََلمَّا َخَرُجوا ِبِه ِمَن احلََرِم)، واالبن »: اجلمع«قال احلميدي يف 

بن نوفل، وهو جد عبد هللا بن عبد الذي أحدَّ املوسى هو أبو احلسني بن احلارث بن عامر 
 الرمحن بن أيب حسني املكي شيخ مالك.

 لُهم َبَدًدا) بفتح الباء املوحدة، والبدد: التفرق.وقوله: (َواقتُ 
قال السهيلي: ومن رواه بكسر الباء فهو مجع ِبدَّة، وهي: الفرقة والقطعة من الشيء املتبدد، 



 در. كأنه قال: ال تُبق منهم أحًدا.ونصُبه على احلال من املدعو، وابلفتح مص
 و (املَْصرَُع): موضع سقوط امليت.

ْلو):  العضو من اللحم. وعن اخلليل: الشلو اجلسد من كل شيء. و (الشِّ
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قال ابن قـُْرُقول: والذي جيب أن يكون هنا ما قاله اخلليلي، يعين أعضاء جسد، إذ ال يقال: 
 أعضاء عضو.

 ع): بضم امليم وابلزاي وعني مهملة، املفرق.وقال الداودي: و (اَألْوَصاُل): مجع وصل، و (املَُمزَّ 
رواية: الذي قتل ُخبيًبا هو أبو ِسرَوعة بكسر السني، وقيل: بفتحها وفتح الراء، وقيل: بفتح ويف 

السني وضم الّراء، وقيل: إنه عقبة بن احلارث، وقيل: أخوه، وكالمها أسلم بعد ذلك، وكان 
أخوين، أمهما سالفة بنت سعد بن شهيد، وهي  عاصم قَتل يوم أحد فتيني من بين عبد الدار

 نذرت إن قدرت على قحف عاصم لتشربن فيه اخلمر.اليت 
 /أ]122و (الظُّلَُّة): السَّحابة. [
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 وقيل: هي كل ما غطى وسرت.

 وقال القزاز: ما يستظل به من ثوب أو شجر.
ابن فارس: هي النحل، ومجعه دبور،  قال اخلطايب: و (الدَّبُر): الز�بري، واحدها دبرة. وقال

 عليه أيًضا يف الغزوات. وسيأيت الكالم
أكثر أهل العلم ابلشعر ينكرها »: السرية«والشعر العيين الذي انشده خبيب قال ابن هشام يف 

 له.
 وأمَّا ِفكاك األسري: ففرض على الكفاية، قال ابن بطال: على هذا كافَّة العلماء.

 .كاك أسرى املسلمني من بيت املال، وبه قال إسحاقوعن عمر بن اخلطاب: فِ 
 وعن احلسن بن علي: هو على أهل األرض اليت يقاتل عليها.

وعن مالك وقيل له: أواجب على املسلمني افتداء أسراهم؟ قال: نعم، أليس بواجب عليهم أن 
 يقاتلوا حىت يستنقذوهم، فكيف ال يفدوهم أبمواهلم؟

 س، وأما ابملال فال أعرفه.وعن أمحد: يفادون ابلرُّؤو 
لى الكفاية، فلو أن رجًال ميوت جوًعا، وعند آخر ما حيييه به، حبيث ال وإطعام اجلائع: فرض ع

يكون يف ذلك املوضع أحد غريه ففرض عليه إحياء نفسه، وإذا ارتفعت حالة الضَّرورة كان ذلك 



 نداًب.
 وذكر البخاري يف: اَبِب ِفَداِء املُْشرِِكنيَ 

 حديث:
 ]3048، فذكر فداء العبَّاس. [خ ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعِن الزُّْهِريِّ  - 3048

 وهو حديث تفرَّد به عن اجلماعة.
 وقال اإلمساعيلي: مل يسمع موسى بن ُعقبة من ابن شهاب شيًئا.
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 ] إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز تقدَّم يف الصَّالة.3049وحديث [
 ] ُجبري بن مطعم.3050وكذا حديث [

 ْريِ َأَمانٍ َداَر اِإلْسَالِم ِبغَ  اَبُب احلَْرِيبِّ ِإَذا َدَخلَ 
ثـََنا أَبُو الُعَمْيِس:، َعْن ِإَ�ِس ْبِن َسَلَمَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: أََتى النَِّيبَّ  - 3051 ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، حدَّ َحدَّ

َفَتَل، يـََتَحدَُّث، مثَُّ انْـ  صلى هللا عليه وسلم َعْنيٌ ِمَن املُْشرِِكَني َوُهَو ِيف َسَفٍر، َفَجَلَس ِعْنَد َأْصَحاِبهِ 
 ]3051فـََقتَـَلُه، فـَنَـفََّلُه َسَلَبُه. [خ » اْطُلُبوُه، َواقْـتُـُلوهُ «فـََقاَل النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم: 

َنا َحنُْن نـََتَضحَّى  وعند مسلم: َغَزْوَ� َمَع َرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وسلم َهَوازَِن، يَعين حنيًنا، فـَبَـيـْ
 عليه وسلم ِإْذ َجاَء رَُجٌل َعَلى َمجٍَل َأْمحََر، فََأَ�َخُه، مثَُّ انـْتَـزََع طََلًقا ِمْن َرُسوِل ِهللا صلى هللا َمعَ 

 َحَقِبِه، فـََقيََّد ِبِه اْجلََمَل، مثَُّ تـََقدََّم يـَتَـَغدَّى َمَع اْلَقْوِم، َوَجَعلَ 
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َنا ُمَشاٌة، ِإْذ َخَرَج َيْشَتدُّ، فَأََتى َمجََلُه، فََأْطَلَق قـَْيَدُه مثَُّ  الظَّْهِر، َوبـَْعضُ يـَْنُظُر، َوِفيَنا َضْعَفٌة َورِقٌَّة ِيف 
 قـََعَد َعَلْيِه، فَاْشَتدَّ ِبِه اْجلََمُل، فَاتـَّبَـَعُه رَُجٌل َعَلى َ�قٍَة َوْرقَاَء.

ُت َحىتَّ َأَخْذُت ِخبِطَاِم اْجلََمِل فََأَخنُْتُه، اَقِة، مثَُّ تـََقدَّمْ قَاَل َسَلَمُة: َوَخَرْجُت َأْشَتدُّ َفُكْنُت ِعْنَد َوِرِك النَّ 
 َعَلْيِه فـََلمَّا َوَضَع رُْكبَـَتُه ِيف اْألَْرِض اْختَـَرْطُت َسْيِفي، َفَضَرْبُت رَْأَسه، فـََنَدَر، مثَُّ ِجْئُت اِبْجلََمِل َأُقوُدهُ 

َمْن قـََتَل «وسلم َوالنَّاُس َمَعُه، فـََقاَل: ِهللا صلى هللا عليه  رَْحُلُه َوِسَالُحُه، فَاْستَـْقبَـَلِين َرُسولُ 
 ».َلُه َسَلُبُه َأْمجَعُ «قَاُلوا: اْبُن اْألَْكَوِع، قَاَل: » الرَُّجَل؟
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 فابتدروه القوم.» َعليَّ اِبلرَُّجِل، اقتُـُلوه«وعند اإلمساعيلي: فقال صلى هللا عليه وسلم: 
نه عني من املشركني، فقال: جل من عند النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخرب أويف رواية: قام ر 

 ».َمن قـَتَـَلُه فـََلُه َسَلُبهُ «
قال املهلب: هذا احلديث أصل يف قتل اجلاسوس احلريب، وعليه مجاعة العلماء، واختلفوا يف 

قول أيب حنيفة  احلريب يدخل دار اإلسالم بغري أمان، فقال مالك: هو يفء جلميع املسلمني، وهو
 وأيب يوسف.

 وجده.وقال حممد هو ملن 
وقال الشافعي: هو يفء إال أن يسلم قبل الظفر به، واحتج الشافعي حبديث سلمة يف أنَّ السَّلب 

 من رأس الغنيمة ال من اخلُمس.
كر، قال ابن القصَّار: سلمة إمنَّا كان مستحقًّا لكل الغنيمة ال اخلُمس؛ ألنه مل يكن من مجلة العس

فرتك النيبُّ صلى هللا عليه وسلم له اخلُمس ز�دة على وإمنا تبعه وحده فله ما أخذ غري اخلُمس، 
 األربعة األمخاس اليت له.

:  وأما اجلاسوس املعاهد والذميُّ
 فقال مالك واألوزاعي: يصري �قًضا للعهد؛ فإن رأى اإلمام اسرتقاقه َأرَقَّه وجيوز قتله.

ليه انتقاض العهد جلمهور ال ينتقض عهده بذلك إال أن يكون شرط عقال النَّووي: وعند ا
 بذلك.

 وأما املسلم: فعند الشَّافعي وأيب حنيفة وبعض املالكية يف آخرين يُعزَّر مبا يراه اإلمام إال القتل.
 وقال مالك: جيتهد فيه اإلمام.

 /أ]123قال عياض: قال كبار أصحابه يقتل واختلفوا [
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 قُتل وإال ُعِذر. ركه ابلتوبة؛ قال ابن املاجشون: إن ُعرف بذلكيف ت
 وعند أيب حنيفة: السَّلب ما على املقتول من ثياب، وسالح، ومركب.

 وعند ابن قـُْرُقول: هو ما ُأخذ عنه من لباس وآلة حرب.
املطلق وقال ابن املنري يف تبويب البخاري: الرتمجة أعم؛ ألنَّ اجلاسوس حكمه غري حكم احلريب 

 الداخل بغري أمان.
َويُوَىف «حديث عمر املذكور يف اجلنائز، واملزيد فيه من عند أيب نعيم احلافظ:  وقال ابن املنري يف

 ، إذا نقض الذِّميُّ العهد هل ُيسرتقُّ أم ال؟»َهلُم ِبَعهِدِهم
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، حمتًجا أبن ، وقال ابن القاسم: ُيسرتَقُّ الذمة لو محتهم من الرق بعد  فعن ابن شهاب: ال ُيسرتقُّ
امرأة، ورأى أبو بكر اسرتقاق نقضهم حلمتهم من القتل، وقد صلب عمر يهودً� أراد اغتصاب 

 أهل الردَّة، فكيف بكفَّار نقضوا العهد؟
 وقال البخاري يف: اَبِب َجَوائِِز الَوْفدِ 

 ]3053حدثنا قَِبيصة، حدثنا ابن عيينة. [خ  - 3053
ذا يف نسخة أيب زيد والنَّسفي وأيب أمحد، وعن ابن السَّكن، عن الِفربري، عن قال اجليَّاين: ك

 دثنا قتيبة، حدثنا ابن عيينة.البخاري: ح
جعل بدل قَبيصٍة قتيبَة، وتكرر قتيبة عن ابن عيينة يف مواضع، ولعلَّ البخاري مسع احلديث 

، وال ذكره أبو نصر فيمن روى يف منهما، غري أنه ال ُحيَفُظ لقبيصة عن ابن عيينة شيء يف اجلامع
 اجلامع عن غري الثوري.

أمحد بن املعدل: حدثين يعقوب بن حممد بن عيسى الزهري، قال:  وأما (َجزِيَرِة الَعَرِب) فقال
 قال مالك بن أنس: جزيرة العرب املدينة ومكة شرَّفهما هللا تعاىل، واليمامة، واليمن.

 ة واليمن.ويف رواية ابن وهب عنه: مكة واملدين
هتا.  وعن املغرية بن عبد الرمحن: مكة واملدينة واليمن وقر�َّ

ي ما مل يبلغه ملك فارس، من أقصى عدِن أبَني إىل أطراف الشام، هذا الطول، وعن األصمعي: ه
 والعرض من ُجدَّة إىل ريف العراق.

ُضها من ُجدَّة وما ويف رواية أيب عبيدة عنه: الطول من أقصى عدن إىل ريف العراق طوًال، وَعر 
 /ب]123وراءها إىل [
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 ساحل البحر أطراف الشَّام.

 شعيب: هي ما بني الكوفة إىل حضرموت.وقال ال
وقال أبو عبيدة: هي ما بني حفر أيب موسى ِبُطوارة من أرض العراق، إىل أقصى اليمن يف الطول، 

 السماوة.وأمَّا يف الَعرض فما بني رَْمل يـَْربِين إىل منقطع 
ش والفرات قال أبو عبيد البكري: قال اخلليل: مسيت جزيرة العرب ألنَّ حبر فارس وحبر احلب

 ودجلة أحاطت هبا، وهي أرض العرب وَمْعِد�ا.
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وقال أبو إسحاق احلريب: أخربين عبيد هللا بن شبيب، عن زهري، عن حممد بن فضالة: إمنا مسيت 
الفرات أقبل من بالد الروم  واأل�ار من أقطارها وأطرافها، وذلك أنَّ جزيرة إلحاطة البحر هبا، 

فظهر بناحية قنسرين، مث احنطَّ عن اجلزيرة، وهو ما بني الفرات ودجلة، وعن سواد العراق حىت 
دفع يف البحر من �حية البصرة واألبلة، وامتدَّ البحر من ذلك املوضع مغرِّاًب ُمطِبًقا ببالد العرب 

فد إىل القطيف وهجر وأسياف وعمان السحر، عليها، فأتى منها على سفوان وكاظمة، ون منقطًعا
وسال منه ُعنق إىل حضرموت إىل أبني وعدن ودهلك، واستطال ذلك العنق فطعن يف هتائم 

، ومضى إىل ُجدَّة ساحِل مكة، وإىل اجلار ساحل املدينة، وإىل  اليمن بالِد َحَكٍم واألشعريني وَعكٍّ
مصر وخالط بالدها، وأقبل النيل يف غريب هذا العنق من ْيماء وأَيـَْلة حىتَّ بلغ إىل قـُْلُزم ساحل تَـ 

أعلى بالد السودان مستطيال معارضا للبحر، حىتَّ دفع يف حبر ِمصر والشام، مث أقبل ذلك البحر 
، من مصر حىتَّ بلغ بالد فلسطني، ومرَّ بعسقالن وسواحلها، وأتى على صور بساحل األردن

نفذ إىل سواحل محص وسواحل قنسرين، حىتَّ خالط  وعلى بريوت وذواهتا من سواحل دمشق، مث
الناحية اليت أقبل منها الفرات منحطًا على أطراف قنسرين واجلزيرة إىل سواد العراق، فصارت 

 /أ]124بالد العرب من هذه اجلزيرة اليت نزلوها على مخسة [
 لعروض، واليمن.أقسام: هِتامة، واحلجاز، وجند، وا

 يُت الثَّالَِثة) قال ابن املنري: ورد يف رواية أ�ا القرآن.وقوله يف احلديث: (َوَنسِ 
 وعن املهلب: حىتَّ جتهيز جيش أسامة بن زيد.

قال ابن بطال: كان املسلمون اختلفوا يف جتهيز جيشه على أيب بكر، فأعلمهم أن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم عهد بذلك عند موته.

ا قوله:   ، فقد ذكر مالك معناه مع إجالء اليهود.»تَِّخُذوا َقِربي َوثـًَناَال تَـ «وقال عياض: حيتمل أ�َّ
 اَبُب ِإَذا َأْسَلَم قـَْوٌم ِيف َداِر احلَْرِب، َوَهلُْم َماٌل َأَرُضوَن، َفِهَي َهلُمْ 
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ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َحدََّثِين َماِلٌك، َعْن  - 3059 زَْيِد، َعْن أَبِيِه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاِب اْستَـْعَمَل َمْوًىل َحدَّ
ا َعَلى اِحلَمى، فـََقاَل: َ� ُهَينُّ اْضُمْم َجَناَحَك َعِن املُْسِلِمَني، َواتَِّق َدْعَوَة املَْظُلوِم، فَِإنَّ َلُه يُْدَعى ُهنَـيًّ 

َي َونـََعَم اْبِن َعْوٍف، َونـََعَم اْبِن  َدْعَوَة املَْظُلوِم ُمْسَتَجابٌَة، َوَأْدِخْل َربَّ  الصَُّرْميَِة، َوَربَّ الُغنَـْيَمِة، َوِإ�َّ
ْيَمِة: ِإْن فَّاَن، فَِإنـَُّهَما ِإْن تـَْهِلْك َماِشيَـتـُُهَما يـَْرِجَعان ِإَىل َزرٍْع وَخنٍْل، َوِإنَّ َربَّ الصَُّرْميَِة، َوَربَّ الغُنَـ عَ 

ارُِكُهْم َأَ� الَ َأاَب َلَك، ، فـَيَـُقوُل: َ� َأِمَري املُْؤِمِنَني؟ َ� َأِمَري املُْؤِمِنَني؟ َأفـَتَ »ِتِين بَِبِنيهِ تـَْهِلْك َماِشيَـتُـُهَما، �َْ 
َها لَِبَالُدُهْم ْم، ِإنـَّ فَاْلَماُء َوالَكَألُ أَْيَسُر َعَليَّ ِمَن الذََّهِب َوالَوِرِق، َواْميُ اهللَِّ ِإنـَُّهْم لَيَـَرْوَن َأّينِ َقْد َظَلْمتُـهُ 



َها ِيف اإلِ  َها ِيف اجلَاِهِليَِّة، َوَأْسَلُموا َعَليـْ ْسَالِم، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْوالَ املَاُل الَِّذي َأمحُِْل قَاتـَُلوا َعَليـْ
ًرا. [خ  ، َما َمحَْيُت َعَلْيِهْم ِمْن ِبَالِدِهْم ِشبـْ  ]3059َعَلْيِه ِيف َسِبيِل اهللَِّ

 ثر تفرَّد به البخاري عن اجلماعة، وقال فيه الدارقطين: غريب صحيح.وهذا األ
 وذكر أيًضا حديث:

 ]3058[خ ». َهْل تـََرَك لََنا َعِقيٌل َمْنزًِال؟وَ « - 3058
 وقد تقدم ذكره يف احلج.

قال املهلب: ملا أسلم أهل مكة منَّ عليهم سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وترك هلم 
ود�رهم، ومل يستطب تعرض أصحابه؛ ألنه مال هللا على اجتهاده، وال شيء للغامنني فيه، أمواهلم 

 /ب]124مه [إال أن يقس
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: {َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه} [احلشر: ] فأاتهم صلى هللا عليه وسلم هبذه 7لقوله جلَّ وعزَّ
و�اهم عن األرض املغنومة ابلشام  يف مكة فانتهوا، اآلية أرض خيرب فقسمها بينهم، و�اهم

 والعراق هبذه اآلية فلم يقسمها هلم.
 قال ابن املنري: وجه مناسبته للرتمجة على وجهني:

إما أن يكون صلى هللا عليه وسلم سئل: هل ينزل بداره مبكة؟ وهو ُمبَـنيَّ يف بعض طرق احلديث. 
ٌ وقوله: (َوَهْل تـََرَك لََنا َعِقيٌل مَ  ؛ ألنه إذا ملك ما استوىل عليه يف اجلاهلية من ملك النيب ْنزًِال؟) بنيِّ

 صلى هللا عليه وسلم فكيف ال ميلك ما مل يزل له ملكا أصالة.
وإما أن يكون ُسئل: هل يرتك من منازل مكة شيًئا أل�ا فتحت عنوة؟ فبنيَّ أنه منَّ علىها أهلها 

 ا كما كانت.أبنفسهم وأمواهلم فتستقر أمالكهم عليه
وعلى التقديرين فأهل مكة ما أسلموا على أمالكهم، ولكنه َمنَّ عليهم مث أسلموا، فإذا  قال:

، فملُك من أسلم قبل االستيالء أوىل.  ملكوا وهم كفار ابملنِّ
وحديث عمر مطابقته بينة، غري أن عبد الرمحن وعثمان رضي هللا عنهما مل يكو� من أهل املدينة 

وا َعَليَها ِيف اجلَاِهِليِِّة َوَأسَلُموا َعَليَها ِيف اِإلسَالم) والكالم عائد على  قوله: (قَاتـَلُ وال دخالها يف
 عموم أهل املدينة ال عليهما.

قال املهلب: إمنا أدخل البخاري حديث عمر حتت هِذه الرتمجة؛ ألن أهل املدينة أسلموا َعفًوا، 
جار فأوجبه هلم، وكذا قال عمر: ن املسجد بين النفكانت أمواهلم هلم، أال ترى أنه ساوم مبكا



ا َألْرُضهم قَاتـَُلوا َعَليَها ِيف اجلَاِهِليِِّة) فأوجبها هلم.  (ِإ�َّ
 وهذا كله يشهد هلذه الرتمجة أنَّ من أسلم يف أرض احلرب فأرضه له، ما مل يُغلب عليها.

له؟ فقال مالك: تكون أرضه وماله وسئل مالك عن إمام قَِبَل اجلزية من قوم فأسلم فيهم أحٌد، أ
 /أ]125ذلك خمتلف، وأمَّا الصُّلح فمن أسلم منهم فهو أحق أبرضه وماله، وأما أهل [
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الَعنوة فمن أسلم منهم فماله وأرضه يفء للمسلمني؛ ألنَّ أهل العنوة قد غلبوا على بالدهم فهي 
إ�م قوم منعوا أنفسهم وأمواهلم حىت صاحلوا عليها، فليس يفء ملن منَّ عليهم، وأما أهل الصلح ف

 عليهم إال ما ُصوحلوا عليه، وقول مالك: يف هذا إمجاع العلماء.
يف دار احلرب وبقي فيها ماله وولده مث خرج إلينا مسلًما وغزا مع املسلمني  واختلفوا إذا أسلم

 ملدة؟
عقاره حيث كان، وَمَلك الصغار أل�م فقال ابن إدريس وأشهب وسحنون: إنه قد أحرز ماله و 

 تبع له يف اإلسالم.
 عليه وقال مالك والليث: أهله وماله وولده يفء على حكم البلد كما كانت دار النيب صلى هللا

 وسلم على حكم البلد وملكهم، ومل ير نفسه صلى هللا عليه وسلم أحقَّ هبا.
ج إلينا، فأوالده الصغار أحرار مسلمون، وما وفرق أبو حنيفة بني حكمها إذا أسلم يف بلده مث خر 

بلد أودعه مسلًما أو ذميًّا فهو له، وما أودعه حربيًّا فهو وسائر عقاره هنالك يفء، فإذا أسلم يف 
 اإلسالم، مث ظهر املسلمون على بلده فكل ماله فيه يفء الختالف حكم الدارين عنده.

 يف دار اإلسالم. ومل يفرق مالك والشافعي بني إسالمه يف داره أو
قال املهلب: وقوله: (ُاْضُمم َجَناَحَك َعَليَّ) يريد: اسرتهم جبناحك، هكذا يف بعض الروا�ت: 

 ي: ال حتمل ثقلك عليهم وكف يدك عن ظلمهم.(على) ويف بعضها: (عن)، أ
رمة، وهي من اإلبل حنو الثالثني.  و (الصَُّرْميَة): تصغري الصِّ

 و (الُغنيمة): القليلة.
َي، َونـََعَم ابِن َعوٍف، َونـََعَم ابِن َعفَّاَن) أي: حذَّره أن تدخل احلمى؛ فإ�ا كثرية، فإن و  قوله: (َوِإ�َّ

 لدخول وهلكت كان ألرابهبا عوض من أمواهلم.دخلته أهلكته، وإن منعت ا
كثرية، وحيتمل أن يريد وقوله: (ِإنـَُّهم لَيَـَروَن َأّينِ َقد ظََلمتُـُهم) قال ابن التني: يريد أهل املواشي ال

 أهل املدينة.



 وقول البخاري يف: اَبِب ِكَتابَِة اِإلَماِم النَّاسَ 
ثـََنا َعْبَداُن [ - 3060  /ب]125َحدَّ
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ثـََنا أَبُوَمحَْزَة، َعِن اَألْعَمِش مثله. [خ   ]3060حدَّ
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 أي مثل حديث حذيفة املذكور أوًال، وزاد:
 َمخَْسِمَئٍة. وقَاَل أَبُو ُمَعاِويََة: َما بـَْنيَ ِستِِّمَئٍة ِإَىل َسْبِعِمَئٍة.فـََوَجْدَ�ُهْم 
 ليق عن أيب معاوية حممد بن خازم.انتهى التع

عن أيب بكر بن أيب شيبة، وابن منري، وأيب كريب، قالوا: حدثنا أبو » صحيحه«رواه مسلم يف 
 معاوية، عن األعمش، عن أيب وائل، عن حذيفة فذكره.

وقال املهلب: كتابة اإلمام الناس سنة عند احلاجة إىل الدفع عن املسلمني، فيتعني حينئذ فرض 
د على كل إنسان يطيق املدافعة إذا نزل أبهل ذلك البلد خمافة، وإن وجوب ذلك ال يتعدى اجلها

 املسلمني، وليس على أهل الذمة؛ أل�م إمنا أعطوا اجلزية للمدافعة عنهم.
: واختالف العدد لعله سقط عن بعض الناقلني، ولعلهم كتبوا مرَّاٍت كلما يريد قال ابن التني

 منها.خروًجا، فذكر موطًنا 
 وقوله: (َخنَاُف َوَحنُن أَلٌف َوَمخُسِمَئٍة) يريد: أ�م حفر اخلندق. انتهى كالمه، وفيه نظر.

إحصاء بعددهم، وقد يكون قال ابن املنري: موضع الرتمجة من الفقه أنه ال يتخيل أن كتابتهم كان 
أي: ارفع » حِصِهم َعَدًدااللَُّهمَّ أَ «ذريعة الرتفاع الربكة منهم كما ورد يف الدعوات على الكفار: 

الربكة منهم. إمنا خرج هذا من هذا النحو؛ ألن الكتابة ملصلحة دينية، واملؤاخذة اليت وقعت 
 م، فُأدِّبوا ابخلوف املذكور يف احلديث.ليست من �حية الكتابة، ولكن من �حية إعجاهبم بكثرهت

 فكتابة خاصة لقوم أبعيا�م.مث إن الرتمجة تطابق الكتابة األوىل، وأما هِذه الثانية 
يَن اِبلرَُّجِل الَفاِجر  اَبٌب: ِإنَّ َهللا يُؤيُِّد َهَذا الدِّ
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ثـََنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َعِن  - 3062 ثـََنا َعْبُد َحدَّ ، َوَحدََّثِين َحمُْموُد ْبُن َغْيَالَن، حدَّ الزُّْهِريِّ
َرَة قَاَل: َشِهْدَ� َمَع َرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه الرَّزَّاِق، َأخْ  ، َعْن َأِيب ُهَريـْ بَـَرَ� َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ



فـََلمَّا َحَضَر الِقَتاُل قَاَتَل ». َذا ِمْن َأْهِل النَّارِ هَ «وسلمخيرب، فـََقاَل ِلَرُجٍل ِممَّْن يَدَِّعي ابِإلْسَالَم: 
 /أ]126ًدا، [الرَُّجُل ِقَتاًال َشِدي

 %248ص  4%ج 
ى هللا فََأَصابـَْتُه ِجَراَحٌة، فـََلمَّا َكاَن ِمَن اللَّْيِل َملْ َيْصِربْ َعَلى اجلرح، فـََقَتَل نـَْفَسُه، فَُأْخِربَ النَِّيبُّ صل

ِبَالًال فـََناَدى اِبلنَّاِس  مثَُّ َأَمرَ ». هللا َأْكبَـُر، َأْشَهُد َأّينِ َعْبُد ِهللا َوَرُسولُهُ «ِلَك فـََقاَل: عليه وسلم ِبذَ 
َؤيُِّد َهَذا الدِّيَن اِبلرَُّجِل اْلَفاِجرِ «  ]3062[خ ». ِإنَُّه َال يدخُل اجلَنََّة ِإالَّ نـَْفٌس ُمْسِلَمٌة، َوِإنَّ َهللا لَيـُ

ا يف غزوة خيرب، ومن عادة العلماء أن يذكروا السند النازل، مث يذكرون العايل، وذكره أيضً 
 ا عكس من غري أن يبني يف السند فائدة فـَُينظر.والبخاري هن

وزعم ابن إسحاق والواقدي يف آخرين أنَّ هذا كان أبحد، واسم الرجل: قزمان، وهو معدود يف 
ه النساء، فلما َأْحَفْظَنُه خرج فقتل سبعة، مث ُجرح مجلة املنافقني، وكان ختلف عن يوم أحد فعري 

 فقتل نفسه. احلديث.
 أبحد، وقد تقدم ذكرها يف كتاب اجلهاد.وقصة قزمان كانت 

 وأما حديث أيب هريرة فالصحيح أنه كان يف خيرب، كما ذكره البخاري، ومها قصتان.
ن نفذ عليه الوعيد من الفجار قال املهلب: هذا مما أعلمنا النيب صلى هللا عليه وسلم أنه مم
 املذنبني، ال أن كل من قتل نفسه أو غريه يقضى عليه ابلنار.
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وقال ابن التني: حيتمل أن يكون استوجبها إال أن يغفر هللا له، أو بقوله يف غري ذلك الرجل على 
اتب وشك حني أو يكون قد ار احلقيقة، وحيتمل إن كان على احلقيقة أن يُعاقب بقتله نفَسه، 

وهذا يدلُّ » َال َيدُخُل اجلَنََّة ِإالَّ نَفٌس ُمسِلَمةٌ «أصابه اجلراحة، وهذا أشبه بظاهر احلديث لقوله: 
 على أنَّ الرَّجل كان مسلًما ال منافًقا.

وقال ابن املنري: هذا رجل ظاهر اإلسالم، قتل نفسه، وظاهر النداء عليه يدل على أنه ليس 
خيرجه قتل نفسه عن كونه مسلًما، فال ُحيكم بكفره، وُيصلَّى عليه، قال:  ا، واملسلم المسلمً 

وجياب عن ذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اطلع من أمره على سّرِه فعلم بكفره؛ ألن 
 الوحي عنده عتيد.

)، قال تعاىل: يت مبعىن (يفوقوهلم: (قُلَت َلُه ِإنَُّه ِمن َأهِل النَّار) قال ابن الشجري: الالم قد أت
 /ب]126{َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط [
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 ] أي: فيه.47لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة} [األنبياء: 
وقوله: (َفَكاَد بَعُض النَّاِس َأن يَراَتَب) كذا يف نسخة السَّماع بثبوت (أن) مع (كاد) وهو جائز 

 على قلته.
 بغري الم.» يؤيد«رواية:  َؤيُِّد) ويفوقوله: (ِإنَّ َهللا لَيُـ 

ُرِك} [آل  قال النووي: وجيوز يف (إنَّ) كسر اهلمزة وفتحها، وقد قُرئ يف السبعة: {ِإنَّ اهللََّ يـَُبشِّ
 ] بفتح اهلمزة وكسرها.45عمران: 

لم الفاجر أو ألنَّ املشرك غري املس» ِإ�َّ َال َنسَتِعُني ِمبُشِرك«قال ابن بطال: وال يعارض هذا قوله: 
ُحيمل قوله على أ�َّ ال نستعني مبشرك أن يكون خاصًّا بذلك الوقت؛ فقد استعان بصفوان بن 
أمية يف هوازن واستعار منه مئة درع، وخرج معه صفوان حىتَّ قالت له هوازن: تقاتل مع حممد 

 هوازن. ولست على دينه؟ فقال: ألن يـَُربُّين رجل من قريش خري من أن يـَرُُّبين رجل من
لطحاوي: قتال صفوان كان مع سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابختياره، فال يعارض قال ا
 انتهى.» إ�َّ ال نستعني مبشرك«قوله: 

)1/221( 

 

 ينظر يف هذا الكالم فإنَّ املقول له هذا كان أيًضا خمتارًا، ال جمبورًا، وهللا تعاىل أعلم.
 مالك، وأجازه ابن حبيب.انيق وشبهها؟ فمنعه قال ابن التني: وهل يستعان ابلكفار يف اجمل

قال ابن املنري: موضع الرتمجة أن ال يـَُتَخيَّل يف اإلمام والسلطان الفاجر إذا محى حوزة اإلسالم 
أنه ُمطَّرح النفع يف الدين لفجوره، فُيخرَج عليه وُخيلع؛ ألن هللا قد يؤيد دينه به، فيجب الصرب 

 غري املعصية.عليه والسمع والطاعة له، يف 
الوجه استحسان العلماء الدعاء للسالطني ابلتأييد وشبهه من اخلري، من حيث أتييُدهم  ومن هذا

 للدين، ال من حيث أحواهلم اخلارجة.
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم، حدَّ  - 3065اَبُب َمْن َغَلَب الَعُدوَّ فََأقَاَم َعَلى َعْرَصِتِهْم َثَالاًث  ثـََنا َحدَّ

ثـََنا َسِعيٌد، َعْن قـََتاَدَة، قَاَل: ذََكَر لََنا أََنُس ْبُن َماِلٍك َعْن َأِيب َطْلَحَة: َأنَّ النَِّيبَّ َرْوُح ْبُن عُ  َباَدَة، حدَّ
، ] اَتبـََعُه ُمَعاذٌ 3065صلى هللا عليه وسلم َكاَن ِإَذا َظَهَر َعَلى قـَْوٍم َأقَاَم اِبلَعْرَصِة َثَالَث لََياٍل. [خ 

ثـََنا َسِعيٌد، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، َعْن َأِيب طَْلَحَة َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم. َوَعْبُد اَألْعلَ  ى، حدَّ
 /أ]127َأَمَر يـَْوَم َبْدٍر أبَِْربـََعٍة َوِعْشرِيَن رَُجًال ِمْن [ - 3976ويف موضع آخر:
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هم. [خ ا ِيف َطِويٍّ ِمْن أَ َصَناِديِد قـَُرْيٍش، فـَُقِذُفو   ]3976ْطَواِء َبْدٍر َخِبيٍث ُخمِْبٍث. فذكر نداه إ�َّ



وقوله: (َما أَنُتم أبََِمسَع ِلَما َأُقوُل ِمنُهم) قال قتادة: أحياهم هللا حىت أمسعهم قوله، توبيًخا وتصغريًا 
 ونقمة وحسرة وندًما.

ها وأبو بكر نه، ومتابعة معاذ روامتابعة عبد األعلى رواها مسلم عن يوسف بن محاد ع
اإلمساعيلي عن أيب يعلى، عن أيب بكر بن أيب شيبة، قال: حدثنا معاذ بن معاذ وعبد األعلى، 

 قاال: حدثنا سعيد، عن قتادة، فذكره.
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وأما قول احلميدي: زاد الربقاين يف هذا احلديث: قَاَل قتادة: أحياهم هللا، فذكره، فغري جيد؛ 
 ه يف كتاب البخاري.لثبوت

 نه حكى ما جرى، ال أنه قال ال جيوز غريه.وقال ابن املنري: الصحايب رضي هللا ع
قال ابن اجلوزي: كانت إقامته ليظهر أتثري الغلبة، وتنفيذ األحكام، وترتيب الثواب ولقلة احتفاله 

 هبم، كأنه يقول: حنن مقيمون، فإن كان لكم قوة فهلموا إلينا.
َال «ة إقامة، حلديث: ان هذا منه ألن الثالث أكثر ما يريح املسافر؛ ألن األربعوقال غريه: ك

ٌر ِمبَكََّة بَعَد َقَضاِء ُنُسِكِه َفوَق َثَالثٍ  ، وألن الغنيمة فيها تقسم، وألن الظهر أيضا »يَبَقَنيَّ ُمَتَأخِّ
 يسرتيح، هذا كله إذا كان يف أمن من عدوه.

 وقوُل البخاريِّ يف:
 َقَسَم الَغِنيَمَة ِيف َغْزِوِه َوَسَفرِهِ  ابِب َمنْ 
َنا َغَنًما َوِإِبًال.َوقَاَل رَ  َفِة، فََأَصبـْ  اِفٌع: ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم ِبِذي احلَُليـْ

 تقدَّم يف الشَّركة مسنًدا من عند الستَّة، وسيأيت بعد ابب: القليل من الغلول أيًضا.
رأى  نظر اإلمام واجتهاده، يقسم حيث األمن واحلاجة، ويؤخر إذاقال املهلب: هذا إىل 

 ابملسلمني َغَناًء.
 وممن أجاز القسمة بدار احلرب: مالك واألوزاعي والشافعي وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: ال، حىت خيرجها إىل دار اإلسالم؛ وذلك ألن امللك مل يتمَّ عليها إال ابالستيالء 
 حرازها يف دار اإلسالم.التام، وال حيصل إال إب

 /ب]127إسحاق الفزاري، قال: قلت لألوزاعي: هل قسم رسول [استدلَّ األوَّلون مبا رواه أبو 
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هللا صلى هللا عليه وسلم شيًئا من الغنائم ابملدينة؟ قال: ال أعلمه، وكان الناس يتبعون غنائمهم 
هللا صلى هللا عليه وسلم من غزاة قط أصاب ويقسمو�ا يف أرض عدوهم، ومل يقفل سيد� رسول 



مخَّسها، وقسمها من قبل أن يقفل، من ذلك غزاة بين املصطلق وخيرب وهوازن،  منها غنيمة إال
 ذكر ذلك ابن قدامة.
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قال: وألن امللك يثبت فيها ابلقهر واالستيالء، فصحت قسمتها، كما لو ُأحرزت بدار اإلسالم، 
 امللك فيها أمور: والدليل على ثبوت

 ء التام، وقد ُوجد.أحدها: أن سبب امللك االستيال
الثاين: أن ملك الكفار زال عنها بدليل أنه ال ينفذ عتقهم يف العبيد الذين حصلوا يف الغنيمة وال 

 يصح تصرفهم فيها.
فار الثالث: لو أسلم عبُد احلريب وحلق جبيش املسلمني صار حرًّا، وهو يدل على زوال ملك الك

 وثبوت امللك ملن قهره.
 ملُْشرُِكوَن َماَل املُْسِلِم مثَُّ َوَجَدُه املُْسِلمُ اَبُب ِإَذا َغِنَم ا

، َعْن َ�ِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َذَهَب فـََرٌس َلُه، فََأَخَذُه  - 3067 ثـََنا َعبُد اهللَِّ قَاَل اْبُن ُمنَْريٍ، حدَّ
، َفَظَهَر َعَلْيِه  وِل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم، َوأََبَق َعْبٌد لَُه املُْسِلُموَن، فـَُردَّ َعَلْيِه ِيف زََمِن َرسُ الَعُدوُّ

عليه فـََلِحَق اِبلرُّوِم، َفَظَهَر َعَلْيِهُم املُْسِلُموَن، فـََردَُّه َعَلْيِه َخاِلُد ْبُن الَولِيِد بـَْعَد النَِّيبِّ صلى هللا 
 ]3067وسلم. [خ 

حلسن بن علي اخلالل، قاال: حدثنا يق رواه أبو داود عن حممد بن سليمان األنباري واهذا التَّعل
 عبد هللا بن منري، به.

قال الداودي: كان هذا يف غزوة مؤتة، وهو الصحيح خبالف ما رواه موسى بن عقبة عند 
بعثه أبو  البخاري عن �فع من قصة الفرس اآليت بعُد يف هذا الباب، وأمري املسلمني يومئذ خالد

 بكر.
ال فيه: يوم لقي املسلمون ظبيا وأسًدا، فاقتحم الفرس بعبد وملا روى اإلمساعيلي حديث موسى ق

هللا بن عمر جرفًا فصرعه، وسقط عبد هللا، فعاَر الفرُس فأخذه العدو، فلما هزم هللا العدو رد 
 خالد على عبد هللا فرسه.
 هريرة: أنَّ رجًال أهدى إىل رسول هللا صلى هللا عن أيب» كتاب اجلهاد«وعند ابن أيب عاصم يف 

 ».ِإّينِ َألَعرِفـَُها َكَما َأعِرُف بَعَض َأهِلي«عليه وسلم �قة، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 /أ]128وقد اختلف العلماء يف [
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أخذوها منهم، فال خيلو األموال اليت �خذها املشركون من املسلمني، مث قهرهم املسلمون و 
ا قبل القسمة رُدَّت صاحبها إما أن يكون [علم] هبا قبل قسمتها أو بعد القسمة، فإن علم هب

إليه بغري شيء، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم عمر بن اخلطاب، وعطاء، والنخعي، وسليمان 
وإحدى الروايتني عن بن ربيعة، والليث، ومالك، والثوري، واألوزاعي، والشافعي، والكوفيون، 

 أمحد.
ي للجيش، وحنوه عن وقال احلسن والزهري: ال ترد إىل صاحبها قبل القسمة وال بعدها، وه

عمرو بن دينار، قال ابن املناصف: ورِوي مثُلُه عن علي بن أيب طالب؛ ألن الكفار ملكوه 
 ابستيالئهم، فصار غنيمة كسائر أمواهلم.

ومبا روي عن ابن عباس أن رجًال وجد بعريًا له كان املشركون واسُتدل لألوَّلني حبديث الباب، 
ِإن َأَصبَته قَبَل َأن نَقِسَمه فـَُهو َلَك، َوِإن َأَصبَتُه بَعَد َما «م: أصابوه، فقال صلى هللا عليه وسل

 ، ذكره أبو داود من حديث احلسن بن عمارة عن عبد امللك بن ميسرة.»ُقِسَم َأَخذَته اِبلِقيَمةِ 
أبو أمحد: هذا يعرف آبخر عن عبد امللك، وقد روي عن ابن مسعود، عن عبد امللك، وقال 

 عيد: سألت مسعًرا عنه، فقال: هو من حديث عبد امللك، ولكن ال أحفظه.قال حيىي بن س
 قال حيىي واحلسن: مرتوك.

 وقال الطحاوي: من رواية عبد امللك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس.
ه قد رواه غري احلسن بن عمارة، فاستغىن عن روايته لشهرته عن عبد امللك بن قال: يدل على أن

 ميسرة.
 عدي: وروي أيًضا من حديث مسلمة بن علي وابن عياش، ومها ضعيفان.وقال ابن 

ومن حديث إسحاق بن أيب فروة عند الدارقطين، عن ابن شهاب، عن سامل، عن أبيه، مسعت 
َمن َوَجَد َماَله ِيف الَفيِء قَبَل َأن يُقَسَم فـَُهَو َله، َوَمن َوَجَدُه بَعَد « النيب صلى هللا عليه وسلم يقول:

 ».ُقِسَم فـََليَس لَُه ِحبَقٍّ َما 
قال اإلشبيلي: أسنده �سني الز�ت، عن مساك، عن متيم، عن جابر بن مسرة. و�سني ضعيف 

 عندهم.
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ول عمر، وعلي، وزيد بن اثبت، وابن املسيب، وإن علم به بعد القسمة أخذه ابلقيمة، وهو ق
 /ب]128وعطاء، والقاسم، وعروة، وأيب حنيفة، والثوري، واألوزاعي، ومالك. [
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أخًذا حبديث ابن العباس املتقدم، وحبديث رجاء بن حيوة أن أاب عبيدة كتب إىل عمر بن اخلطاب 

 من الذي حسب على من أخذه.يف هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به ابلث
يفضي وكذلك إن بِيع مث قسم مثنه فهو أحق ابلثمن، وألنه إمنا امتنع من أخذه بغري شيء كي ال 

 إىل حرمان آخذه، أو يضيع الثمن على املشرتي، وحقهما ينجرب ابلثمن.
 واحملكي عن أيب حنيفة أخذه ابلقيمة، ويروى عن جماهد مثله.

 لثمن الذي حسب على من أخذه.والباقون يقولون: �خذه اب
غري وقال الشافعي: ال ميلك أهل احلرب علينا ابلغلبة، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها ب

 شيء، ويعطي مشرتيه مثنه من مخس املغامن.
احتج له حبديث أيب املهلب، عن عمران ابن حصني: أغار املشركون على سرح املدينة، وأخذوا 

َال «عضباء ونذرت أن تنحرها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: العضباء، فركبت امرأة ال
 م.وقد تقدَّ » َنذَر ِفيَما َال َميِلُك ابُن آَدمَ 

وقال ابن القصار: ميلكه أهل احلرب على املسلمني، أال ترى أنه لو كان ابقًيا على ملك مالكه مل 
كافر مث أسلم مل نتبعه بقيمته، ولو خيتلف حكم وجوده قبل القسمة وال بعدها، فكذا لو أتلفه ال

غلبة جاز أن ميلك أتلفه مسلم على مسلم غرمه، وملَّا جاز أن ميلك املسلم على الكافر ابلقهر وال
، وكان قد استوىل على دور »َهْل تـََرَك لََنا َعِقيٌل ِمن ِراَبع؟«الكافر بذلك عليه، بداللة قوله: 

 وهو قول أمحد بن حنبل. النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة وابعها،
وعند الطحاوي روى سفيان، عن مساك بن حرب، عن متيم بن طرفة، أن رجًال أصاب العدو له 

ا، فاشرتاه رجل منهم، فجاء به، فعرفه صاحبه، فجاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: بعريً 
 ».إن شئت أعِطه مثنه الذي اشرتاه به، وهو لك، وإال فهو له«
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وقوله يف حديث جابر: (َفَحيَّ َهَال) قال ابن قـُْرُقول: حي كذا، أي: هُلمَّ وأقبل، يقال: حيَّ على، 
هة خبمسة عشر، وحي هل وحْي هال، وحيَّ هال، وعلى كذا حي هل منصوبة خمففة مشب

 /أ]129ابلسكون لكثرة احلركات، ولشبهها ِبَصْه َوَمْه، وَحيَّ ْهَل بسكون اهلاء، [
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وقال أبو عبيد: معىن قوله فحي هًال بعمر، أي: ادع عمر، وقيل: حي: هلمَّ، وهال: حثيثًا، 
، أي: أسرع عند ذكره وقيل: هال: أسرع، ُجعل كلمة واحدة، وقيل: هال: اسكن، وحي: أسرع

 واسكن حىت ينقضي.
 وقال الداودي: فحيَّ هال بكم، أي: هلموا أهًال بكم وأتيتم أهلكم

سنَّاه «، ويف رواية: »سنَّا سنَّا«(َسنَّه) قال ابن املبارك: هي ابحلبشية حسنة، ويف رواية: وقوله: 
عند أيب ذر فإنه خفف النون، وعند ، قال ابن قـُْرُقول: كلُّها بفتح السني وشدِّ النون إال »سنَّاه

 القابسي كسر السني.
شر؛ ألن أصله االختبار، وأكثر ما يستعمل وقوله: (أَبِلي َوَأخِلِقي) أي: أنعمي، والبالء للخري وال

 ابلفاء، واألول ابلقاف هو املشهور.» أخلفي«يف اخلري مقيًدا, وعند أيب ذر: 
» حىت ذكر دهًرا«ابلذال املعجمة والرَّاء، وزاد ابن السكن: وقوله: (َحىتَّ ذََكر) كذا ألكثر الرواة 

ص مدة من الزمان طويلة أُنِسَيها الراوي فعرب وهو تفسري هلذه الرواية، كأنه أراد: وبقي هذا القمي
 عنها بقوله: (ذََكَر َدهًرا) أي: زماً� نسيت حتديده.

يعين أم خالد بنت » فبقيت«أخرى:  وقيل: هذا الضمري يرجع إىل الراوي، يدل عليه ما يف رواية
 خالد بن سعد بن العاص وامسها آمنة.

ميص حىت ذُكر دهًرا، كما يقال: شيخ مسنٌّ وقيل: يف ذكر ضمري القميص؛ أي بقي هذا الق
 يذكر دهًرا، أي: يعقل زماً� طويًال قد مضى.

 رة من طول ما لُبس.بدال مهملة ونون، والدكنة غربة َكدِ » حىت دِكن«وأليب اهليثم يف رواية: 
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صفراء، فقال: وعند البخاري: أنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم ُأَيت بثياب فيها مخيصة سوداء أو 
فُأيت هبا ُحتمُل، وأخذ » مِّ َخاِلدائُتوِين أبُِ «فسكت القوم، فقال: » َمن تـََروَن َأكُسو َهِذه؟«

َ� أمَّ «وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: » أَبِلي َوَأخِلِقي«اخلميصة بيده فألبسها، وقال: 
 ».َخاِلد، َهَذا َسنَّاه

وسكون اخلاء وكسرها، وابلتنوين مع الكسر وبغري تنوين. و (َكخ َكخ): بفتح الكاف وكسرها، 
 /ب]129كخ [قال ابن دريد: يقال:  
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 يكخ كخا إذا �م فغط.

 وقال الداودي: هي كلمة أعجمية عربت.



قال ابن بطال: ُخياطب الصبيان مبا ُخياطب به الكبار أتليًفا إذا فهموا، وهذه املخاطبة وإن كانت 
 عريف للمسلمني أنه ال �كل الصدقة.للحسن ففيها ت

 وقوله يف: اَبِب الُغُلولِ 
 ]3073أُلِفنيَّ): أي: ال أجدن، ألفينا: وجد�. [خ (َال  - 3073

وابلفاء، ومعناه: ال �خذن أحد شيًئا من » ال ألفنيَّ «قال القرطيب: كذا الرواية الصحيحة مبدِّ 
 املغامن فأجده يوم القيامة على تلك احلال.

لقاء، وله النووي: هو بضم اهلمزة وكسر الفاء، ورواه العذري بفتح اهلمزة والقاف من ال قال
بغري مد على » َألَعرَِفنَّ «واملعىن متقارب، وبعض الرواة يقول » َال َأعرَِفنَّ «وجه، وجاء يف رواية: 

 أن تكون الم القسم، وفيه بـُْعٌد، واألول أحسن.
 وقوله: (ثـَُغاء) هو صوت الغنم.

 (الرَُّغاء): صوت اإلبل.و 
َعرُ   .و (الُيعار): [صوت املعز] خاصة، ومنه: شاة تـَيـْ

 و (الصَّامت): الذهب والفضة.
 قال القرطيب: وفيه داللة أن الغلول كبرية.

قال النووي: أمجع املسلمون على تغليظ حترمي الغلول وأنه من الكبائر، وقال ابن املنذر: أمجع 
ه أن يرد ما غلَّ إىل صاحب املقاسم ما مل يفرتق الناس، واختلفوا فيما يفعل العلماء أنَّ الغالَّ علي

 بعد ذلك إذا افرتق الناس؟
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فقالت طائفة: يدفع إىل اإلمام ُمخَْسه ويتصدق ابلباقي، وهو قول احلسن، ومالك، واألوزاعي، 
 عاوية.موالليث، والزهري، والثوري، وأمحد، وروي عن ابن مسعود وابن عباس و 

وقال الشافعي وطائفة: جيب تسليمه إىل اإلمام أو احلاكم كسائر األموال الضائعة، وليس له 
 الصدقة مبال غريه.

 وعن ابن مسعود: أنه رأى أن يتصدق ابملال الذي ال يعرف صاحبه.
 واختلفوا يف عقوبة الغال؟

عه، وهذا قول أيب حنيفة، افقال اجلمهور: يُعزَّر بقدر حاله على ما يراه اإلمام وال حيرق مت
 والشافعي، ومالك، ومجاعة كبرية من الصَّحابة والتابعني من بعدهم.

 /أ]130وقال احلسن، وأمحد، وإسحاق، ومكحول، واألوزاعي: حيرق [
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 رَْحله ومتاعه كله.

 قال األوزاعي: إال سالحه وثيابه اليت عليه.
 قال احلسن: إال احليوان واملصحف.

ثبت يف الصحيح من احلديث أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه »: املسالك«ابن العريب يف كتابه  وقال
 ».َمن غلَّ فَاضرِبُوُه َوحّرِقوا رَحَله«وسلم قال: 

قال: وأما حديث ابن عمر، عن عمر مرفوًعا يف حتريق رحل الغال فهو حديث تفرد به صاحل بن 
 حممد، وهو ضعيف عن سامل. انتهى.

 و عمر: تفرَّد به صاحل، وال حيتج به.بوقال أ
وقال أبو داود ملا ذكره بعد رفعه موقوفًا من فعل الوليد بن هشام بن عبد امللك: وهذا أصح 

 احلديثني.
وقال الرتمذي: غريب ال يعرف إال من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول 

قال: إمنا روى صاحل بن حممد، وهو منكر فأمحد وإسحاق، وسألت حممًدا عن هذا احلديث 
 احلديث، قال: وقد روي يف غري حديث يف الغال، ومل �مر فيه صلى هللا عليه وسلم حبرق متاعه.

عامة أصحابنا حيتجون حبديث صاحل يف الغلول، وهو ابطل ليس »: التاريخ«قال البخاري يف 
 بشيء.

ال: وهو حديث مل يتابع عليه، وال أصل له قوقال الدارقطين: أنكروا هذا احلديث على صاحل، 
 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 قال الطحاوي: وألنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم مل حيرق رحل الذي وجد عنده اخلرز والعباءة.
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قال الطحاوي: ولو صحَّ ُمحل على أنه كان ِإْذ كانت العقوبة يف األموال أتخذ شطر املال من 
 انع الزكاة وضالة اإلبل وسارق التمر، وكله منسوخ. انتهى.م

ًتا، فخرج ماله إىل لقائل  أن يقول: إمنا مل حيرق رحل الذي وجد عنده اخلرز والعباءة ألنه كان ميـْ
ورثته، فليس بَرْحله حينئذ وال متاعه، واحلديث األول حممول على ما إذا كان الغالٌّ حيًّا فال 

 ا، وهللا أعلم.تعارض بينهما على هذ
 ابب الَقِليِل ِمَن الُغُلولِ 

 ْبُد ِهللا ْبُن َعْمٍرو، َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم أَنَُّه َحرََّق َمَتاَعُه، وهذا َأَصحُّ.َوَملْ َيْذُكْر عَ 



 /ب]130كأنَّ البخاري يريد تضعيف ما أسلفناه، وما رواه أبو داود عن حممد بن عون، [
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شعيب، عن أبيه،  موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن زهري بن حممد، عن عمرو بن عن
 عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر: حرقوا متاع الغال وضربوه.

 ».ومنعوه سهمه«قال أبو داود: وزاد فيه علي بن حبر عن الوليد ومل أمسعه منه: 
د بن عتبة وعبد الوهاب بن جندة، عن الوليد، عن زهري، عن عمرو قال أبو داود: وحدثنا الولي

 وتصحيح ما رواه هو:». ُمنع سهُمه«له، ومل يذكر ابن جنده: قو 
ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َعْمٍرو، َعْن َساملِِ ْبِن َأِيب اْجلَْعِد، َعْن ابن َعْمٍرو قَاَل: َكاَن  - 3074 ، حدَّ عن َعِليٍّ

َت، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا صلى هللا  صلى هللا عليه وسلم رَُجٌل يـَُقاُل َلُه: ِكرِْكَرُة، َفَماَعَلى ثـََقِل النَِّيبِّ 
 ]3074َفَذَهُبوا يـَْنُظُروَن ِإلَْيِه فـََوَجُدوا َعَباَءًة َقْد َغلََّها. [خ ». ُهَو ِيف النَّارِ «عليه وسلم: 

 َكَرُة.قَاَل أَبُو َعْبِد ِهللا: قَاَل اْبُن َسالٍَم: َكْر 
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قوله: (يف النَّار) قال ابن التني، عن الداودي: حيتمل أن يكون هذا جزاؤه إال أن يعفو هللا، 
بت له النار من نفاق كان وحيتمل أن يصيبه يف القرب، مث ينجو من جهنم، وحيتمل أن يكون وج

قال صلى هللا عليه ُيِسرُّه، أو بذنب مات عليه مع غلوله أو مبا غل، فإن مات مسلًما فقد 
 ».َخيُرُج ِمن النَّاِر َمن َماَت ِيف قَلِبِه ِمثَقاُل َذرٍَّة ِمن ِإميَانٍ «وسلم: 

قبُل يف كتاب الشركة: ويف إكفائه صلى هللا عليه وسلم القدور يف حديث رافع بن خديج املتقدم 
م، وليس للناس أن قال املهلب: إمنا أمر إبكفائها أل�م ذحبوها بذي احلليفة، وهي أرض اإلسال

�خذوا يف أرض اإلسالم إال ما قسم هلم، وإابحة األكل من حلوم اإلبل والغنم وغريها عند مجاعة 
 العلماء إمنا هو يف أرض العدو، وقبل ختليص الغنيمة وإحرازها.

قال الشافعي: ما أخذه املرء من الطعام يف أرض العدو وفضلت منه فضلة وقدم هبا بلد اإلسالم 
 يردها إىل اإلمام. فإنه

 وقال أبو حنيفة: يتصدق به. فكيف مبن �خذه يف أرض اإلسالم، ويتصرف فيه بغري إذن اإلمام؟
 /أ]131له. وهو قول [ ورخص مالك يف فضلة الزاد مثل اخلبز واللحم إذا كان يسريًا ال مال
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 أمحد.

 وقال الليث: أحب إذا د� من أهله أن يطعمه أصحابه.



ال األوزاعي: يهديه إىل أهله، وأما البيع فال يصلح، فإن ابعه وضع مثنه يف املغنم، فإن فات وق
 تصدَّق يف اجليش، ورخَّص فيه سليمان بن موسى.

ن احلكم قال: أصبنا يوم خيرب غنًما فانتهبناها، فجاء قال ابن املنذر: روى مساك عن ثعلبة ب
ِإنـََّها ُ�َبٌة فَأْكِفُؤوا الُقُدوَر َوَما ِفيَها؛ فَِإنـََّها «لي فقال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقدورهم تغ

 ».َال حتَِلُّ النُّهَبةُ 
 العدو. فهذا يدل أ�م كانوا قد خرجوا من أرض العدو؛ ألن النهبة مباحة يف بالد

نتصر وقال ابن املنري: وذهب بعض العلماء إىل أن املذبوح تعدً� سرقة أو غصًبا ميتٌة، وله ا
 البخاري.
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 وقال ابن املنري: حيتمل أ�م جتاوزوا يف ذلك، وتبويب البخاري يدل على كراهية ذلك.
ه وسلم يف أخر�ت قال القرطيب عن املهلب: إن ذلك كان لرتكهم سيد� رسول هللا صلى هللا علي

ا استعجلوا له عقوبة هلم القوم واستعجاهلم للنهب، ومل خيافوا من مكيدة العدو، فحرمهم الشَّرع م
 بنقيض قصدهم، كما منع القاتل من املرياث.

وتقدم َسَرَعاُن النَّاِس فـََعِجُلوا «قال القرطيب: ويشهد لصحة هذا التأويل حديث أيب داود: 
 ».َغامنِِ َوَرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ِيف ُأخَرَ�ِت النَّاسَوَأَصابُوا ِمن املَ 

أمور إبراقته إمنا هو إتالف لنفس املََرق، وأما اللحم فلم يتلفوه، وحيمل على أنه قال: واعلم أن امل
وسلم ُمجع َورُدَّ إىل املغنم، وال يظن به أنه أمر إبتالفه؛ ألنه مال الغامنني، وقد �ى صلى هللا عليه 

م عن إضاعة املال، على أن اجلناية بطبخه مل تقع من مجيع مستحقي الغنيمة، إذ من مجلته
 أصحاب اخلمس، ومن الغامنني من مل يطبخ.

 فإن قيل: مل ينقل إلينا أ�م محلوا ذلك اللحم إىل املغنم؟
ة قاله صلى هللا قلنا: وال ينقل أ�م أحرقوه وال أتلفوه كما فعل بلحوم احلمر األهلية؛ أل�ا جنس

 القواعد الشرعية. ، وإذا مل �ت نقل صريح وجب أتويله على وفق»رِْجسٌ «عليه وسلم، أو قال: 
 ابُب الطََّعاِم ِعْنَد الُقُدومِ 

 /ب]131وَكاَن [
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 اْبُن ُعَمَر يـُْفِطُر ِلَمْن يـَْغَشاهُ 
اد بن زيد، عن أيوب، عن �فع، عن مح» كتاب األحكام«هذا التعليق رواه القاضي إمساعيل يف 



 يصم، وإذا قدم أفطر أ�ًما لغاشيته مث عنه، أنه كان إذا كان مقيًما مل يفطر، وإذا كان مسافًرا مل
 يصوم.

قال املهلب: ما ذكره إمساعيل هنا ليس فيه دليل أنَّ سفره كان أبًدا يف رمضان دون سائر 
أن إفطاره لغاشيته قد يكون من صيامه التطوع،  الشهور؛ بل قوله: إذا كان مقيًما مل يفطر، يدل

 فيحتمل أن يُبيِّت الفطر.
 أن يبيت الصيام مث يفطر، لُورَّاده بعد التبييت. فإن قيل: وحيتمل
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وقد زوج ابنته فلم يفطر، وقد » ذلك الذي يلعب بصومه«قال أبو عبد هللا: يرد ذلك قوله: 
 فكيف ملن يغشاه؟» الو أخربتين، ولكين أصبحت صائمً «دعاه عروة إىل وليمة فلم يفطر، وقال: 

ثـََنا وَِكيٌع، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ُحمَاِرِب، َعْن َجاِبِر: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا َحدََّثِين ُحمَمٌَّد، حدَّ  - 3089
 ]3089عليه وسلم َلمَّا َقِدَم املَِديَنَة، َحنََر َجُزورًا َأْو بـََقَرًة. [خ 

َع َجاِبًرا: زَاَد ُمَعاٌذ، َعْن ُشْعَبَة، َعْن حمَُ   صلى هللا عليه وسلم بَِعريًا اْشتَـَرى ِمينِّ النَِّيبُّ «اِرٍب، مسَِ
 ِبَوِقيـَّتَـْنيِ َوِدْرَهٍم، فـََلمَّا َقِدَم ِصَرارًا َأَمَر بِبَـَقَرٍة، َفُذِحبَْت.

حممد هذا: هو ابن مثىن، يدل عليه ما قاله اإلمساعيلي: حدثنا احلسن، عن ابن راهويه، قال ابن 
 ملثىن، حدثنا وكيع، فذكره.ا

عن ابن معاذ، عن أبيه، به، واإلمساعيلي، » صحيحه«أخرجها مسلم يف  والز�دة اليت ذكرها معاذ
 عن احلسن بن سفيان عن ابن معاذ، عن أبيه، به.

وأمَّا: (ِصَرار) فموضع قرب املدينة، قيده الدارقطين وغريه ابملهملة، وعند احلموي واملستملي 
 بضاد معجمة. قال ابن قـُْرُقول: وهو وهم.» ضرار«ء: وابن احلذا

 ال اخلطايب: وهي على ثالثة أميال من املدينة على طريق العراق.ق
 وقال أبو عبيد البكري: هي بئر قدمية تلقاء حرَّة واقم.

ل وهذا الطعام قال الفراء: مسي النَّقيعة؛ ألن املسافر �يت وعليه النَّقع، وهو غبار السَّفر، فيقا
 /أ].132منه: انتقعت انتقاًعا [
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 النقيعة احملض من اللنب يربد، وقال السلمي: طعام الرجل ليلة ميلك.»: املوعب« وقال يف

النقيعة العبيطة من اإلبل، وهي جزور توفر أعضاؤها وتنقع يف أشياء على »: العني«وعن صاحب 
 حياهلا، وقد نقعوا نقيعة، وال يقال: انقعوا.



 تأيت له تكملة يف النكاح.وس
 فـَْرُض اخلُُمسِ 

 ارف تقدم يف البيوع.حديث الشَّ 
وزاد النسائي على ما ذكره البخاري من الصحابة الذين شهدوا أبن سيد� رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قال:
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 ]3093طلحَة بَن عبيد هللا. [خ » َال نُوَرُث، َما تـَرَكَناُه َصَدَقةٌ « - 3093
 قال البخاري:

 ]3094َنا َماِلُك ْبُن أََنٍس. [خ ٍد الَفْرِويُّ، َحدَّثَـ حدثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ُحمَمَّ  - 3094
 وهو الصواب، ووقع يف نسخة أيب احلسن: حدثنا حممد بن إسحاق الفروي، وكأنه وهم.

قال عياض: أتوَّل قوم طلب فاطمة رضي هللا عنها مرياثها من أبيها على أ�ا أوَّلت احلديث إن  
ى األموال اليت هلا ابل، فهو الذي ال عل» ِإ�َّ َال نُوَرثُ «كان بلغها قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 يورث، ال ما يرتكون من طعام وأاثث وسالح.
قال: وهذا التأويل يرده قوله: (ِممَّا َأفَاَء ُهللا َعَليِه)، وقوله: (ِممَّا تـََرَك ِمن َخيبَـَر َوَفَدك َوَصَدقَِتِه 

 اِبملَِديَنِة).
على خصوصية سيد� رسول هللا صلى  ن تسمع احلديث، الذي دلَّ وقيل: إن طلبها لذلك قبل أ

هللا عليه وسلم بذلك، وكانت متمسكة آبية الوصية: {َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها النِّْصُف} 
 ].11[النساء:

قال ابن املنري: حكي أن طائفة من الشيعة تزعم أنه ال يورث، قالوا: ومل تطالب فاطمة ابملرياث، 
 هللا عليه وسلم حنلها من غري علم أيب بكر رضي هللا عنهما.طالبت أبنَّ النيب صلى  وإمنا

 وأُنكر هذا، وقالوا: ما ثبت أنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم حنلها شيًئا، وال أ�ا طالبت به. انتهى.
وأما ما روي من أن فاطمة رضي هللا عنها طلبت فدك، وذكرت أن رسول هللا صلى هللا عليه 

 /ب]132وسلم أقطعها [
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ها، وشهد هلا عليٌّ على ذلك فلم يقبل أبو بكر شهادته؛ ألنه زوجها فال أصل له وال تثبت به  إ�َّ
 رواية أ�ا ادعت ذلك، وإمنا هو أمر مفتعل ال يثبت.
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اد بن أيوب بن وإمنا طلبت وادعت املرياث هي وغريها من الورثة، قاله أبو إسحاق إبراهيم بن مح
، وقال هلا أبو بكر: أنت عندي »تركة النيب صلى هللا عليه وسلم«محاد بن زيد الباجي يف كتابه: 

ُمصدَّقة، إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد إليك يف ذلك عهًدا، أو وعدك وعًدا 
من القرآن، غري أين ملا  صدَّقت وسلَّمت. قالت: ال، مل يكن منه إيلَّ يف ذلك شيء إال ما أنزل هللا

، فقال أبو بكر: صدق أبوك وصدقت. »ُكم الِغَىن أَبِشُروا آَل ُحمَمٍَّد فـََقد َجاءَ «نزلت عليه قال: 
ومل يبلغين يف أتويل هِذه اآلية أن هذا السهم كامًال لكم، فلكم الغىن الذي يسعكم ويفضل 

ىل عمر فسألته، وذكر هلا ما ذكر أبو عنكم، وهذا عمر وأبو عبيدة وغريمها فاسأليهم، فانطلقت إ
 بكر.

ثـََنا أبو معاوية صدقة رواه عن أبيه، حدَّثـََنا حيىي ابن أ كثم، حدَّثـََنا علي بن عياش األهلاين، حدَّ
 الدمشقي، عن حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، عن أنس.

ا توجب أن يورث ما ميلكه سيد� رسول هللا صلى هللا وقال ابن العريب: اآلية وإن كانت عامة فإمن
وعند من أنكر  -نا ملكه مل يكن هلا منها دليل، أل�ا ليست عند� عليه وسلم، قال: ولو سلَّم

الستغراق املالكني وكلِّ من تويف، وإمنا ُبِينَ على أقل اجلمع، وما فوقه حيتمل، فوجب  -العموم 
 الوقف فيه.

لني ابلعموم أن هذا اخلطاب وسائر العمومات ال يدخل فيه سيد� رسول هللا وعند كثري من القائ
 عليه وسلم؛ ألن الشرع ورد ابلتفرقة بينه وبني أمته، ولو ثبت العموم لوجب ختصيصها، صلى هللا

وهذا اخلرب وما يف معناه يوجب ختصيص اآلية، وخرب اآلحاد ختصيص، فكيف ما كان هذا سبيله 
 /أ]133[
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 وهو القطع بصحته؟

رطيب: مجيع الرواة هلذه اللفظة يقولو�ا ابلنون: (َال وقوله: (َال نُوَرُث، َما تـَرَكَناُه َصَدَقٌة) قال الق
َحنُن َمَعاِشَر «نُوَرُث) يعين مجاعة األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه، كما يف الرواية األخرى: 

 ».األَنِبَياِء َال نُوَرثُ 
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و (َصَدَقٌة): مرفوع على أنه خرب املبتدأ الذي هو (َما تـَرَكَنا)، والكالم مجلتان: األوىل فعلية، 
 والثانية امسية، ال خالف بني احملدثني يف هذا.



» ما تركنا صدقةً «، بياء آخر احلروف، و »ال يورث«عض الشيعة يف هذا فقال: وقد صحف ب
» َصَدقةً «مفعوًال مل يسم فاعله، و » ما«ن جيعل: ابلنصب، وجعل الكالم مجلة واحدة، على أ

تنصب على احلال، ويكون معىن الكالم: إنَّ ما نرتك صدقًة ال يورث، وهذا خمالف ملا وقع يف 
 ».فـَُهَو َصَدَقةٌ «ا محله الصحابة من قوله: سائر الروا�ت، ومل

فساد مذهبهم؛ أل�م يقولون وإمنا فعل الشيعة هذا واقتحموه ملا يلزمهم على رواية اجلمهور من إ
 أنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم يورث كما يورث غريه، متمسكني بعموم اآلية الكرمية.

َحىتَّ تـُُوفَِّيت) قال املهلب: إمنا كان هجرها انقباًضا عن لقائه  وقوله: (فـََلم تـََزل ُمَهاِجَرًة ِألَِيب َبكرٍ 
ا احملرم من ذلك أن يلتقيا فال يسلم أحدمها على ومواصلته، وليس هذا من اهلجران احملرم، وإمن

صاحبه، ومل يرِو أحد أ�ما التقيا وامتنعا من التسليم، ولو فعال ذلك مل يكو� مهاجرين إال أن 
 مظهرة للعداوة واهلجران، وإمنا ال زمت بيتها، فعربَّ الراوي عن ذلك ابهلجران.تكون النفوس 

 حفص بن شاهني عن الشعيب، أن أاب بكر قال لفاطمة: أتليف أيب» اخلمس«وقد ذكر يف كتاب 
� بنت رسول هللا، ما خري حياة أعيشها وأنت عليَّ ساخطة، فإن كان عندك من رسول هللا صلى 

يف ذلك عهد فأنت الصادقة املصدقة املأمونة على ما قلت. قال: فما قام أبو هللا عليه وسلم 
 /ب]133بكر حىت [
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 .رضيت ورضي

أخرب� بذلك املسند اجلودري، عن املنقري، عن الشهرزوري، عن ابن املهتدي، عن أيب حفص، 
دثنا علي، حدثنا منصور قال: حدثنا عبد هللا بن سليمان، حدثنا حممد بن عبد امللك الرقيعي، ح

 بن أيب األسود عنه.
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ن عائشة قالت: قال أبو بكر قال: ويف حديث أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري، عن عروة، ع
َال نُوَرُث، َما «به وسلم: لفاطمة: آبابئي أنت وآبابئي أبوك إنه قال صلى هللا عليه وعلى آله وصح

 قال: فقالت: إين لست ممن ينكر.» تـَرَكَنا صدقةٌ 
 قال ابن التني: سبب عدم مرياث األنبياء لئال يُظنَّ هبم أ�م مجعوا املال لورثتهم، كما حرمهم هللا

قيل: جلَّ وعزَّ الصدقة اجلارية على يديهم من الدنيا؛ لئال ينسب إليهم ما تربؤوا به من الدنيا، و 
 لئال خيشى على وارثهم أن يتمىن هلم املوت، فيقع يف حمذور عظيم.

ة فهي ، وأما صدقته ابملدين»ِإنَّ الصََّدَقَة َال حتَِلُّ ِآلِل ُحمَمَّدٍ «قال ابن بطال: هو يف معىن قوله: 



 أموال بين النضري، وكانت قريبة من املدينة.
 ا مل يوجف عليه املسلمون خبيل وال ركاب.قال أبو الفرج: وهي مما أفاء هللا على رسوله مم

 قال عياض: الصدقات اليت صارت إليه صلى هللا عليه وسلم:
 أحدها: وصية خمرييق يوم أحد، وكانت سبع حوائط يف بين النضري.

عطاه األنصار من أرضهم، وهو مما ال يبلغه املاء، وكان هذا ملًكا له صلى هللا عليه الثاين: ما أ
 وسلم.

 قه من الفيء من أموال بين النضري، كانت له خاصة حني أجالهم.ومنها ح
 وكذا نصف أرض فدك، صاحل أهلها بعد فتح خيرب على نصف أرضها فكانت خالصة له.

 لصلح حني صاحل اليهود.وكذا ثلث أرض وادي القرى، أخذه يف ا
 وكذا حصنان من حصون خيرب: الوطيح والسالمل أخذمها صلحا.

 /أ]134س خيرب وما افتتح فيها [ومنها: سهمه من مخ
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 عنوة.

فكانت هذه كلها ملًكا لسيد� رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم خاصة، ال حق ألحد فيها، 
 صرف الباقي يف مصاحل املسلمني.فكان �خذ منها نفقته ونفقة أهله وي

 ».ُمْؤنَِة َعامِلي فـَُهَو َصَدَقةٌ َما تـَرَكُت بَعَد نـََفَقِة ِنَساِئي وَ «قال صلى هللا عليه وسلم: 
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وكان ابن عيينة يقول: أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم يف معىن املعتدات؛ أل�نَّ ال جيوز هلنَّ 
ا، وأراد مبؤونة العامل من يلي لنفقة وُتركت حجرهن هلن يسكنَّهالنكاح أبًدا، فجرت عليهن ا

 بعده.
وقال أبو داود: وأما اختصام علي والعباس فيما جعل إليهما من صدقته ابملدينة، وهي أموال بين 
النضري، فكانت يف القسمة، وسأال عمر أن يقسمها نصفني بينهما، يستبد كل واحد بواليته، فلم 

متها ليتملكاها، وإمنا طلبا القسمة؛ ألنه  لقسمة على الصدقة، ومل يطلبا قسير عمر أن يوقع ا
 كان يشق على كل واحد منهما أال يعمل عمًال يف ذلك املال َحىتَّ يستأذن صاحبه.

وعنده أيًضا: كانت للنيب صلى هللا عليه وسلم ثالث صفا�: بنو النضري، وخيرب، وفدك، فأما بنو 
ناء السبيل، وأما خيرب فجزأها رسول ائبه، وأما فدك فكانت حبًسا ألبالنضري فكانت حبًسا لنو 

هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة أجزاء: جزأين للمسلمني، وجزًءا نفقة ألهله، وما فضل عن نفقه 



 أهله جعله بني فقراء املهاجرين.
 مس؟قال ابن بطال: فإن قيل: فما معىن حديث عائشة يف هذا الباب، وليس فيه ذكر اخل

أن فاطمة إمنا جاءت تطلب مرياثها من فدك وخيرب وغريمها، مما مل قيل: هو موافق للباب؛ وذلك 
 يوجف عليه خبيل وال ركاب فلم جير فيها مخس، فاستغىن البخاري لشهرته عن إيراده مكشوفًا.

عقوب: عال وقوله: (ِحَني َمَتع النـََّهاُر) بتاء مثناة من فوق، قبلها ميم، مث عني مهملة. قال ي
 ي طال. وذلك قبل الزوال.واجتمع، وقال غريه: أ

) عاطفة، فعىن  وقوله: (َحىتَّ َأدُخل َعَلى ُعَمَر) قال ابن التني: من ضمَّ الم (َأدُخل) كانت (َحىتَّ
 /ب]134ابلكالم: [
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) تعين: كي، ومثاله قوله جلَّ وع : {َحىتَّ انطلقت فدخلت على. ومن فتح الالم كانت (َحىتَّ زَّ

 ].214} [البقرة: يـَُقوَل الرَُّسولُ 
بضم الراء وكسرها أيًضا، وهو ما ينسج من » ُمفِضًيا ِإَىل رَُماِله«وقوله: (رَِماُل َسرِير) ويف مسلم: 

 سعف النخل وحنوه ليضطجع عليه.
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املقدرة، ويف رواية: وقوله: (ِبَرْضخ) بسكون الضاد واخلاء املعجمتني، وهي العطية القليلة غري 
أ�م جاؤوا مسرعني للضُّر ، وهو بفتح الدال املهملة وهو املشي بسرعة، ك»َدّف أهل بيات«

 الذي نزل هبم.
و (يـَْرفا): بفتح الياء أخت الواو وإسكان الراء، وابلفاء غري مهموزة مقصورة، ومنهم من مهزه، 

 أبلف والم.» الريفأ»: «سنن البيهقي«ويف 
: َلَك ِيف ُعثَماَن) أي: هل لك إذن يف عثمان. وقول العباس: (َهَذا الَكاِذُب) يعين وقوله: (َهل

 الكاذب إن مل ينصف حبقيقة اجلواب.
وزعم املازري أن هذه اللفظة تنزه القائل واملقول فيه عنها، وننسبها إىل أن بعض الرواة وهم 

كن احلمل فيها على الرواة فأجود ما حتمل فيها، وقد أزاهلا بعض الناس من كتابه تورًُّعا، وإن مل مي
مبنزلة والده، ولعله أراد ردع علي عما يعتقد أنه خمطئ  عليه أن العباس قاهلا إدالًال عليه؛ ألنه

فيه، وأن هذه األوصاف يتصف هبا لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وإن كان علي ال يراها 
شارب النبيذ �قص الدين، واحلنفي يعتقد أنه موجبة لذلك يف اعتقاده، وهذا كما يقول املالكي 

ال بد من هذا التأويل؛ ألنَّ هذه القضية جرت حبضرة ليس بناقص، وكل واحد حمق يف اعتقاده و 



عمر والصحابة، ومل ينكر أحد منهم هذا الكالم مع تشددهم يف إنكار املنكر، وما ذاك إال أ�م 
 فهموا بقرينة احلال أنه تكلم مبا ال يعتقده.

 وقول عمر: (تِْيدُِكم) أي: على رسلكم، وأمهلوا وال تعجلوا، وهي من التؤدة.
: (ُخصَّ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ِمن َهَذا الَفيِء ِبَشيٍء َمل يـُْعَطُه َغريُه) قال القاضي: وقوله
 /أ]135فيه [

 %266ص  4%ج 
 احتماالن:

 األول: حتليل الغنيمة له وألمته.
 ابلفيء، إما كله أو بعضه، وهل يف الفيء مخس أم ال؟ الثاين: ختصيصه

 قبل الشافعي قال ابخلمس يف الفيء. قال ابن املنذر: ال يُعلم أحدٌ 
 قال ابن بطال: خصَّه بنصيبه من اخلمس، وهو معىن ِذكِر هذا احلديث يف ابب فرض اخلمس.
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انت يف أ�م الشيخني، مث كانت بعده بيد قال القرطيب: ملا َوِيلَ علي مل يغري هذه الصدقة عما ك
يد زيد بن حسن، مث بيد حسن، مث حسني، مث علي بن حسني، مث بيد احلسني بن احلسن، مث ب

 ».صحيحه«عبد هللا بن حسن، مث وليها بنو العباس على ما ذكره الربقاين يف 
و كان ما يقوله الشيعة حقًّا ومل يُرو عن أحد من هؤالء أنه متلَّكها، وال ورثها، وال ُورِثت عنه، فل

بصحة ما ذكره أبو  ألخذها عليٌّ أو أحد من أهل بيته ملا ولُّوها، وكذا يف اعرتاف علي وعمه
 ».إ� ال نُورث«بكر: 

وال حيل ملؤمن يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يعتقد أ�ما أذعنا تقية، وال بقيا على أنفسهما؛ 
ا فاحملل حمل مناظرة ومباحثة ليس فيه ما يفضي إىل شيء لشدهتما يف دينهما، ولعدل عمر، وأيضً 

 مما يقوله أهل الزيغ من الشيعة.
عن مالك أنَّ الفيء واخلُمس سواء، جيعالن يف بيت » كتاب اجلهاد«ناصف يف وذكر ابن امل

املال، ويعطي اإلمام أقارب سيد� رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم بقدر اجتهاده، وال يعطون من 
 وهم بنو هاشم.» َال حتَِلُّ الصََّدَقُة ِآلِل ُحمَمَّدٍ «زكاة لقوله صلى هللا عليه وسلم: ال

 خلمس والفيء: هو حالل لألغنياء، ويوقف منه يف بيت املال، خبالف الزكاة.وقال يف ا
رع وقال عبد امللك: املال الذي آسى هللا جلَّ وعزَّ فيه بني األغنياء والفقراء ماُل الفيء، وما ضا

الفيء من ذلك: أمخاس الغنائم، وجزية أهل العنوة وأهل الصلح، وخراج األرض، وما صوحل عليه 



ك يف اهلدنة، وما أخذ من جتار أهل احلرب إذا خرجوا لتجاراهتم إىل دار اإلسالم، وما أهل الشر 
 /ب]135أخذ من أهل ذمتنا إذا اجتروا من بلد إىل بلد، [
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لركاز، حيث ما وجد يبدأ عندهم يف تفريق ذلك ابلفقراء واملساكني واليتامى وابن ومخس ا
املسلمني وقاضيهم، السبيل، مث يساوي بني الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهم، ومنه يرزق وايل 

ويعطى غازيهم، ويسد ثغورهم، ويبىن مساجدهم وقناطرهم، ويفك أسريهم، وما كان من كافة 
توضع فيها الصدقات، فهذا أعم يف املصرف من الصدقات؛ ألنه جيري يف املصاحل اليت ال 

 األغنياء والفقراء، وفيما يكون فيه مصرف الصدقة وما ال يكون.
 ، ومن ذهب مذهبهم: أن اخلمس والفيء مصرفهما واحد.هذا قول مالك وأصحابه

إسحاق، والنسائي، وذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحاهبما، واألوزاعي، وأبو ثور، وداود، و 
وعامة أصحاب احلديث والفقه إىل التفريق بني مصرف الفيء واخلمس، فقالوا: اخلمس موضوع 

ملَُسمَّني يف آية اخلمس من سورة األنفال، ال يتعدى به فيما عيَّنه هللا جلَّ وعزَّ فيه من األصناف ا
 عليه وسلم خالف. إىل غريهم، وهلم مع ذلك يف توجيه قسمه عليهم بعد وفاته صلى هللا

 وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر يف مصرفه إىل اإلمام حبسب املصلحة واالجتهاد.
 وذكر البخاري هنا:

 ينِ اَبَب َأَداِء اخلُمِس ِمَن الدَّ 
 فذكر حديث وفد عبد القيس املذكور أول اجلامع يف ابب أداء اخلمس من اإلميان.

مجتني: أ�َّ إن قدر�: اإلميان قول وعمل، دخل أداء اخلمس قال ابن املنري: وفائدة اجلمع بني الرت 
 من اإلميان، وإن قلنا: إنه التصديق دخل أداؤه يف الدين.

خارج عن اإلميان داخل يف الدين؛ ألنه ذكر أربع خصال: قال: وهو عندي يف لفظ هذا احلديث 
 هذه الفروع.أوهلا الصالة، وآخرها أداء اخلمس، فدل أنه مل يـَْعِن ابألربع إال 

وأما اإلميان الذي أبدل منه الشهادة: فخارج عن العدد، ولو جعل اإلميان بدًال من األربع الختل 
ج اإلميان من األربع، وجعل الشهادة بدًال الكالم أيًضا. والذي خيلص من ذلك كله إخرا 

 /أ]136[
نف بيان األربع، فإنه منه، فكأنه قال: آمركم أبربع أصلها اإلميان الذي هو الشهادة. مث استأ

 قال: واألربع إقام الصالة، إىل آخره.
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 قال: وذكر يف:
 اَبِب نـََفَقِة ِنَساِء النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم

 حديث عائشة:
َ َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم َوَما ِيف بـَْيِيت « - 3097  َشْطُر  ِمْن َشْيٍء �َُْكُلُه ُذو َكِبٍد، ِإالَّ تـُُويفِّ

، َفِكْلُتُه فـََفِينَ   ]3097[خ ». َشِعٍري ِيف َرفٍّ ِيل، فََأَكْلُت ِمْنُه َحىتَّ طَاَل َعَليَّ
وجه مطابقته للرتمجة أل�ا مل تذكر أ�ا أخذته يف نصيبها، إذ لو مل تكن هلا النفقة مستحقة لكان 

 .املال، أو مقسوًما بني الورثة، وهي إحداهن الشعري املوجود لبيت
 قال: وذكر بعده حديث عمرو بن احلارث:

 ]3098[خ ». َما تـََرَك ِإالَّ ِسَالَحه َوبـَْغَلَتُه َوَأْرًضا تركَها َصَدَقةً « - 3098
 أراد األرض اليت ينفق منها على نسائه بعد وفاته فطابق بذلك الرتمجة.

ق  .قال الرتمذي: والشطر الشِّ
 وقال عياض: نصف وسق.

 : جزء من شعري.وقال ابن اجلوزي: أي
 قال: ويشبه أن يكون نصف شيء كالصاع وحنوه.

 وفيه: أنَّ الربكة أكثر ما تكون يف اجملهوالت واملبهمات.
، قيل: »ِكيُلوا] َطَعاَمُكْم يـَُباَرْك َلُكْم فيه]: «[2128وأما حديث املقدام بن معدي كرب [خ:

ه، وقيل: عند إخراج النفقةاملراد بكيله  به بشرط أن يبقى الباقي جمهوًال، ويكيل ما  أول متليكه إ�َّ
 خيرجه، لئال خيرج أكثر من احلاجة أو أقل.

قال ابن بطال: كانت تظن كلَّ يوم أنه سيفىن لقلٍة كانت تتوَّمهها فيه، فلذلك طال عليها، فلما  
 ر.كالته علمت مدة بقائه ففين عند متام ذلك األم

ري: حدثنا حيىي، عن سفيان، حدثين أبو إسحاق مسعت قال اجلياين: وقع عند القابسي قال البخا
وهو وهم، ». َما تـََرَك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِإالَّ ِسَالَحه«عمرو بن احلارث قال: 

 والصواب: حدثنا مسدد، حدثنا حيىي.
 ما جاء يف ثبوت أزواج النيب صلى هللا عليه قال ابن املنري: وأما دخول ترمجة البخاري وهي ابب

وسلم فمن اْلِفْقه؛ َألن سكناهن ِيف بُيوت النَِّيب صلى هللا عليه وسلم من اخلصائص َكَما استحققن 
 /ب]136[
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النفقة حلبسهن أبًدا. وساق البخاري األحاديث اليت تنسب إليهن البيوت فيها تنبيًها على أنَّ 
 ِقْنيَ.هذه النسبة حتقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بَ 

 وقال اإلمساعيلي: وقول ابن عمر:
[خ ». ةَ قَاَم َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َخِطيًبا، فََأَشاَر َحنَو َمسَكِن َعاِئشَ « - 3104
3104[ 

ال يكون داللة على امللك الذي أراده البخاري؛ ألن املستعري واملستأجر واملالك يستوون يف 
 املسكن.

» َما تـَرَكنا َصَدقَة«ائل: إن كان مل يُورث صلى هللا عليه وسلم لقوله: وقال ابن بطال: إن قال ق
 ًذا فكيف مل خيرجن عنها؟فكيف سكن أزواجه بعد وفاته يف مساكنهن إن كنَّ مل يرثنه، إ

فيجاب أبن طائفة من العلماء قالت: إن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا جعل لكل امرأة منهن  
ته يف حياته، فملكت ذلك يف حياته، فتويف يوم تويف وذلك هلا، ولو  كانت ساكنة يف مسكن سكن

كان ذلك الثمن أيًضا   كان صار هلن ذلك من وجه املرياث عنه مل يكن هلن منه إال الثمن، مث
 مشاًعا يف مجيع املساكن.

ويف ترك منازعة العباس وفاطمة إ�هن يف ذلك، وترك منازعة بعضهن بعًضا فيه دليل واضح على 
 ن األمر كذلك.أ

وقال آخرون: إمنا ُترِْكَن يف املساكن اليت سكن فيها سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألنَّ 
الذي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استثناه هلن مما كان بيده أ�م ذلك كان من مؤنتهن 

 ».ِنَساِئي َوُمؤنَِة َعاِملي فـَُهَو َصَدَقةٌ َما تـَرَكُت بَعَد نـََفَقِة «حياته، كما استثىن نفقاهتن حني قال: 
ورث عنهن قالوا: ويدل على ذلك أن مساكنهن مل يرثها عنهن وارثُِهنَّ، فلو كان ملًكا هلن كان ي

بغري شك، وإمنا كان هلن سكناه حياتـَُهنَّ، فلما مضني بسبيلهن جعل ذلك ز�دة يف املسجد 
الذي كان هلن من النفقات يف تركة سيد� رسول هللا  الذي يعم املسلمَني نفُعه كما فعل ذلك يف

 صلى هللا عليه وسلم، صرفه فيما يعم نفعه.
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 اَبُب َما ذُِكَر ِمْن ِدرِْع النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، َوَعَصاُه، َوَسْيِفِه َوَقَدِحِه، َوَخاَمتِهِ 
 /أ]137ِممَّا َملْ [َذِلَك  َوَما اْستَـْعَمَل اخلَُلَفاُء بـَْعَدُه ِمنْ 
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ُرُهْم بـَْعَد َوفَاتِِه.  يُْذَكْر ِقْسَمُتُه، َوِمْن َشعرِِه، َونـَْعِلِه، َوآنَِيِتِه ِممَّا يـَتَـبَـرَُّك به َأْصَحابُُه َوَغيـْ

ثـََنا َعْبَداُن، حدثنا أَبُو َمحَْزَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن أََنٍس:  - 3109  صلى هللا عليه النَِّيبِّ  َأنَّ َقَدحَ «حدَّ
 ]3109[خ ». وسلم اْنَكَسرَ 

قال أبو علي: كذا روي يف هذا اإلسناد عن أيب زيد املروزي، وعند ابن السكن وأيب أمحد 
 وغريمها: عاصم، عن ابن سريين، عن أنس. وهو الصواب.

 عاصم، عن وكذلك ذكره الدارمي بسنده ملا رواه عن البخاري، مث قال: ال يعلم أحد رواه عن
 ابن سريين، عن النيب إال أاب محزة.

 قال الدارقطين: خالفه شريك فرواه عن عاصم، عن أنس، والصحيح قول أيب محزة.
قال اجليَّاين: والذي عندي يف هذا أن بعض احلديث يرويه عاصم عن أنس، ويروى بعضه عن ابن 

خاري، ويف آخره قال: ر عند البسريين عن أنس، وهذا بنيِّ يف حديث أيب عوانة عن عاصم املذكو 
وقال عاصم: قال ابن سريين: إنه كانت فيه حلقة من فضة. فقال له أبو طلحة: ال تغرينَّ شيًئا 

 صنعه النيب فرتكه.
قال: كذا رواه أبو عوانة وجوَّده؛ ذكر أوله عن عاصم، عن أنس، وآخره عن عاصم، عن حممد، 

 عن أنس.
َورََهَن «حبديث عائشة املذكور قبُل يف كتاب الرهن: استغناًء مل يذكر البخاري هنا حديث الدرع 

وكان له أدراع، منها السغدية، بسني مهملة وغني معجمة نسبة إىل سغد » ِدرَعُه ِعنَد يـَُهوِدي
 مسرقند، وقيل بعني مهملة وسني مفتوحة فيما أحسب، وكانت لعكرب القينقاعي.

ى هللا عليه وسلم اليت لبسها حني ع داود صلوهي در »: شرف املصطفى«قال النيسابوري يف 
 قتل جالوت.

وكانت للنيب صلى هللا عليه وسلم أيًضا درع يقال هلا: فضة كانت عليه يوم أحد، ودرع ذات 
 الفضول.
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هي اليت رهنها عند اليهودي، ودرع تسمى »: اجلوهرة«قال أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر يف 
 حلواشي.ء، ودرع تسمى احلريق، ودرع تسمى ذات اذات الوشاح، ودرع تسمى البرتا

وأما عصاه: فكان له ِحمجن قدر ذراع أو أكثر، وهي معقدة الرأس كالصوجلان يستلم به الركن، 
 /ب]137وميشي وهو [



 يف يده، وخمصرة تسمى العرجون يتكئ عليها, وله أيًضا عسيب من جريد النخل.
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبدِ  - 3106 ، َحدََّثِين َأِيب، َعْن مثَُ  َحدَّ َأنَّ َأاَب َبْكٍر َلمَّا اْسُتْخِلَف «اَمَة، َعْن أََنٍس: اهللَّ

اخلَامتَِ بـََعَثُه ِإَىل الَبْحَرْيِن وََكَتَب َلُه َهَذا الِكَتاَب َوَخَتَمُه ِخبَامتَِ النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم، وََكاَن نـَْقُش 
 ]3106انتهى. [خ ».  َسْطرٌ ٌد َسْطٌر، َوَرُسوُل َسْطٌر، َواهللَِّ َثالَثََة َأْسُطٍر ُحمَمَّ 

زعم أبو مسعود ومن بعده أن البخاري أخرج هذا احلديث يف اللباس، وأغفلوا ذكره لديه هنا، 
 وملا خرجه يف اللباس قال يف آخره:

َكاَن : «، َعْن ُمثَاَمَة، َعْن أََنٍس، قَالَ ] َوزَاَدِين َأْمحَُد قال: َحدَّثـََنا األَْنَصاِريُّ، َحدََّثِين َأِيب 5879[
َلمَّا  َخاَمتُ النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم ِيف َيِدِه، َوِيف َيِد َأِيب َبْكٍر بـَْعَدُه، َوِيف َيِد ُعَمَر بـَْعَد َأِيب َبْكٍر، فَـ 

ْفَنا َثالَثََة َبُث ِبِه َفَسَقَط، قَاَل: فَاْختَـلَ َكاَن ُعْثَماُن، َجَلَس َعَلى بِْئِر َأرِيَس، فََأْخَرَج اخلَاَمتَ َفَجَعَل يـَعْ 
َر فـََلْم جيَِْدهُ  ٍم ننَـَزَح الِبئـْ  ».َأ�َّ

أمحد هذا قيل: هو ابن حنبل، وِذْكر اخلامت �يت إن شاء هللا تعاىل مبا فيه يف كتاب اللباس، وكذا 
 .بقية ما ترجم له يف اللباس، وخطبة عليٍّ بنت أيب جهل تذكر يف الفضائل
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قال ابن بطال: واتفاق األمة بعده صلى هللا عليه وسلم من أنه مل ميلك أحد درعه، وال عصاه، 
أنه عام يف صغري » َال نُوَرثُ : «وال سيفه، وال قدحه، وال خامته، وال نعله يدل أ�م فهموا من قوله

 األشياء وكبريها، وهذا رد على الشيعة.
قال أليب جعفر: أرأيت عليًّا حني ويل كيف صنع يف سهم ذي  وقد روى الطربي أن أاب إسحاق

 القرىب؟ قال: سلك وهللا هبا طريق أيب بكر وعمر.
كون سنة للخلفاء يف اخلتم قال املهلب: أما ذكر البخاري هذه اآلاثر كلها يف هذا الباب لي

 والسيف والدرع وشبهها.
 َرُسوِل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم، َواملََساِكنيِ  اَبُب الدَّلِيِل َعَلى َأنَّ اخلُُمَس لِنَـَواِئبِ 

 عنها َوَشَكْت َوِإيثَاِر النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم َأْهَل الصُّفَِّة َواَألرَاِمَل، ِحَني َسأَلَْتُه فَاِطَمُة رضي هللا
، فـَوََكَلَها ِإَىل  . [ِإلَْيِه الطَّْحَن َوالرََّحى: َأْن ُخيِْدَمَها ِمَن السَّيبِْ  /أ]138 هللا جلَّ وعزَّ
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ثـََنا  - 3113 َلى، حدَّ ْعُت اْبَن َأِيب لَيـْ ثـََنا ُشْعَبُة، َأْخبَـَرِين احلََكُم، مسَِ ثـََنا َبَدُل ْبُن املَُحربَِّ، حدَّ َحدَّ
َرُسوَل اهللَِّ صلى هللا عليه  اْشَتَكْت َما تـَْلَقى ِمَن الرََّحى ِممَّا َتْطَحُن، فـَبَـَلَغَها َأنَّ  َعِليٌّ، َأنَّ فَاِطَمةَ 

، فَأَتـَْتُه َتْسأَلُُه َخاِدًما، فـََلْم تـَُواِفْقُه، َفذََكَرْت ِلَعاِئَشَة، َفَجاَء النَِّيبُّ صلى هللا عليه  وسلم ُأِيتَ ِبَسيبٍْ
َنا لِ  وسلم، َفذََكَرْت َذِلكَ  ». َمَكانكَما«نَـُقوَم، فـََقاَل: َعاِئَشُة لَُه، فََأاَتَ�، َوَقْد أخذ� َمَضاِجَعَنا، َفَذَهبـْ

َأَال َأُدلُُّكَما َعَلى َخْريٍ ِممَّا َسأَْلُتَماين، ِإَذا «فقعد بيننا َحىتَّ َوَجْدُت بـَْرَد َقَدَمْيِه َعَلى َصْدِري، فـََقاَل: 
َا اهللََّ َأرْبـًَعا َوَثالَِثَني، َواْمحََدا َثَالاًث َوثَ َأَخْذُمتَا َمَضاِجَعكُ  الَِثَني، َوَسبَِّحا َثَالاًث َوَثالَِثَني، فَِإنَّ َذِلَك َما َفَكربِّ

ٌر َلُكَما ِممَّا َسأَْلُتَما  ]3113[خ ». َخيـْ
 ».فـََوَجدُت ِعنَدُه ُخدَّاًما فَاسَتحَييتُ «ويف رواية: 

عُتُه ِمن َرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وسلم، ِقيَل َلهُ َما تَـ «ويف رواية: قال علي:  : َوَال لَيَلَة رَكُته ُمنُذ مسَِ
 ».ِصفِّني؟ قَاَل: َوَال لَيَلَة ِصفِّني

وعند أيب داود من حديث الفضل بن حسن الضمري: أن أم احلكم أو ضباعة بنت الزبري حدثته 
ليه وسلم سبًيا فذهبت أ� وأخيت فاطمة عن إحدامها أ�ا قالت: أصاب رسول هللا صلى هللا ع

ه أن �مر لنا بشيء من السيب، فقال رسول هللا صلى هللا نشكو إليه ما حنن فيه، قالت: وسألنا
 وذكر التسبيح على إثر كل صالة، مل يذكر النوم.» َسبَـَقتُكماَ يـََتاَمى بَدرٍ «عليه وسلم: 

الت لسيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أليب احلسن: أنَّ أم سلمة هي اليت ق» العلل«ويف 
 حلديث.إن ابنيت فاطمة جاءتك تلتمسك، ا

ويف لفظ: وكانت ليلة ابردة، وقد دخلت هي وعلي يف اللحاف، فأرادا أن يلبسا الثياب، وكان 
 ذلك ليًال.
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حياًء من  -يعين: اللحاف  -ويف لفظ: جاء من عد رأسيهما، وأ�ا أدخلت رأسها يف اللفاع 
 أبيها، قال علي: حىت وجدت برد قدمه على صدري فسخنها.

حاجتك أمس إىل آل حممد، فسكت مرتني، فقلت: أ� وهللا أحدثك � رسول  كان  ويف لفظ: ما
 هللا: بلغنا أنه أاتك رقيق أو خدم. فقلت هلا: سليه خادًما،
لََقد ُأوِيتَ ِمزَمارًا ِمن َمَزاِمِري آِل «ويف هذا إشعار أبن آل حممد يريد به حممًدا نفسه، كقوله: 

 يه وسلم. عل، واملراد: داود صلى هللا»َداُودَ 
وعند إمساعيل بن إسحاق من حديث ابن عيينة ومحاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن 

 /ب]138أبيه، عن علي، أن النيب صلى هللا عليه وسلم [
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َوَلِكن م، َال ُأخِدُمُكَما َوَأدَُع َأهَل الُصفَّة َيطُوون ُجوًعا، َال َأِجُد َما أُنِفُق َعَليهِ «قال لعلي وفاطمة: 
 انتهى.» أَبِيُعُه فَأُنِفُقه َعَليِهم

هذا يُعلمك أنَّ البخاري يبوب للشيء وال يكون على شرطه، فيؤخذ من أطراف ذلك احلديث 
إشحاذ ذهن الناظر، ودؤوبه يف العلم وال يركن  -وهللا أعلم  -معىن ما بوَّب له، أو يريد بذلك 

 إىل الراحة.
عض جسد ابنته صلى هللا عليه وسلم، وجواز مباشرة ذوي رة بقال ابن بطال: يف هذا مباش

 احملارم، وهو خالف قول مالك، وقوُل من جوَّزه أوىل ملوافقة احلديث.
قال املهلب: فيه أن اإلنسان حيمل على أهله ما حيمل على نفسه من التقلل يف الدنيا، وُيَسلِّيهم 

 عنها مبا أعدَّ هللا للصابرين يف اآلخرة.
أقلَّ األعمال الصاحلة خري مكافأة من األجر من عظيم أمور الدنيا؛ ألن التسبيح قول،  أنَّ وفيه: 

وهو خري أجًرا يف اآلخرة من خادم يف الدنيا، وعنائها ابخلدمة والسعاية عن مالكها، فكيف 
 ابلصالة واحلج وسائر األعمال اليت يستعمل فيها أعضاء البدن كلها!

 ِمن َخاِدم) يريد: من التصريح بسؤال خادم.ا وقال القرطيب: قوله: (َخريً 
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وقال أبو جعفر: ذهب قوم إىل أن لذوي قرابة سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهم من 
: {فََأنَّ هلِلَِّ ُمخَُسُه َوِللرَّ  ] وهم 41ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب} [األنفال: اخلمس مفروض؛ لقوله جلَّ وعزَّ

وبنو املطلب كافة، إلعطاء النيب صلى هللا عليه وسلم إ�هم دون سائر قرابته، وهذا بنو هاشم 
 قول الشافعي، وأيب ثور.

 وذهب قوم إىل أ�م ال سهم هلم من اخلُمس معلوم، وال حظَّ هلم، خالف حظ غريهم.
ل فقرهم وعزَّ هلم ما جعل من ذلك يف اآلية الكرمية املذكورة حلاقالوا: وإمنا جعل هللا جلَّ 

 وحاجتهم، فإذا استغنوا خرجوا من ذلك.
قالوا: ولو كان لقرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه حظ لكانت فاطمة بينهم وأوَّهلم، وبه 

 ر األمر إليه.فعل أبو بكر وعمر، ومل ينكر عليهما أحد من الصحابة، وكذا فعل علي ملا صا
م يفعل فيه مبا يشاء، وأن طلبة العلم مقدمون يف قال املهلب: يف احلديث بيان أن ذلك لإلما

مخس املغامن على سائر من ذكر هللا جلَّ وعزَّ له فيه امسًا؛ ألنَّ أصحاب الصُّفَّة كانوا قد جترَّدوا 
 /أ]139لسماع [
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.العلم وضبط السنن على شبع بطو�م،   فكأ�م آجروا أنفسهم من هللا جلَّ وعزَّ

 يف:وذكر البخاري 
 ]41اَبِب َقوِل ِهللا تـََعاَىل {فََأنَّ هلِلَِّ ُمخَُسُه} [األنفال: 

َا ُجِعْلُت قَاِمسًا َأْقِسُم «حديث جابر يرفعه:  - 3114 َيِيت، فَِإّينِ ِإمنَّ ي، َوالَ َتَكنـَّْوا ِبُكنـْ َمسُّوا اِبمسِْ
َنُكمْ  َنكُ «َوقَاَل ُحَصْنيٌ: ، »بـَيـْ  ]3114[خ ». مْ بُِعْثُت قَاِمسًا َأْقِسُم بـَيـْ

 يف كتاب األدب.» صحيحه«قول حصني هذا التعليق ذكره مسلم يف 
 مث قال البخاري:

ْعُت َساِلًما  َد َأْن ، َعْن َجاِبٍر، َأرَا-يعين ابن أيب اجلعد  -وقَاَل َعْمٌرو: َأْخبَـَرَ� ُشْعَبُة، َعْن قـََتاَدَة: مسَِ
َيُه الَقاِسَم فـََقاَل النَِّيبُّ صلى  َيِيت «هللا عليه وسلم: ُيَسمِّ  ».َمسُّوا اِبمسِْي َوَال َتْكتَـُنوا ِبُكنـْ
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قول عمرو هذا: رواه أبو نعيم األصبهاين، عن أيب العباس، قال: حدثنا يوسف القاضي، حدثنا 
 عمرو بن مرزوق، أخرب� شعبة، عن قتادة، احلديث.

 ذكره.وحديث معاوية تقدم 
َا َأَ� َخاِزٌن) رواه أبو داود عن سلمة بن شبيب، عن عبد وقول البخاري: قال رسول هللا : (ِإمنَّ

 ».ِإْن َأَ� ِإالَّ َخاِزٌن َأَضُع َحْيُث ُأِمْرتُ «الرزاق، عن َمْعمر، عن مهام، عن أيب هريرة بلفظ: 
خولة األنصارية، مسعت  عن -وامسه معمر  -وذكر البخاري حديث أيب األسود، عن أيب عباس 

، َوَهلُم النَّاُر َيوَم « عليه وسلم يقول: النيب صلى هللا ِإنَّ رَِجاًال َخيُوُضوَن ِيف َماِل ِهللا ِبَغِري َحقٍّ
 ».الِقَياَمةِ 

 -َسُنوطًا ذكره اجلياين  -وملا خرجه الرتمذي من حديث سعيد بن أيب سعيد، عن أيب الوليد يعين 
ْعُت َخوْ  ْعْت َرُسوَل ِهللا صلى هللا َلَة بِْنَت قـَْيٍس، وََكاَنْت حتَْ قَاَل: مسَِ َت َمحَْزَة ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب: مسَِ

ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َمْن َأَصابَُه ِحبَقِِّه بُوِرَك َلُه ِفيِه، َوُربَّ ُمَتَخوٍِّض «عليه وسلم يـَُقوُل: 
 ».لَُه يـَْوَم الِقَياَمِة ِإالَّ النَّارُ  ْن َماِل ِهللا َوَرُسوِلِه لَْيسَ ِفيَما َشاَءْت نـَْفُسُه مِ 

وعند اإلمساعيلي، وأيب نعيم، والطرباين، وابن عبد الرب، واحلميدي من حديث أيب األسود، عن 
ابن عباس، عن خولة بنت اثمٍر األنصارية، وعند اجلياين: خولة بنت قيس بن فهد األنصارية 

 ويقال هلا: بنت اثمر.د، وهي امرأة محزة بن عبد املطلب، تكىن أم حمم
 ويقال: إن اثمًرا لقب قيس بن فهد.



وقال ابن املديين: خولة بنت قيس هي بنت اثمر، وقال أبو نعيم ُتْكىن أمَّ حممد، وقيل: أم حبيبة، 
فسهم. وصحَّف ابن منده حبيبة بصبية، وأم صبية غري هذه؛ تيك جهينية، وهذه أنصارية من أن

 أيًضا: أم ُصبية.وكنَّاها أبو نصر الكالابذي 
 /ب]139أن البخاري خرج عن النعمان، عن خولة، [» اإللزامات«وملا ذكر الدارقطين يف 
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احلديث. قال: ال نعرف خولة بنت اثمر إال يف هذا » ِإنَّ رَِجاًال يـََتَخوَُّضونَ «بنت اثمر يرفعه: 
َسُنوطا، عن خولة بنت قيس بن يشبه لفظ احلديث، ومل يرو عنها غري النعمان، وهذا اللفظ 

 فهد، امرأة محزة.
 قال اجلياين: وكانت بنت قيس بعد محزة عند النعمان بن العجالن.

 وقال شيخنا أبو حممد الدمياطي: األشبه بنت اثمر.
ومجع أبو العباس الطرقي حديث البخاري والرتمذي يف ترمجة خولة بنت قيس، وفرَّقهما غريه من 

 طراف.أصحاب األ
ه: (ُوِلَد ِلَرُجٍل ِمنَّا ُغَالٌم) قال القرطيب: صدر هذا القول من سيد� رسول هللا صلى هللا عليه قول

وسلم فيما رواه أيًضا أنس حني �دى رجل: � أاب القاسم فالتفت صلى هللا عليه وسلم، فقال 
 الرجل: مل أعنك. فقال صلى هللا عليه وسلم ... احلديث.

يب القاسم تؤدي إىل عدم التوقري واالحرتام �ى عنها، يؤيد هذا املعىن الكنية أب قال: فلما كانت
ما نقل عن اليهود أ�ا كانت تناديه هبذه الكنية فإذا التفت قالوا: مل نعنك، فحسم الذريعة 

 ابلنهي.
 قال: فإن قيل: على هذا أن مينع التسمية مبحمد، وقد فرق بينهما، فأجازه يف االسم، ومنعه يف

 الكنية؟
فاجلواب أنه مل يكن أحد من الصحابة جيرتئ أن يناديه ابمسه، أو االسم ال يُوقَّر ابلنداء به، 

خبالف الكنية، فإن يف النداء هبا احرتاًما وتوقريًا، وإمنا كان يناديه ابمسه أجالف العرب، ممن مل 
ذهب إىل ذلك  ياته، وقديؤمن، أو مل يرسخ اإلميان يف قلبه، ويكون النهي عن ذلك خمصوًصا حب

 بعض أهل العلم.
وعلى حديث جابر يقتضي أنَّ النهي عن ذلك إمنا كان ألن ذلك االسم ال يصدق على غريه، 

َا ُجِعلُت قَاِمسًا َأقِسُم بَيَنُكم«وهو قوله:  أي: الذي سنَّ قسم األموال يف املواريث والغنائم » ِإمنَّ



، وليس ذلك  له، فال يطلق هذا االسم ابحلقيقة إال عليه، ألحد إال وغريمها عن هللا جلَّ وعزَّ
وعلى هذا فال جيوز التكين أبيب القاسم، ال يف حياته صلى هللا عليه وسلم، وال بعد موته، وإىل 

 هذا ذهب بعض السلف.
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 كأنه يريد حممد بن سريين.
حيل التكين أبيب القاسم  : ال-قال النووي: وهو مذهب الشافعي  -ذكر ابن التني وأهل الظاهر 

 مًدا؛ لظاهر هذا احلديث.ألحد أصًال سواء أكان امسه أمحًدا أو حم
 /أ]140قال القرطيب: وزادت [
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طائفة أخرى من السلف فرأوا منع التسمية ابلقاسم لئال يكىن أبوه أبيب القاسم، وقد غري مروان 

ديث، فسمَّاه عبد امللك، وكان أوًَّال مسَّاه بن احلكم اسم ابنه عبد امللك حني بلغه هذا احل
 ض األنصار أيًضا.القاسم، وفعله بع

ا هو اجلمع بني امسه وكنيته، واستدلوا حبديث  وذهبت طائفة من السلف إىل أنَّ املمنوع إمنَّ
أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم �ى أن جيمع أحد بني امسه وكنيته «الرتمذي عن أيب هريرة: 

 وقال: حديث حسن صحيح.». مى حممًدا أاب القاسمويس
 يكىن أبيب القاسم من ليس امسه حممًدا. وعلى هذا فيجوز أن

وذهب اجلمهور من السلف واخللف وفقهاء األمصار إىل جواز كل ذلك، فله أن جيمع امسه 
وإما خمصوص به وكنيته، وله أن يسمي مبا شاء من األمساء والكىن، بناًء على أنَّ ما تقدَّم منسوخ، 

عند الرتمذي: � رسول هللا: إنه ولد يل غالم صلى هللا عليه وسلم، حمتجني حبديث علي املصحَِّح 
يه ابمسك وأكنيه بكنيتك؟ قال:   ».نعم«ُأمسِّ

ومبا رواه أبو داود عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها: جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا عليه 
يل أنك  هللا: إين ولدت غالًما ومسيته حممًدا، وكنيته أاب القاسم، فذُكروسلم فقالت: � رسول 

 ».َما الَِّذي َأَحلَّ اِمسي َوَحرََّم ُكنَيِيت «تكره ذلك؟ فقال: 
 ويتأيد النسخ أبنَّ مجاعة كبرية من السلف وغريهم مسُّوا أوالدهم ابمسه وكنوهم.
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وَسلََّم مجًعا وتفريًقا، وكأن هذا كان أمًرا معروفًا معموًال به يف املدينة وغريها،  بكنيته َصلَّى ُهللا عليهِ 
ألحاديث املنع، ويرتجح ابلعمل املذكور، وهو  فقد صارت أحاديث اإلابحة أوىل أل�ا �سخة

مذهب مالك، وذهب ابن حزم إىل أنه ليس منسوًخا، وإمنا كان النهي للتنزيه واإلذن ال للتحرمي، 
ذت طائفة فمنعوا التسمية مبحمد سواء كان له كنية أم ال متمسكني مبا روي ... عن سيد وش

ومبا كتب » ُتَسمُّوَن َأْوالدَُكْم ُحمَمًَّدا مثَُّ تـَْلَعُنونـَُهم» أنه قال:املخلوقني حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
، َوَأَمَر َمجَاَعًة َأالَّ ُيسَ «به عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إىل أهل الكوفة:  مُّوا َأَحًدا اِبْسِم َنِيبٍّ

َنائِِهم املَسمَّني ِمبَُحمَّدٍ  ، َحىتَّ ذََكَر َلُه َمجَاَعٌة َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبْلَمِديَنِة بِتَـْغِيِري َأْمسَاِء أَبـْ
 «. َأِذَن َهلُْم ِيف َذِلَك َأْو َمسَّاُهْم ِبِه فـَتَـرََكُهمْ 

قَاَل الُقْرُطِيبُّ: احلديث املذكور غري معروف عند أهل النقل، وعلى تسليمه فمقتضاه النهي عن 
 ية به. انتهى.لعن من امسه حممد ال عن التسم

َي به كأنه تَسبَّب للشتم؛ ألنه قلَّ من خيلو من شتم ولده، َفَسدُّ الباب يف  لقائل أن يقول: إذا مسُِّ
 ذلك أوىل.

ِيبُّ: وقد تقدمت النصوص الدالة على إابحة التسمية به، قد روي عن سيد� ُصْرطُ  5%ج 
لرتغيب يف التسمية مبحمد ... ليس فيها ما رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أحاديث تدل على ا

 يصح وال ما يصلح أن يكون ... إلابحة حكم وال جيوز االستدالل على
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 أحاديث النهي أكثرها ليس هلا علة.األحكام مبا ال يصح، و 
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قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وقيل سبب �ي عمر رضي هللا عنه أنه مسع رجًال يقول البن أخيه حممد بن زيد بن 
، بْل َوإنَّ َسيَدَ� رَ » اخلطاب: فعل هللا بك � حممد، فقال: ُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُيَسبُّ

 ».ُتْدَعى ُحمَمًَّدا َما بَِقيُت، َوَمسَّاُه َعْبَد الرَّْمحَن َوِهللا َال 
وأمجع العلماء على جواز التسمية أبمساء األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه إال ما ذكر�ه عن 

األنبياء، قال عياض: وكره بعض العلماء التسمي ] الصحابة أبمساء 10عمر، ومسى مجاعة من [
هللا عليهم وسالمه، وهو قول احلارث بن مسكني، قال: وكره مالك  أبمساء املالئكة صلوات

 التسمية جبربيل و�سني. انتهى.
مسعت اإلمام نور الدين علي بن يعقوب بن جربيل بن عبد احملسن البكري يقول: أ� ال أستحسن 

ه، وعن ميكائيل وإسرافيل وحنو ذلك من أمساء املالئكة، وبلغين أن مالًكا كرهالتسمية جبربيل و 



ُتْم أبَِْمسَاِء اْلَمَالِئَكِة؟!«عمر بن اخلطاب أنه قَاَل:   انتهى.». َما قـَنَـْعُتْم أبَِْمسَاِء َبِين آَدَم َحىتَّ َمسَّيـْ
وتقحم يف استحالله  وحديث خولة يدل: أن من أخذ شيًئا بغري قسم فقد ختوض أي: تصرف فيه

 بغري حق.
ا احلديث الرد على من جعل للنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وغرض البخاري هبذ

: {فََأنَّ هلِلِ ُمخَُسُه َوِللرَُّسوِل} [األنفال:  ] وهو 41مخس اخلمس ملًكا، استدالًال بقوله َجلَّ َوَعزَّ
 قول الشافعي.

نت اسحاق: وقد قيل يف الغنائم كلها هلل وللرسول كما قيل يف اخلمس، فكا قال إمساعيل بن
األنفال كلها هلل َجلَّ َوَعزَّ ولرسوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وقيل: بل أعلم هللا املسلمني أن األمر 

لعله ما أخذ فيها مردود إليه فقسمها َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فكان فيها كرجل من املسلمني، بل 
 من ذلك
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اْلُمَهلَُّب: إمنا ُخصَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بنسبة اخلمس إليه؛ ألنه ليس للغامنني فيه دعوى، قَاَل 
يف بيت املال لنوازل املسلمني أو جيعله فيما يراه، وقد  وإمنا هو إىل اجتهاد اإلمام، فإن رأى َوقـََفهُ 

، كما قسم جلعفر وغريه ممن مل يشهد يـَْقِسُم منه للغامنني كما أنه يعطي من املغامن لغري الغامنني
الوقعة، فاخلمس وغريه موكول إىل قسمه واجتهاده، وليس فيه ملك، وال يتملك من الدنيا إال 

يته بقاسم، وليست هذه التسمية مبوجبة إال يف اجتهاده لقوم دون قدر حاجته، وهذا معىن تسم
 قوم.

ن املراد فيها بذكر الرسول َصلَّى ُهللا عليِه قال ابن املنري: وجه مطابقة األحاديث لآلية حتقيق أ
َا} [األنفال:  ] 41وَسلََّم إمنا هو تـََولِّيه للقسم، ال أنه ميلكُّه ألنه حصر حاله يف القسمة بـ {َأمنَّ

 فخرج امللك.
 الباب الذي بعده تقدم حديثاه يف اجلهاد.

ثـََنا ِإْسَحاُق) قال اجلي  اين: مل أجد إسحاق هذا منسواًب ألحد.وقوله يف حديث جابر بن مسرة: (َحدَّ
هذا احلديث فقال: َحدَّثَنا أبو أمحد، َحدَّثَنا عبُد هللا بُن حممد بن » مستخرجه«ذكر أَبُو نـَُعْيٍم يف 

رُ  ْويَه، قال: َحدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم، َحدَّثَنا جرير به، وحديث جابر بن عبد هللا تقدم يف ِشيـْ
 الطهارة.



حديث أيب كريب، عن اْبن اْلُمَباَرِك، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َمهَّاِم ْبِن ُمنَـبٍِّه، َعْن َأِيب  وذكر يف - 3124
َرَة، قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ علي َغَزا َنِيبٌّ ِمَن اْألَنِْبَياِء َصَلواُت ِهللا َعَلْيِهم َوَسَالُمُه، «ِه وَسلََّم: ُهَريـْ

بَـْعِين رَُجٌل َمَلَك ُبْضَع اْمَرَأٍة، َوَلمَّا يـَْنبِ هِبَا، َوَال َأَحٌد بـََىن بـُُيواًت َوَملْ يـَْرَفْع ُسُقوفـََها، فـََقاَل ِلَقْوِمِه: َال يـَتْـ 
َتِظُر ِوَالَدَتهَ َوَال َأَحٌد اْشتَـَرى غَ   َفَدَ� ِمَن اْلَقْريَِة َصَالَة اْلَعْصِر،«وفيه: » َنًما َأْو َخِلَفاٍت، َوُهَو يـَنـْ
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َنا، َفُحِبَستْ  فـََقاَل: ِإنَّ ِفيُكْم «وفيه: » فـََقاَل ِللشَّْمِس: ِإنَِّك َمْأُمورٌَة َوَأَ� َمْأُموٌر، اللُهمَّ اْحِبْسَها َعَليـْ
بَ  ». : ِفيُكُم اْلُغُلولُ اِيْعِين ِمْن ُكلِّ قَِبيَلٍة رَُجٌل، فـََلزَِقْت َيُد رَُجَلْنيِ َأْو َثَالثٍَة بَِيِدِه، فـََقالَ ُغُلوًال فـَْليـُ

 ]3124احلديث [خ 
 -قال: رواه البخاري عن أيب كريب، عن عبد هللا بن املبارك «مستخرجه » وملا ذكره أَبُو نـَُعْيٍم يف

 هذا مل أره فيما رأيت من نسخ الصحيح فينظر. عن معمر. انتهى. -أو غريه 
 عليِه وَسلََّم، قال: ومل حتتبس وذكر ابن إسحاق أن هذا النيب هو يوشع بن النون َصلَّى هللاُ 

الشمس إال له ولنبينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صبيحة اإلسراء حني انتظروا العري اليت أخرب بقدومها 
 انتهى كالمه. عند شروق الشمس ذلك اليوم.

عن أمساء بنت «املشكل » ، وأبو جعفر يف كتابه«املستدرك » وفيه نظر ملا ذكره احلاكم يف
َمْيٍس، أن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم �م على فخذ علي بن أيب طالب بعد العصر، عُ 

إين مل أصل العصر،  فلم حيركه علي حىت غابت الشمس، فلما استيقظ قال علي: � رسول هللا،
» بِنَـْفِسِه َعَلى نَِبيَِّك فـَُردَّ َعَلْيِه َشْرقـََهااللُهمَّ ِإنَّ َعْبَدَك َعِليًّا اْحتَـَبَس «فقال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

قالت أمساء: فطلعت الشمس حىت وقعت على اجلبال وعلى األرض، مث قام علي فتوضأ وصلى 
 العصر، وذلك ابلصهباء.

الطحاوي: كان أمحد بن صاحل يقول: ال ينبغي ملن سبيله العلم أن يتخلف عن حفظ حديث قال 
عالمات النبوة، قال أبو جعفر: وهو حديث متصل، ويف موضع آخر:  أمساء؛ ألنه من أجلِّ 

ورواته ثقات، وال التفات إىل ما أعلَُّه به ابن اجلوزي، من حيث أنه مل يقع له اإلسناد الذي وقع 
وأعله ابن تيمية أبمر آخر وهو أن أمساء كانت مع زوجها ابحلبشة، وهو غري جيٍد؛ ألن  هلؤالء،

 على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم،جعفًرا قدم حينئذ 
 %4ص  5%ج 

)1/256( 



 

 وقسم له وألصحابه وهم خبيرب، فال ِعلََّة إًذا على هذا. وهللا أعلم.
هللا َصلَّى  من أنَّ هللا َجلَّ َوَعزَّ ردَّ الشمس على سيد� رسول«: اإلكمال » وملا ذكره عياض يف

غل عن صالة العصر حىت غابت الشمس فصالها، قال ُهللا عليِه وَسلََّم يف اخلندق حني ش
 الطحاوي: رواته ثقات.

من حديث َمْعِقِل بِن ُعبَـْيِد هللا، عن أيب الزبري، » أوسط معامجه» وملا ذكره أبو القاسم الطرباين يف
وقال: مل ». ًة ِمْن نـََهارٍ ليِه وَسلََّم َأَمَر الشَّْمَس فـََتَأَخَرْت َساعَ َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا ع«عن جابر: 

يروه عن معقل إال الوليد بن عبد الواحد التميمي، تفرد به أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل 
 احلَرَّاين، ومل يروه عن أيب الزبري إال معقل.

من حديث حيىي » كتاب السرية«ه يف وأغفل» املبتدأ«وملا ذكره حممد بن إسحاق نفسه يف كتاب 
َأنَّ َهللا َجلَّ َوَعزَّ ِحَني َأَمَر ُموَسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِبْلَمِسِري بَِبِين « بن عروة، عن أبيه:

اَد اْلَفْجُر َيْطُلُع، ِإْسَرائِيَل، َأَمَرُه ِحبَْمِل اَتبُوِت يُوُسَف َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََلْم يَُدلَّ َعَلْيِه َحىتَّ كَ 
َر طُُلوَعها وََكاَن َقْد َوَعَد َبِين   ِإْسَرائِيَل َأْن َيِسَري هِبِْم ِإَذا َطَلَع اْلَفْجُر، َفَدَعا رَبَُّه َجلَّ َوَعزَّ َأْن يـَُؤخِّ

تفسريه « وبنحوه ذكر الضحاك يف» َحىتَّ يـَْفرَُغ ِمْن َأْمِر يُوُسَف، فـََفَعَل ُهللا َجلَّ َوَعزَّ َذِلكَ 
 ».الكبري

بسند فيه ضعف عن علي بن أيب » ذم النجوم«ب يف كتابه وملا ذكره احلافظ أبو بكر اخلطي
طالب، أن يوشع بن نون َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قال له قومه: إ� لن نؤمن بك حىت تعلمنا بدء 

ؤها، مث أوحى هللا إىل اخللق وآجاله، فأوحى هللا إىل غمامة فأمطرهتم واستنقع على اخليل ما
ي يف ذلك املاء فأراهم بدء اخللق وآجاهلم له جماري الشمس الشمس والقمر والنجوم أن جتر 

 والقمر والساعات، فكان أحدهم يعلم
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مىت ميوت ومىت ميرض فبقوا كذلك برهة، مث إن داود َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قاتلهم على الكفر، 
ن أصحاب داود وال يقتل منهم فأخرجوا آل داود يف القتال من مل حيضر أجله، فكان يقتل م

أحد، فدعا هللا داود فحبست الشمس عليهم فزيد يف النهار، فاختلطت الز�دة ابلليل والنهار 
 فلم يعرفوا قدر الز�دة، فاختلط عليهم حساهبم.

أن الُبضع اسم املباضعة، وهو اجلماع، قال أتبط شًرا بذكر »: اْلُموَعبِ «ذكر ابُن التـَّيَّاّينِ يف 



 ل:الغو 
 ~ وطالبُتها ُبضَعها فالتوت بوجه تغوَّل فاستغوال

 اجلماع. -ابلكسر  -فجعل البضع هنا: املباشرة، وقيل الُبضع: َمهر املرأة، والِبضاع 
وعن أيب زيد: املباضعة النكاح، وقد بضعها بضًعا، واالسم: الُبضع وهو اجلماع، والبضع: مثال 

 قرٍط بيد زوجها، وهو الطالق. وأنشد:ِعلم ِملِك الويل للمرأة، وبضعها: مثال 
 ~ محى أبضاعها الشم الغياري

اختلف الناس يف البضع، فقال »: هتذيب األزهري«وكذلك البضيع مجع مثل: كلب وكليب، ويف 
 قوم: هو الفرج، وقال قوم: هو اجلماع.

 ان.وعن األصمعي: ملك فالن بضع فالنة، إذا ملك عقدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشي
االستبضاع: نوع من نكاح اجلاهلية، كان الرجل منهم يقول المرأته إذا طهرت » الواعي«ويف 

فأرسلي إىل فالن فاستبضعي منه، ويعتزهلا زوجها حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الذي 
 تستبضع منه، مث جيامعها بعد إن أراد، يريد بذلك جنابة ولدها.

اخلَِلَفة: الناقة احلامل، ومجعها: » احملكم«ذكره الشراح، ويف  و (اخلِلَفات): مجع َخِلَفة، كذا
 ِخَلف، وقيل: مجعها خماض
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 على غري قياس، كما قالوا لواحدة النساء امرأة.

 وقيل: هي اليت استكملت سنة بعد النتاج، مث محل عليها فَلِقَحت.
شر، وخلفت الناقة خلًفا، هذه عن وقال ابن األعرايب: إذا اْستَـَباَن محلها فهي خلفة حىت تع

 اللِّْحياين. وقيل: اْلُمَخلفة اليت تومهوا أن هبا محال مث مل تلقح.
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 -عن األصمعي: �قة عاقد، تعقد بذنبها عند اللقاح، فإذا ثبت اللقاح » املخصص«وقال يف 
 فهي خلفة، واجلمع: املخاض. -وهو محلها 

مجعها خلفات، األصمعي: فال تزال خلفة حىت »: العني«ب حابن دريد: املخاض واملخاض، صا
 فينظر.» احملكم«تبلغ عشرة أشهر. انتهى. وهو خالف ما يف 

 املخاض من النـُّْوِق، الواحدة: خلفة. -بكسر الالم  -اخلِلف »: الصحاح«ويف 
 يقال: َخَلفت إذا محلت، وأخلفت إذا حالت ومل حتمل.»: املغيث«ويف 

لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قومه عن اتباعه على هذه األحوال؛ ألن أصحاهبا يكونون صَ وإمنا �ى يوشع 



متعلقي القلوب هبا فتضعف عزائمهم، وتفرت رغباهتم يف اجلهاد والشهادة، ورمبا يفرط ذلك التعلق 
بصاحبه فيفضي به إىل كراهة اجلهاد وأعمال اخلري، واهلمم إذا تفرقت ضعف فعل اجلوارح، وإذا 

 معت قويت.تاج
وقيل يف حبس الشمس: أ�ا رُدَّْت على أدراجها، وقيل: أوقفت فلم تربح، وقيل: َبطئ سريها، 

 قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وهو أوىل األقوال.
قال ابن اجلوزي: أكل النار للمغامن لتخلص نية الغازين كيال يكون قتاهلم ألجل الغنيمة، وأبيحت 

 غالب عليها فلم حتتج إىل ابعث آخر. الغنائم هلذه األمة؛ ألن اإلخالص
 الباابن اللذان بعده تقدما.

 (ابُب: ِقْسَمِة اِإلَماِم َما يـَْقَدُم َعَلْيِه، َوَخيْبَـُؤُه ِلَمْن َملْ َحيُْضْرُه َأْو َغاَب َعْنُه)
أَيُّوَب، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب  َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َحدَّثَنا َمحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعنْ  - 3127
 َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُأْهِدَيْت َلُه َأْقِبَيٌة ِمْن ِديَباٍج ُمَزرَّرٌَة اِبلذََّهِب، فـََقَسَمَها ِيف «ُمَلْيَكَة: 

َها َواِحًدا ِلَمْخَرَمَة، َفَجاَء َومَ  ُنُه اْلِمْسَورُ َ�ٍس ِمْن َأْصَحاِبِه، َوَعَزَل ِمنـْ  ]3127احلديث [خ » َعُه ابـْ
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رواه ابن ُعَليَّة عن أيوب، وقال حامت بن وردان: َحدَّثَنا أيوب، عن ابِن َأِيب ُمَلْيَكَة، عن اْلِمْسَوِر، 
 َلْيَكَة.اتبعه الليث عن ابن َأِيب مُ ». عليِه وَسلََّم َأْقِبَيةٌ  َقِدَمْت َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ «قال: 

حديث حامت تقدَّم يف الشهادات عند البخاري، فقال: َحدَّثَنا ز�د بن حيىي، عن حامت، ومتابعه 
الليث أخرجها أيًضا يف اهلبة، وهو حديث خرَّجه الستة، ورواه اإلمساعيلي، عن ابن بنت منيع، 

يد، عن أيوب، عن ابن َأِيب محد بن إبراهيم املوصلي وغريه، قالوا: َحدَّثَنا محاد بن ز َأْخبَـَرَ� أ
 ُمَلْيَكَة، أنَّ َخمَْرَمَة أتى النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فذكره. انتهى.

رمة ابُن َأِيب ُمَلْيَكَة صحَّ مساعه من عثمان املتوىف سنة مخس وثالثني، فباحلري مساعه ببلدته من خم
 املتوىف سنة أربع ومخسني.

 ِيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قـَُرْيَظَة َوالنَِّضَري، َوَما َأْعَطى ِمْن َذِلَك ِيف نـََوائِِبِه)(اَبُب: َكْيَف َقَسَم النَّ 
ْعتُ  - 3128 أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَُقوُل:  َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن َأِيب اْألَْسَوِد، َحدَّثَنا ُمْعَتِمٌر، َعْن أَبِيِه: مسَِ

ِللنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم النََّخَالِت ِحَني افْـتَـَتَح قـَُرْيَظَة َوالنَِّضَري، َفَكاَن بـَْعَد َكاَن الرَُّجُل َجيَْعُل «
 ]3128[خ ». َذِلَك يـَُردُّ َعَلْيِهمْ 

ْسأََلُه  َأْن آِيتَ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فَأَ وذكره يف غزوة األحزاب بز�دة: َوِإنَّ َأْهِلي َأَمُروِين 
الذي َكانوا َأْعطوُه َأْو بـَْعَضُه، وََكاَن َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْعطَاُه ُأمَّ َأْميََن، َفَجَعَلِت الثـَّْوَب ِيف 



 ُعُنِقي، تـَُقوُل: َكالَّ َوالَِّذي َال ِإلََه ِإالَّ 
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، َحىتَّ َأْعطَاَها. » َلِك َكَذا«يِه وَسلََّم يـَُقوُل: ُهَو َال نـُْعِطيُكْم، َوالنَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عل َوتـَُقوُل: َكالَّ
 ْشَرة َأْمثَاِهلَا، َأْو َكَما قَاَل.َحِسْبُت أَنَُّه قَاَل: عَ 

هذا من ابب اهلدية ال الصدقة، فأول فتح عليه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم النضري وكانت له خالصة، 
كثرها يف املهاجرين خاصة دون األنصار، وذلك أنه قال لألنصار: فحبس منها لنوائبه، وقسم أ

ُتْم َقَسْمُت َأْمَواَل َبِين « ُتْم  ِإْن ِشئـْ َنُكْم َوبـَْنيَ املَُهاِجرِين، َوَأَقْمُتْم َعَلى ُمَواَساِتُكم اليت ُكنـْ النَِّضِري بـَيـْ
تُـَها الْ  ُتْم َأْعطَيـْ ُتْم هِبَا املَُهاِجرِين، َوِإْن ِشئـْ ُتْم تـُْعُطونـَُهْم ِمْن آَسيـْ ُهْم َما ُكنـْ ُمَهاِجرِيَن ُدوَنُكْم، َوَقَطْعُتْم َعنـْ

بل تعطيهم دوننا، فاستغىن القوم مجيًعا، األنصار مبا رجع إليهم من مثارهم، قالوا: » ِمثَارُِكمْ 
 واملهاجرون مبا قسم عليهم.

يتصرف » خنلةً «عذاقًا، ويف مسلم:  وكانت أم أنس أعطت سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
حة له ملا أابحها لغريه؛ ألن يف مثارها بنفسه وعياله وضيفه، فلهذا آثر هبا أم أمين، ولو كانت إاب

املباح له بنفسه ال جيوز له أن يبيح ذلك الشيء لغريه، خبالف املوهوب له نفس رقبة الشيء فإنه 
املنحة؛ أل�ا ظنت أ�ا كانت هبة ومتليًكا ألصل  يتصرف فيه كيف شاء، وامتنعت أم أمين من رد

لبها ابلز�دة تربًعا منه وإكراًما َهلَا ِلَما َهلَا مْن حقِّ الرقبة، فأراد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم استطابة ق
احلضانة، وهذا يعكر على مذهب مالك حيث يقول: الواهب ال يرجع إليه ما كان وهبه بسبب 

 إلذن؛ ألنه أمر قهري، فينظر ما جواهبم عن هذا.من األسباب إال اب
عطى من نصيبه يف نوائبه، قال القاضي وقريظة قسمها َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف أصحابه وأ

 إمساعيل بن إسحاق: وزعموا أن هذه الغنيمة
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 أول غنيمة قسمت على السهام.
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 َحيًّا َوَميًِّتا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوُوَالِة اَألْمِر) (ابُب: بـَرََكِة اْلَغاِزي ِيف َمالِهِ 
َراِهيَم، قـُْلُت: َألِيب ُأَساَمَة َحدََّثُكْم ِهَشاُم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد ِهللا َحدَّثَنا ِإْسَحاُق بْ  - 3129 ُن ِإبـْ



، ِإنَُّه َال يـُْقَتُل َلمَّا َوَقَف الزُّبـَيْـ «ْبِن الزُّبـَْريِ قَاَل:  ُر يـَْوَم اْجلََمِل َدَعاِين، فـَُقْمُت ِإَىل َجْنِبِه فـََقاَل: َ� بـُىنَِّ
وفيه: » ظَاِملٌ َأْو َمْظُلوٌم، َوِإّينِ َال ُأرَاِين ِإالَّ َسأُقْـَتُل اْليَـْوَم َمْظُلوًما، َوِإنَّ َأْكَربِ مهَِّي َلَدْيِين  اْليَـْوَم ِإالَّ 

وفيه: ». َعْن شيٍء ِمْنُه فَاْسَتِعْن َعَلْيِه َمْوَالَي، فـَُقْلُت: َ� أََبِت َمْن َمْوَالَك؟ قَاَل: هللاُ  َوِإْن َعَجْزتَ «
ًئا، ِإالَّ َأْن َيُكوَن ِيف َغْزَوٍة مَ قا« َع النَِّيبِّ َل َعبُد ِهللا: َوَما َوِيلَ َأِيب ِإَمارًَة َقطُّ َوالَ ِجَبايََة َخَراٍج َوَال َشيـْ

 ]3129[خ ». ى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْو َمَع َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَمانَ َصلَّ 
ٍة، فََأَصاَب ُكلَّ اْمَرَأٍة أَْلُف أَْلٍف َوِمائـََتا أَْلٍف، َفَجِميُع َمالِِه َمخُْسوَن أَْلَف وََكاَن َلُه َأْرَبُع ِنْسوَ «وفيه: 

 ».لثـُُّلِث، َوثـُُلِثِه لَِبِنيهِ َوَأْوَصى ابِ «وفيه: » أَْلٍف َوِمائـََتا أَْلفٍ 
ُخبَـْيٌب َوَعبَّاٌد) هذا من إفراد  قال هشام: (وََكاَن بـَْعُض بين َعْبِد ِهللا َقْد َواَزى بـَْعَض َبِين الزُّبـَْريِ 

البخاري، وذكره أصحاب األطراف يف مسند الزبري، واألشبه أن يكون من مسند ابنه؛ ألن أكثره 
 َوِيلَ َأِيب ِإَمارًَة َقطُّ إال أن يكون يف غزوة مع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم). من كالمه، ولقوله: (وَما
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وهذه اللفظة فيها معىن الرفع، وعند اإلمساعيلي، عن ُجَوْيرِيَة، َحدَّثَنا أبو أسامة، َحدَّثَنا هشام، 
ابنه عبد هللا صبيحة اجلمل،  لزبري إىلعن أبيه، وذكر الرتمذي حمسًنا عن عروة، قال: أوصى ا

 فقال: ما مين عضو إال وقد جرح مع رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َحىتَّ انتهى ذلك إىل فرجه.
 قال
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ابن املنري: وجه مطابقة الرتمجة للحديث أن الزبري ما وسع عليه بوالية وال جبابة، بل بربكة غزوه 

عليِه وَسلََّم، فـَبـُْوِرَك له يف سهامه من الغنائم لطيب أصلها وسداد معاملته ى ُهللا مع النيبِّ َصلَّ 
 فيها.

وأما وقعة اجلمل فكانت سنة ست وثالثني على ذلك مجاعة املؤرخني وأنكرها بعضهم، قال أبو 
 ترجع إىل فأما من أنكر ما ُعِرف ابلتواتر من األخبار والسري والبالد، اليت ال»: الشفا«الفضل يف 

إبطال شريعة، وال تفضي إىل إنكار قاعدة من الدين، كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة، أو وجود أيب 
بكر وعمر، أو قتل عثمان، وخالفة علي، مما علم ابلنقل ضرورة، وليس يف إنكاره جحد شريعة، 

اهتة  فال سبيل إىل تكفريه، فجحد ذلك إنكار وقوع العلم به إذ ليس يف ذلك أكثر من املب
ار هشام وعباد وقعة اجلمل، وحماربة عليٍّ من خالفه، فأما إن ضعَّف ذلك من أجل هتمة كإنك

 الناقلني ووهم املسلمني أمجع فنكفره بذلك؛ لَسَريانه إىل إبطال الشريعة. انتهى.
وممن أنكرها بعد هذين أبو حممد بن حزم، ويشبه أن يكون نزع بذلك إىل براءة عائشة رضي هللا 



 علم.. وهللا أعنها
وقوله: (ِإنَُّه َال يـُْقَتُل اْليَـْوَم ِإالَّ ظَاِملٌ َأْو َمْظُلوٌم) ذكر ابن التني: أنه يريد إما متأول أراد بفعله وجه 

 هللا تعاىل، ومل يتعد يف أتويله، وإما رجل من غري الصحابة أراد الدنيا وقاتل عليها فهو الظامل.
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الصحابة يف قتال بعضهم بعًضا كلٌّ له وجٌه من الصواب يـُْعَذُر به عند  وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: معناه أن
، فال يسوغ أن يطلق على أحد منهم  أنه قصد اخلطأ وقاتل على غري أتويل سائغ له، هللا َجلَّ َوَعزَّ

 هذا مذهب أهل السنة، فكل واحد منهم جمتهد
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  تعاىل يف اجلنة.حمق عند نفسه، فالقاتل منهم واملقتول إن شاء هللا
 قال: فإن قيل فما معىن قوله: (ِإالَّ ظَاِملٌ َأْو َمْظُلوٌم)؟.

خمالفه، ومظلوم عند نفسه إن قتل، وأراد الزبري أن يبني  قيل: معناه ظامل يف أتويله عند خصمه و
ليس كتقاتل أهل البغي  -الذين هم خري أمة أخرجت للناس  -بقوله هذا أن تقاتل الصحابة 

ِإَذا اْلتَـَقى اْلُمْسِلَماِن «عصبية الذين القاتل منهم واملقتول ظامل لقوله َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: وال
َفْيِهمَ  ، وال » ا فَاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِيف النَّارِ ِبَسيـْ ألنه ال أتويل لواحد منهم يـُْعَذُر به عند هللا َجلَّ َوَعزَّ

 يس أحد منهم مظلوًما، بل كلهم ظامل.شبهة له من احلق يتعلق هبا، فل
دِّ وكان الزبري وطلحة ومجاعة من كبار الصحابة خرجوا مع عائشة لطلب قتلة عثمان، وإقامة احل

عليهم، وكان قـَتَـَلُتُه جلؤوا إىل علي، ومل خيرجوا لقتال علي، ألنه ال خالف بني األمة أن علًيا أحق 
نه ال ينبغي إسالمهم للقتل على هذا الوجه، حىت ابإلمامة من مجيع أهل زمانه، فرأى علي أ

نه أحق يسكن حال األمة، وُجترى املطالب على وجهها، ابلبينات وطرق األحكام؛ إذ علم أ
ابإلمامة من مجيع الباقني، ورجاء أن تنفذ األمور على ما أوجب هللا تعاىل عليه، فهذا وجه منع 

 تعاىل ما جرى به العلم من تقاتلهم، ولذلك قال عليٍّ املطلوبني بدم عثمان، فكان من قدر هللا
 اتل.الزبري البنه ما قال ملا رأى من شدة األمر، وأن اجلماعة ال تنفصل إال عن تق
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وقال: (َال ُأرَاِين ِإالَّ َسأُقْـَتُل َمْظُلوًما) ألنه مل يكن على قتال، وال عزم عليه، وكان عليٌّ ملا مسع 
 ُيْصَنُع به كما ُصِنَع بعثمان، وانصرفخشي أن �تيه أهل العراق فَـ خبروج عائشة معهما 
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الزبري قبل أن يربد القتال �دًما على ما وقع منه، فأنزله عمرو بن جرموز السعدي وذبح له شاة، 
فلما �م قتله وذهب برأسه إىل علي، فقال: بشروا قاتل ابن صفية ابلنار، وميكن أن الزبري مسع 

ُروا قَاِتَل اْبن َصِفيََّة اِبلنَّارِ « عليِه وَسلََّم: سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ  قول فلذلك قال: (َال » َبشِّ
 ُأرَاِين ِإالَّ َسأُقْـَتُل اْليَـْوَم َمْظُلوًما).

واختلف يف الوصية عند احلرب؛ ألنه سبب للموت كركوب البحر، هل يكون من الثلث أو من 
 رأس املال.

ل شيخنا أبو حممد التـُّْوين: ذكره بعض العلماء ابلتشديد ليصح إضافته فـَثـُُلثُُه ِلَوَلِدَك) قاوقوله: (
 إىل ولده، أي: ليكون التثليث ُوصلًة إىل إيصال ثلث الثلث إليهم، وفيه نظر.

ٍل: وازوهم وقوله: (َواَزى بـَْعَض َبِين الزُّبـَْريِ) قال ابن التني: أي حاذوهم يف السن، وقَاَل ابُن َبطَّا
أن يكون وازى بنو عبد هللا يف أنصبائهم من الوصية أوالد الزبري فيما حصل هلم يف السن وجيوز 

من مرياث الزبري، قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وهذا أوىل، وإال مل يكن لذكر كثرة أوالد الزبري معىن يف املوازاة 
 يف السن.

على أم املؤمنني ومن تبعها أب�م لتأويل الشيعة يف تشنيعهم وقوله: (اْسَتِعْن َعَلْيِه َمْوَالَي) فيه دفٌع 
 ظاملني؛ ألن هللا تعاىل ال يكون ولًيا للظامل.

وقوله: (َفَجِميُع َماِلِه َمخُْسوَن أَْلَف أَْلٍف َوِمائـََتا أَْلٍف) قَاَل ابُن َبطَّاٍل: هذا غلط يف احلساب، وكأنه 
وقال ابن التني:  ون ألف ألف، وتسعمائة ألف،من البخاري، والصحيح فجمع ماله سبعة ومخس

 مثله غري األخري فإنه ذكر أنه ستمائة ألف،
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 قال ابن املنري: َوِمهَا مجيًعا، ومل يبني صوابه.
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ورواه ابن سعد، عن القعنيب، عن ابن عيينة، قال: قسم مرياث الزبري على أربعني ألف ألف، ومن 
لف، فيصبح املال على فظ: فأصاب كل امرأة من نسائه، ألف ألف ومائة أحديث أيب أسامة بل

 هذه الرواية مخسة ومخسني ألف ألف.
وعند الواقدي، عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن هشام، عن أبيه، قال: كان قيمة ما ترك الزبري، 

د موته، ال الزائد إحدى ومخسني أو اثنني ومخسني ألف ألف، فـَُيْحَمُل على أنه أراد قيمة تركته عن
 ع سنني اليت مل يقسم عبد هللا بني الورثة شيًئا حىت كملت.عليه من غلة األرضني يف أرب



 وقال يف الباب الذي بعده:
َحدَّثَنا ُموَسى بن ِإْمساِعيل، َحدَّثَنا أَبُو َعَوانََة، َحدَّثَنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبد هللا بن َمْوَهٍب، َعِن  - 3130
َا تـََغيََّب ُعْثَمانُ : «ابِن ُعَمرَ   ]3130 احلديث. [خ») ِإمنَّ

قال اجلياين: كذا ورد هذا اإلسناد عن ابن السكن، وأيب زيد املروزي وغريمها. ويف نسخة أيب 
حممد، عن أيب أمحد، َحدَّثَنا موسى، َحدَّثَنا أبو عوانة، َحدَّثَنا عمرو بن عبد هللا، هكذا قال: 

يع الرواة، تكرر هذا احلديث يف ثبات عثمان على الصواب جلمعمرو، وصوابه: عثمان. وقد 
 ولعثمان ابٌن يقال له: عمرو بن عثمان، وهو الذي مساه شعبة حممًدا.

 ِمَن وذكر يف ابب: (َما َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يَِعُد النَّاَس َأْن يـُْعِطيَـُهْم ِمَن اْلَفْيِء َواْألَنـَْفالِ 
 ُمِس)اخلُْ 
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ْن َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء، َحدَّثَنا أَبُو ُأَساَمَة، َحدَّثَنا بـَُرْيُد ْبُن َعْبِد ِهللا، َعْن َأِيب بـُْرَدَة، عَ  - 3136
») َرْجَنا ُمَهاِجرِيَن ِإلَْيهِ بـََلَغَنا َخمَْرُج النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوَحنُْن اِبْلَيَمِن، َفخَ «قَاَل:  َأِيب ُموَسى،

بَـَر، فََأْسَهَم لََنا«وفيه:  َأْو قَاَل: فََأْعطَاَ�  -فـََوافـَْقَنا النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِحَني افْـتَـَتَح َخيـْ
ًئا، ِإالَّ ِلَمْن َشِهدَ  -َهاِمنْـ  َها َشيـْ بَـَر ِمنـْ  َوَما َقَسَم ِألََحٍد َغاَب َعْن فـَْتِح َخيـْ
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 ]3136[خ ». َمَعُه ِإالَّ َأْصَحاَب َسِفيَنِتَنا َمَع َجْعَفٍر َوَأْصَحاِبِه، َقَسَم َهلُْم َمَعُهمْ 

َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِيف نـََفٍر ِمَن اَألْشَعرِيَِّني  ويف حديث زَْهَدٍم، عنه: أَتـَْيُت َرُسوَل هللاِ  - 3133
ُلُكمْ َوهللاِ «َنْسَتْحِمُلُه، فـََقاَل:  ُلُكْم، َوَما ِعْنِدي َما َأمحِْ فَُأِيتَ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بِنَـْهِب »  َال َأمحِْ

 ]3133ى. [خ ِإِبٍل، َفَسَأَل َعنَّا َوأْعطَاَ� َمخَْس َذْوٍد ُغرِّ الذُّرَ 
َلْسُت َأَ� َمحَْلُتُكْم، َوَلِكنَّ َهللا «َت؟ قَاَل: وفيه: فـَُقْلَنا: َ� َرُسوَل ِهللا ِإنََّك َحَلْفَت َأْن َال َحتِْمَلَنا أََنِسي

َها إِ  ًرا ِمنـْ َرَها َخيـْ الَّ أَتـَْيُت الَِّذي ُهَو َمحََلُكْم، َوِإّينِ َوِهللا ِإْن َشاَء هللاُ َال َأْحِلُف َعَلى ميٍَِني فََأَرى َغيـْ
ٌر َوَحتَلَّْلتُـَها  ».َخيـْ

للرتمجة فإن ظاهره يعين األول أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال ابن املنري: هذا احلديث ليس مطابًقا 
قسم هلم من أصل الغنيمة مع الغامنني، وإن كانوا غائبني ختصيًصا هلم ال من اخلمس، إذ لو كان 

 صوصية؛ ألن اخلمس لعامة املسلمني، واحلديث �طق هبا. انتهى.منه مل تظهر اخل
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يب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم استطاب أنفس الغامنني ما أعطى أصحاب ذكر موسى بن عقبة، أن الن
السفينة كما فعل يف سيب هوازن، وقيل: إمنا أعطاهم مما ال يفتح بقتال مما قد أجلى عنه أهله 

ضعه ابلرعب، فصار فيًئا، وقال آخرون منهم ابن حبيب: إمنا أعطاهم من اخلمس الذي له أن ي
 ابجتهاده.

َبطَّاٍل: ألن أربعة أمخاس الغنيمة للغامنني، وميكن أن البخاري ذهب إىل هذا، وقيل: إ�م   قَاَل ابنُ 
 كانوا وصلوا قبل القسمة، والذي أعطى يوم حنني للمؤلفة، إمنا كان من نصيبه وحقه من الغنيمة.

 ية خاصًة.وقد جاء يف حديث أيب هريرة أن خيرب كانت غنائمها ألهل احلديب
 : وقول من قال إنه أعطى املؤلفة من مخس اخلمس مردوٌد؛قال السَُّهيلي

 %15ص  5%ج 
ألن هذا ملكه فال كالم ألحد فيه، وقيل: أعطاهم من رأس الغنيمة، وذلك خصوص به َصلَّى ُهللا 

ا يرده ما ذكر من نسخ ] وهذ1عليِه وَسلََّم، قال تعاىل: {ُقِل اْألَنـَْفاُل هلِلِ َوالرَُّسوِل} [األنفال: 
 اآلية. هذه

 والذي اختاره أبو ُعبَـْيٍد أن إعطاءهم كان من اخلمس.
وعند ابن إسحاق: أن ذا اخلويصرة التميمي هو القائل لسيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 اعدل.
 َس)ِمْن َغْريِ َأْن ُخيَمَّ  (ابُب: َما َمنَّ النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َعَلى اُألَساَرى

قَاَل ابُن َبطَّاٍل: فيه حجة ملا ذكره ابن الَقصَّاِر، عن مالك وأيب حنيفة: أن الغنائم ال يستقر ملك 
 الغامنني عليها بنفس الغنيمة إال بعد قسمة اإلمام هلا، وعن الشافعي: أ�م ميلكون بنفس الغنيمة.
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وال يكون ذمة إذا ُمنَّ عليه، إمنا كان احلكم وقال الداودي: مل يكن القوم ممن خيمس، وال ُيْستَـَرق 
مكة، ومن مل يكن له مال علم أوالد  فيهم يف تلك الغزاة القتل أو املفاداة أبموال أتتيهم من

َعٌة َال َمْوَىل َهلُْم «وهو يروي:  -يعين البخاري  -األنصار الكتاب. قال: وكيف خيمسون عنده  َسبـْ
َنُة، َوَأْسَلُم، َوَأْشَجُع، َوِغَفارُ ِإالَّ ُهللا: قـَُرْيٌش، َواْألَ  َنُة، َوُمَزيـْ وكان حكم قريش يوم ». ْنَصاُر، َوُجَهيـْ

اإلسالم أو القتل، ال يفادون وال يسرتقون وال يقبل منهم جزية، فأحكام قريش ليست الفتح 
 لغريهم.
، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُجبَـْريٍ، َحدَّثَنا ِإْسَحاُق، َأْخبَـَرَ� َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخبَـَرَ� مَ  - 3139 ْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ

َلْو َكاَن اْلُمْطِعُم ْبُن َعِديٍّ َحيًّا، مثَُّ  « عليِه وَسلََّم قَاَل ِيف ُأَساَرى َبْدٍر: َعْن أَبِيِه، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ 



َىن، لَتَـرَْكتُـُهْم َلهُ   ]3139[خ ». َكلََّمِين ِيف َهُؤَالِء النـَّتـْ
 ذكره البخاري يف املغازي فقال:

 %16ص  5%ج 
وكان هذا عمدة أصحاب األطراف، إذ قالوا يف َحدَّثَنا إسحاق بن منصور، َأْخبَـَرَ� عبد الرزاق. 

حديث الباب: رواه البخاري، عن إسحاق بن منصور، ورواه أبو منصور، ورواه أَبُو نـَُعْيٍم، عن 
، قال: َحدَّثَنا إ  سحاق بن إبراهيم، َأْخبَـَرَ� عبد الرزاق، فذكره.الطََّرباّينِ

بن مكي، َحدَّثَنا الَفَرْبِريُّ، َحدَّثَنا البخاري، َحدَّثَنا وملا رواه يف املغازي قال: َحدَّثَنا حممد بن حممد 
إسحاق بن إبراهيم، َأْخبَـَرَ� عبد الرزاق، مث قال رواه البخاري عن إسحاق بن منصور، عن عبد 

 نتهى.الرزاق. ا
 وكذا هو يف بعض نسخ املغاربة ابن منصور.

على األسارى وإطالقهم بغري فداء، خالفًا  قَاَل ابُن َبطَّاٍل: هذا احلديث حجة يف جواز اْلَمنِّ 
لقول بعض التابعني؛ ألن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ال جيوز يف صفته أن خيرب عن 

 جائز. شيء لو وقع لفعله، وهو غري
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وهذا عند ابن إدريس وأمحد أن اإلمام خمري يف األسارى البالغني، إن شاء منَّ عليهم من غري 
 الم فعل.فداء، وإن شاء فاداهم، وإن شاء قتلهم، أي ذلك كان أصلح وأعز لإلس

 ار.وعند أيب حنيفة كذلك إال قوله: وال ُميَنُّ عليهم بغري فداء، قال: ألن ذلك تقوية للكف
قال ابن اجلوزي: زعم بعضهم أنَّ اْلَمنَّ كان خمصوًصا بسيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، 

ًال، قال: وذلك أنه َصلَّى قال: وهذا احلديث حجة ملا ذكره ابن القصار، عن مالك وأيب حنيفة أو 
 سقط سهم الغامنني.ُهللا عليِه وَسلََّم لو منَّ على األسارى سقط سهم من له اخلمس كما 

قال ابن الَقصَّاِر: لو أ�م ملكوا بنفس الغنيمة كان من له أب أو ولد ممن يعتق عليه إذا ملكه 
 لو أتخرت جيب أن يعتق عليه بنفس الغنيمة وحياسب به من سهمه، وكان جيب

 %17ص  5%ج 
موا، ويف اتفاقهم القسمة يف العني والرزق، مث قسمت أن يكون حول الزكاة على الغامنني يوم غن

أنه ال يعتق عليهم من يلزمهم عتقه إال بعد القسمة، وال يكون حول الزكاة إال من يوم حاز 
جيب عليه احلد إذا وطئ  نصيبه ابلقسمة، أنه ال ميلك بنفس الغنيمة، ولو ملك بنفس الغنيمة مل

 جارية من املغنم قبل القسمة.



ملطعم بن عدي كان يستطيب أنفس الغامنني كما  واحتج أصحاب الشافعي فقالوا: لو ترك السيب
َا  فعل يف سيب هوازن؛ ألن هللا َجلَّ َوَعزَّ أوجب هلم ملك الغنائم إذا غنموها بقوله: {َواْعَلُموا َأمنَّ

 ] فأضافها إليهم.41ٍء} [األنفال: َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ 
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ن السنة إمنا وردت فيمن أعتق شقًصا له يف وأما قوهلم: يف العتق لألب والولد فال حجة فيه؛ أل
عتق الشريك، أال ترى أن  عبد معني قد ملكه وعرفه بعينه، فأما من ال يعرف بعينه فال يشبه

الشريك له أن يعتق كما أعتق صاحبه، ويف إمجاعهم أنه يعتق على الشريك املوسر، وإمجاعهم أنه 
رق بينهما، وأما قوله يف الزكاة فغري جيد؛ ألن ال يعتق عليه يف شريكه يف الغنيمة دليل على الف

وأما اعتالهلم بوجوب احلد فال معىن  الفوائد ال تراعى حوهلا عندهم إال من يوم تصري بيد صاحبه،
له؛ ألن احلدود تدرأ ابلشبهات، وال خالف بني العلماء أنه لو وطئ جارية معينة بينه وبني غريه مل 

 حيد، فكيف ما ال يتعني؟!
النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هذا يف املطعم ما قاله؛ ألنه كان كافًا عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وقول 

 وَسلََّم، وقام يف نقض الصحيفة، وسيذكر يف غزوة بدر.
 وقول البخاري يف:

 ُدوَن بـَْعٍض: َما َقَسَم النَِّيبُّ َصلَّى(ابب: َوِمَن الدَّلِيِل َأنَّ اْخلُُمَس ِلِإلَماِم َوأَنَُّه يـُْعِطي بـَْعَض قـََرابَِتِه 
 %18ص  5%ج 

بَـَر)ُهللا عليِه وَسلََّم لَِبِين اْلُمطَِّلِب َوبَ   ِين َهاِشٍم ِمْن ُمخُِس َخيـْ
قال الليث: َحدََّثِين يونس معلًقا، وهو عنده ُمْسَنٌد يف املغازي، عن حيىي بن ُبَكْري عنه، وسيأيت يف 

 .موضعه إن شاء هللا تعاىل
) خرجه أبو د اود وأبو عبد وقوله: (َوقَاَل ابُن ِإْسَحاَق: َعْبُد َمشٍْس َوَهاِشٌم َواْلُمطَِّلُب ِإْخَوٌة ألُمٍّ

 الرمحن النسائي.
وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: هذا الباب فيه ردٌّ لقول الشافعي رمحه هللا أن سهم ذوي القرىب مخس اخلمس 

 على غين، قال إمساعيل بن إسحاق: وليس يف هذا يقسم بينهم ابلسوية من غري تفضيل فقري
مس، وقد جيوز أن يقسم بينهم أكثر أو أقل؛ الباب أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قسم بينهم مخس اخل

ألنه مل خيص يف احلديث سهمهم كم هو، وإمنا فيه الفرق بني بين هاشم وبين املطلب وبني سائر 
 بين عبد مناف.
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لطحاوي، من حديث احلسن بن حممد بن علي قال: اختلف الناس بعد وفاة سيد� رسول وعند ا
ابة اخلليفة، وقال قوم: هو هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف سهم ذوي القرىب، فقال قوم: هو لقر 

للخليفة، مث أمجع رأيهم أن جيعلوا هذين السهمني يف العدة واخليل يف سبيل هللا تعاىل، فكان  
 ذلك إمارة الشيخني.ك

قال الطحاوي: أفال ترى أن ذلك مما قد أمجع عليه الصحابة، ولو كان لقرابة رسول هللا َصلَّى ُهللا 
وملا ُصِرَف إىل غريهم، وال كان خيفى ذلك عن احلسن بن حممد مع عليِه وَسلََّم ملا منعوا منه، 

 علمه وتقدمه.
ا مفروًضا من اخلمس، وزعم الشافعي: أنه يعطى وهذا يردُّ قول من زعم أن لذوي القرىب سهمً 

الرجل من ذوي القرىب سهمني واملرأة سهًما، وخالفه أصحابه املزين، وأبو ثور، ومجيع الناس 
 األنثى يف ذلك سواء.قالوا: الذكر و 

و قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وهذا هو الصحيح؛ أل�م إمنا ُأْعُطوا ابلقرابة، وذلك ال يوجب التفضيل، كما ل
 أوصى لقرابته خبالف املواريث، فإن هللا َجلَّ َوَعزَّ قسمها على أمور خمتلفة.

نو هاشم وبنو وهذا احلديث حجة للشافعي أن ذوي القرىب الذي يسهم هلم من اخلمس هم ب
املطلب خاصة دون سائر قرابته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وبه قال أبو ثور، وقال ابن احلنفية: سهم 

لقرىب هو لنا أهل البيت. وقال عمر بن عبد العزيز: هم بنو هاشم خاصة، وقال أصبغ: ذوي ا
 قيل هم قريش كلها.

 َتَل قَِتيًال فـََلُه َسَلُبُه ِمْن َغْريِ َأْن ُخيَمَِّس، َوُحْكِم اِإلَماِم ِفيِه)(ابُب: َمْن َملْ ُخيَمِِّس اَألْسَالَب َوَمْن قَـ 
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َراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َحدَّثَنا مُ  - 3141 َسدٌَّد، َحدَّثَنا يُوُسُف ْبُن اْلَماِجُشوِن، َعْن َصاِلِح ْبِن ِإبـْ
َنا َأَ� َواِقٌف ِيف الصَّفِّ يـَْوَم َبْدٍر َنَظْرُت َعْن َميِيِين َوَعْن ِمشَاِيل، َعْوٍف، َعْن أَبِيِه،  ِه، قَاَل: بـَيـْ َعْن َجدِّ

ُهَما، فـََغَمَزِين فَِإَذا َأَ� ِبغُ  َالَمْنيِ ِمَن األَْنَصاِر َحِديَثٍة َأْسَنانـُُهَما، فَتَمنـَّْيُت َأْن َأُكوَن بـَْنيَ َأْضَلَع ِمنـْ
، َهْل تـَْعِرُف َأاَب َجْهٍل؟ قـُْلُت: نـََعْم، َما َحاَجُتَك ِإلَْيِه؟ قَاَل: ُأْخِربُْت أَنَُّه َيُسبُّ َأَحُدمهَُ  ا فـََقاَل: َ� َعمِّ

ُتُه َال يـَُفاِرُق َسَواِدي َسَواَدُه َحىتَّ ميَُ َرسُ   وتَ وَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإْن رَأَيـْ
ِيب اَألْعَجُل ِمنَّا.، فـَتَـَعجَّْبُت ِلَذِلَك، فـََغَمَزِين اآلَخُر فـََقاَل ِيل ِمثْـَلَها، فـََلْم أَْنَشْب َأْن َنَظْرُت ِإَىل أَ 
َفْيهِ  َما َجْهٍل َجيُوُل ِيف النَّاِس، فُقْلُت: َأَال ِإنَّ َهَذا َصاِحُبُكَما الَِّذي َسأَْلُتَماِين َعْنُه فَابـَْتَدرَاُه ِبَسيـْ

يُُّكَما أَ «َفَضَراَبُه َحىتَّ قـََتالَُه، مثَُّ اْنَصَرفَا ِإَىل َرُسوِل ُهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فََأْخبَـَراُه، فـََقاَل: 



 فـََقاَل: ُكلُّ ». قـَتَـَلُه؟
 %20ص  5%ج 

 ]3141واحٍد أ� قتْلُتُه. [خ 
َفْيُكَما؟«فـََقاَل:  َفْنيِ، فـََقاَل:  قَاال: ال،» َهْل َمَسْحُتَما َسيـْ ِكالُكَما قـَتَـَلُه، وأعطى «فـََنَظَر ِيف السَّيـْ

 »اَذ ْبَن َعْفَراَء َوُمَعاَذ ْبَن َعْمِرو ْبِن اجلَُموحِ َسَلُبُه ِلُمَعاِذ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْجلَُموِح، وََكاَ� ُمعَ 
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قال حممد: مسع يوسُف صاحلًا وإبراهيَم أابه، يشبه أن يكون هذا احلديث منقطًعا فيما بني يوسف 
قرشي وعلي بن مسلم، قاال: َحدَّثَنا يوسف وصاحل بيانه قول اْلبَـزَّاِر، َحدَّثَنا حممد بن عبد امللك ال

بن أيب سلمة املاجشون، َحدَّثَنا عبد الواحد بن أيب عون، قال َحدََّثِين صاحل بن إبراهيم به وقال: 
هذا احلديث ال نعلمه يُروى عن عبد الرمحن بن عوف عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إال من هذا 

 الوجه هبذا اإلسناد.
 الواحد بن أيب عون رجل مشهور ثقة. انتهى.وعبُد 

مث إ� وجد� عفان بن مسلم ملا رواه عن يوسف قال: َأْخبَـَرَ� صاحل؛ فإْن َصحَّْت هذه الرواية 
 فيكون قد مسَعه عنه أوًال، مث مسعه منه آخًرا.

؛ اْلتَـَبَس على بعض الرواة معاُذ بن قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وقوله: (ِإَن ابـَْين َعْفَراء َضَراَبُه َحىتَّ بـََرد) َوْهمُ 
وح مبعاذ بن عفراء ومعوذ أخيه عند السكوت عن ذكر عمرو والد معاذ بن عمرو بن اجلم

 اجلموح.
وقال أبو الَفرِج: ابن اجلموح ليس ِمن ولد عفراء، ومعاذ بن عفراء ممن ابشر قتَل أيب جهل، فلعل 

 عفراء، فغلَط الراوي فقال: ابنا عفراء. بعض إخوته حضره أو أعمامه أو يكون احلديُث ابنَ 
 ».ِإنَّ ابَن َعْفَراَء قـَتَـَلهُ «قال أبو عمر: أصح من هذا حديُث أنس بن مالك: 

 قال ابن التِّني: َحيَْتِمل أن يكو� أخوين ألم، أو جيوز أن يكون بينهما رضاع.
 َعوِّذُ ْهٍل مثَُّّ َمرَّ ِبِه َوُهَو فَِقري مُ وعند ابن إسحاق: َضَرَب ُمَعاُذ بُن َعْمرو بِن اْجلَُموِح َأاَب جَ 
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بَـَتُه، َوتـَرََكُه َوِبِه رََمٌق َفَمرَّ ِبِه ابُن َمْسُعود، حني أمر سيد� رسول هللا َصلَّ  ى ْبُن َعْفَراء َفَضَربَُه َحىتَّ أَثـْ

َلى. فعلى هذا يصح قول م ن يقول ابنا عفراء ومها معاذ ُهللا عليِه وَسلََّم أْن يـُْلَتَمَس ِيف الَقتـْ
 .ومعوذ. انتهى



ابنا عفراء معاذ ومعوذ ابنا احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن 
 النجار.
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ذكر أبو ُعمر: أن معوًذا قُِتل ببدر وكذلك خرجه عوف، وعند الداودي معاذ آخرمها، شارك يف 
 قتل أيب جهل وتويف يف أ�م صفِّني.

ى هللاُ عليِه وَسلََّم إىل سيفيهما دليل أنه مل يعِط السََّلَب إال ملن أثخنه، قَاَل اْلُمَهلَُّب: ونظره َصلَّ 
وله مزيٌّة يف قتله، وموضع االستدالل منه: أنه رأى يف سيفيهما مبلَغ الدم من جانيب السيفني، 
يف  ومقدار عمق دخوهلما يف جسم أيب جهل ولذلك سأهلما: َهْل َمَسَحاُمها ليعترب مقدار ُوُلوِجهما

 جسمه.
قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وهو أول دليل على صحة مذهب مالك وأيب حنيفة، وزعم من خالفنا: أن هذا 

 احلديث منسوخ مبا قاله يوم حنني، وهو فاسد لوجهني:
 األول: أن اجلمع بينهما ممكن فال نسخ.

َمْن قـََتَل قَِتيًال فـََلُه «بدر:  الثاين: روى أهل السري وغريهم أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال يوم
 كما قاله يوم خيرب، وغايته أن يكون من ابب ختصيص العموم.» َسَلُبه

ومنها أن بعض الشافعية قال: إمنا ِفْعُله ذلك؛ ألنه استطاب نفس أحدمها، وكيف يستطيب نفس 
 هذا إبفساد قلب األخر.

ر، وقال: (ِكالُمهَا قـَتَـَلُه) تطييًبا لقلب خومنها أنه رأى سبب أحدمها من األثر مامل يَر على األ
 اآلخر وهو غري جيد؛ ألن ظاهر قوله: (ِكالُمهَا قـَتَـَلُه) املشاركة فيما َنسبَ 
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إليهما، وقول هذا القائل يلزم منه أنه جيوز على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم التورية يف األحكام، 

  أعلم.هللاوالقول بذلك ابطل ال جيوز و
قال ابن التِّني: حيتمل أن يكون َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عنده يف ذلك علم من اْلَمَلِك، وحيتمل أن 
يكون إعطاُء ابِن اجلموح السََّلب؛ ألن القتل كان من جهته أكرب، قال: وذُِكر أنه َصلَّى هللاُ عليِه 

 وَسلََّم نـَفََّلُهما َسَلَبه.

)1/275( 

 



اود أن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ملا أجهز عليه ابُن مسعود نـَفََّله سيَفه, وعند أيب د
تل قال: االحتجاج هبذا احلديث يف هذه وملا ذكر البيهقي هذا احلديث يف ابب السلب للقا

َك َعِن املسألة غري جيد؛ أل� أسلفنا كيفية الغنيمة يوم بدر حىت نزل قوله تعاىل: {َيْسأَُلونَ 
] وإمنا احلجة يف إعطائه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم للقاتل السَلَب بعد وقعة 1اْألَنـَْفاِل} [األنفال: 

 قتادة يعين اآليت بعُد.بدر, وذلك بّنيٌ يف حديث أيب 
 وقد اختلف العلماء يف حكم السلب:

حبضرة القتال فينادي ليحَض فقال مالك: ال يستحق القاتُل َسَلَب قتيله إال أن يرى ذلك اإلمام 
الناس على القتال، أو جيعله خمصوًصا إلنسان إذا كان َجِهَده، وبه قال أبو حنيفة والثوري، 

علوا هذا اطالقًا منه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وليس بفتوى َوإخبار ومحلوا احلديَث على هذا، وج
 عام.

 تل قتيال فله سَلُبه.وعن مالك ُيكره أن يقول اإلمام قبل القتال من ق
قَاَل الُقْرُطِيبُّ: لئال تَفُسَد نيات اجملاهدين، قالوا: وإمنا قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هذا القول بعد أن 

 القتال.بَرد 
وقال األوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور: السََّلُب للقاتل على كل حال سواء قال ذلك اإلمام 

 أو مل يقله؛ أل�ا
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 قضية قضى هبا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف مواطن شىت، فال حيتاج إىل إذن اإلمام فيها.
 يوم حنني.وحديث الباب يُبنيِّ أن ذلك كان قبل 

قال أصحاب الشافعي: الرجالن إذا أثخن أحدمها املشرَك ابلضرِب وذحبه اآلخر كان السََّلُب 
 للمثخن ال للذابح.

بعد أن برد القتال يوم حنني ومل » َمْن قـََتَل قَِتيًال فـََلُه َسَلُبه«اإلمام مالك أبنه إمنا قال:  واحتج
 لك وال بلغين عن اخلليفتني. انتهى.ُحيفظ ذلك عنه يف غري يوم حنني ومل ُحيفظ ذ

 فقد تقدم قول القرطيب ببطالن هذا القول فُينظْر.
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إال أن يقول ذلك اإلمام، وإال فالسَّلُب غنيمة، وحكمه حكم قال: وليس السََّلُب للقاتل 
 تكون تلك الز�دة من الغنائم؛ ألن األربعة األمخاس للغامنني والنفل ز�دة على الواجب، فال

 الواجب بل من غريه وهو اخلُُمس.



 وحنوه. قَاَل الُقْرُطِيبُّ: وعن مسروق إذا التقى الرجالن فال سلب له, إمنا النفل قبل أو بعدُ 
قال �فع واألوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأيب بكر بن أيب مرمي والشاميون، وقال أمحد: السََّلُب 

 للقاتل على كل حال.
واألصح أن القاتل لو كان ممن له ُرَضْح وال سهم له كاملرأة والصيب »: شرح املُهذَّب«ال يف ق

 والعبد استحق السََّلب.
املقاتل فإن قتل امرأًة أو صبًيا أو شيًخا فانًيا أو ضعيًفا َمهيًنا وحنوهم وقال مالك: ال يستحقه إال 

 فًا.مل يستحق َسَلَبه، قال ابن قدامة: ال نعلم فيه خال
ويف قوله: (ِكالُكَما قـَتَـَله) داللة أن السلب لو كان مستحًقا ابلقتل لكان جيعله بينهما؛ أل�ما 

 لما قال: (ِكالُكَما قـَتَـَله) مث قضى ابلسََّلِب ألحدمهااشرتكا يف قتله وال ينزعه من أحدمها، ف
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َسَلُبه، فقتل رجالن قتيًال إنَّ َسَلَبه دخول اآلخر، أال ترى أن اإلمام لو قال: من قتل قتيال فله 
بينهما نصفني؛ ألن كل واحد منهما له فيه من احلق مثل ما لصاحبه؛ فلما أعطى َصلَّى هللاُ عليِه 

َم َسَلَب أيب جهل ألحدمها، دلَّ أنه كان أوىل به منهما؛ ألنَّه مل يكن قال حينئذ: من قتل وَسلَّ 
ن مسعود: قتل هللا أاب جهٍل فحلَّفه ثالاث؛ أبن األنصارَيني بلغا قتيًال فله سلبه، وجياب عن قول اب

َلَغ الذي يعلم أنه ال جيوز بقاؤه بَعُد فجاء عبد هللا ُخيِربُ أن  نفسه اليت كانت ....... به املبـْ
بعد ذلك خرجت؛ فلهذا قال َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: (َمْن يـَْعَلُم ِيل َخبَـَر َأِيب َجْهل) يعين مآل حاله 

 اإلثخان.
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قَاَل الُقْرُطِيبُّ: قوله: (أْضَلَع) كذا هو أيًضا يف مسلم، ابلضاد املعجمة والعني املهملة، ووقع يف 
األول الصواب، ومعناه من الِضالعة بصاد وحاء مهملتني، و » َأْصَلح«البخاري:  بعض روا�ت

 وهي القوًّة، وكأنه استضعفهما؛ لصغر أسنا�ما.
وقوله: (ال يـَُفاِرُق َسَواِدي َسَواَده) أي: شخصي شخَصه، وأصله أن الشخص يُرى على البعد 

 أسوَد.
أن يالزمه وال  األقرب أجًال، وهو كالم مستعمل يُفهم منه وقوله: (َحىتَّ َميُوَت اَألْعَجُل ِمنَّا) أي:

يرتكه إىل وقوع املوت أبحدمها، وصدور هذا الكالم يف حال الغضب واالنزعاج؛ يدل على صحة 
العقل والتثبت الوافر والنظر يف العواقب، فإن مقتضى الغضب أن يقول: حىت أقتَله؛ لكن 

 العاقبة جمهولة.



َنَشْبُت ابلشيء إذا َدَخْلُت فيه ) أي مل ألبث ومل أشتغل بشيء بعد، وهو من وقوله: (فـََلْم أنَشبْ 
 وتعلقت به.

 وقوله: (يـَُزوُل) أي
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جيول ويضطرب يف املواضع وال يستقّر على حال، ويف رواية ابن ماهان (َجيُول) ابجليم، وعند 
َنا َعْفَراَء َحىتَّ بـََرك«مسلم:   سقط على األرض، ويف رواية <بـََرد> ابلدال ابلكاف أي» َضَربَُه ابـْ

(هْل فوَق رجٍل قـَتَـْلُتُموه) أي: ال عار عليَّ من قتلكم  -لعنه هللا -أي مات، وقول أيب جهل 
يـَُعّرُض لعنه هللا اببين عفراء؛ أل�ما من األنصار » لو غَري أّكاٍر قـَتَـَلين«إ�ي، ويف مسلم: 

وأعظم لشأين،  اتلي غري فالح وهو األكَّار كان أحبُّ إيلّ أصحاب الزروع والنخل؛ يعين لو كان ق
 ومل يكن نقٌص، وسيأيت الكالم عليه أيضا يف غزوة بدر.

 واختلفوا يف ختميس السََّلب:
 فالصحيح عند الشافعي أال ُخيَمَُّس وهو قول أمحد وحممد بن جرير يف أخرين.

 ي.وقال مالك واألوزاعي ُخيمَّس وهو القول الضعيف للشافع
 س إذا كان كثريًا، وعن مالك روايٌة أن اإلمام خمري فيه.وعن عمر بن اخلطاب وابن راَهويه ُخيمَّ 

 وحديث أيب قتادة تقدم يف البيوع والذي يتعلق ابلكالم عليه هنا.
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ذا ذهب قوله: (فَكاَنْت لِْلُمْسِلِمَني َجْولٌَة) بفتح اجليم أي خفٌة ذهبوا فيها، يقال َجال واجتال إ
 .وجاء ويُعىن به ا�زام من ا�زم من املسلمني يوم حنني

وقوله: (فـََرأَْيُت رَُجًال ِمَن املُْشرِِكَني قد َعالَ رَُجًال ِمَن املُْسِلِمَني) يعين ظهر عليه وأشرف على قتله 
 أو صرعه وجلس عليه ليقتله.

ل هو حبل الوريد، والوريد عرق بني وقوله: (َعَلى َحْبِل َعاتِِقِه) يريد به العنق والكاهل، وقي
 احللقوم والِعلباَوين.

وله: (َفَضمَِّين َضمًَّة وَجْدُت ِمْنها رِيَح املَْوِت) أي: ضمين ضمة شديدة أشرفت بسببها على وق
 املوت، وذلك أن َمْن قرب
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 من الشيء وجد رحيه، وحيتمل أنه أراد ِشدًَّة كشدِة املوت.

ديث زادوا (أو شاهٌد ْيِه بـَيَِّنٌة) قال بظاهره الشافعي والليث، وبعض أصحاب احلوقوله: (َلُه َعلَ 



 وميني). وقال األوزاعي: ليست البينة شرطًا.
قال ابن قدامة: وحيتمل أن يُقَبَل شاهد بغري ميني؛ ألن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قبل 

 انتهى. قول الذي شهد أليب قتادة من غري ميني
 هذا مل يشهد له إمنا اعرتف أبن السََّلَب عنده.

 ابن قدامة: وجيوز أن ُتسَلَب القتلى وتركهم عراة، قاله األوزاعي وكرَِهه الثوري وابن املنذر. قال
ل وقوله: (َالَها ِهللا ِإًذا) كذا الرواية ابلتنوين، قَاَل اْخلَطَّاِيبُّ: والصواب منه الها هللا ذا بغري ألف قب

  وهللا ال يكون ذا.الذال، ومعناه ال وهللا، جيعلون اهلاَء مكان الواو يعين ال
وقال اْلَماِزِريُّ: معناه الها هللا ذا مييين، أو ذا قسمي، وقال أبو زيد: ذا زائدة ويف (ها) لغتان املد 

اْجلمع بَينهَما، َفَال يـَُقال:  والقصر قالوا: ويلزم اجلزم بعدها َكَما يْلزم بعد اْلَواو، َوقَاُلوا: َوَال جيوز
يدل على أن هذه اللفظة تكون مييًنا، قال أصحاب الشافعي: إن نوى هبا َالها َوهللا، ويف هذا ما 

 اليمني كانت مييًنا وإال فال.

)1/279( 

 

وقوله (ال يـَْعِمُد) ضبطوه ابلياء والنون وكذا قوله بعده: (فيعطيك) ابلياء والنون وكالم أيب بكر 
عليِه وَسلََّم غريُه على كثرة املفتني يف  ا مل يكن ألحد فعَله حبضرة سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ هذ

زمنه، فمنهم عمر وعثمان وعلي وعبدالرمحن وابن أم َعْبد وعمار وُأَيب بن كعب ومعاذ وحذيفة 
 وزيد بن اثبت وأبو الدرداء وسلمان وأبو موسى األشعري رضي هللا عنهم.

 َما َكاَن يـُْعِطي النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ (اَبُب: 
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 اْلُمَؤلََّفَة قـُُلوبـُُهم وغريَهم من اخلُُمِس َوَحنِْوه)
 رواه عبد هللا بن زيد عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

نا وهب، َحدَّثَنا فقال: َحدَّثَنا موسى بن إمساعيل، َحدَّثَ » صحيحه«هذا التعليق رواه البخاري يف 
ْلمَّا أفاَء هللا َعَلى رسوِلِه َصلَّى ُهللا «عبد هللا بن زيد، قال:  عمرو بن حيىي عن َعبَّاد بن متيم عن

ًئا  احلديث.». عليِه وَسلََّم يـَْوَم ُحنَـْنيٍ َقَسَم ِيف املَُؤلََّفِة قـُُلوهِبُْم وَملْ يـُْعِط األْنصاَر َشيـْ
 الزكاة. وحديث حكم بن حزام تقدم يف

أنَّ ُعَمَر بَن اْخلَطَاِب قَاَل «أيوب عن �فع: وقوله يف حديث أيب النعمان عن محاد بن زيد عن 
احلديث. وفيه: ». ِلَرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ِإنَّه كان َعَليَّ ِاْعِتَكاُف يـَْوٍم ِيف اْجلَاِهِليَّة

ِه وَسلََّم ِمَن ومل يـَْعَتِمْر رسوُل هللا َصلَّى ُهللا علي«قال �فع: وفيه: » وَأَصاَب ُعَمُر َجارِيـَتَـْني «



قال: ورواه َمعمر، عن أيوب عن �فع عن ابن عمر ». اْجلْعَرانَِة، ولو اْعَتَمَر مل خيَف على عبد هللا
 يف النذر ومل يقل يوم هذا.
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َرَ� َعْبُد ِهللا، َأْخبَـَرَ� َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، َعْن التعليق رواه يف كتاب املغازي عن ابِن ُمَقاِتٍل: َأْخبَـ 
وقال الدَّارَُقْطين: واخُتِلف » َلمَّا قـََفْلَنا ِمْن ُحنَـْنيٍ، َسَأَل ُعَمُر َعْن َنْذرٍ «َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر قاَل: 

قال: ويف بعض على ابن ُعيينة عن أيوب يف أمر اجلاريَتني، فأرسلُه عنه قوم ووصله أخرون، 
 أسانيده إرسال وتعليق، وسائرها مسندة.

أيب زيد، وعند أيب أمحد اجلرجاين أيوب عن �فع وقال اجلياين: كذا ُروي مرسًال عند ابن السكن و 
 عن ابن عمر؛ وذلك وهٌم، والصواب االرسال من رواية محاد بن زيد.

 ».ِمَن اخلُُمس«عمر قال: قال البخاري: وزاد َجرير بن حازم عن أيوب عن �فع عن ابن 
 عن أيب الطاهر،» َصحيحه«حديث جرير هذا رواه مسلم يف 

 %28ص  5%ج 
 بن َوَهب، َحدَّثَنا جرير أن أيوب حدثه فذكره.أخرب� ا

 وقال البخاري يف املغازي: أيًضا رواه جرير بن حازم ومحاد بن سلمة عن أيوب انتهى.
َهاِل، التعليق عن محاد رواه مسلم عن عبد هللا  بن عبد الرمحن الدَّارِمي، َحدَّثَنا َحجَّاُج بًن اْلِمنـْ

دَّثـََنا حيىي بن َخلف، َحدَّثَنا عبد األعلى عن حممد بن اسحق عن َحدَّثَنا محاد عن أيوب، قال: وحَ 
 �فع عن ابن عمر هبذا احلديث يف النذر ويف حديثهم مجيًعا اعتكاف يوم.

هذه عن محاد بن سلمة، وذكر أبو الفضل بن طاهر أيًضا أن رواية حجاج » األطراف«ذكر يف 
 بن سلمة يف النذور من رواية الدارمي عنه.يف رجال الَشيَخني: أن حجاج بن منهال مسع محاد 

قال البخاري: وقال بعضهم محاد عن أيوب عن �فع عن ابن عمر، هذا التعليق رواه مسلم عن 
ذُِكَر عنَد ابِن عمَر ُعْمَرُة «َحدَّثَنا أيوب عن �فع، قال:  أمحد بن َعْبَده، َحدَّثَنا محاد بن زيد،

قال مسلم: مث ذكر حنو حديث جرير بن حازم » لََّم ِمَن اْجلِْعَرانَةِ رسوِل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
 ومعمر عن أيوب.
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لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأَعَطى َرُسوُل ِهللا صَ «وقول البخاري إثَر حديث احلسن عن عمرو بن تغلب: 
جرير مسعت احلسن قال: َحدَّثَنا عمرو بن احلديث. زاد أبو عاصم عن ». قـَْوًما َوَمَنَع آَخرِين

 ».َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُأِيت ِمباٍل أو ِبَسٍيب فـََقَسَمُه هِبَذا«تـَْغلب 
 معمر عن أيب عاصم.هذا التعليق يقدم يف العيدين عن حممد بن 

 وحديث ابن ُعمر أن عمر أجلى اليهود تقدم يف املزارعة.
قلوهبم مجاعة منهم أَبُو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب، َوَحِكيُم ْبُن ِحَزاٍم، واحلارُث بُن ِهَشاٍم، َوُسَهْيُل املؤلفة 

ُن ُأَميََّة، َوَماِلُك ْبُن َعْوٍف، والَعَالُء بُن ْبُن َعْمٍرو اجلَُمِحي، َوُحَوْيِطُب ْبُن َعْبِد اْلُعزَّى، َوَصْفَواُن بْ 
 َجارِيََة.

 قال ابن إسحاق:
 %29ص  5%ج 

أعطى كل واحد من هؤالء مائة بَعري، وأعطى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خمرمة بن نوفل وُعمري بن 
 وهب اجلمحي وهشام بن عمر والعامري.

سعد بن يربُوع مخسني بعريًا وعباس بن مرداس قال ابن إسحاق: وال أدري كم أعطاهم، وأعطى 
 أابعر قليلة.

َنة بن ِحصن، ووهب  وقال أبو ُعمر: وقد ذكرَ  منهم النضر بن احلارث بن علقمة بن َكْلدة، وُعيَـيـْ
بن أيب أمية املخزومي، وسفيان بن عبد األسد، والسائب بن أيب السائب، ومطيع بن األسود، 

 معاوية. وأبو جهم بن حذيفة، ونوفُل بن
اخليل، وعلقمة بن وعند أيب الفرج البغدادي: األقرَع بن حابس، وعبد الرمحن بن يربوع، وزيد 

عالثة، واجلَدُّ بُن قيس، وجبري بن مطعم، وَحكيم بن َطليق بن سفيان بن أمية بن عْبد مشس، 
سَّنابل بن وخالد بن قيس السهمي، وعبد الرمحن بن يربوع، وعمرو بن مرداس السُّلمي، وأبو ال

 بـَْعَكك، وقيس بن عدي السهمي. انتهى.
َرَ� معمر عن حيىي بن أيب كثري قال: املؤلفة قلوهبم َعدَّي بن قيس ذكر عبد الرزاق يف تفسريه: َأْخبَـ 

 السهمي فُينظر.
 قال أبو الفرج: وقيس بن خمرمة، ومعاوية بن أيب سفيان، وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب.
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، وَعمرو بن اهليثم، وعند أيب حممد احلسن ين حممد »إيضاح اإلشكال«وعند ابن طاهر يف 
وحرملة بن َهْوَذة،  الصنعاين، وُأيب بن شريق، وكعب أبو األخنس، وُأَحْيَحة بن أمية بن خلف،



وخالد بن أسيد بن أيب العيص، وخلف بن هشام، وخالد بن َهْوذة العامري، وُسهيل بن عمرو بن 
ُر بُن َوَدَقَة، وقـَْيُس ْبُن عب د مشس، وَشيبة بن عثمان اجلَُمحي، وعكرمة بن عامر العبدري، وُعَميـْ

 ملغريةَخمَْرَمَة بِن اْلُمطَِّلِب، ولبيد بن ربيعة العامري، وا
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 بن احلارث بن عبد املطلب، وهشام بن الوليد أخو خالد بن الوليد.
كانت املؤلفة قلوهبم قسمان على عهد سيد� »: تفسريه«يب يف وذكر أبو عبد هللا ابن النَـقْ 

عليِه وَسلََّم رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: مؤمن مل َيستقرَّ اإلسالم يف قلبه فلم يزل َصلَّى ُهللا 
 يعطيهم حىت استقر اإلميان يف قلوهبم، ومجاعة من أهل الكتاب وغريهم كان يتألَُّفهم اتِّقاء شرهم.
وقال مجاعة من أهل العلم: املؤلفة قلوهبم قوم كانوا يف صدر يظهرون اإلسالم وُيِسرُّون الكفر،  

 كانوا يتألفون بدفع سهم من الصدقة لضعف يقينهم.
 املؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراين وإن كان غنًيا. وقال الزهري:

 قال واختلف العلماء يف بقائهم:
غريهم: انقطع هذا الصنف بعزِّ اإلسالم وظهوره وهو مشهور فقال عمر واحلسُن والشعيب و 

 مذهب مالك وأيب حنيفة.
يف خالفة أيب  وقال بعض احلنفيني: ملا أعز هللا اإلسالم وقطع دابر الكافرين اجتمعت الصحابة

 بكر رضي هللا عنه وعنهم أمجعني على سقوط سهمهم.
 وقال:
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 عنه: هذا الصنف مفقود يف هذا الزمان، فإن ُوجدوا َأَخُذوا. حممد بن ادريس الشافعي رضي هللا
 وقال مجاعة: هم ابقون مث إن سهمهم يرجع إىل ما يف األصناف.

رة املساجد، وقال أبو بكر الرازي: كانوا يتألفون جلهات وقال الُزهري: يُعطى نصف سهمهم لعما
 ثالثة:

لمني، واالستعانة هبم على غريهم من إحداها: الكفار؛ لدفع معرَّهتم وكف أذاهم عن املس
 املشركني،
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الثانية: الستمالة قلوهبم إىل الدخول يف اإلسالم ولئالَّ مينعوا من أسلم من قومهم من الثبات على 
 اإلسالم.



 رجوعهم إليه.الثالثة: أل�م حديثي َعْهٍد ُبكفٍر فـَُيخشى من 
رجعون بَرُسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِإَىل رحاِلُكْم) يَِعظُهم ويف قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: (وت

 بذلك وأعِظم هبا عطيَة.
وفيه ترجيح جلريان امللك على من بعد، وإن الرجل العامل واإلمام العادل خٌري من املال الكثري، 

ؤثَر جيب أن يكون غريهم، ّق هلم يف اخلالفة؛ ألنه عرَّفهم أ�م سريثه عليهم، واملُ وأن األنصار ال ح
 أال ترى إىل قوله: (فاِصربُوا َحىتَّ تـَْلَقوا َهللا ورسوَله)؛ ألنه عرَّفهم أن ذلك حاهلم إىل آخر الدهر.

وله: مررت برجٍل وقوله: (َحِديِثي َعْهٍد) قال ابن التِّني: هو جاٍر على مذهب سيبويه وحده يف ق
 ى إضافة حسن إىل الوجه.َحَسٍن وجُهُه، واجلماعة ال ُجييزونه عل

وزعم ابن املنذر أن يف قول ُجبري: (عِلَقِت األْعَراُب َيْسأُلونَُه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الَقَسَم) دليل 
سالم، وإن شاء أخَّره أن اإلمام ابخليار إن شاء قسم الغنائم بني أهلها قبل أن يرجع إىل دار اإل

 ملصلحة.على قدر فراغه أو على ما يراه من ا
 قَاَل ابُن َبطَّاٍل: وآاثر
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هذا الباب َتردُّ قول الشافعي من حيث أنه ذكر سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: إمنا كان 

 يعطي املؤلفَة وغريَهم من ُمخِس اخلُُمس.
لفة ذكر يف حاق القاضي: كان إعطاؤه إ�هم من اخلُُمس؛ ألنه ليس للمؤ وقال إمساعيل بن إس

 اخلُمس وال يف الفيء، إمنا ذُِكروا يف الصدقات.
 وقال مالك: يـُْعَطوا من اخلُُمس وإن أبوا عليه، وقيل مما هلل ولرسوله من اخلُُمس.

 وذكر الطربي عن بعضهم: أن إعطاءهم كان من مجلة الغنيمة ال من اخلمس.
َمن شاء ممن حضر القتال ويُعطيها من مل حيضر،  قالوا: ألنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان له أن مينع

 قال: وهذا قول مردود ابآلاثر الثابتة وبدالئل القرآن العزيز.
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 (اَبُب: َما ُيِصيُب ِمَن الطََّعاِم ِيف َأْرِض اْحلَْرِب)
ِد ِهللا ْبِن ُمَغفٍَّل، قَاَل: ْن َعبْ َحدَّثَنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعْن ُمحَْيِد ْبِن ِهَالٍل، عَ  - 3153

، فَِإَذا ال« بَـَر، فـََرَمى ِإْنَساٌن ِجبَِراٍب ِفيِه َشْحٌم، فـَنَـَزْوُت ِآلُخَذُه، فَاْلتَـَفتُّ نَِّيبُّ ُكنَّا ُحمَاِصرِيَن َقْصَر َخيـْ
 ]3153[خ ». َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فَاْسَتْحيَـْيُت ِمْنهُ 

ُكنَّا «، َحدَّثَنا َمحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َ�ِفٍع، َعِن ابِن ُعَمَر قَاَل: َسدَّدٌ َحدَّثَنا مُ  - 3154



َنْأُكُلُه َوَال نـَْرفـَُعهُ  عند اإلمساعيلي من حديث جرير بن ». ُنِصيُب ِيف َمَغازِيَنا الَعَسَل َوالِعَنَب، فـَ
نَ «حازم عن أيوب عن �فع عن ابن عمر قال:  ». َم اليَـْرُموِك َطَعاًما َوَأْعَنااًب فـََلْم تـُْقَسما يـَوْ َأَصبـْ

 ]3154[خ 
وعند أيب نعيم من حديث يُوُنس بن حممد، َحدَّثَنا محاُد بن زيد عن أيوب عن �فع عن ابن عمر 

 ».ُكنَّا ُنِصيُب يف َمَغازيِنا والِعَنَب والَعَسَل والَفَواِكهَ «عن ُعمر قال: 
أنَّ َجيًشا َغِنُموا ِيف زََماِن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َطَعاًما «ُعمر: وعند أيب داود عن ابن 

ُهم اخلُُمس  ».وَعَسًال فـََلْم يـُْؤَخْذ ِمنـْ
قَاَل ابُن َبطَّاٍل: قول ابن عمر هذا كاإلمجاع من الصحابة، واختلفوا يف البقر والغنم واإلبل فقال: 

 فعي: ال يُذبُح إال لضرورة عند عدم الطعام.ل الشامالك هو مباٌح كالطعام. وقا
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ْعُت ابَن َأِيب  - 3155 َباِينُّ، قَاَل: مسَِ َحدَّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّثَنا َعْبُد الَواِحِد، َحدَّثَنا الشَّيـْ
بَـَر، فـََلمَّا َكاَأْوَىف، يـَُقوُل: َأَصا َنا َجمَاَعٌة لََياِيلَ َخيـْ بَـَر َوقـَْعَنا ِيف احلُُمِر اَألْهِليَِّة، فَانـَْتَحْرَ�َها، بـَتـْ َن يـَْوُم َخيـْ

أْن َأْكِفُئوا الُقُدوَر، وَال َتْطَعُموا «فـََلمَّا َغَلِت الُقُدوُر َ�َدى ُمَناِدي َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ًئامِ  َا نـََهى النَِّيبُّ ِألَنـََّها َملْ ُختَمَّسْ «ُقْلَنا: قَاَل َعْبُد ِهللا: فَـ » ْن ُحلُوِم احلُُمِر َشيـْ قَاَل: َوقَاَل آَخُروَن: » ِإمنَّ
 ]3155[خ ». َحرََّمَها البَـتَّةَ «َوَسأَْلُت َسِعيَد ْبَن ُجبَـْريٍ فـََقاَل: » َحرََّمَها البَـتَّةَ «

كتاب «موجز يف ث أيب يوسف عن أيب إسحاق ... الشيباين، وُروِّينَّا وعند الطحاوي من حدي
لُعْثمان بن سعيد الدَّارِمي بسند صحيح أن سعيد بن ُجبري قال: إمنا �ى عنها أ�ا  » األطعمة

 كانت أتكل الَقَذر.
ثـََنا بيننا فـَُقلْ «وعن ابن أيب َأوىف:  َنا: َحرََّمَها البّتَة أو ملا �دى املنادي قلنا: حرمها حترمي ماذا، فتَحدَّ

 ».نـََّها َملْ ُختَمَّسَحرََّمَها مْن أجِل أَ 
أليب ُحْفص البغدادي بسند صحيح استدل به على نسخ حترمي احلمر » كتاب املنسوخ«وُروينا يف 

ْلِقي َأَمر� رسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم يوَم َخيَرب أن نُـ «األهلية: عن الرباء بن عازب قال: 
 ».أُِمْر� هبا بعد ذلكَ احلُُمَر اَألْهِليَة نِْيِئًة وَنِضيَجًة مث 

 وصحَّ عن عبدالرمحن بن أيب ليلى أنه قال: إمنا ُكرِهت إبقاًء على الَظْهِر.
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وعند أيب داود بسند صحيح عن َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب ِزَ�ٍد، َحدَّثَنا ُعبَـْيُد ِهللا، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن 
ُكنًّا «، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َمْعِقٍل الشيباّينِ َعْن َغاِلِب ْبِن َأْجبََر قال: نِ َمْنُصوٍر، َعْن ُعبَـْيٍد َأِيب احلَْسَ 

 قال» مع النيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِخبَيرب �يت أحُد� إىل الَطَعاِم ِمن الغنيمِة فَيْأخُذ منه حاَجته
ر ُشَعيب عن أيب َمْرزوق عن َحَنٍش فأبو جعفر: وخالف هذا حديٌث آخر رواه ابن ُهلَيعة عن جع

َرب:  َمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبهلِل َواْليَـْوِم اْآلِخِر َفَال �َُْخْذ َدابًَّة ِمَن «عن ُرويِفع بن اثبت يرفعه أنه قال يوَم َخيـْ
, وَمْن َكاَن يـُؤْ  ِمُن اِبهلِل َواْليَـْوِم اْآلِخِر َفال يـَْلَبس اْلَمْغَنِم فـَيَـرَْكبَـَها َحىتَّ ِإَذا َأْعَجَفَها َردََّها ِإَىل اْلَمَغامنِِ

 ».َثواَبُ ِمَن اْلَمَغامنِِ حىت إذا أْخَلَقُه َرَدُه ِيف اْلَمَغاِمنِ 
وقال أبو يوسف: معناه من فعل ذلك وهو عنه غٌين بَقي بذلك ثوبه أو دوابّه أو حلائه، وأما 

 احملتاج فال أبس له أن �خذ من ذلك ما احتاج إليه.
� رسوَل ِهللا ملْ يـَْبَق يف مايل َشيٌء ُأطِعُم َأْهِلي إال «أيضا حممد عن غالب بن أجبر أنه قال:  وقال

 احلديث.». ُمحٌُر يل، فقاَل َأْطِعم أهَلَك من مسني َماِلك
قال أبو داود: رواه شعبة عن ُعبيد عن عبد الرمحن بن بشر عن عبد الرمحن بن معقل عن �س 

َنَة َأْجبََر  من ُمزينَة من أصحاب َسَأَل النَِّيبَّ  -َأِو ابَن َأْجبَرَ -النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأنَّ َسيَِّد ُمَزيـْ
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.

 قال أبو ُزرعة: الصحيح حديث ُشعبة انتهى.»: علل أيب حممد«ويف 
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ووصفه غري واحد من األئمة » لثقاتكتاب ا«عبد الرمحن بن َمْعِقل هذا ذكره ابن حبان يف 
ُشعبة يف احلِفظ ابلرواية عن غالب، فُسقوطه من السند وثبوته سيَّان، ومنصور ليس بدون 

واإلتقان، وُعبيد ليس ُمَدلًِّسا ولكنه مل ُيصّرِْح بسماعه من ابن َمْعِقل، فلعله مسعه عنه أوًال مث مسعه 
 منه آخًرا.

ن كَدام فيما رواه أبو داود فقال: َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّثَنا ملنصور متابعني منهم ِمْسَعر ب
َنَة: َعْبُد ِهللا ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعَوْمير، أَبُو نـَُعْيٍم، عَ  ْن ِمْسَعٍر، َعْن ُعبَـْيٍد، َعْن َمْعِقٍل، َعْن رَُجَلْنيِ ِمْن ُمَزيـْ

ويف كتاب ابن بطة متابًعا آخر ملنصور وهو أبو ُعمري رواه عن َواْآلَخُر َغاِلُب ْبُن َأْجبَِر فذكره، 
 بعه أيًضا.عبيد عن ابن معقل عن غالب، وُشعبة نفُسه ات

قال أبو القاسم البغوي: َحدَّثَنا أمحد بن إبراهيم الَعْبدي، وعمرو بن عبد هللا األزدي، قاال َحدَّثَنا 
عن �س من «معقل أوقفه ِمْسَعر، وقال شعبة: وكيع، َحدَّثَنا ِمْسَعر وشعبة عن ُعبيد عن ابن 

ود يف رواية ابن الَعْبد وغريه أبن يعين شعبُة ابلناس ما ذكره أبو دا» مزينة الطاهرة، عن غالب



 الناس صحابه.
عنه عن » مسنده«مث إن شعبَة اضطرب يف إسناده فرواه كما تقدم، ورواه أبو داود الطيالسي يف 

عن �س من مزينة، وعند أيب ُعمر من حديث ُشعبة أيًضا عن ُعبيد هللا  ُعبيٍد عن عبد هللا بن بشر
قـُْلُت َ� َرُسوَل ِهللا: ِملْ يـَْبَق «ل عن ُعمري بن مرمي الكويف قال: بن اَحلسن عن عبد الرمحن بن َمْعقِ 

 احلديث.».ِمْن َمالَِنا َشيٌء ِإال احلُُمُر اَألْهِليِّة
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جد� حلديث غالٍب أيًضا شاهًدا رواه إبراهيم بن املختار الرازي، عن ومنصورًا مل يضطرب، وو 
قالت: َسَأَل رَُجٌل َرَسوَل ِهللا حممد بن اسحاق، عن عاصم بن ُعمر بن قتادة عن أم نصر احملاربيَّة 

قَاَل » َألَ وأَتُكُل الشََّجرَ أَلَْيَس تـَْرَعى اْلكَ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن ُحلًوِم احلُُمِر اَألْهِليَِّة فـََقاَل: 
ن قال ابن عبد الربِّ: تفرد به إبراهيم عن ابن اسحاق وليس مم» فَأِصْب ِمْن ُحلُوِمَها«بـََلى، قَاَل: 

 ُحيَْتجُّ به انتهى كالمه.
وفيه نظر يف موضعني: األول: إبراهيم هذا ال ينبغي أن يطلق عليه هذا القول؛ ألن أاب داود ملا 

َلة«قال: ليس به أبس، وقال سلمة بن قاسم يف ُسِئَل عنه  كان نعم الرجل، وملا »: كتاب الصِّ
معني: هو لني يقدمه الرَّازيون على قال: قال َحيَْىي بن » كتاب الثقات«ذكره ابن شاهني يف 

مجاعة، وقال أبو أمحد اجلرجاين: هو ممن ُيكَتب حديثه، وقال أبو حامت الرازي صاحل احلديث هو 
 يلَّ من سلمة بن الفضل وعلي بن جماهد.أحبُّ إ

حيىي فقال: َحدَّثَنا » املصنف«الثاين: ُوِجد له متابًعا حديثه عند اجلماعة، ذكره ابن أيب شيبة يف 
بن َواضح، عن ابن إسحاق عن عاصم به، وّمسى أمَّ َنصٍر سلمى بنت نصر فصحَّ على هذا 

الب فتقول: هو حديث ضعيف من غري احلديث؛ على أنك ال تُعدم قائال يسأل عن حديث غ
 َروِّيٍة وال حتقيق، كما قال أبو األسود الدؤيل حلارثة:

 يل هاتوا َحقِّقوا مل ُحيققوا.~ يقولون أقواًال وال يـَْعرِفو�ا ... ولو ق
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فجوَّز وقال ابن التِّني: عند البغداديني من أصحاب مالك إن َحترميَها حترُمي كراهٍة، وأما ابن عباس 
 َما ُأوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما على طَاِعٍم َيْطَعُمُه} اآلية أكلها حمتًجا بقوله َجلَّ َوَعزَّ {ُقل الَّ َأِجُد ِيف 

ا رِْجسٌ «يف لفظ: » اْكِسُروا الُقُدور«] ويف حديث َسَلمة بن األكوع يرفعه: 145[األنعام:  » ِإ�َّ



الزهر الباسم يف ِسَري أيب القاسم َصلَّى ُهللا عليِه «وقد نبهت على هذا مطوًال شواهده يف كتايب 
 ».مَ وَسلَّ 

اِجلراُب ابلكسر، والعامة بفتحه واجلميع َأجرِبٌَة وُجْرٌب وُجُرٌب. ويف »: املنتهى«قال صاحُب 
هو الوعاء وقيل هو اْلِمْزَود، ومسعت شيخنا أاب حيان رمحه هللا تعاىل يقول: ال تفتح » احملكم«

 ال تكسر الَقْصَعة.اِجلَراب، و 
أكل طعام احلربيني مادام املسلمون يف دار احلرب  وقال القاضي عياض: أمجع العلماء على إابحة

 فيأكلون منه قدر حاجتهم، واجلمهور يف ذلك ال حيتاجون إىل إذن اإلمام.
 وعن الزهري: أنه ال جيوز إال إبذن اإلمام.

عمارة دار اإلسالم، فإن َأْخَرَجه لزمه رده إىل  واجلمهور على أنه ال جيوز إخراج شيء منه إىل
ل األوزاعي: ال يلزمه، وجيوز أن يرَكب دواهبم ويلبس ثياهبم ويستعمل سالحهم يف املَغنم. وقا

 حال احلرب ابإلمجاع، وال يفَتِقُر إىل إذن اإلمام خالفًا لألوزاعي.
خذ الرجُل السالَح من الغنيمة قال: الطحاوي: ذهب مجاعة منهم األوزاعي إىل أنه ال أبس أن �

كان إىل ذلك حمتاًجا، وال ينظر برده الفراَغ من احلرب فيُـَعرُضه فيقاتل به يف معمعة القتال ما  
 للهالك وانكسار الثمن يف طول مكثه يف دار احلرب.

ويف حديث ابن معقل جواز أكل شحوم ذبيحة اليهود احملرمة عليهم، وهو مذهب أيب حنيفة 
د: هي وقال مالك: هي مكروهٌة، وقال أشهب وابن القاسم وبعض أصحاب أمح والشافعي،

 حمرمة، وُحِكي أيضا عن مالك.
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نََّصاَرى (ِكَتاُب: اجلِْْزيَُة َواْلُمَواَدَعُة َمَع َأْهِل الذِّمَِّة واحلرِب، َوَما َجاَء ِيف َأْخِذ اجلِْْزيَُة ِمَن اْليَـُهوِد وال
 َعَجِم)َوالْ َواْلَمُجوِس 

امسها مشتق من اجلزاء؛ إما جزاء على كفرهم »: األحكام السلطانية«قال املاَوْردي يف كتابه 
 ألخذها منهم َصغَارًا، وإما جزاء على أمانِنا هلم وأخذها منهم رفًقا.

اجلزية خراج األرض، واجلمع »: احملكم«أل�ا جتري عن الذمي، ويف »: اْلُمْغِرب«ويف الكتاب 
 ْزٌي.ى وجِ ِجزً 

وقال أبو علي: اِجلزى واِجلْزي واحد كاِملَعى واِملْعي لواحد األمعاء واجلمع َجزاء، وجزية الذمي 
 منه.

ويف قول البخاري: اجملوس والعجم نظٌر، من حيث أن اجملوس جنس يندرج حتته أنواع منها 



َر العام ذكر ه ذكالعجم، فلو اقتصر على اجلنس ملا افتقر إىل ذكر النوع، أو ُحيمل على أن
 اخلاص، وهذا ال إيراد عليه فيه.

َنَة، َعِن ابِن َأِيب جنَِيٍح: قـُْلُت ِلُمَجاِهٍد: َما َشْأُن َأْهِل الشَّْأِم َعَلْيِهْم  قال البخاري: (َوقَاَل ابُن ُعيَـيـْ
 اْلَيَساِر) .............. أجلِ  َأْربـََعُة َدَ�ِنَري َوَأْهُل اْلَيَمِن َعَلْيِهْم ِديَناٌر؟ قَاَل: ُجِعَل ذِلك ِمنْ 

هذا التعليق رواه ابن عيينة يف تفسريه الذي سبق إسناد� إليه: َحدَّثَنا علي بن عبد هللا، َحدَّثَنا 
كنت جالًسا مع جابر بن زيٍد وعمرو بن أوس فحدثهما َجبَاَلُة «سفيان قال مسعت عمًرا قال: 

عند درج زمزم، قَاَل: ُكْنُت َكاتًِبا ِجلَْزِء  -ةلبصر عام حج مصعب بن الُزبري أبهل ا -سنة سبعني 
فََأاَتَ� ِكَتاُب ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب قـَْبَل َمْوتِِه ِبَسَنٍة، فـَّرُِقوا بـَْنيَ ُكلِّ َحمَْرٍم  -َعمِّ األْحَنِف  -ْبِن ُمَعاِويََة 

وِس َحىتَّ َشِهَد َعْبُدالرَّْمحَِن ْبُن َعْوٍف َأنَّ َرُسوَل َمجُ ِمَن اْلَمُجوِس، َوَملْ َيُكْن ُعَمُر َأَخَذ اجلِْْزيََة ِمَن الْ 
 ».ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأَخَذَها ِمْن َجمُوِس َهَجرَ 
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هذا احلديث ُروي أبلفاٍظ َغري ما ذكره منها هو على شرطه, وهو أحسن سياقًا مما ذكره وأمتُّ 
، عن احلافظ أيب الفضل عبد القوي قرأه عليه عن ابن املُ  وأوضح وهو ما أخرب� به يُونس بن َغريَّ

البغدادي، أخرب� الشيخان أبو سعيد إمساعيل بن أيب سعيد ين َملَّة وأبو الرجاء احلداد قراءًة 
عليهما، قاال َحدَّثَنا أبو طاهر حممد بن أمحد بن جعفر بن عبد الرحيم الكاتب، قال أخرب� 

جبميع كتاب شروط أهل الذمة، أخرب� أبو  هللا بن حممد بن جعفر بن حيَّاناحلافظ أبو حممد عبد 
يعلى، َحدَّثَنا أبو الربيع الزهراين، َحدَّثَنا أبو معاوية الَضرير، َحدَّثَنا حجاج عن عمرو بن دينار عن 

ِمَن املَُجْوِس؛  ْنُظْر َأْن أَتُخَذ اِجلْزيَةَ ُكْنُت َكاتًِبا ِجلَْزِء ْبِن ُمَعاِويََة َفَجاَءَ� ِكَتاُب ُعَمَر: اُ «َجبَاَلة قال: 
 ».ْزيَةَ فَِإنَّ َعْبَد الرَّْمحَِن ْبَن َعْوٍف َأْخبَـَرِين َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأَخَذ ِمَن املَُجْوِس اجلِ 

َثمَة، َحدَّثَنا ابن ُعيينة عن عمرو مسع ثـََنا أبو َخيـْ ا ِجلَْزِء ُكْنُت َكاتِبً «َجبَالة يقول:  قال أبو يعلى وَحدَّ
 َفَجاَءَ� ِكَتاُب ُعَمَر: َأِن اقْـتُـُلوا ُكلَّ َساِحٍر َوَساِحَرٍة َوفـَّرُِقوا

َهُهْم َعِن الزَّْمَزَمِة، قال: فـََقتَـْلَنا َثَالَث َسَواِحَر، َوَجَعْلَنا نـَُفرِّ  ُق بـَْنيَ بـَْنيَ ُكلِّ ُحمْرٍم ِمَن اْلَمُجوِس، َوانـْ
، َوَصَنَع َطَعاًما َكِثريًا َفَدَعا اْلَمُجوَس َوَعَرَض السَّْيَف َعَلى املَْرَأِة َوَحِرميَِها ِيف كِ  َتاِب ِهللا َجلَّ َوَعزَّ

 انتهى.». َفِخِذِه، فَأَْلَقْوا ِوقْـَر بـَْغٍل َأْو بـَْغَلْنيِ ِمْن َوِرٍق َوَأَكُلوا ِبَغْريِ زَْمَزَمةٍ 
 يف صحيِحِه.بَـْرقَاينَّ خرََّج هذا اللفَظ ذََكَر احلميديُّ أنَّ ال
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ن، حدثنا حممُد بُن مسكني، حدثنا حيىي بُن َحسَّان، حدثنا  قاَل أبو الشيخ: وحدثنا حممُد بُن أابَّ
ُهَشْيم ح، وحدثنا عيسى بن حممد، حدثنا هالل بن العالء، حدثنا خضر بن حممد بن شجاع، 

الرمحن بن  أيب هنٍد، عن ُيَسْري بن َعْمرو، عن َجبَاَلة، عن عبد حدثنا ُهَشْيم، حدثنا داود بنُ 
 ».َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم َأَخَذ اِجلْزيََة ِمْن َجمُوِس َهَجرَ «عوف: 

عليِه وَسلََّم، فـََلمَّا  َأمَّا أَ� فـََتِبْعُت َصاِحبَـُهْم ِحْنيَ َدَخَل َعَلى َرُسْوِل ِهللا َصلَّى هللاُ «قاَل ابُن عباٍس: 
، قـُْلُت: َمْه؟ قَاَل: اْلَقْتُل، َأِو َخَرَج قـُْلُت َلُه: َما قَ  َضى ِفيُكم النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم؟ قَاَل: َشرٌّ

ْسَالُم.  اْإلِ
 ».قَاَل: فََأَخَذ النَّاُس ِبَقْوِل َعْبِد الرَّْمحَِن وتركوا قويل

عبُد الرمحِن بُن جاء حلماد بن سلمة عن األعمش، عن زيِد بن َوْهٍب، قال وما حدثنا أيب رجاء: 
َا اْلَمُجوُس طَائَِفٌة ِمْن «عوٍف: َأْشَهُد اِبهلِل َعَلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َلَسِمْعُتُه يـَُقْوُل:  ِإمنَّ

ُلوُهْم َعَلى َما َحتِْمُلوا أَ   ».ْهَل اْلِكَتابِ َأْهِل اْلِكَتاِب، فَامحِْ
راهيَم بُن أيب شيبة، حدثنا أبو أيوب الشَّاذَُكوِينّ، حدثنا أبو قال أبو الشيخ: وحدثنا حممُد بُن إب

بكر بن َعيَّاش، حدثين أبو سعٍد عن عيسى بِن عاصٍم، عن فـَْرَوَة بن نوفل، عن علي، قال: 
 ».ْهِل َهَجرَ لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اِجلْزيََة ِمْن َجمُوِس أَ املَُجْوُس ًأْهُل ِكَتاٍب، َوَقْدَ  َأَخَذ النَِّيبُّ صَ «
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وذكر أبو عمَر من حديِث الزُّهريِّ عن سعيٍد: (َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأَخَذ اِجلْزيََة ِمْن 
وقال: كذا رواه ». َأنَّ ُعَمَر َأَخَذَها مَن البَـْربـَرْ َها ٍمْن َجمُْوِس السََّواِد، وَ َجمُوِس َهَجَر، وَأنَّ ُعَمَر َأَخذَ 

ابُن َوْهٍب، عن يوُنَس عن ابِن شهاب، وأما مالٌك وَمْعَمٌر فجعاله عن ابن شهاب، مل يذكرا 
 سعيًدا، رواه ابن َمْعَمٍر عن مالٍك عن الزهريِّ عن السَّائِب بِن يزيٍد.

 ، أنَّ عمَر ذكَر اجملوَس، فقال عبُد الرمحِن. احلديث.عن جعفِر بِن حممٍد عن أبيهِ » أاملوطَّ «ويف 
ورواُه أبو علي احلنفي عن مالٍك، فقال: عن أبيِه عن جدِه، وهو منقطٌع أيًضا؛ ألنَّ علَي بَن 

 حسٍني مل يلَق ُعَمَر، وال عبَد الرمحِن، انتهى.
، حدثنا يعقوُب بُن عبِد هللا، بسنٍد صحيٍح عن احلسِن األشيبِ » تفسريِهِ «ذكر َعْبُد بُن ُمحَْيٍد يف 

َكاَن املَُجْوُس ًأْهَل  «حدثنا جعفُر بُن أيب املغريَة، عن عبِد الرمحِن بن أَبـَْزى، قال: قال علي: 
ِكْنيَ ِبهِ   احلديث.» ِكَتاٍب، وََكانُوا ُمَتَمسِّ

ٌف؛ ألنَّه يدوُر على ، وفيِه ضع»انُوا َأْهَل ِكَتابٍ أنـَُّهْم كَ «وفيه رٌد لقوِل أيب عمر، روى عن علٍي: 
َر َ�ِكِحي ِنَسائِِهْم َوَال آِكِلي «أيب سعيٍد البقَّاِل سعيِد بِن املَْرزاَُبن، وأما ز�دة من زاد يف آخره:  َغيـْ



 فز�دٌة منكرٌة، ذكَرُه أبو الفرِج البغدادي.» َذاَبِئِحِهمْ 
ُمرََّة بِن ُعبَـْيٍد بِن مَقاِعٍس، وامسُُه احلَرُث بُن بِن ُعَبادة بِن النَـزَّاِل بِن  (َجْزء) بُن ُمعاويَة بِن ُحَصني

عمرٍو بِن كعٍب بِن سعٍد بِن زيِد َمَناَة بِن متيٍم، عمُّ األحنِف بِن قيس، قال أبو عمر: ال تصحُّ له 
 صحبٌة، وكان عامًال لعمَر بن اخلطاب على األهواز.

قال الدَّارَُقْطين: أصحاب احلديث مكسورة بعدها �ء وجيم مفتوحة، و  وقيَل فيِه: َجِزي بزاي
 يكسرون جيمه، وقال اخلطيب: بسكون الزاي.
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اتريخ «يـَُقاُل ابُن عبٍد، ويف »: ثقاِت ابِن حبان«و (َجبَاَلة) هو ابُن َعْبَدة بفتِح الباِء املوحدِة، ويف 
 اَلَة.َجبَاَلُة بُن عبٍد أو عبُد بُن جبََ »: البخاري

أ�م من ولِد الِود بِن ساٍم بِن نوٍح صلى » القصد واألمم«كَر أبو عمر يف كتاِبه وأما (اجملوُس) فذ 
 هللا عليهما وسلم.

وقال عليُّ بُن كيسان: هم من ولِد فارِس بِن عاموِر بن �فث، قال أبو عمر: وقاَل ذلك غريُُه، 
م ال يوهو أصحُّ ما قيل عنهم، وهم ينكروَن ذلك ويدفع عرفون نوًحا َصلَّى ُهللا ونَُه، ويزعمون أ�َّ

عليِه وَسلََّم وال ولَدُه وال الطوفاَن، وينسقون ملَكُهْم من جُيوَمْرت األَوِل، وهو عنُدُهم آدُم 
صلوات هللا عليهم وسالمه، وقد نسبَـُهم قوٌم من علماِء اإلسالِم واألثِر إىل أ�م من ولِد ساٍم، 

 بيوَت النرياِن. ابئُة مث متَجَُّسوا وبَنواوكان دينَـُهُم الص
: فارٌس أخو نَبيٍط ولِد �سوِر بِن ساٍم بِن نوٍح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ومنُهْم َمْن  وعند املسعوديِّ

رجًال،  زَعَم أنـَُّهْم ِمْن ولِد هذراَم بِن أرفخشَد بِن ساٍم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وأنَُّه َوَلَد بضعَة عشرَ 
شجاًعا، َفَسمُّوا الُفْرَس ابلفروسيِة، وقاَل آخروَن: أ�م ِمْن ولِد بـَوَّاَن صاحِب فكاَن كلهم فارًسا 

 شعِب بَّوان، أحُد ِبزَّة الدنيا بِن إيـَْران بِن الوْد بِن ساٍم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
َرى بِن كيومْرت : فارُس الُكبـْ فسري كيومرت: ُيوَمْرِت، وجامر معرب، وتويقال: جَ  -وعنَد الّرشاطيِّ

بِن أرِميم بِن الود بِن ساٍم، فَمْن نسَب الفرَس األوىل إىل ساٍم فهذا نسبـَُها،  -احلي الناطق امليت
 ومن نسبَـَها ُمجَْلًة إىل �فٍث قال: هم وَلُد جيومرت بِن �فث.
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آدُم َصلَّى ُهللا عليِه أنَّ كيومرت هذا يزُعُم الفرُس أنَُّه » طبقات األمم«وذكَر صاعٌد يف كتاِبِه 
فرَس يف أوِل أمرِها كانت موحدًة على ديِن نوٍح وَسلََّم، قاَل: وذكَر بعُض علماِء األخباِر أنَّ ال

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إىل أن أتى برداسف املشرقي إىل طيموَرت اثلِث ملوِك الفرِس مبذهِب 
ِع بِه فاعتقدوه حنَو ألِف سنٍة ومثاين مئِة سنٍة إىل أن الصابئِة فقبَلُه منه، وقصَر الفرَس على التشر 

 متجَُّسوا مجيًعا.
سبُبُه: أنَّ زراَدشت الفارسيَّ ظهَر يف زمِن بستاسب ملِك الفرِس، فدعا الناَس إىل اجملوسيِة و 

اخلمسِة  وتعظيِم الناِر وسائِر األنواِر، والقوِل برتكيِب العاِمل من النوِر والظلمِة، واعتقاِد القدماءِ 
واهلُيويلُّ،  -لعنه هللا ولعنهم-اليت هي عندهم الباري جل وعال عما يقولون علوًّا كبريًا، وإبليُس 

والزماُن، واملكاُن، وغِري ذلك من البدِع، فقبَل ذلَك بستاسب، وقاتَل الفرَس عليِه حىت انقادوا 
رسًال، وذلك قبَل ذهاِب ُمْلِكِهم على مجيًعا إليِه ورفُضوا ديَن الصابئِة، واعتقدوا زرادشت نبًيا م

 ضي هللا عنه بقريٍب من ألٍف وثالِث مائِة سنة.يِد أمِري املؤمنني عمَر بِن اخلطاِب ر 
إلبراهيم بن املفرح األنصاري: الفارسيُّ منسوٌب إىل فارٍس، » بغية السامة شرح حلن العامة«ويف 

َها البسوس، وهي أمٌة كانت بعد الّنبط، وزعَم بعُض العلماِء أ�م ِمْن ولِد  وهي أرٌض وقد بنَـتـْ
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قال جرير: يفخر على َقْحطَانيوسَف بِن يعقوَب بِن إبراهيَم 

 ~ وَجيَْمُعَنا َوالُغرَّ أبناَء فارٍس؟ أٌب ال نـَُباِيل بـَْعَدُه َمْن أتخرا
نَ   ا ِمبَا َأْعَطى اِإلَلُه َوَقدَّرَا~ أبـُْوَ� َخِلْيُل ِهللا َوُهللا رَبـَُّنا َرِضيـْ
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م ِمْن ولِد فارٍس » كمامة الزهر وصدفة الدُّرِّ «وذكَر عبُد امللِك بُن عبدوَن احلضريُّ يف كتابِِه  أ�َّ
جًال كلُُّهم كاَن فارًسا شجاًعا فَسمُّوا الفرَس بذلك، بِن �سوٍر بِن سام، وأنه ُوِلَد له بضعَة عشَر ر 

 يقول َحطَّاُن بُن املَُعلَّى الفارسي: ويف ذلك
َي الَفَواِرُس فـُْرَساً� َوِمنَّا َمَناِجُب الفتيان.  ~ َوبَِنا مسُِّ

م ِمْن وَ  َلِد ايـَْران بِن قال: وزعَم قوٌم أ�م ِمْن وَلِد طوط من ابنتيه رشى وريبوشى، وزعَم بعُضُهم أ�َّ
م ِمْن َوَلِد كيومرت، وهذا هَو املشهوُر، وإليِه ترجُع أفرييدور، قاَل: وال خالَف بَني الفرِس أنـَّهُ 

 بنسَبِتها، كما ترجُع املروانيَُّة ِإىل مروان والعباِسيَّة إىل العباس.
بين إسرائيل، وال حممًدا وعنَد ابِن حزٍم: اجملوُس ال يعرفوَن موسى وال عيسى وال أحًدا من أنبياِء 

 رُّوَن ألحٍد منهم بنبوٍة.َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وال يُقِ 
وقد اختَـَلَف الناُس فيَمْن يُؤَخُذ منُه اجلزيُة، فروى ابُن القاسِم عْن مالٍك أنَّ اجلزيَة تؤَخُذ منهم 



حكى الطحاويُّ عن أيب حنيفَة وِمْن أهِل الكتاِب وعبدِة األواثِن وكلِّ املشركَني غِري املرتدين، و 
ْن أهِل الكتاِب وِمْن سائِر كفاِر العجِم حاشا مشركي العرب فإنَُّه ال وأصحاِبِه أنَّ اجلزيَة تُقَبُل مِ 

 يُقَبُل منهم إال اإلسالُم أو السيُف.
اَن هلم كتاٌب وقاَل الشافعُي: ال تُقَبُل اجلزيُة إال من أهِل الكتاِب عراًب كانوا أو َعَجًما، واجملوُس ك

 فُرِفَع.
لو كانوا كذلك لكان لنا أن �كَل ذابئَحُهم وننِكَح نساَءُهم،  قَاَل ابُن َبطَّاٍل منكًرا هلذا القول:

 وهذا ال يقولُُه أحٌد. انتهى كالمه.
 وفيه نظٌر ِلما ذكَر أبو عمر بن عبد الرب من أنَّ سعيَد بَن املسيِب كاَن مل يَر بذبِح اجملوسيِّ لشاةِ 

ُن قدامة أنَّ أاب ثوٍر كان يرى ِحلَّ نسائِِهم املسلِم إذا أمَرُه املسلُم بذِحبَها أبًسا، وذكَر أبو حممُد ب
 وذابِئِحِهم.
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عن الثقفي، حدثنا مثىن، عن عمرو بن شعيب، عن ابِن املسيب، قاَل: ال أبَس » املصنَّفِ «ويف 
ثىن، قال: كان عطاٌء وطاووُس وعمرو بن أن يُقِرَي الرجُل ابجلاريِة اجملوسيِة، وحدثنا عبيُد ِهللا عن م

 نار ال يرون أبًسا أن يتسرى الرجُل ابجملوسيِة.دي
قال أبو عمر: وقولُُه: (ُسنـُّْوا هِبِْم ُسنََّة َأْهِل اْلِكَتاب)ِ  خرَج خمرَج العموِم، وهو يريُد اخلصوَص؛ 

 ألنَُّه إمنا أراد يف اجلزيِة ال يف غريِها.
الفقهاِء، وبقول من يقول أ�م  أ�م ليُسوا أهَل كتاٍب، وعلى ذلك مجهورُ ويف قوِلِه: هذا دليٌل 

أهل كتاب يف قوله: (ُسنـُّْوا هِبِْم ُسنََّة َأْهِل اْلِكَتاب)ِ  الذين يـُْعَلُم كتاهبم على ظهوٍر واستقامٍة، وأما 
بخاريِّ يف هذا الباِب اجملوُس فـَُعِلَم كتابـُُهم على اخلصوِص، ويف حديث أيب ُعبيدَة املذكوِر عنَد ال

 زيِة من املشركني.دليٌل على أخِذ اجل
ُلْوا) األمُل الرجاُء، يُقاُل أمَّْلُتُه فهو مأموٌل.  وقولُُه فيه: (َأمِّ

 وقولُُه: (فـَتَـَناَفُسوَها) يريُد املشاحََّة والتنازَع.
ُه، ومن قنَع حصَل له ما وفيه التحذيُر من فتنِة الدنيا، فإنَّ َمْن طلَب منها فوَق حاجِتِه مل جيدْ 

 يطلُب.
 اجلوزي: وما الدُّنيا إال كما قيَل: قال ابنُ 

 ~ إنَّ السالمَة من سلمى وجاَرهِتَا َأْن ال َمتُرَّ على حاٍل بواِديها
م مل يعر  ُلوا أكثَر ما تظنون من العطاء؛ أل�َّ ُلوا) أي أمِّ فوا قَاَل ابُن َبطَّاٍل: معىن قوِلِه: (أَْبِشُروا َوَأمِّ



 ْرُهْم أبكَرب مما يظنُّون.مقداَر ما َقِدَم به أبو عبيدَة، فبشِّ 
َأْخَشى َعَلْيُكْم َأْن تـُْبَسَط َعَلْيُكُم «وفيِه إخبارُُه عن املغيباِت يف قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

َيا نـْ  يعين ابلفتوحاِت وشبِهَها.» الدُّ
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ِذ اجلزيِة واإلعفاِء بعَد ذلَك من وقاَل ابُن املنِري: إن أراَد البخاريُّ ابملوادعِة عقَد الذمِة هلم أبخ
ذلك، وإن أراَد ترَك قتاهلِِم مع إمكانِِه قبَل الظفِر هبم، القتِل فهذا هو حكُم اجلزيِة، واملوادعُة غُري 

وهو معىن املوادعِة، فما يف أحاديِث الباِب ما يطابُقَها إال ما ذكَرُه من أتخِر النعماِن بن مقرٍن عن 
ظارِه زواَل الشمِس وهبوَب الريِح فهي موادعٌة يف هذا الزمان مع اإلمكاِن مقابلِة العدوِّ وانت

 وهللا تعاىل أعلم. للمصلحةِ 
 وقد اختلَف العلماُء يف مقداِر اجلزيِة:

فعنَد أيب حنيفة يُؤَخُذ من الغينِّ مثانيٌة وأربعون درًمها، ومن املتوسِط أربعٌة وعشرون، ومن الفقِري 
قوُل أمحٍد أخًذا مبا رواه إسرائيُل عن أيب إسحاَق عن حارثَة بِن ُمضرٍب،  اثنا عشر درًمها، وهو

 ».أنه بعَث عثماَن بَن حنيٍف فوضَع اجلزيَة على أهِل السواِد كذلك: «عن عمرَ 
: الواجُب ديناٌر يف حقِّ كلِّ أحٍد أخًذا حبديِث معاٍذ من عنِد أيب داود:  أنَّ رسوَل «وعن الشافعيِّ

 ».ُهللا عليِه وَسلََّم أمَرُه أن �خَذ من كلِّ حاٍمل دينارًاِهللا َصلَّى 
ا أربعُة د�نري على أهِل الذهِب، وعلى أهِل الَوِرِق أربعون درًمها، وال حدَّ وعن مالٍك: أكثُرهَ 

أنَّ عمَر بَن اخلطاِب ضرَب اجلزيَة على أهِل الذهِب «ألقلِّها أخًذا مبا رواه �فٌع عن أسلَم: 
 كذلك رويناه يف شروِط أهِل الذمِة أليب الشيخ األصبهاين بسنٍد جيٍد.» والَوِرقِ 

يُرَجُع يف ذلك إىل اجتهاِد اإلماِم، ويف روايٍة أقلُّها مقدٌَّر بديناٍر، وأكثُرها غُري مقدٍَّر، وعن أمحٍد: 
ِهللا َصلَّى ُهللا  فتجوُز الز�دُة وال جيوُز النقصاُن؛ ألنَّ عمَر رضي هللا عنه زاَد على ما فرَض رسولُ 

، وهو اختياُر أيب بكٍر من أصحاِب عليِه وَسلََّم ومل يُنِقْص منه، وروي أنه زاَد فجعَلَها مخسني
 أمحد.
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وعنَد أيب حنيفَة جيُب أبوِل احلوِل، وعنَد الشافعيِّ وأمحَد آبخرِِه وال يؤخُذ من صٍيب وال امرأٍة وال 
عليه، وال يُؤَخُذ ِمن شيٍخ فاٍن وال زَِمٍن وال  ، وعن الشافعيِّ جيبُ جمنوٍن وال فقٍري غِري معتملٍ 



أعمى، ويف قوِل عنَد الشافعيِّ عليِهُم اجلزيُة وال على سيِد عبٍد عن عبِدِه إذا كان السيُد مسلًما، 
 وال جزيَة على أهِل الصوامِع من الرهباِن، ويف قوِل عنَد الشافعيِّ جيُب عليهم، وروي أيًضا عن

 أنَّه فرَض على رُهبان الد�رات عمَر بِن عبِد العزيز
 على كلِّ واحٍد دينارين.

 ويف قوِلِه: (فـَّرُِقوا بـَْنيَ كلِّ ِذْي َحمَْرٍم مَن املَُجْوِس) احتماالٌت:
ال  قاَل املهلَُّب: أحُدها أنَّ َهللا جلَّ وعزَّ مل �مْر أبخِذ اجلزيِة إال ِمن أهِل الكتاِب، وأهُل الكتابِ 

ُسنـُّْوا هِبِْم ُسنََّة َأْهِل «ارِم، فإذا استعمَل عليهم قولُُه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ينكُحوَن ذواِت احمل
ُهُم اجلزيَة إال أن َيُسنَّ هبم ُسنََّة أهِل الكتاِب يف مناِكِحهم أيًضا.» اْلِكَتابِ   احُتِمَل أن ال يَقَبَل ِمنـْ

أبقى هلم يف أمواهلِِم عبيًدا يعملون فيها، واألرُض  لى اجملوِس عنوًة مثَّ الثاين: أن يكوَن عمُر غلَب ع
َقاُهْم على حكِمِه واجتهاِدِه،  للمسلمني، مث رأى أن يُفرَِّق بني ذواِت احملارِم من عبيِدِه الذين اْستَـبـْ

َقائِِهم، ويكوُن اجتهاُده يف نفٍر ثق ، ٍة بني ذواِت احملارمِ وإن كاَن منعقًدا يف أصِل استحيائِِهم واْسِتبـْ
أي: ما َكاَن أهُل الكتاِب حيملوَن عليِه يف » ُسنـُّْوا هِبِْم ُسنََّة َأْهِل الِكَتابِ «مستنبطًا من قوله: 

 مناِكِحهم فامحُلوا اجملوَس عليِه.
ذا كما وقَاَل اْخلَطَّاِيبُّ: أراَد عمُر أ�م ُمينُعون من إظهاِر هذا للمسلمني وإفشائه يف مشاهِدِهم، وه

 صارى أال يُظِهُروا ُصلبانـَُهم.ُشِرَط على الن
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وعن مالٍك: أرى أن يُنَفَق من بيِت املاِل على كلِّ َمن احتاَج ِمن أهِل الذمِة إن مل يكن هلم ِحْرَفٌة 
غين أنَّ عمَر بَن اخلطاِب كاَن ينفُق على رجٍل وال قوٌة، وعلى يتاماهم حىت يبلغوا، قال مالٌك: بل

 من أهِل الذمِة حني كَرب وضعَف عن العمل واخلراج.
 الباُب الذي فيِه إذا وادَع اإلماُم ملَك القريِة هل يكون ذلك لبقيتهم؟

َلَة أهدى بغلًة بيضاَء تقدَم يف اخلرِص من كتاب الزكاة، وامسُُه يُ  - 3161 وَحنَّا حديثُُه أنَّ ملَك أَيـْ
 بُن ُرْؤبَة

 ]3161ى أهِل َجْراب وأْدرٍُج بلدين ابلشام. [خ صاَحلَُه على اجلزيِة، وعل
والذي يُذَكُر هنا أن العلماَء أمجعوا على أنَّ اإلماَم إذا صاَحلَ ملَك القريِة أنَّه يدخُل يف ذلَك 

 عليِه بلُدُه. الصلِح بقيتُـُهم؛ ألنَّه إمنَّا صاحلَ عن نفِسِه ورعيِتِه ممن يشتملُ 
 م هل بدخُل يف ذلك األماِن العاقُد لألماِن أم ال؟واختلفوا إذا َأمََّن طائفًة منه

فروى الفزاريُّ عن ُمحيٍد الطويل، قال: حدثين أبو حبيٍب حيىي، وكان موىل أيب موسى، عن خالِد 



أتؤمُِّن مئًة من أصحايب بِن يزيد قاَل: حاصَر أبو موسى حصًنا بُتْستَـَر أو ابلسوِس، قاَل صاحُبُه: 
ال: نعم، فقاَل أبو موسى: أرجو أْن ُميَكَِّن ُهللا منه وينسى نفَسُه، فعدَّ مئًة وأفتُح لَك اُحلْصَن، ق

 ونسَي نفَسُه فقتَلُه أبو موسى.
وعن النخعيِّ ملا ارتدَّ األشعُث يف زمِن أيب بكٍر حبصٍن هو وَمن مَعُه يف قصٍر مث طلَب األماَن 

نفَسه فيهم، فقاَل له أبو بكر: إنه ال أماَن  رجًال فُأعطَي فلما نزَل عدَّ السبعني ومل يعدَّ لسبعني 
 لَك إ�َّ قاتلوَك فأسلم.

ملا أخَذ األماَن للسبعِني من أهِل النُّجري عدُّْوُهم، فلما بقَي هو قاَم رجٌل إليه » اتريخ دمشقَ «ويف 
 ، ولكن كن أنت فيهم، وأ� أختلَُّف أسُري معهم.فقال: إ�َّ معك قاَل: إنَّ الشرط على سبعني
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وقال أصبغ وسحنون: يدخُل العلج األخُذ لألماِن وإن مل يعدَّ نفَسه فيهم أل�َّ نعلُم أنه مل �خِذ 
 األماَن لغريِِه إال وقد صحَّ لألماِن لنفسِه.

كاَن لنفِسِه أو هلم أو  قاَل ابنُ  املنري: ليَس يف حديِث ملِك أيلَة لنفِسِه طلبه املوادعَة هل ْ
نه نسَب اهلدنَة إليِه خاصًة واملوادعَة للجميِع فُأِخَذ من ذلك أنَّ مهادنَة امللِك ال للمجموِع، لك

 يدخُل فيها الرعيُة إال بنٍص على التخصيِص.
: ما أه داُه املشركون ألمِري اجليِش أو لبعِض قـُوَّاِده فهو غنيمٌة إن كان وعن أيب اخلطاِب احلنبليِّ

اِر احلرِب إىل داِر اإلسالِم فهي ملن ُأهدَيت له، سواء كان ذلَك يف حال الغزِو، وإن كان من د
ل اإلماُم أو غريُُه، ألن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَِبَلها فكانت له دون غريه، وهو قو 

 الشافعي وحممد بن احلسن، وقال أبو حنيفة هي للُمْهَدى له على كل حال.
 ِة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم)(ابب الَوَصاة أبَِْهِل ِذمَّ 

 والذِّمَُّة: العهُد، واآلُل: القرابُة.
، َحدَّثَنا آَدُم، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َحدَّثَنا أَبُو َمجَْرَة، قَالَ  - 3162 ْعُت ُجَوْيرِيََة ْبَن ُقَداَمَة التَِّميِميَّ : مسَِ

ْعُت ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاِب َرضِ  ُأوِصيُكْم ِبِذمَِّة «َي ُهللا َعْنُه، وقـُْلَنا: َأْوِصَنا َ� َأِمَري املُْؤِمِنَني، قَاَل: قَاَل: مسَِ
، فَِإنَُّه ِذمَُّة نَِبيُِّكْم، َوِرْزُق ِعَيالِ   ]3162[خ » ُكمْ ِهللا جلَّ وعزَّ

ِليَـَفَة بـَْعِدْي ِبِذمَِّة ِهللا َوُأْوِصي اخلَ «تـََفرََّد البخاريُّ هبذا احلديِث، ويف موضٍع آخَر ملا ذََكَر الشورى: 
َلُفوا ِإال َوِذمَِّة َرُسوِِلِه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأْن يـُْوَىف َهلُْم ِبَعْهِدِهْم َوَأْن يـَُقاِتَل ِمْن َورَائِِهم، َوال ُيكَّ 

 طَاقـَتَـُهم).
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ِت َعْن شعبَة ُمَطوًَّال: أخرب�  َناُه يف اجلعد�َّ أبو مجرة، مسعُت جويريَة بَن قدامَة قاَل: حجْجُت َوُروِّيـْ
ْ رَأَْيُت ِديًكا نـََقَرِين نـَْقَرًة َأْو نـَْقَرتـَْنيِ)، َفَما َكاَن مجعًة أو فمرْرُت ابملدينِة، فخطَب عمُر، فقاَل: (إِ  ّينِ

عراق، قال: َحنَْوَها َحىتَّ ُأِصْيَب، قال: وأذن للصحابة مث ألهل املدينة مث ألهل الشام مث ألهل ال
رُ  » ُأْوِصْيُكْم ِبِكَتاِب هللاِ «َ�، فقال: وكنا آخر من دخل، فقلنا: َأْوِصَنا َوَملْ َيْسأَْلُه اْلَوِصيََّة َأَحٌد َغيـْ

ْ «احلديث، وفيِه:  اَد على َفَما زَ » َوُأْوِصْيُكْم ِبِذمَِّتُكْم، فَِإنـََّها ِذمَُّة نَِبيُِّكْم َوِرْزُق ِعَياِلُكْم، قـُْوُمْوا َعينِّ
 َهُؤالِء الَكِلَماِت.

َنا يف  ديِث ابِن هليعَة والليِث بِن سعٍد، عن عمِرو مصَر البِن عبِد احلكِم من ح» كتاِب فتوحِ «َوُروِّيـْ
بِن احلارِث، عن يزيِد بِن أيب حبيٍب، أنَّ أاب سلمَة بَن عبِد الرمحِن حدَّثَُه: أنَّ رسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا 

َرِة الَعَرِب وقاَل: عليِه وَسلََّم  ِط ِمْصَر، َهللا َهللا يف ِقبْ «أوصى عنَد وفاتِه أن ُخنْرَِج اليهوَد ِمْن َجزِيـْ
ًة َوَأْعَواً� ِيفْ َسِبْيِل ِهللا تـََعاَىل   ».فَِإنَُّكْم َسَتْظَهُرْوَن َعَلْيِهْم َوَيُكْونـُْوَن َلُكْم ُعدَّ

بُن سلمَة، حدثنا ابُن َوْهٍب، عن موسى بِن أيوَب  قاَل ابُن عبِد احلََكِم: وحدَّثنا عبُد امللكِ 
وَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مرَض فُأغمَي عليِه، مثَُّ أفاَق الغافقي، عن رجٍل من الرََّبِذة أنَّ رس

مثَّ ُأغمَي عليِه  ، مثَُّ ُأغمَي عليه الثانيَة، مثَّ أفاَق فقاَل مثَل ذلَك،»اْستَـْوُصْوا اِبْألُُدِم اجلُعدِ «فقاَل: 
ِقْبُط «ُد، فلمَّا أفاَق سألوه، فقاَل: الثالثَة فقاَل مثَل ذلَك، فقاَل القوُم: لو سألناه َمِن اُألْدُم اجلُعْ 

 احلديث.». ِمْصَر، فَِإنـَُّهْم َأْخَواٌل َوَأْصَهارٌ 
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الين، عن احلُبليِّ وعمرو بِن حبيٍب وحدثنا عبُد امللِك َمْسَلَمة، حدثنا ابُن َوْهٍب، عن أيب هاين اخلَوْ 
ًراِإنَُّكْم تـَْقدُ «وغِريِمها، أنَّ النيبَّ قاَل:   ».ُموَن َعَلى قـَْوٍم ُجْعٌد ُرُؤْوُسُهْم فَاْسِتْوُصْوا هِبِْم َخيـْ

َها القِ «من حديِث أيب ذٍر يـَْرفـَُعُه: » صحيِح مسلمٍ «ويف  َراُط، ِإنَُّكْم َستَـْفَتُحْوَن َأْرًضا يُْذَكُر ِفيـْ يـْ
ًرا فَِإنَّ َهلُْم ِذمًَّة َوَرِمحًا  ».فَاْستَـْوُصْوا أبَِْهِلَها َخيـْ

وَي عن عمَر، عِن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مثَلُه من طريٍق فيها ابُن هليعة، وبسنٍد صحيٍح عن ورُ 
ون مثله، وبسنٍد عبِد ِهللا بِن كعب بِن مالك، وهو مذكوٌر يف الصحابِة عند العسكريِّ وأيب فتح

، ومن طريٍق ضعيفٍة عن سليماَن »طِ اتـَُّقوا َهللا ِيف الِقبْ «فيِه ضعٌف عن رجٍل مَن الصحابِة يرفُعُه: 
 ».اْستَـْوُصْوا اِبْلِقْبِط، فَِإنَُّكْم َسَتِجُدْونـَُهْم ِفْيِهُم اْألَْعَوانُ «بِن يساٍر، قال النيبُّ: 

 اهلَل َهللا ِيفْ َأْهلِ «رة أنَّ النيبَّ قاَل: ومن حديِث أيب هليعَة، عن عمَر موىل غف
 احلديث.» ْوَداءِ الذِّمَِّة، َأْهِل املََدرَِة السَّ 



ِة، َوِلَمْن (ابُب: َما َأْقَطَع النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ِمَن الَبْحَرْيِن، َوَما َوَعَد ِمْن َماِل الَبْحَرْين َواجلِْْزيَ 
 اجلِْزيَُة؟)يـُْقَسُم الَفْيُء وَ 

 حديُث أنٍس تقدَم يف الشرِب، وحديُث جابٍر تقدَم يف اخلُْمِس.
 هنا أنَّ الصحابَة اختلفوا يف َقْسِم الفيِء: ويُذَكرُ 

فُرِوَي عن أيب بكٍر التسويُة فيه بني احلرِّ والعبِد والشريِف والوضيِع، وهو مذهُب علِي، وإليه 
 ذهَب الشافعيُّ.

َم فكان يُفضُِّل أهَل السوابِق وَمْن له من سيِد� رسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ وأمَّا ابُن اخلطاِب 
قرابٌة يف العطاِء، وفضََّل الزوجاِت على النَّاِس، ومل يُلِحْق هبنَّ أحٌد إال العباَس، وذهَب عثماُن 

 أيًضا إىل التفضيِل، وبِه قاَل مالٌك.
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فيِه إىل اجتهِاد اإلماِم، إن رأى التفضيَل فضََّل، وإن رأى التسويَة َسوَّى، وعنَد أيب حنيفة األمُر 
 واحلديثاِن يدالِن على التفضيِل.

 قـََتَل ُمَعاَهًدا ِبَغْريِ ُجْرٍم) (ابُب: ِإمثِْ َمنْ 
و، َحدَّثَنا ُجمَاِهٌد، َحدَّثَنا قـَْيُس ْبُن َحْفٍص، َحدَّثَنا َعْبُد الَواِحِد، َحدَّثَنا اَحلَسُن ْبُن َعْمرٍ  - 3166

َهًدا َملْ يَرِْح رَاِئَحَة اجلَنَِّة، َمْن قـََتَل ُمَعا«َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: 
 ]3166[خ ». َوِإنَّ ِرَحيَها ُتوَجُد ِمْن َمِسريَِة َأْربَِعَني َعاًما

» املتصل واملرسل«ا بَني ابِن عمٍرو وجماهٍد، بنيََّ ذلَك الربدجيي يف كتاِبِه هذا احلديُث منقطٌع فيم
وى مرواُن بُن معاويَة الفزاريُّ فقال: حدثنا احلسُن بقوِلِه: جماهد عن ابِن عمٍرو ومل ِيْسَمْع منه، ور 

ارَُقْطين: وهو بُن عمٍرو، عن جماهٍد، عن جنادَة بِن أيب أميَة، عن عبد ِهللا بِن عمٍرو، قاَل الدَّ 
 الصواُب.

يعين ابَن -وزعَم اجلياينُّ أنَّ يف نسخِة أيب حممد اَألِصيلي: عن أيب أمحٍد، عن عبِد ِهللا بِن عمَر 
 ومل يذكْر ِخالفًا عن أيب أمحٍد وأيب زيٍد. -طابِ اخل

 ».َوِإنَّ ِرْحيََها لَيُـْوَجُد ِمْن َسْبِعْنيَ َعاًما«وعنَد اإلمساعيلي: 
َأَال َمْن قـََتَل نـَْفًسا ُمَعاِهَدًة َهلَا ِذمَُّة ِهللا َوِذمَُّة َرُسْوِلِه «مذيِّ ُمَصحًحا عن أيب هريرَة يرفُعُه: وعنَد الرت 

ًفا فـََقدْ  َرِة َسْبِعْنيَ َخرِيـْ  ».َأْخَفَر ِبِذمَِّة ِهللا، َفَال يَرِْح رَاِئَحَة اجلَنَِّة، َوِإنَّ ِرْحيََها لَيُـْوَجُد ِمْن َمِسيـْ
 ند النسائي عن أيب َبْكَرَة بسنٍد صحيٍح حنَوُه.وع

ا عن رسوِل ِهللا َصلَّى وقاَل أبو عبِد ِهللا أمحُد بُن حنبل: أربعُة أحاديَث تدوُر يف الناِس وال أصَل هل



 ».َمْن َبشََّرِين ِخبُُروِج آَذاَر َبشَّْرتُُه اِبجلَنَّةِ «ُهللا عليِه وَسلََّم: 
يًّا فَ «و   ».َأَ� َخْصُمُه يـَْوَم الِقَياَمةِ َمْن آَذى ِذمِّ
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 ».َحنْرُُكْم يـَْوَم ِفْطرُِكمْ «و 
 ».ِللسَّاِئِل َحٌق َوِإْن َجاَء َعَلى فـََرسٍ «و 

 وقاَل ابُن اجلوزيِّ: اختلفِت الروايُة يف (يرْح) على ثالثِة أوجٍه:
 أحُدها: فتُح الياِء وكسُر الراِء.

 راِء.الثاين: ضُم الياِء وكسُر ال
 والثالُث: بفتِحِهما، قاَل: وهو اختياُر أيب عبيد، وهي الصحيحُة.

؛ ألنَّ الوعيَد للمسلِم يف اآلخرِة مل َيذكْر  قاَل املهلَُّب: يف احلديِث دليٌل أنَّ املسلَم ال يـُْقَتُل ابلذمِّيِّ
 نيا، وسيأيت هذا ُمْشبًعا يف موضِعِه إن شاء ُهللا تعاىل.قصاًصا يف الد

اختلفت ألفاُظ احلديِث يف مسافِة ريِح اجلنِة، ففي روايٍة كما سبق: أربعوَن، ويف أخرى: وملا 
أنَّ األربعَني هي أقصى  -وهللا أعلم-مخسمائِة عاٍم، قَاَل ابُن َبطَّاٍل: ُحيتَمُل » املوطأ«سبعوَن، ويف 

ُنُه، واستحكمت بصريتُُه يف مِر يف قوِل األكثرين، فإذا بلَغَها ابُن آدَم زاَد عمُلُه ويقيأشدِّ الع
اخلشوِع هلِل والندِم على ما سلَف، فكأنَُّه وجَد ريَح اجلنِة اليت تبعثُُه على الطاعِة، ومتكن من قلِبِه 

بعني عاًما، وأما السبعون فإ�ا األفعاَل املوصلَة إىل اجلنِة، فبهذا وجَد ريَح اجلنِة على مسريِة أر 
 ِء عندها مَن اخلشيةِ آخُر املعرتَِك، ويـَْعِرُض للمر 

والندِم القرتاِب أجِلِه ما مل يعِرْض له قبل ذلك، ويزداُد طاعُتُه بتوفيِق ِهللا فيجُد ريَح اجلنِة من 
َمن جاَء يف آخِر  مسريِة سبعني عاًما، وأما وجُه اخلمس مائِة فهي فرتُة ما بني بٍني وبني فيكونُ 

بَل الفرتِة ومل يضره طوهلا فوجد ريح اجلنة على مخس مائة الفرتِة واهتدى ابتباِع النيبِّ الذي كاَن ق
 عام. انتهى.

 قوله: (فرتة ما بني بني وبني) حيتاج إىل نظر وتوقيف.
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 : : َوقَاَل ُعَمُر، َعِن النَِّيبِّ تقدَم ُمسَنًدا يف املزارعِة، وقولُُه ». ُأِقرُُّكْم َما َأقـَرَُّكُم هللاُ «وقوُل البخاريِّ
مُد، عن ابِن عيينَة، فذكَر حديَث ابَن عباٍس املتقدَم يف اجلهاِد، ذكَر ا يف الباب، حدثنا حمأيضً 



اجليَّاين أنَّ أحًدا من رواِة الكتاِب مل ينسْب حممًدا هذا، وقد ذكَر البخاريُّ يف الوضوِء: حدثنا ابُن 
 .يكندي، عن ابِن عيينةَ سالم، ثنا ابُن عيينَة، وقاَل يف عدة مواضع: عن حممِد بِن يوسَف الب

وروى اإلمساعيليُّ حديَث الباِب، عن احلسِن بِن سفيان، عن حممِد بِن خالَد الباهلِي، عن ابِن 
 عيينة.

قاَل الطربيُّ: يف حديِث الباِب بياٌن لألمِة إخراُج كلِّ َمْن كاَن بغِري ديٍن من كلِّ بلدٍة للمشركني، 
ها، أو كانت من بالد الُعْنوِة إذا مل يكن اليت أسلَم عليها أهلُ سواٌء كانت تلَك البلدُة من البالِد 

ابملسلمني ضرورٌة إليهم، ومل يكن لإلسالِم يومئٍذ ظهوٌر يف غري اجلزيرِة ظهوُر قهٍر، فإن كانت هلم 
 هبم ضرورٌة فأكثُر ُمقاِمِهم ثالثُة أ�ٍم ولياليها كالذي فعَل عمُر وغريُُه.

 والنصارى يف بالٍد قهَرُهم فيها. اجملوَس يف السواِد، فإن قيَل: فقد أقرَّ عمرُ 
قلنا: ليَس كما ذكرَت فإنَّ عمَر مل يُِقرَّ أحًدا من أهِل الشرِك يف أرٍض قد قـََهَر هبا اإلسالُم 

وغلَب، ومل يتقدْم قبَل ذلَك قهُرُه إ�هم منه هلم أو من املؤمِن عقُد صلٍح على الرتِك فيها إال 
 /أ]168ضرورِة العمارِة كما فعَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم [ إىل إقرارهم فيها للضرورِة املسلمني

 مع اليهود حني أقرهم مث أمر إبجالئهم عند االستغناء عنهم.
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وقد حدثنا أبو كريب، حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس: قال رسول هللا َصلَّى هللاُ 
َلَتاِن يف األرضِ ال تَ «عليِه وَسلََّم:  هذا فالواجب على اإلمام إذا أقر بعض  ، فإذا صح»ْصُلْح ِقبـْ

أهل الكتاب يف بالد املسلمني حلاجتهم إليها أال يدعهم معهم أكثر من ثالٍث، وأن يسكنهم 
خارج مصر كالذي فعل عمر وعلي، وأن مينعهم اختاذ الدور واملساكن يف أمصارهم, فإن اشرتى 

ه مسكًنا، فالواجب على اإلمام أن ْصٍر من أمصار املسلمني دارًا أو ابتىن بمنهم مشرت يف مِ 
�خذه ببيعها كما جيب عليه لو اشرتى مملوًكا مسلًما أن �خذه ببيعه، ويلتحق هبذا املسلم اجملاهر 

ابلفسق إذا شهد عليه بذلك أو أبذى جريانه فللحاكم إخراجه وإن كانت له دار أكراها عليه 
تكرى وال تباع، وحديث من غري وجه أن  د من يكرتيها ابعها عليه، وعن ابن القاسمفإن مل جي

الشيخ جنم الدين بن الرفعة استفىت شيخنا ابن تيمية يف مثل هذا فأجاب أبنه ال خالف بني 
 املسلمني أن احلالتني ال تبقي مطلًقا إال أن يرى األمام يف ذلك مصلحة أو كالما هذا معناه

ُهْم)ا َغَدَر املُْشرُِكوَن اِبْلُمْسِلِمنيَ (اَبُب: ِإذَ   ، َهْل يـُْعَفى َعنـْ
َلمَّا فُِتَحْت «َحدَّثَنا ابُن يُوُسَف، َحدَّثَنا اللَّْيُث، َحدََّثِين َسِعيٌد، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل:  - 3169

بَـُر ُأْهِدَيْت لِلنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َشاٌة ِفيَها ِه الشَّاِة َهْل َجَعْلُتْم ِيف َهذِ «احلديث. وفيه:  »َخيـْ



منَك، ُمسًّا؟ قَاُلوا: نـََعْم، قَاَل: َما َمحََلُكْم َعَلى َذِلَك؟، قَاُلوا: َأَرْدَ� أنَّ نعلَم ِإْن ُكْنَت َكاِذاًب َنْسَرتِيُح 
 ]3169[خ ». َوِإْن ُكْنَت نَِبيًّا َملْ َيُضرَّكَ 

 /ب].168املقربي. [ سعيد هذا هو».  لُِيَسلَِّطَك على ذلكَ َما كاَن هللاُ «وعند مسلم: 
 وأخرج أبو داود حديث الشاة من طريق ابن شهاب عن جابر ومل يسمع منه.
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َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه «ويف آخر املغازي قال البخاري: َوقَاَل يُوُنُس َعِن ُعْرَوَة: قَاَلْت َعاِئَشُة: 
بَـَر، فـََهَذا يـَُقوُل ِيف َمَرِضِه الَّ  وَسلَّمَ  ِذي َماَت ِفيِه: َ� َعاِئَشُة َما زِْلُت َأِجُد َأَملَ الطََّعاِم الَِّذي َأَكْلُت ِخبَيـْ

، وهو تعليق أسنده اإلمساعيلي فقال: حدثنا أبو عبد هللا »َأَواُن اْنِقطَاَع أَبـَْهِري ِمْن َذِلَك السُّمِّ 
َبَسَة بن خالد عن يونس الواسطي، حدثنا أمحد بن صاحممد بن أمحد بن سعيد  حل حدثنا َعنـْ

 فذكره.
أخرب� أبو بكر أمحد بن حممد، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أمحد »: اإلكليل«وقال احلاكم يف 

 بن صاحل، حدثنا عنبسة، احلديث.
ُلَها  ، »ال«قال:  -َمسَّْتُه؟ يعين اليت -وعند البخاري من حديث أنس قالوا: � رسول هللا أال نـَْقتـُ

 ال: فما زلت أعرفها يف هلواته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.ق
 ».َفَدَعا ابليت َمسَّْتُه فَاْعتَـَرَفتْ «وعن ابن إسحاق: 

ُكنَّا نـََرى أنَّه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُسمَّ يف ذراِع الشَّاِة، وَأنَّ اْليَـُهوَد «وعند أمحد عن ابن مسعود: 
 ».وهُ َمسُّ 

 ».نَّ النيبَّ اْحَتَجَم وهو ُحمْرٌِم مْن َأْكلٍة َأَكَلَها مْن شاٍة مسمومةٍ أ«وعن ابن عباس: 
ٍر دخلْت َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف  وعن َعْبِد ِهللا ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك أنَّ ُأمَّ ُمَبشِّ

بَـَر، «نفسك؟، قال: فقالت: َما تـَتَِّهُم على َوَجِعِه الَِّذي قُِبَض ِفيه،  الطعاُم الذي َأَكَله ابُنِك ِخبَيـْ
 ».وَهَذا َأَواُن قطع أَبـَْهِري
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وعند الواقدي عن الزهري أن زينب اليت َمسَّْتُه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هي ابنة أخي َمْرَحب، وإن 
؟ قالت: قـَتَـْلَت َأِيب َوَعمِّي »َما َمحََلِك َعَلى َهَذا«ا: لََّم قال هلسيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

َوَزْوِجي َوَأِخي، قال حممد: فسألُت إبراهيَم بَن جعفٍر عن هذا، فقال: أبوها احلارُث، وَعمَُّها 



، قال: َوَأخُ  ُم ْبُن وَها زُبـَيْـ َيَساٌر، وََكاَن ِمْن َأْجَنبِ النَّاِس َوُهَو الَِّذي أُْنِزَل ِمَن الرَّفِّ ٌر َوَزْوُجَها َسالَّ
 ُمْشِكٍم.
 /أ] يردُّ قول السَُّهيلي هي أخت َمْرَحب.169وهذا [

قال حممد بن عمر: والثبت عند� أن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قتلها ببشر بن الرباء 
 وأمر بلحم الشاة فأحرق. -يعين اآلكل معه منها-بن معرور

ل عنها مالك ابن أنس الواقديَّ، قال املنتجايل: وذلك أن مالًكا ُسِئَل عنها ومل املسألة سأ وهذه
يكن عنده فيها شيء، فرأى الواقدي وهو إذ ذاك شاب، فسأله عنها، فقال: الذي عند� أنه 

 قتلها، فخرج مالك إىل الناس فقال: سألنا أهل العلم فأخربو� أنه قتلها.
حجمه أبو » تجَم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يومئٍذ عَلى الَكاِهلِ اح«ل جابر: وعن الزهري قال: قا

َبَة ابلقرن والشفرة، وقيل بل حجمه أبو هند، وامسه عبد هللا ويف  أليب نـَُعْيٍم » كتاب الطب«طَيـْ
مَن الُيْسَرى  احتجَم النيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حتَت َكِتِفهِ «احلافظ عن عبد الرمحن بن عثمان: 

بَـرَ   ».الشَّاِة اليت َأَكَل يوَم َخيـْ
 يف إسنادمها ضعف.». احتجَم َعَلى قـَْرنِِه بعَد َما ُسمَّ «وعن عبد هللا بن جعفر: 

 قال الواقدي: وألقى من حلم تلك الشاة لكلب فما تبعت يد رجًال حىت مات.
 ».َهاَها وَصَلبَـ قـَتَـلَ «ويف لفظ: ». َأَمَر هِبَا فـَُقِتَلتْ «وعند أيب داود: 

عن الزهري: ملا أسلمت تركها، قال معمر: كذا قال الزهري: أسلمت, » جامع معمر«ويف 
 والناس يقولون قتلها وأ�ا مل تسلم، وكانت أهدت الشاة اْلَمْصلية لصفية.
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لََّم كانت عادته وقال السَُّهيلي: قيل أنه صفح عنها، واجلمع بني القولني: أنه َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
ذكره البيهقي، وعند القرطيب مل يربح من أنه ال ينتقم لنفسه فلما مات بشر بعد ذلك حبول فيما 

مكانه حىت مات قتلها به، وعن ابن عباس دفعها إىل ولدا ِبْشٍر فقتلها، ومن ذلك احلني مل �كل 
 /ب]169حىت �مر صاحبها [ سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من هدية تـُْهَدى له

بسند جيد قال: حدثنا عبد هللا » عجم ابن ُمَطْريٍ م«أن �كل منها, جاء ذلك يف حديث رويناه يف 
بن أمحد بن حنبل , حدثنا سعيد بن أمحد, حدثنا أبو متيلة, حدثنا حممد بن إسحاق, حدثنا عبد 

عن  -يعين يزيد-ابِن اْحلَْوَتِكيَِّة  امللك بن أيب بكر عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة َعنِ 
 عمار بن �سر فذكره.

يف ترمجة َسْلم بن قتيبة, قال: » اترخيه«ا أبو القاسم الدمشقي فيما رويناه عنه يف وذكره أيضً 



قال: مسعت عمارًا به, وكان  -أي َساَسان-حدثين أيب, حدثنا حيىي بن احلَُصني بن املنذر عن أبيه 
سأل عن هذه املسألة قدميًا على لسان بعض خواصه مجاعة العلماء يومئذ امللك الناصر حممد 

لهم وال أحاشي أحًدا أجاب أبنه مل يرو من هذا الباب شيء إال كاتب هذه العجالة فإنه فك
 أجاب مبا تقدم.

قال القرطيب يف هذا احلديث: أن القتل ابلسُّمِّ كالقتل ابلسالح الذي يوجب القصاص، وهو قول 
يف طعام أو  ال الكوفيون: ال قصاص فيه، وفيه الدية على العاقلة، قالوا: ولو َدسَّهمالك وق

 شراب مل يكن عليه شيء وال على َعاِقَلِته.
 وقال الشافعي: إذا فعل ذلك به وهو مكره ففيه قوالن:

 أحدمها: عليه القود وهو الصحيح.
 والثاين: ال قود عليه.

ظاهر من كالم اجلماد، وأنَّ السم مل يؤثر فيه َصلَّى هللاُ  ويف احلديث من عالمات النبوة ما هو
 لََّم حىت كان عند وفاته لتجتمع له النبوة مع الشهادة مبالغة يف كرامته، ورفع درجته.عليِه وسَ 
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ؤثر وفيه أن السموم ال تؤثر بذاهتا بل إبذن هللا تعاىل ومشيئته، أال ترى أنَّ السُّمَّ أثر يف ِبشر ومل ي
 فلو كان يؤثر بذاته ألثر فيهما يف احلال. يف سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم،

وعن اْلُمَهلَِّب يعفى عن املشركني إذا غدروا مبن ُيْسَتْدَرُك إصالحه وجربه إذا رأى ذلك اإلمام، 
 وإن رأى عقوبتهم عاقبهم

تدرك جربه كالقتل وشبهه فال سبيل إىل العفو  مبا يؤدي إليه اجتهاده، وأما إذا غدروا مبا ال يس
بَـَر تـَُعادُِّين َحىتَّ «رنيني، وإن كان قد قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: كقضية الع َما زَاَلْت َأْكَلُة َخيـْ

 لكنه عفا عنهم حىت إذا د� أجله وجد أمل السم، فلذلك مل يعاقبهم. انتهى.» اآلن
حني وفاته َصلَّى تلت أو أسلمت، ويف كال احلالتني ال سبيل إىل عقوبتها اليت َمسَّْتُه إما أن تكون ق

 ُهللا عليِه وَسلََّم.
 ولقائل أن يقول: ترك قتلها أو قتلهم لتأوهلم، إذ قالوا: (َأَرْدَ� أْن نعلَم إْن كنَت نَِبيًّا) احلديث.

 أو حيمل على ما قرر�ه من أنه كان ال ينتقم لنفسه.
نقضوا عهده وغدروا، أو أنه يئس ى ُهللا عليِه وَسلََّم على الكفار يف القنوت؛ أل�م ويف دعائه َصلَّ 

من إميا�م ورجوعهم من ضاللتهم، وأما الكفار الذين كان يرجو إ�بتهم وإقالعهم عما هم عليه 
 فكان ال يدعو عليهم ِبشر.



دعا هلم ابهلدى، وكذا قومه فأجيبت قَاَل ابُن َبطَّاٍل: أال ترى أنه ملا ُسِئَل أن يدعو على َدْوٍس 
 الوتر، وكذا أمان النساء تقدم يف الطهارة. دعوته، وقد تقدم يف

 وقول البخاري يف اَبب ِذمَُّة اْلُمْسِلِمَني، َحدَّثـََين ُحمَمٌَّد، َحدَّثَنا وَِكيٌع.
ذي: حممد فذكر احلديث املتقدم يف احلج، قال اجلياين: نسبه ابن السكن بن سالم، وقال الكالاب

 عن وكيع بن اجلراح.» اجلامع«وا يف بن مقاتل، وحممد بن سالم، وحممد بن منري رو 
 (اَبُب: ِإَذا قَاُلوا َصَبْأَ�، َوَملْ ُحيِْسُنوا َأْن يـَُقوُلوا َأْسَلْمَنا)
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َرأُ ِإلَْيَك ِممَّا َصَنَع َخاِلدٌ «وَسلََّم:  قَاَل ابُن ُعَمَر: َفَجَعَل َخاِلٌد يـَْقُتُل، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليهِ   ».أَبـْ
 رواه البخاري يف املغازي مسنًدا هذا التعليق

، َعْن أَبِي ، َعْن َساملٍِ ِه، قَاَل: فقال: َحدََّثِين َحمُْموٌد، َأْخبَـَرَ� َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخبَـَرَ� َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
َة، َفَدَعاُهْم ِإَىل اِإلْسَالِم، فـََلْم ُحيِْسُنوا ى ُهللا عليِه وَسلََّم َخاِلَد ْبَن الَولِيِد ِإَىل َبِين َجِذميَ بـََعَث النَِّيبُّ َصلَّ 

ُهْم َو�َِْسُر، فـَلََّما َقِدمْ   َنا ذََكْر�َ َأْن يـَُقوُلوا: َأْسَلْمَنا، َفَجَعُلوا يـَُقوُلوَن: َصَبْأَ�، َفَجَعَل َخاِلٌد يـَْقُتُل ِمنـْ
َرأُ ِإلَْيَك ِممَّا َصَنَع َخاِلدٌ اللُهمَّ ِإّينِ «ذلك للنيبِّ َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم فقاَل:   مرتني. انتهى.» أَبـْ

 ومقصود البخاري من هذا: لفظة: (َصَبْأَ�)، وكأنه أحال على أنه معروف يف احلديث.
َرْس فـََقْد آَمَنهُ   ، ِإنَّ َهللا يـَْعَلُم األَْلِسَنَة)قال: (َوقَاَل ُعَمُر: ِإَذا قَاَل َمتـْ

بلفظ: َأنَّ ُعَمَر َكَتَب ِإَىل َعاِمِل َجْيٍش: بـََلَغِين َأنَّ رَِجاًال ِمْنُكْم » وطأامل«هذا التعليق ذكره مالك يف 
َرس، يقوُل:  ال َختَْف، فَِإَذا َأْدرََكُه َيْطُلُبوَن اْلِعْلَج، َحىتَّ ِإَذا َأْسَنَد ِيف اْجلََبِل، َواْمتَـَنَع، قَاَل رَُجٌل: َمتـْ

 ، َال َأْعَلُم َأَحًدا فـََعَل َذِلَك ِإالَّ َضَرْبُت ُعنُـَقُه.قـَتَـَلُه، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدهِ 
 قال مالك: وليس على هذا العمل.

 قال: (َوقَاَل ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب: َتَكلَّْم َال أبََْس)
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يبة، َعْن مرواَن بِن ُمَعاويَة، َعْن ُمحَْيٍد، َعْن أََنٍس قَاَل: َحاَصْرَ� ُتْستَـَر هذا التعليق رواه ابن أيب ش
ُعَمَر بِن اخلَطَّاِب، فَلمَّا قدم به عليه استعجم، فـََقاَل له عمُر: َتَكلَّْم َال  فـَنَـَزَل اْهلُْرُمَزاُن َعَلى ُحْكمِ 

ًنا مْن ع  مَر.أبََْس عليَك، فكاَن ذلَك َعْهًدا وأَتِْميـْ
قال ابن املنري: مقصود الرتمجة أن املقاصد تعترب أبدلتها، كيف ما كانت األدلة لفظية أو غريها 



 على وفق لغة العرب أو غريها.
و (َمتَـْرس) بفتح التاء وسكون الراء، ضبطه هكذا اَألِصيلي، وضبطه غريه: <َمَرتس> وعند أيب 

قال ». ِمْطرس»: «املوطأ«ن حيىي يف ذر: <ِمتـَْرس> وأهل خراسان كانوا يقولون ليحىي ب
 القاضي: معناها يف لسان العجم: ال أبس.

العجم بلغتهم أو بلغتنا على معىن األمان، فقد وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: يؤخذ من هذا أنه سواء خاطبنا 
 لزم األمان وحرم القتل.

ان فقد متَّ، ومنهم من جيعل وال خالف بني العلماء أن من أمََّن حربًيا أبي كالم يـُْفَهُم منه األم
 اإلشارة ابألمان أماً�، وهو قول مالك والشافعي ومجاعة.

(َصَبْأَ�) إسالًما، وإمنا قالوا ذلك؛ ألن قريًشا كانت تسمي  قاَل اْلُمَهلَُّب: مل يفهم خالد من قوهلم:
 ْد منه.املسلمني الُصباة، فلهذا إنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عذر خالًدا ومل يَقِ 

قَاَل اْخلَطَّاِيبُّ: إمنا نقم على خالد استعجاله؛ ألن الصبأ مقتضاه اخلروج من دين إىل دين، أو 
 يكفَّ عنهم ظًنا منه إمنا عدلوا عن اسم اإلسالم إىل صبأ� أنفًة من حيتمل أن يكون خالد مل

 االستسالم واالنقياد، فلم يره إقرارًا ابلدين.
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طَّاٍل: ال خالف أن القاضي إذا قضى جبور أو خبالف أهل العلم فهو مردود، فإن كان قَاَل ابُن بَ 
مان الزم عند عامة أهل على وجه االجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن اإلمث ساقط والض

العلم، إال أ�م اختلفوا يف ضمان ذلك، فإن كان يف قتل أو جراح ففي بيت املال، وهذا قول 
يفة وأمحد وإسحاق، وقالت طائفة: هي على عاقلة اإلمام أو احلاكم، وهذا قول الثوري وأيب حن

اكم شيء من الدية األوزاعي وحممد وأيب يوسف والشافعي، وقال ابن املاجشون: ليس على احل
 يف ماله وال على عاقلته وال يف بيت املال.

لعلماء أنه جعل وذكر ابن حبيب، عن ابن املاجشون: أن ذلك من عمر تشديد، وعن بعض ا
 قيمته يف املغنم.

وقول مالك: وليس على هذا العمل، قَاَل ابُن َبطَّاٍل: يعين قتل املسلم ابلكافر، وأما جواز التأمني 
 مل.فعليه الع

والصَّاِبئ: من خرج من دين إىل دين، يقال: صبأ فهو صابئ وهم الصابئون؛ وذلك أل�م خرجوا 
 : إمنا يقال: صبأ يصبو بغري مهز فهو صابئ ابهلمز.من اليهودية إىل النصرانية، وقيل

وقول عمر: ما صبوت، يدل على ترك اهلمز، وجيوز أن يكون هذا على ختفيف اهلمز، ذكره 



 .الَقزَّازُ 
يزعمون أ�م على دين نوح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بكذهبم، وقبلتهم من مهب »: احملكم«ويف 

عياض: ومنهم من يعبد املالئكة ومنهم من يعبد الدراري، وقد الشمال عند منتصف النهار، قال 
 تقدم شيء منه.

 الباب الذي بعده تقدم حديثه يف الصلح.
 مِّيِّ ِإَذا َسَحَر؟)(اَبٌب: َهْل يـُْعَفى َعِن الذِّ 

ْن َأْهِل اْلَعْهِد قـَْتٌل؟ َوقَاَل ابُن َوْهٍب: َأْخبَـَرِين يُوُنُس، َعِن ابِن ِشَهاٍب أنَُّه ُسِئَل: َأَعَلى َمْن َسَحَر مِ 
َمْن َصنَـَعُه، وََكاَن  بـََلَغَنا َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َقْد ُصِنَع َلُه َذِلَك، فـََلْم يـَْقُتلْ «فـََقاَل: 

 ».ِمْن َأْهِل اْلِكَتابِ 
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، َحدَّثَنا َحيَْىي، َعْن ِهَشاٌم، َحدََّثِين َحدََّثِين ُحمَمَُّد بْ »: جامعه«هذا التعليق ذكره ابن وهب يف  ُن ُمثـَىنَّ
ًئا َوَملْ َأنَّ ا«َأِيب، َعْن َعاِئَشَة:  لنَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُسِحَر، َحىتَّ َكاَن ُخيَيَُّل ِإلَْيِه أَنَُّه َصَنَع َشيـْ

 ».َيْصنَـْعهُ 
َأَشَعْرِت َأنَّ َهللا َأفْـَتاِين ِفيَما ِفيِه ِشَفاِئي، َأاَتِين «مث قال: » َحىتَّ كاَن ذاَت يوٍم َدَعا َوَدَعا«ويف رواية: 

َقَعَد َأَحُدُمهَا ِعْنَد رَْأِسي، َواْآلَخُر ِعْنَد رِْجِلي، فـََقاَل َأَحُدُمهَا ِلْآلَخِر: َما َوَجُع الرَُّجِل؟ قَاَل: رَُجَالِن فَـ 
يُد ْبُن اْألَْعَصِم ِيف ُمْشٍط َوُمَشاَطٍة َوُجفِّ َطْلَعٍة ذََكٍر، قَاَل: فَأَْيَن َمْطُبوٌب، قَاَل: َوَمْن طَبَُّه؟ قَاَل: لَبِ 

فـََقاَلْت: َهالَّ اْسَتْخَرْجَتُه؟ فـََقاَل: َأمَّا َأَ� فـََقْد َشَفاِين ُهللا، «وفيه: » ؟ قَاَل: ِيف بِْئِر َذْرَوانَ ُهوَ 
ُر.» اَوَخِشيُت َأْن يـَُؤثَر َذِلَك َعَلى النَّاِس َشرًّ   مثَُّ ُدِفَنِت اْلِبئـْ

حلَّ عقدة وجَد النيبُّ خفًة،  البن قتيبة: أن علًيا استخرج السحر، فكلما» خمتلف احلديث«يف 
 فلما انتهى

 قام كأمنا نشط من ِعَقال.
قرأت على املسند املعمر أيب احلسن علي بن حممد بن حممد بن عبد القوي، أخرب� اإلمام اتج 

لي بن أمحد بن علي، أخرب� اإلمام أبو احلسني حممد بن أمحد بن جبري، عن الدين أيب احلسن ع
ن أيب حممد عبد هللا التميمي، أخرب� أبو الفضل الَيْحُصِيب رمحه هللا تعاىل، أيب عبد هللا حممد ب

قال: فإن قلت فقد جاءت األخبار الصحيحة أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُسِحَر، وذكر حديث 
 ».وال �َِهِتِنَّ  َحىتَّ َكاَن ُخيَيَُّل ِإلَْيِه أَنَُّه َكاَن �يت النَِّساءَ «، مث قال: ويف رواية أخرى: الباب



وإذا كان هذا من التباس األمر على املسحور، فكيف حاُل سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه 
 وَسلََّم يف ذلك؟، وكيف جاز عليه وهو معصوم؟.
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هذا احلديث صحيح متفق عليه، وقد طعنت فيه اْلُمْلِحدة وتذرعت به، لسخف عقوهلا  فاعلم أن
وعزَّ الشرَع والنيبَّ عما يدخل يف وتلبيسها على أمثاهلا إىل التشكيك يف الشرع، وقد نـَزَّه هللا جلَّ 

ال  أمره لبًسا، وإمنا السحر مرض من األمراض وعارض من العلل جيوز عليه أبنواع األمراض مما
 ننكر وال يقدح يف نبوته.

وأما ما ورد أنه كان ُخيَيَُّل إليه أنه فعل الشيء وال يفعله، فليس يف هذا ما يدخل عليه داخلة يف 
ريعته، أو يقدح يف شيء من صدقه، لقيام الدليل واإلمجاع على عصمته من شيء من تبليغه أو ش

َل من أجلها، هذا، وإمنا هذا فيما جيوز ُطُروُءه عليه يف أمر دنيا َعْث بسببها، وال ُفضِّ ه اليت مل يـُبـْ
 وهو فيها عرضة لآلفات كسائر البشر، فغري بعيد أْن ُخيَيَُّل إليه من أمورها ما ال حقيقة له، مث

 يتخلَّى عنه كما كان.
 ».ُه َوَال �َْهِتنَّ َحىتَّ ُخيَيَُّل ِإلَْيِه أَنَّه �َِْيت َأْهلَ «وأيًضا فقد فسر هذا الفصل احلديث اآلخر من قوله: 

 وقد قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر،
يفعله، وإمنا  ومل �ت يف خرب منها أنه نقل عنه يف ذلك قول، خبالف ما كان أخرب أنه فعله ومل 

 كانت خواطر وختيالت.
د وقد قيل: إن املراد ابحلديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله، لكنه ختيل ال يعتق

صحته، فتكون اعتقاداته كلها على السداد وأقواله على الصحة، هذا ما وقفت عليه ألئمتنا من 
ى وأبعد عن مطاعن ذوي األضاليل األجوبة عن هذا احلديث، وقد ظهر يل يف احلديث أتويل أجل

يستفاد من نفس احلديث، وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا احلديث عن ابن املسيب وعروة، 
َسَحَر يهوٌد مْن زُرَْيٍق رسوَل هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم فجعلوه يف بئر حىت كاد رسول «ه: وقال في

وعزَّ على ما صنعوا فاستخرجه مَن  هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أْن يـُْنِكرَ  َبَصَرُه، مث َدلَّه هللا جل َّ
 ».البئرِ 
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ُحِبَس رسوُل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعْن «ن يـَْعمر قال: وذكر عن عطاء اخلراساين، عن حيىي ب
 احلديث.» عائشَة سنًة، فبينا هو �ئٌم َأاَتُه ملكاِن فـََقَعَد أحُدُمهَا عنَد رأسِه واآلخُر عنَد رجَلْيهِ 

كر سنة حىت أن -خاصة-لََّم عن عائشة قال عبد الرزاق: ُحِبس رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
بصره، فقد استبان لك من مضمون هذه الروا�ت أن السحر إمنا تسلط على ظاهره وجوارحه، 
ال على قلبه واعتقاده وعقله، وأنه إمنا أثر يف بصره وحبسه عن َوطاِء نسائه، ويكون معىن قوله: 

النساء، من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على (ُخييل إليه أنه �يت أهله وال �هتن)، أي: يظهر له 
 وإذا د� منهن أصابته أخذة السحر، فلم يقدر على إتيا�ن كما يعرتي من ُأخذ واعُرتض.

ولعله ملثل هذا أشار سفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحر، ويكون قول عائشة: إنه 
 ليخيل إليه

رأى صره، كما ذكر يف احلديث، فيظن أنه أنه فعل الشيء وما فعله من ابب ما اختل من ب
شخًصا من بعض أزواجه أو شاهد فعًال من غريه، ومل يكن على ما خييل إليه ملا أصابه يف بصره 

وضعف نظره، ال لشيء طرأ عليه يف َمْيزِه، وإذا كان هذا مل يكن فيما ذكر من إصابة السحر له، 
 عرتض أنًسا.وأتثريه فيه ما يُدخل لبًسا وال جيد امللحد امل

مسحور، يقال منه: ُطبَّ الرجل، واالسم الِطب ابلكسر، ويف احلديث: قوله: (َمْطُبوٌب) أي 
]، وقال ابن األسلت فيما 1فـََلَعلَّ ِطبَّا َأَصابَُه)، مث نشره بـ {ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس} [الناس: «

 أنشده أبو املعاين:
 أم جنون~ أال من مبلغ حسان أين أطب كان ذلك 

 موضعه. وسيأيت الكالم على الطب يف
 واملشاطة: ما سقط من الشعر عند املشط.

 الكالم عن السحر تقدم يف الوقف.
 وقوهلا: (َأَفَال َأْحَرقْـَتُه) يعين: السحر أو لبيد بن األعصم.

نوا وفيه: حجة ملالك ومن قال بقوله أن الساحر يقتل إذا عمل بسحره، وإمنا تركه؛ ألن اليهود كا
 يف عهد منه وذمة. انتهى.
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كيف يتصور عهدهم مع فعلهم هذا وال عهد هلم به؟! والظاهر أمنا ترك قتله ملا ذكر يف املنافقني 
 وهذا يرجح قول من قال: كان لبيد منافًقا.

 ِمَن اْلَغْدِر) (اَبٌب: َما ُحيَْذرُ 



ْعُت  َحدَّثَنا اْحلَُمْيِديُّ، َحدَّثَنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّثَنا َعْبدُ  - 3176 ِهللا ْبُن اْلَعَالِء ْبِن زَْبٍر، مسَِ
ْعُت َعْوَف ْبَن َماِلٍك قَاَل: أَتـَْيُت النَِّيبَّ  َع َأاَب ِإْدرِيَس، مسَِ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُبْسَر ْبَن ُعبَـْيِد ِهللا، مسَِ

ْنيَ َيَدِى السَّاَعِة: َمْوِيت، مثَُّ فـَْتُح بـَْيِت اْعُدْد ِستًّا بَـ «ِيف َغْزَوِة تـَُبوَك، َوُهَو ِيف قـُبَِّة َأَدٍم فـََقاَل: 
 اْلَمْقِدِس، مثَُّ ُمواَتٌن �َُْخذُ 

َنٌة َال  ِفيُكْم َكِعَقاِص اْلَغَنِم، مثَُّ اْسِتَفاَضُة اْلَماِل َحىتَّ  يـُْعَطى الرَُّجُل ِمائََة ِديَناٍر فـََيَظلُّ َساِخطًا، مثَُّ ِفتـْ
َقى بـَْيٌت ِمْن بيوِت الْ  َنُكْم َوبـَْنيَ َبِين اْألَْصَفِر فـَيَـْغِدُروَن، يـَبـْ َعَرِب ِإالَّ َدَخَلْتُه، مثَُّ ُهْدنٌَة َتُكوُن بـَيـْ

َيْأُتوَنُكْم َحتَْت َمثَاِنَني َغايًَة، َحتَْت   َنا َعَشَر أَْلًفافـَ  ]3176[خ ». ُكلِّ َغايٍَة اثـْ
قال عثمان بن أيب العاتكة: » كَ ُكلُّ «عند أيب داود: قال عوف: � رسول هللا، أدخل كلي قال: 

 إمنا قال: أدخل كلي من صغر القبة.
، عن إبراهيم بن ُدحيم، حدثين أيب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا »كتاب الطرباين«ورويناه يف 

بد هللا بن العالء، حدثين زيد بن واقد، عن ُبسر، قال: حدثين أبو إدريس، قال: حدثين عوف ع
 بن مالك فذكره.

 كما رواه البخاري؛ مل يذكر زيًدا.» مستخرجه«الطرباين رواه أبو نعيم يف وعن 
نا ورواه اإلمساعيلي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن ُدحيم كذلك، قال: وحدثنا ابن �جية، حدث

 ابن املثىن، حدثنا الوليد فذكره كذلك.
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فإن صحَّ فهو خدش يف حديث فينظر يف الذي ذكر�ه عن الطرباين فإنه اثبت يف األصل، 
 البخاري؛ ألنَّ ُدَحْيًما حيفظ حديث أهل الشام، وإليه فيه يرجع فينظر.

نده أيًضا من طريق خالد بن َمْعَدان، وعبد الرمحن بن جبري، عن أبيه، عن عوف بز�دة: وع
 ».َنٌة يـَُقاُل َهلَا ِدَمْشقُ وُفْسطَاُط اْلُمْسِلِمَني يـَْوَمِئٍذ ِيف َأْرٍض يـَُقاُل َهلَا اْلُغوَطُة؛ َمِدي«

ال: مسعت النيب َصلَّى من حديث ِذي ِخمَْربٍ بيان سبب غدرهم، ق -بسند جيد  -وعند أيب داود 
ُتْم َوُهْم َعُدوًّا، فـَتُـْنَصُروَن «ُهللا عليِه وَسلََّم يقول:  َسُتَصاِحلُُكُم الرُّوُم ُصْلًحا آِمًنا، مثَُّ تـَْغُزوَن أَنـْ

ِليِب الصَِّليَب، مثَُّ تـَْنَصرُِفوَن َحىتَّ تـَْنزُِلوا ِمبَْرج ِذي تـُُلوٍل، فـَيَـْرَفُع رَُجٌل ِمْن َأْهِل الصَّ  َوتـَْغَنُموَن،
 فـَيَـُقوُل: َغَلَب الصَِّليُب، فـَيَـْغَضُب رَُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

َيْأُتوَن َحتَْت َمثَاِنَني رَايٍَة، َحتَْت ُكلِّ فـَيَـُقوُم ِإلَْيِه فـََيْدفـَُعُه، َفِعْنَد َذِلَك تـَْغِدُر الرُّوُم، َوَجيْم ُعوَن ِلْلَمْلَحَمِة فـَ
َنا َعَشَر  وعن ابن » أَْلًفا، فـَيَـُثوُر اْلُمْسِلُموَن ِإَىل َأْسِلَحِتِهْم فـَُيْكرُِم هللاُ تِْلَك اْلِعَصابََة اِبلشََّهاَدةِ رَايٍَة اثـْ
 ».ْلَمِديَنِة ِستُّ ِسِنَني، َوَخيُْرُج الدَّجَّاُل ِيف السَّاِبَعةِ بـَْنيَ اْلَمْلَحَمِة َوفـَْتِح ا«بسر مرفوًعا: 



َرى، َوفـَْتُح « من حديث معاذ مرفوًعا: قال أبو داود: وهو أصح، يعين اْلَمْلَحَمُة اْلُكبـْ
َعِة َأْشُهرٍ   ».اْلُقْسطَْنِطيِنيَِّة، َوُخُروُج الدَّجَّاِل ِيف َسبـْ
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ِإنَّ َهللا تـََعاَىل يـُْرِسُل َمِلَك الرُّوِم، َوُهَو اْخلَاِمُس ِمْن «يث حذيفة مرفوًعا: وعند ابن ِدْحَية من حد
فـَيَـْرَغُب ِإَىل اْلَمْهِديِّ ِيف الصُّْلِح، َوَذِلَك ِلُظُهوِر اْلُمْسِلِمَني َعَلى آِل ِهَرْقَل يـَُقاُل َلُه: ُضَمارَة، 

َعِة  َأْعَواٍم، فـََيَضُع َعَلْيِهُم اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن، َوَال يـُْبِقي ِلُروِميٍّ اْلُمْشرِِكَني، فـَُيَصاِحلُُه ِإَىل َسبـْ
الصَِّليَب، مثَُّ يـَْرِجُع اْلُمْسِلُموَن ِإَىل ِدَمْشَق، فـَبَـْينا ُهْم َكَذِلَك ِإَذا ِبَرُجٍل ِمَن  ُحْرَمًة، َوَيْكِسُرون َهلُمُ 
َناَء الرُّوِم َوبـََناهِتِْم ِيف اْلُقُيوِد، فـََرَفَع الصَِّليَب َورََفَع َصْوَتُه، َوقَاَل: َأَال َمْن  الرُّوِم َقِد اْلتَـَفَت فـَرَ  َأى أَبـْ

الصَِّليَب فـَْليَـْنُصْرُه، فـَيَـُقوُم ِإلَْيِه رَُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمَني فـََيْكِسَر الصَِّليَب، َويـَُقوُل: هللاُ  َكاَن يـَْعُبدُ 
، َفِحيَنِئٍذ يـَْغِدُروَن، َوُهْم َأْوَىل اِبْلَغْدِر، فَيْجَتِمُع ِعْنَد َذِلَك ُمُلوُك الرُّوِم ُخْفَيًة، فـََيْأُتوَن َأْغَلُب َوَأَعزُّ 

َيْأتُوَن ِإَىل أَْنطَاِكَيَة ِيف اثـَْينْ َعَشرَ ِإَىل  َف أَلْ   ِبَالِد اْلُمْسِلِمَني َوُهْم َعَلى َغْفَلٍة ُمِقيُموَن َعَلى الصُّْلِح، فـَ
َعُث اْلَمْهِديُّ ِإَىل َأْهِل الشَّاِم َواحلَِْجا ِز َواْلَيَمِن رَايٍَة، َحتَْت ُكلِّ رَايٍَة اثـَْنا َعَشَر أَْلًفا، َفِعْنَد َذِلَك يـَبـْ

َعُث ِإلَْيِه َأْهُل املشَّْرِق أَنَُّه َقْد َجاءَ  َ� َعُدوٌّ ِمْن ُخَراَساَن َواْلُكوَفِة َواْلَبْصَرِة َواْلِعَراِق َيْستَـْنِصُروُهْم، فـَيَـبـْ
  ِدَمْشَق،َشَغَلَنا َعْنَك، فـََيْأِيت ِإلَْيِه بـَْعُض َأْهِل اْلُكوَفِة َواْلَبْصَرِة، فـََيْخُرُج هِبِْم ِإَىل 

َرُه َعَلى اْلُمْسلِ   احلديث.» ِمنيَ َوَقْد َمَكَث الرُّوُم ِفيَها َأْربَِعَني يـَْوًما يـُْفِسُدوَن َويـَْقتُـُلوَن، فـَيُـْنِزُل ُهللا َصبـْ
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ِإنَّ ُدوَن َأْن َتَضَع «بسند فيه ضعف، عن حذيفة يرفعه: » اإلرشاد«وعند ابن برجان يف كتاب 
وفـَْتُح بـَْيِت اْلَمْقِدِس، مثَُّ ِفئَـَتاِن َدْعَواُمهَا َواِحَدٌة يـَْقُتُل اْحلَْرُب َأْوزَارََها ِخَالًال ِستًّا: َأوَُّهلَا َمْوِيت، 

ُهْم بـَْعًضا، مثَُّ يَِفيُض اْلَماُل َحىتَّ يـُْعَطى الرَُّجُل ِماَئَة ِديَناٍر فـََيْسَخُطَها، َوَمْوٌت َكِعَقاِص اْلَغَنِم، بـَْعضُ 
ُبُت ِيف اْليَـ   ».ْوِم َكنَـَباِت الشَّْهِر، َوِيف الشَّْهِر َكنَـَباِت السََّنةِ َوُغَالٌم ِمْن َبِين اْألَْصَفِر يـَنـْ

فـَيَـْرَغُب ِفيِه قـَْوُمُه فـَُيَملُِّكونَُه َويـَُقوُلوَن: نـَْرُجو َأْن يـَُردَّ ِبَك «ى ُهللا عليِه وَسلََّم: قال رسول هللا َصلَّ 
َنا ُمْلُكَنا  احلديث.» َعَليـْ

بفتح امليم  -عض أصحاب احلديث يف هذا فيقول: َمَواتن (اْلُمواتِن) قال ابن اجلوزي: يغلط ب
يت مل حتيا، وفيها لغة أخرى: فتح امليم وإسكان الواو، انتهى  وإمنا ذلك اسم لألرض ال -والواو 
 كالمه.



 وقع يف املال ُمواتن وَمَوات.»: نوادره«وفيه نظر من حيث أن اللِّْحياين حكى يف 
 املواتن واملَوات كثرة املوت والوابء.»: صيحالف«قال ابن درستويه يف شرح كتاب 

م يفتحها وهو اسم للطاعون، وعند ابن السكن: وقال عياض: ضم امليم لغة بين متيم، وغريه
 موتتان، وال وجه له هنا.

داء �خذ الغنم ال  –و (الُقَعاِص) بقاف مضمومة وبعد العني املهملة واأللف، صاد مهملة 
هو داء �خذ يف الصدر كأنه يكسر العنق، وقال بعضهم: هو ابلسني »: املوعب«يلبثها، قال يف 

النحر واحنناؤه حنو الظهر، والعقاص أيًضا: داء �خذ الدواب تسيل من العقص، وهو: انتصاب 
 منه أنوفها، وقد قُعصت فهي مقعوصة.

مهادنة؛ و (اْهلُْدنَة) أصلها السكون، يقال: هدنت أهدن، فسمي الصلح على ترك القتال هدنة و 
 ألنه سكون عن القتال بعد التحرك فيه.
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واحد؛ أل�ا غاية املتبع إذا وقفت وقف وإذا مشت تبعها، ورواه قال اجلواليقي: غايًة ورايًة 
 ألمجة، ذكره القاسم بن سالم.وهي: األمجة، َشبَّه كثرة الرماح اب -بباء موحدة  -بعضهم: غابة 

 قال أبو سليمان اخلطايب: استعريت للرا�ت وما معها من الرماح.
 ، وقد ظهر كثري من هذه العالمات.قال اْلُمَهلَُّب: هذا احلديث علم من أعالم النبوة

 الباب الذي بعده تقدم يف احلج.
ن عمر وقد تقدم يف كتاب اإلميان والثاين يف وأما اَبُب: ِإمثِْ َمْن َعاَهَد مثَُّ َغَدَر، ففيه حديث اب

 احلج.
 قال البخاري:

ْسَحاُق ْبُن َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب َوقَاَل أَبُو ُموَسى: َحدَّثَنا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، َحدَّثَنا إِ  - 3180
َرَة قَاَل:  ُتْم ِإَذا َملْ َجتْتَـُبوا ِديَنارًا َوَال «ُهَريـْ ِدْرَمهًا؟ ِقيَل َلُه: أَو تـََرى َذِلَك َكائًِنا؟ قَاَل: ِإي  َكْيَف أَنـْ

َرَة بَِيِدِه َعْن قـَْوِل الصَّاِدِق اْلَمْصدُ  تَـَهُك ِذمَُّة ِهللا َوالَِّذي نـَْفُس َأِيب ُهَريـْ وِق. قَاُلوا: َعمَّ َذاَك؟ قَاَل: تـُنـْ
 َجلَّ َوَعزَّ قـُُلوَب َأْهِل الذِّمَِّة، فـََيْمنَـُعوَن َما ِيف َوِذمَُّة َرُسوِلِه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فـََيُشدُّ هللاُ 

 ]3180[خ ». أَْيِديِهمْ 
أيًضا أصحاب األطراف واإلمساعيلي  كذا هذا احلديث معلق يف أكثر نسخ اجلامع، وقاله

وأبو نعيم احلافظ، وقد وقع لنا هذا يف بعض األصول، » اجلمع بني الصحيحني«واحلميدي يف 
 لبخاري: حدثنا أبو موسى متصًال.قال ا



قال اْلُمَهلَُّب: الغدر أبهل الذمة ال جيوز؛ أل�م معايش املسلمني وأرزاق عياهلم، مث أعلمهم َصلَّى 
يِه وَسلََّم أ�م مىت ظلموا منعوا ما يف أيديهم واشتدوا وحاربوا وعادوا للفتنة، فلم جيد ُهللا عل

 أمواهلم، وهو أيضاَ من عالمات النبوة. املسلمون شيًئا، فضاقت أحواهلم وقلت
وملا ذكر احلميدي هذا احلديث يف أفراد البخاري قال: قد أخرج مسلم معناه بلفظ آخر َوَجَب 

 وإال فهو يف املعىن متفق عليه. تـَْفرِيـُْقُه،
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 الكتاب : التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح للحافظ مغلطاي

َمنَـَعِت اْلِعَراُق ِدْرَمهََها «مث ذكر حديث زهري بن معاوية، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة رفعه: 
 »اُم ُمدََّها َوِديَنارََها، َوَمنَـَعْت ِمْصُر َأْرَدبـََّها َوِديَنارََها، َوُعْدُمتْ ِمْن َحْيُث َبَدْأمتُْ َوَقِفيَزَها، َوَمنَـَعِت الشَّ 

 وقال: قاله زهري ثالث مرات.» َوُعْدُمتْ ِمْن َحْيُث َبَدْأمتُْ «هذه اللفظة:  داودانتهى. ذكر أبو 
 وقوله: (َمنَـَعِت اْلِعَراُق) إىل آخره، فيه قوالن:

األول: املنع؛ ألن أهلها أسلموا فسقطت عنهم اجلزية ذكره النووي، وأنكره ابن اجلوزي وقال: 
َكْيَف أنـَُتم «س هو بشيء، واستدل حبديث: ولي هذا إخبار عن اجتماع الكل يف اإلسالم قال:

 انتهى.» ِإَذا َملْ َجتُْبوا ِديَنارًا َوَال ِدْرَمهًا
 َجتُْبوا) يوافق قول النووي؛ أل�م إذا أسلموا مل جيدوا من جيبون منه.لقائل أن يقول: قوله (ِإَذا َملْ 

البالد يف آخر الزمان،  على القول الثاين: وهو األشهر أن معناه: أن العجم والروم يستولون
يُوِشُك َأْهُل اْلِعَراِق َأالَّ «فيمنعون حصول ذلك للمسلمني، وقد روى مسلم عن جابر بيانه وهو: 

 ».لَْيِهْم َقِفيٌز َوَال ِدْرَهٌم، قـُْلَنا: ِمْن أَْيَن َذلَك؟ قَاَل: ِمْن ِقَبِل اْلَعَجِم َميْنَـُعوَن َذِلكَ جيَِيَء إِ 
 (اَبٌب)

ْعُت اْألَْعَمَش قَاَل: َسأَْلُت َأاَب َواِئٍل: َأَشِهْدَت َحدَّ  - 3181 ثَنا َعْبَداُن، َأْخبَـَرَ� أَبُو َمحَْزَة، مسَِ
ْعُت َسْهَل ْبَن ُحنَـْيٍف يـَُقوُل: ِصفَِّني؟ قَاَل: نَـ  ُموا رَْأَيُكمْ «َعْم، َومسَِ  ]3181[خ ». اهتَِّ
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موا أَنـُْفَسُكْم َلَقْد رَأَيـُْتِين يـَْوَم َأِيب َجْنَدٍل َوَلْو َأْسَتِطيُع َأْن َأرُدَّ َأْمَر َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ «ويف لفظ:   اهتَِّ
َنا ِإَىل َأْمٍر نـَْعرِفُُه َغْريِ ُه، َوَما َوَضْعَنا َأْسَيافـََنا َعَلى َعَواتِِقَنا ِألَْمٍر يـُْفِظُعَنا ِإالَّ َأْسَهَل بِ عليِه وَسلََّم َلَرَدْدتُ 

 يـَْوَم اْحلَُدْيِبَيِة، َوَلْو نـََرى ِقَتاًال َلَقاتـَْلَنا، َفَجاَء ُعَمُر فـََقاَل َ� َرُسوَل ِهللا،«ويف لفظ: ». َأْمِرَ� َهَذا
 ».أََلْسَنا َعَلى اْحلَقِّ 

لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعَلى ُعَمَر ِإَىل آِخرَِها، فـََقاَل فـَنَـَزَلْت ُسورَُة اْلَفْتِح، فـََقَرَأَها َرُسوُل ِهللا صَ «وفيه: 
 ».ُعَمُر َ� َرُسوَل ِهللا، َأَو فـَْتٌح ُهَو قَاَل: نـََعمْ 



ُموا رَْأيَ   ُكْم) يعين: إنكمقال اْلُمَهلَُّب: قوله: (اهتَِّ
نيب َصلَّى هللاُ إمنا تقاتلون إخوانكم برأي رأيتموه، فلو كان الرأي يقتضى به لقضيت برد أمر ال

عليِه وَسلََّم يوم أيب جندل، إذ ردَّه رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يوم احلديبية حني قاضى أهل 
 مكة شرفها هللا تعاىل.

ض البخاري يف هذا الباب أن يعرفك أن الصرب على املفاتن، والصلة أقطع قَاَل ابُن َبطَّاٍل: غر 
قال: ابب الصرب وعاقبته، أال تراه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أخذ يوم للفتنة وأمحد عاقبة، فكأنه 

احلديبية يف قتال املشركني ابلصرب والوقوع حتت الدنية اليت ظنها عمر يف الدين، وكان ذلك 
ني أفضل عاقبة يف الدنيا واآلخرة أبن دخلوا يف اإلسالم، وأوجب هلم أجرهم يف الصرب والل

» َألَْن يـَْهِدَي ُهللا ِبَك رَُجًال َواِحًدا َأَحبُّ ِإلَْيَك ِمْن ُمحِْر النـََّعمِ «ُهللا عليِه وَسلََّم: اآلخرة، قال َصلَّى 
 فكيف أبهل مكة أمجعني.

ٍم) و (َطْرِح ِجَيِف املُْشرِِكَني ِيف  وأمر املقاضاة وكتبها تقدم يف الصلح، وكذا (املَُصاَحلَة َعَلى َثالَثَِة َأ�َّ
 قدم يف الطهارة.الِبْئِر) ت
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 (اَبُب: ِإْمثُ اْلَغاِدِر ِلْلبَـرِّ َواْلَفاِجِر)
ْبِد ِهللا، َوَعْن ، َعْن عَ َحدَّثَنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّثَنا ُشْعَبُة، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َأِيب َواِئلٍ  - 3186

القائل وعن اثبت هو شعبة بن احلجاج. » ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء يـَْوَم الِقَياَمةِ «اَثِبٍت، َعْن أََنٍس يرفعانه: 
 ]3186[خ 

 تقدم.» لُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء يـُْنَصُب ِبَغْدرَتِهِ «وحديث ابن عمر يرفعه: 
َال ِهْجَرَة َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة، وِإنَّ «َم يوم فتح مكة: يِه وَسلَّ وحديث ابن عباس قال َصلَّى ُهللا عل

 احلديث تقدم يف احلج.» َهَذا البَـَلَد َحَرامٌ 
وقد وقع لنا حديث آخر رواه ابن عساكر، من حديث الفضل بن موسى، عن شريك، عن أيب 

ِإنَّ ِلُكلٍّ َغاِدٍر «وَسلََّم:  ُهللا عليهِ إسحاق، عن ُعَمارَة بِن َغزِية، عن علي، قال رسول هللا َصلَّى 
َعَتهُ   ِلَواًء يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َنَكَث بـَيـْ

 ».َلِقَي َهللا َجلَّ َوَعزَّ َأْجَذمَ 
وعند الرتمذي، من حديث علي بن زيد، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد حنوه، وقال: حديث 

 حسن.
سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  باس هنا أنقال ابن املنري: مطابقة دخول حديث ابن ع



نصَّ على أنَّ َمكََّة شرفها هللا تعاىل اختصت ابحلرمة إال يف الساعة املستثناة، وليس املراد قتل 
ِل للقتل، فإذا  املؤمن الرب فيها، إذ كل بقعة كذلك، فالذي اختصت به حرمة قتل الفاجر املتأهِّ

ه لعهد هللا الذي خصها به، فإذا خص أحد فاجًرا بعهد هللا يف قد حرم قتلاستقر أنَّ الفاجر 
غريها لزم نفوذ العهد له بثبوت احلرمة يف حقه، فيقوى عموم احلديث األول يف الغادر ابلرب 

 والفاجر.
عاهد وقَاَل ابُن َبطَّاٍل: مطابقته أن حمارم هللا عهوده إىل عباده، فمن انتهك منها شيًئا مل َيِف مبا 

 عليه، ومن مل َيِف فهو من الغادرين.هللا 
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وأيًضا فإنَّ النيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ملا فتح مكة شرفها هللا تعاىل منَّ على أهلها كلهم، ومعلوم 
ال ة حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة، وأنه ال حيَِلُّ قتأنه كان فيهم من يف قلبه شيء، مث أخرب أن مك

، وتبويب البخاري (اَبُب: ِإمثِْ الَغاِدِر لِْلبَـرِّ أحد منها، فإذا كان كذلك ال جيوز الغدر برب وال فاجر
رٍّ وفاجٍر، يدخل فيه من غدر من بَـ » لُكلِّ َغاِدٍر ِلَواءٌ «َوالَفاِجِر) لعموم قوله َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: 

 ودلَّ أن الغدر حرام.
ت تفعل، وذلك أ�م طاب منه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم للعرب بنحو ما كانوقال القرطيب: هذا خ

 يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء؛ ليعظموا األول، ويذموا الثاين.
 قال: وقد شاهد� هذا عادة مستمرة إىل اليوم. انتهى.

 اعر:قال الش
 نا هبا يف جممع؟!~ أُمسَيَّ وحيك هل مسعِت بغدرٍة ُنِصَب اللِّوا ك

غادر يـُْفَعُل به ذلك، لُِيْشَهَر ابخليانة والغدر فيذمه أهل قال القرطيب: فمقتضى هذا احلديث أن ال
 .املوقف، وال يبعد أن يكون الويف ابلعهد يرفع له لواء يـُْعَرُف به وفاؤه وبره فيمدحه أهل املوقف

 كون الناس تبًعا له.وقال النووي: اللواء ال ميسكها إال صاحب جيش احلرب وي
اٌء) أي: عالمة يشتهر هبا يف الناس؛ ألن موضع اللواء شهرة مكان قالوا: فمعىن: (لُكلِّ َغاِدٍر ِلوَ 

يف الرئيس، قال: والغادر هو الذي يواعد على أمر وال يفي به، يقال: َغَدَر يـَْغِدر، بكسر الدال 
عمر سئل: من أشعر العرب؟ فقال: املضارع. انتهى. خيدش يف هذا ما ذكره األصبهاين، أن 

» اْمُرُؤ اْلَقْيِس َصاِحُب ِلَواِء الشَُّعَراءِ «هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: زهري. فقيل له: إن رسول 
 فقال عمر: اللواء ال يكون مع األمري.

ضرورًة  الغدر ال سيما من صاحب الوالية العامة؛ ألن غدره يتعدى ويف احلديث بيان تغليظ حترمي



قدرته على الوفاء، كما يف احلديث يف تعظيم  إىل خلق كثري، وقيل: ألنه غري مضطر إىل الغدر ل
 كذب امللوك.

)1/327( 

 

واملشهور أن هذا احلديث وارد يف ذمِّ اإلمام الغادر، إما ملن عاهده من احملاربني أو لرعيته إذ مل 
 يكون �ي للرعية عن الغدر ابإلمام.عهده أو يقم عليهم ومل حيُِْطُهم، فمن فعل ذلك فقد غدر ب

قال القرطيب: وقد مال أكثر العلماء إىل أنه ال يقاتل مع األمري الغادر خبالف اخلائن والفاسق، 
 وذهب بعضهم إىل اجلهاد معه، والقوالن يف مذهب مالك.

 دعاء الناس آبابئهم يف املوقف، تقدم يف احلد.
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 ِق)(كتاب: َبْدُء اْخلَلْ 
: {َوُهَو الَِّذي يـَْبَدُأ اْخلَْلَق مثَُّ يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ (اَبُب: َما َجا } [الرُّوِم: َء ِيف قـَْوِل ِهللا جلَّ َوَعزَّ

27([ 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل يف هذه اآلية الكرمية غري قول، فمنها أن اهلاء تعود 

إلعادة والبعث أهون على اإلنسان من إنشائه؛ ألنه يقاسي يف النشء ما ال على اخللق، واملعىن: ا
 يقاسي يف البعث واإلعادة.

إن معناه وهو هني عليه، أي: كل ذلك هني عليه، وإن وقال أبو عبيدة وكثري من أهل اللغة: 
ة كٌل سهٌل {َأْهَوُن} ههنا ليس معناه أن اإلعادة أهون عليه من االبتداء؛ ألن االبتداء واإلعاد

 عليه.
 قالوا: ومثل ذلك من الشعر:

 لعمرك ما أدري وإين ألوَجُل على أيِّنا تعدو املنيَُّة أوَّلُ 
لوا: هللا أكرب مبعىن هللا كبري، وهذا غري منكر، وأحسن من هذين ومعىن ألوجل: لَوِجٌل، وقا

كون البعث أسهل الوجهني: أنه جلَّ وعزَّ خاطب مبا يعقلون، وأعلمهم أنه جيب عندهم أن ي
وأهون من االبتداء واإلنشاء، وجعله مثًال هلم فقال: {َوَلُه اْلَمَثُل اْألَْعَلى ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض} 

 ] أي قوله: {ُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه} فضربه هلم مثًال فيما يصعب ويسهل.27روم: [ال
 ٍ ٌ ِمْثُل: َلْنيٍ َوَلنيِّ  ، َوَمْيٍت َوَميٍِّت، َوَضْيٍق َوَضيٍِّق).قال البخاري: (َهْنيٌ َوَهنيِّ



 قال ابن األعرايب: العرب متدح ابهلني اللني خمففني، قال الشاعر:
ُنوَن  ُنوَن لَيـْ َناُء أَْيَسارِ َهيـْ  أَْيَساٌر بـَُنو يْسر ُسوَّاُس َمْكُرَمٍة أَبـْ

 وتذم هبما مثقلني.
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نا َجاِمُع ْبُن َشدَّاٍد، َعْن ثَنا َأِيب، َحدَّثَنا اَألْعَمُش، َحدَّثَ َحدَّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص، َحدَّ  - 3191
دَّثَُه َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ قَاَل: َدَخْلُت َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َصْفَواَن ْبِن ُحمِْرٍز، أَنَُّه حَ 

فَقاُلوا: َقْد » اقْـبَـُلوا الُبْشَرى َ� َبِين َمتِيمٍ «ْن َبِين َمتِيٍم فـََقاَل: َوَعَقْلُت َ�َقِيت اِبْلَباِب، فََأاَتُه َ�ٌس مِ 
اقْـبَـُلوا الُبْشَرى َ� َأْهَل الَيَمِن، «َمرَّتـَْنيِ، مثَُّ َدَخَل َعَلْيِه َ�ٌس ِمْن َأْهِل الَيَمِن، فـََقاَل:  َبشَّْرتـََنا فََأْعِطَنا،

َناَك َنْسأَُلَك َعْن َهَذا اَألْمِر، فَقاَل: » ِإن َملْ يـَْقبَـْلَها بـَُنو َمتِيمٍ  قَاُلوا: َقْد قَِبْلَنا َ� َرُسوَل ِهللا، فَقاُلوا: ِجئـْ
ُرُه، وََكاَن َعْرُشُه َعَلى املَاِء، وََكَتَب ِيف الذِّْكِر ُكلَّ َشْيٍء، َوَخَلَق كَ « اَن ُهللا َوَملْ َيُكْن َشْيٌء َغيـْ

 ]3191اَدى ُمَناٍد: َذَهَبْت َ�قـَُتَك َ� ابَن احلَُصْنيِ، فَاْنَطَلْقُت. [خ فـَنَ » السََّمَواِت َواَألْرضَ 
ِمْن َبِين َمتِيٍم أَْبِشُروا، فَقاُلوا: َبشَّْرتـََنا فََأْعِطَنا، فـَتَـَغيـََّر َوْجُهُه، َفَجاَء  َجاَء نـََفرٌ «ويف لفظ:  - 3190

 ]3190َأْهُل اْلَيَمِن، فـََقاَل). احلديث [خ 
 أَْبِشُروا) قال ابن التني: يريد ما جيازي به املسلمون وما تصري إليه عاقبتهم.قوله: (

م عياض أنه روي كذا عند اجلماعة بباء موحدة وشني معجمة، إال وقوله: (اقْـبَـُلوا الُبْشَرى) زع
اَألِصيلي فإنه عنده بياء مثناة من حتت وسني مهملة، والصواب األول، وجواب بين متيم يدل 

قوله: (أَْبِشُروا) يدل عليه أيًضا، وكان قدوم بين متيم يف سنة تسع من اهلجرة، والقائل: عليه، و 
 ع بن حابس.(فََأْعِطَنا) هو األقر 
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قال أبو موسى: كنت عند النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ابجلعرانة ومعه بالل، » املغازي«ويف كتاب 
فقال: أكثرت علي من البشرى، » أَْبِشرْ «وعدتين؟! فقال له: فأاته أعرايب فقال: أال تنجز يل ما 

 فقاال: قبلنا.» رَدَّ الُبْشرى، فَاقْـَبَالَها«فأقبل علي وعلى بالل كهيئة الغضبان، فقال: 
قال أبو الفرج: تغري وجهه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لقلة علم أولئك؛ أل�م َعلَُّقوا آماهلم بعاجل 

 رة.الدنيا دون اآلخ
نَ   اكَ والقائل (ِجئـْ



 َنْسأَُلَك َعْن َهَذا اَألْمِر): األشعريون.
وعن سعيد بن جبري قال: سألت ابن عباس: على أي شيء كان املاء؟ فقال: على منت الريح، 
وذلك أن هللا أول ما خلق اللوح والقلم، فقال للقلم: اكتب ما يكون، فكتب ذلك يف الذكر، 

 وهو اللوح احملفوظ.
 ».َأوَُّل َما َخَلَق ُهللا تـََعاَىل اْلَقَلم«عن عبادة بن الصامت يرفعه:  صحيًحا» ريخ الطربيات«ويف 

وعن ابن إسحاق: أول ما خلق هللا النور والظلمة، مث َميـََّز بينهما، فجعل الظلمة ليًال أسود 
 مظلًما، وجعل النور �ارًا مضيًئا مبصًرا.

م، مث خلق سحااًب رقيًقا وهو قول من قال: ابلقل قال أبو جعفر: وأوىل ذلك ابلصواب عندي
 الغمام، مث العرش، وقيل: خلق املاء قبل العرش. انتهى.

 وقيل: أول ما خلق هللا تعاىل الدواة، مث خلق نوً� وبسط األرضني عليه فمادت، فخلق اجلبال.
، وجائز للعامل أن وعن اْلُمَهلَِّب: أن السؤل عن مبادئ األشياء والبحث عنها جائز يف الشريعة

َهُه عن ذلك  جييب عنها مبا يعلم، فإن خشي من السائل إيهام شٍك أو تقصري فهم فال جيبه، وْليَـنـْ
 ويزجره.

 قال البخاري:
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ْعُت ُعَمَر  - 3192 َوَرَوى ِعيَسى، َعْن رَقـََبَة، َعْن قـَْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب قَاَل: مسَِ
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َمَقاًما، فََأْخبَـَرَ� َعْن َبْدِء اخلَْلِق، َحىتَّ َدَخَل َأْهُل قَاَم ِفيَنا َرُسوُل هللاِ «ُل: يـَُقو 

 ]3192[خ ». اجلَنَِّة َمَنازَِهلُْم، َوَأْهُل النَّاِر َمَنازَِهلُْم، َحِفَظ َذِلَك َمْن َحِفَظُه، َوَنِسَيُه َمْن َنِسَيهُ 
 كلها عن البخاري.و علي اجلياين: هكذا يف النسخ  قال أب

وقال أبو مسعود الدمشقي: إمنا رواه عيسى يعين ابن موسى الُغْنَجار البخاري، عن أيب محزة يعين 
 السكري، عن رقبة.

 وقال ابن أيب حامت عن أبيه: عيسى بن موسى غنجار حيدث عن أيب محزة، عن رقبة بن َمصَقلة.
 حدثنا أبو إسحاق،»: ممستخرج أيب نعي«ويف 

مد بن املسيب، حدثنا النضر بن سلمة، حدثنا أمحد بن أيوب الضيب، حدثنا أبو محزة، حدثنا حم
مث قال: ذكره ». فََأْخبَـَرَ� أبهِل اجلنِة وما يـَْعَمُلوَن، وأبهِل النَّاِر وما يعملونَ «عن رقبة بلفظ: 

ة نفسه ة نسخة، وال يعرف لعيسى عن رقبالبخاري بال رواية عن أيب محزة، وأليب محزة عن رقب
شيء، وقد روى إسحاق ابن محزة البخاري، عن غنجار هذا، عن أيب محزة، عن رقبة بن َمصَقلة 



 نسخًة.
 وقال خلف: قال ابن الفلكي: ينبغي أن يكون بني عيسى ورقبة، أبو محزة.

أيب محزة، عن رقبة، وقال أبو العباس الَطْرقي: إمنا يروي عيسى بن موسى هذا احلديث، عن 
، ويف وليس أبو مح عن البخاري، و » كتاب محاد بن شاكر«زة يف كتاب اجلماعة عن الَفَرْبِريِّ

، مجيًعا عن عيسى، عن أيب محزة، عن رقبة.» كتاب ابن رَُمْيح«  عن الَفَرْبِريِّ
 قال البخاري:

َبَة، َعْن َأِيب  - 3193 ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن َأِيب َشيـْ يْشُتمِين «كر حديث: َأْمحََد، َعْن ُسْفَياَن) فذ  (َحدَّ
 ]3193[خ ». َعْبِدي

أبو أمحد امسه حممد بن عبد هللا بن الزبري بن عمر بن درهم األزدي الزبريي، وسفيان هو ابن 
 سعيد الثوري.
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فـَُهَو ِعْنُدُه فـَْوَق َلمَّا َقَضى ُهللا اْخلَْلَق َكتَـَبه ِيف ِكَتاب «وقوله يف حديث أيب هريرة:  - 3194
 ]3194. [خ »اْلَعْرِش: ِإنَّ َرْمحَِيت َسبَـَقْت َغَضِيب 

قَاَل اْخلَطَّاِيبُّ: قوله: (َلمَّا َقَضى ُهللا اْخلَْلَق) يريد: ملا خلقهم، قال تعاىل: {فـََقَضاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت} 
 وإحكام فهو قضاء.] أي: خلقهن، وكل صنعة وقعت يف شيء على سبيل إتقان 12[فصلت: 

العلماء يقول: إن معناه دون العرش استعظاًما أن وقوله: (فـَُهَو ِعْنُدُه فـَْوَق اْلَعْرِش) كان بعض 
يكون شيء من اخللق فوق عرش هللا جل وعز، وكان حيتج يف ذلك بقوله جل وعز: {ِإنَّ َهللا َال 

 ] قال معناه: فما دو�ا.26ْوقـََها} [البقرة: َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فَـ 
أتويل اآلية قوالن: أحدمها أنه أراد بـ {َما فـَْوقـََها} يف الصغر؛ ألن والذي قاله احملققون يف 

 املطلوب هنا والغرض الصغر،
] 12وقال بعضهم: فوق تزاد يف الكالم وتلغى، كقوله: {فَاْضرِبُوا فـَْوَق اْألَْعَناِق} [األنفال: 

وا أن االثنتني يراد الثنتني، فلم يك ]. وأمجع11قوله: {فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فـَْوَق اثـْنَـتَـْنيِ} [النساء: وك
 حلرف {فـَْوَق} فيه أثر.

وهذا أيًضا ال يتوجه يف معىن احلديث، ألنك إذا نزعت منه هذا احلرف وألغيته مل يصح معىن 
كما ال يصلح أن يقال: فإن كن نساء فوق الكالم؛ ألنه ال جيوز أن يقول: فهو عنده العرش،  

 اثنتني.
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أنه أراد ابلكتابة أحد شيئني: إما القضاء الذي قضاه هللا جل  -وهللا تعاىل أعلم  -والقول فيه 
] أي: قضى هللا وأوجب، 21ِلي} [اجملادلة: وعز وأوجب، كقوله: {َكَتَب ُهللا َألَْغِلَنبَّ َأَ� َوُرسُ 

ينسخ وال يبدل كقوله: : (فـَْوَق اْلَعْرِش) أي: علم ذلك عند هللا فوق العرش ال ويكون معىن قوله
] وإماأن يريد ابلكتاب اللوح 52{قاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب َال َيِضلُّ َريبِّ َوَال يـَْنَسى} [طه: 

كون معىن قوله: يه ذكر أصناف اخللق واخلليقة، وآجاهلم وأرزاقهم وشبهه، وياحملفوظ الذي ف
 كره عنده فوق العرش، ويضمن فيه الذكر أو العلم.(فـَُهَو ِعْنُدُه فـَْوَق اْلَعْرِش) أي فذ 

كل ذلك جائز يف الكالم على أن العرش خملوق، فال يستحيل أن ميسه كتاب خملوق، فإن 
واهلهم، العرش ال يستحيل أن مياسوه إذا محلوه؛ ألنه جاء أنه على كاملالئكة الذين هم محلة 

 وهللا تعاىل أعلم.وإن كان حامل العرش وحامل محلته هو هللا جل وعز. 
 حديث عائشة وابن عمر تقدما يف املظامل، وكذا حديث سعيد بن زيد.

 وأما قول البخاري يف آخره:
ففائدته تصريح عروة ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، قَاَل ِيل َسِعيُد ْبُن زَْيٍد)  (قَاَل ابُن َأِيب الزَِّ�ِد: َعنْ  - 3198

 ]3198بسماعه إ�ه من سعيد. [خ 
 أيب بكر تقدم يف احلج.وحديث 

 (اَبٌب ِيف النُُّجوِم)
َيا ِمبََصابِيَح} [امللك:  نـْ : َخَلَق َهِذِه النُُّجوَم ] َأي5َوقَاَل قـََتاَدُة: قوله تعاىل: {َوَلَقْد زَيـَّنَّا السََّماَء الدُّ

َر َذِلَك فـََقْد َأْخطََأ، َوَأَضاَع َنِصَبُه، ا، َوَعَالَماٍت يـُْهَتَدى هِبَا، َفَمْن أتََوََّل ِفيهَ لَِثَالٍث: زِيَنًة، َورُُجومً  ا َغيـْ
 َوَتَكلََّف َما َال ِعْلَم لَُه ِبِه.

سفيان، عن قتادة بلفظ: فمن  ، عن يونس، عن»تفسري عبد بن محيد«هذا التعليق رويناه يف 
 يه.أتول فيها غري ذلك فقد قال رأ
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للحافظ أيب بكر اخلطيب، من حديث إمساعيل بن عياش، عن » ذم النجوم«وروينا يف كتاب 
 عليِه وَسلََّم يقول: البخرتي بن عبيد، عن أبيه، عن أيب ذر، عن عمر: مسعت رسول هللا َصلَّى هللاُ 

 ».َال َتْسأَُلوا َعِن النُُّجومِ «
بن حبيب، عن نوفل بن عبد امللك، عن أبيه، عن ومن حديث عبيد هللا بن موسى، عن الربيع 

 ».َظِر ِيف النُُّجومِ نـََهاِين َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َعِن النَّ «علي: 



 حنوه أبسانيد ال أبس هبا.وعن أيب هريرة وعائشة وابن مسعود وابن عباس 
نظرت  وعن احلسن أن قيصر سأل قيس بن ساعدة اإل�دي: هل نظرت يف النجوم؟ قال: نعم

 فيما يـَُراُد به اهلداية، ومل أنظر فيما يراد به الكهانة.
 وقد قلت يف النجوم أبيااًت وهي:

 النجوم على العقول وابل وِطَالُب شيء ال ينال ضالل علم
 م شيء غيبت من دونه اخلضر أليس ينالماذا ِطالبك عل

 هيهات ما أحد بغامض فطنة يدري كم األرزاق واآلجال
 وق عرش ربنا فلوجهه اإلكرام واإلجاللإال الذي من ف

األمر إىل الكواكب، وأ�ا هي أليب حنيفة: املنكر يف النجوم املذموم منه نسبة » األنواء«ويف 
قها وزعم أنه نصها أعالًما وضرهبا أمارا على ما حيدثه فال املؤثرة، فأما من نسب التأثري إىل خال

 ا وأنعمت فلم أرمها يصحان: النجوم والسحر.جناح عليه، وقال املأمون: علمان نظرت فيهم
شمس والقمر والدراري والربوج البن ِدْحية: قول أهل السنة واجلماعة أن ال» التنوير«ويف 

 لدنيا خمتصة بذلك كله.والنجوم جارية يف الفلك، وأن السماء ا
يل من وروى ابن عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي أنه قال: النجوم كلها معلقة كالقناد

 السماء الدنيا يف اهلواء كتعليق القناديل يف املساجد.
 ] والقمر يف إحداهن؟16ِفيِهنَّ نُورًا} [نوح: فإن قيل: كيف قال: {َوَجَعَل اْلَقَمَر 
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وجياب: أبن معىن فيهن: معهن، كما يقال: زيد يف القوم أي: معهم، وقيل: إنه إذا جعل النور يف 
علم منها ثوب، وقيل: كما ن، كما يقال: أعطه الثياب املعلمة، وإمنا أإحداهن فقد جعله فيه

 يقال: يف هذه الدور وليمة، وهي يف واحدة، كما يقال: قدم يف شهر كذا، وإمنا قدم يف يوم منه.
ًا) هذا التعليق ذكره إمساعيل بن أيب ز�د، عن اب ن قال البخاري: (َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: َهِشيًما ُمتَـَغريِّ

 ».تفسريه«عباس يف 
ٌد: أَْلَفافًا: ُمْلتَـفَّة) هذا التعليق رواه أبو جعر حممد بن جرير، عن حممد بن قال: (َوقَاَل ُجمَاهِ 

عمرو، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عيسى، وحدثين احلارث، حدثنا احلسن، حدثنا ورقاء مجيًعا، عن 
 ابن أيب جنيح، عن جماهد، فذكره.

البصرة يقول: واحدها  هل العربية يف واحد األلفاف، فكان بعض حنويقال أبو جعفر: اختلف أ
 ِلٌف. وقال بعض حنوي الكوفة: واحدها ِلٌف ولفيف.



قال: وإن شئت كان األلفاف مجًعا، وواحده مجع أيًضا، تقول: جنة لفاء، وجنان ُلف، مث مجع 
ء، ومجعها ومجع لف: اللف: ألفافًا، وقال آخر منهم: مل يسمع شجرة ِلف، ولكن واحدها لفا

والصواب من القول يف ذلك: أن األلفاف مجع ِلف أو لفيف، وذلك ألفاف، فهو مجع اجلمع، 
 أن أهل التأويل جممعون على أن معناها: ملتفة، واللفاء هي الغليظة، وليس االلتفاف

 من الغلظ يف شيء إال أن يوجه إىل أنه َغُلظ اباللتفاف فيكون ذلك حينئذ وجها.
 ): ِصَفِة الشَّْمِس َوالَقَمِر ِحبُْسَبانٍ (اَببُ 

قَاَل ُجمَاِهٌد: (َكُحْسَباِن الرََّحى) هذا التعليق رواه عبد، عن شبابَة، عن َورقاء، عن ابن أيب جنيح، 
 عن جماهد: حبسبان قال كحسبان الرحى.

ْلَقَمُر ِحبُْسَباٍن} وأخرب� عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أيب حيىي، عن جماهد: {الشَّْمُس َوا
 ران يف مثل قطب الرحى.] قال: يدو 5[القمر: 
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ُرُه: ِحبَِساٍب َوَمَناِزَل) كأنه  يشري ابلغري إىل قول عبد  -وهللا أعلم  -وقول البخاري: (َوقَاَل َغيـْ
َقَمُر  خالد، عن أيب مالك: {الشَّْمُس َوالْ حدثنا جعفر بن عون، حدثنا سفيان، عن إمساعيل بن أيب

 ساب ومنازل.] قال: حب5ِحبُْسَباٍن} [القمر: 
]: ُتَكوَُّر َحىتَّ َيْذَهَب َضْوؤَها) هذا التعليق 1قال البخاري: (َوقَاَل اَحلَسُن: {ُكوَِّرْت} [التكوير: 

 أيب رجاء، عن احلسن به. رواه ابن أيب حامت، عن أيب سعيد األشج، حدثنا إمساعيل بن علية، عن
اِبللَّْيِل، َوالسَُّموُم اِبلنـََّهاِر) هذا التعليق ذكره ابن أيب ز�د،  ابُن َعبَّاٍس، َوُرْؤبَُة: احلَُرورُ  قال: (َوقَالَ 

 ».تفسري ابن عباس«يف 
، َعْن أَبِيِه، َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف، َحدَّثَنا ُسْفَياُن، َعِن اَألْعَمِش، َعْن ِإبـْرَ  - 3199 اِهيَم التـَّْيِميِّ

» أَتْدِري أَْيَن َتْذَهُب؟«ى ُهللا عليِه وَسلََّم ِألَِيب َذرٍّ ِحَني َغَرَبِت الشَّْمُس: ْن َأِيب َذرٍّ، قَاَل النَِّيبُّ َصلَّ عَ 
 ]3199قـُْلُت: ُهللا َوَرُسولُُه َأْعَلُم. [خ 

َفَال يـُْقَبَل  ْؤَذَن َهلَا، َويُوِشُك َأْن َتْسُجدَ َحتَْت اْلَعْرِش، فـََتْسَتْأِذَن فـَيُـ فَِإنـََّها َتْذَهُب َحىتَّ َتْسُجَد «قَاَل: 
َها، َوَتْسَتْأِذَن َفَال يـُْؤَذَن َهلَا، فيُـَقاُل َهلَا: اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت. فـََتْطُلُع ِمْن َمْغِرهِبَا، َفَذلِ  َك قـَْولُُه ِمنـْ

: {َوالشَّْمُس   ]».38س: َجتِْري ِلُمْستَـَقرٍّ َهلَا} اآلية [يَجلَّ َوَعزَّ
 مر يف هذا احلديث على من ملقال ابن اجلوزي: رمبا أشكل األ

يتبحر يف العلم فقال: حنن نراها تغيب يف األرض وقد أخرب القرآن العزيز أ�ا تغيب يف عني محئة، 
السبع يف ضرب  فإذا دارت حتت األرض وصعدت فأين هي من العرش؟ فاجلواب: إن األرضني



سجدت حتت العرش لعظم ذاته كالرحى، فأينما سجدت الشمس  املثال كقطب رحى، والعرش
 وذلك مستقرها.
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وقال أبو بكر بن العريب: أنكر قوم من أهل الغفلة اقتداًء أبهل اإلحلاد سجودها وهو صحيح 
ابلعرش امللك، يعين: ممكن، وأَتوََّله قوم على ما هي عليه من التسخري الدائم وأنه يعين 

غريها، وفوقها يف الفوق غريها يف مجيع ى مذهب امللحدة أنه حتتها يف التحت املخلوقات، وعل
سريها، فال يصح أن تكون ساجدة حتت العرش، وعلى التأويل األول يصح أن خترج عن جمراها، 

 أبًدا.والقدرة تشهد له، وعلى التأويل الثاين يكون املعىن يف وجه اجملاز ساجدة 
وهي تستأذن يف املسري فيؤذن هلا ريد حتت امللك أي: القهر والسلطان، وقوله: (َحتَْت اْلَعْرِش) ي

 حىت يقال هلا: ارجعي، فرتجع من مغرهبا، وتذهب اهليئة املدبرة فيها، وبعد الرجوع يكون التكوير.
 عامل مجيعه.وقوله: (َحتَْت اْلَعْرِش) صحيح؛ ألن الكل من األرض حتت العرش، بل ال

كة دائمة إن طلعت غربت أو سجدت ] أي: يف حر 38تَـَقرٍّ َهلَا} [يس: وقراءة اجلماعة: {ِلُمسْ 
سارت، وعن ابن عباس أنه قال: (َال ُمْستَـَقرَّ َهلَا) أي هي تطلع كل يوم يف مطلع، وتغرب يف 

من حيث غروهبا،  آخر، ال تعود إليه إال يف مثل ذلك اليوم من العام اآلخر، حىت يكون طلوعها
ية الدوري: (َال ُمْستَـَقرَّ َهلَا) يعين رمة وعلي بن احلسني والكسائي يف رواوقرأ ابن مسعود وعك

 جتري أبًدا ال تثبت يف مكان.
 قال طاوس: وربِّ هذه الَبِنيَّةأن هذا القمر يبكي من» ربيع األبرار«ويف 

 خشية هللا تعاىل وال ذنب له.
 يف احلشر.الشمس من مغرهبا يف سورة األنعام و  وسيأيت الكالم على طلوع

ٌد، َحدَّثَنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن املُْخَتاِر، َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا الدَّاَ�ُج، َحدََّثِين أَبُو َحدَّثَنا ُمَسدَّ  - 3200
رَاِن يـَْوَم الشَّْمُس َوالَقَمُر ُمَكوَّ «اَل: َسَلَمَة، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أَنَُّه قَ 

 ]3200[خ ». الِقَياَمةِ 
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قَاَل اْخلَطَّاِيبُّ: روي يف هذا احلديث ز�دة مل يذكرها أبو عبد هللا، وهي ما أخرب� ابن اَألْعَراّيب، 
عبد العزيز بن املختار، عن عبد هللا  حدثنا عباس الدُّوري، حدثنا يونس بن حممد، حدثنا



ه قال: : حدثنا أبو هريرة، عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنالدا�ج: شهدت أاب سلمة قال
 »ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر ثـَْورَاِن ُيَكوَّرَاِن ِيف النَّاِر يـَْوَم اْلِقَياَمةِ «

ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر «زيد الرَّقَاشي، عن أنس يرفعه: عن ي» مسند أيب داود الطيالسي«وروينا يف 
 ».رَاِن َعِقريَاِن ِيف النَّارِ ثـَوْ 

موًمها أن ذلك يف الصحيح، وكأنَُّه » األطراف«ض نسخ كتاب وذكره أبو مسعود الدمشقي يف بع
 غري جيد لعدم سلف ومتابع فينظر.

َع الشَّْمُس  عن عطاء بن يسار» األهوال«وذكر ابن وهب يف كتاب  أنه تال هذه اآلية: {َومجُِ
 الكربى.] قال: جيمعان يوم القيامة مث يقذفان يف النار فتكون �ر هللا 9 َواْلَقَمُر} [القيامة:

 وعن كعب احلرب: جياء ابلشمس والقمر كأ�ما ثوران عقريان فيقذفان يف النار.
هذه يهودية يريد إدخاهلا يف  وروى عكرمة، عن ابن عباس عنه تكذيب كعب يف قوله، وقال:

عذب على طاعته، أمل تر إىل قوله جل وعز: {َوَسخََّر َلُكُم اإلسالم، هللا أكرُم وأجلُّ من أن ي
] يعين: دأهبما يف طاعته، فكيف يعذب عبدين أثىن هللا 33ْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَـْنيِ} [إبراهيم: الشَّ 

َرَم َخلْ « عليِه وَسلََّم حديثًا فيه: عليهما؟! مث حدث عن رسول هللا َصلَّى هللاُ  َقُه فـََلْم َأنَّ َهللا َلمَّا أَبـْ
ُر آَدَم، َخَلَق الشَّمْ  َا َكاَن ِيف َساِبِق ِعْلِمِه أَنَُّه َيَدعَها َمشًْسا يـَْبَق ِمْن َخْلِقِه َغيـْ َس ِمْن نُوِر َعْرِشِه، فَإمنَّ

 فَِإنَُّه َخَلَقَها
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َيا َما بـَْنيَ َمَشارِِقها َوَمَغاِرهِبَا، َوَأمَّا َما َكاَن ِيف  نـْ ُر َهلَا َقَمًرا فَِإنَُّه ُدو  ِمْثَل الدُّ َن ِعْلِمِه أَنَُّه َيْطِمُسَها َوُيَسخِّ
َا يـَُرى ِصَغُرُمهَا ِمْن ِشدَِّة اْرتَِفاِع السََّماِء، فـََلْو تـََرَك ُهللا الشَّْمسَ   َواْلَقَمَر  الشَّْمِس ِيف اْلِعَظِم، َوَلِكْن ِإمنَّ

ِجْربِيَل فََأَمرَّ َجَناَحُه  اللَّْيُل ِمَن النـََّهاِر َوَال النـََّهاُر ِمَن اللَّْيِل، فََأْرَسلَ َكَما َكاَن َخَلَقُهَما َملْ َيُكْن يـُْعَرُف 
َثَالَث َمرَّاٍت َفَطَمَس َعْنُه الضَّْوَء َوبَِقَي ِفيِه النُّوُر، فَالسََّواُد  -َوُهَو يـَْوَمِئٍذ َمشٌْس  -َعَلى َوْجِه اْلَقَمِر 
ْمَس َعَجَلًة ِمْن َضْوِء نُوِر اْلَعْرِش، اْلَقَمِر ِشْبَه اْخلُُطوِط فـَُهَو أَثـَُر اْلَمْحِو، مثَُّ َخَلَق الشَّ الَِّذي تـََرْونَُه ِيف 

ُعَرى،  ِمْن تِْلَك الْ َهلَا َثَالُمثِاَئٍة َوِستُّوَن ُعْرَوًة، َووَكََّل هِبَا َثَالَمثِاَئٍة َوِستَِّني َمَلًكا، ُكلُّ َمَلٍك ُمَعلٌَّق ِبُعْرَوةٍ 
َلًكا، َكالشَّْمِس، َوَخَلَق َهلُما َمَشاِرَق َوَمَغاِرَب ِيف ُقْطَرِي َووَكََّل اِبْلَقَمِر َوَعَجَلِتِه َثَالَمثِاَئٍة َوِستَِّني مَ 

َة َعْنيٍ ِيف اْلَمْشِرِق اْألَْرِض وََكنَـَفِي السََّماِء، َمثَاِنَني َوِماَئَة َعْنيٍ ِيف اْلَمْغِرِب ِطيَنًة َسْوَداَء، َوَمثَاِنَني َوِمائَ 
َلٍة َهلَا َمْطَلٌع َجِديٌد َوَمْغِرٌب ِمْثَل َذِلَك ِطيَنًة َسْوَداَء تـَُفوُر غَ  ْلًيا َكَغْلِي اْلِقْدِر، َفُكلُّ يـَْوٍم وَُكلُّ لَيـْ

ُفوفـٌَقائٌِم ِيف اْهلََواِء َال يـَْقُطُر َجِديٌد، َوَخَلَق ُهللا ْحبًرا ُدوَن السََّماِء ِمبِْقَداَر َثَالِث فـََراِسَخ، َوُهَو بُرج َملْ 



َها َساِكَنٌة، َوَذاَك اْلَبْحُر َجاٍر ِيف ُسْرَعِة السَّْهِم َواْنِطَالقُُه ِيف اْهلََواِء ُمْسَتِوً� َكأَنَُّه َقْطُرُه، َواْلِبَحاُر ُكلُّ 
 َجَبٌل َممُْدوٌد، َجتِْري الشَّْمُس َواْلَقَمُر واحلُْسنُ 

)1/12( 

 

والفلك: دوران العجلة يف جلة  -]40، َفَذِلَك قـَْولُُه: {وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحوَن} [يس: ِتهِ ِيف جلَُّ 
َك اْلَبْحِر َألَْحَرَقْت ُكلَّ َشْيٍء، َوَلْو َبَدا اْلَقَمُر َالفْـتَـَنتَ ِبِه فـََلْو َبَدِت الشَّْمُس ِمْن َذلِ  -ذلك البحر

ُجيَاُء اِبْلَقَمِر َوالشَّْمِس َأْسَوَدْيِن ُمَكدَّرَْيِن تـَْرُعُد فـََراِئُصُهَما، «ويف آخره: ». هُ َأْهُل اْألَْرِض َحىتَّ يـَْعُبُدو 
َنا ِبِعَباَدِة اْلُمْشرِِكَني ِحَياَل اْلَعْرِش َسَجَدا وَ  فَِإَذا َكا�َ  بـْ قَاَال: ِإَهلَُنا َقْد َعِلْمَت طَاَعتَـَنا َلَك َفَال تـَُعذِّ

َ�، فـَيَـُقولُ  : َصَدقْـُتَما َوِإّينِ ُمِعيدُُكَما ِإَىل َما َبَدأَْتُكَما ِمْنُه، َوِإّينِ َخَلْقُتُكَما ِمْن نُو  ِإ�َّ ِر َجلَّ َوَعزَّ
 ، فـَيَـْرِجَعاِن َوَخيَْتِلطَاِن بُِنوِر اْلَعْرِش، َفَذِلَك قـَْولُهُ َعْرِشي، اْرِجَعا ِإلَْيهِ 

: {يـُْبِدُئ َويُِعيُد} [اْلبُـرُ   ]».13وِج: َجلَّ َوَعزَّ
ُكُر َتاٍب َداِرٍس، َوأَْنَت َتذْ َأنَّ َكْعًبا َجاَء ِإَىل ابِن َعبَّاٍس َواْعَتَذَر ِإلَْيِه أِبَنَُّه ذََكَر َذِلَك َعْن كِ «ويف آخره: 

ثَُه اِبْحلَِديِث  َعْن ِكَتاٍب َحمُْفوٍظ َحدَّثَُه َعْن َسيِِّد اْألَْنِبَياِء َصَلَواُت ِهللا َعَلْيِهْم وَسَالُمُه، َوَسأََلهُ  َأْن ُحيَدِّ
 ».لَِيْحَفَظُه، فََأَعاَدُه َلُه فَلْم َخيْرِْم َحْرفًا
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َتِلَي الشَّْمَس َواْلَقَمَر فـَُريِي اْلِعَباَد آيًَة فـََيْسَتغثُهْم َخرَِّت الشَّْمُس ِمَن «وفيه:  فَِإَذا َأرَاَد ُهللا َأْن يـَبـْ
َد  َغْمِر ذَ فـَتَـَقُع ِيف اْلَعَجَلِة، قال:  ِلَك اْلَبْحِر َوُهَو اْلَفَلُك، فَِإَذا َأَحبَّ ُهللا َأْن يـَُعظَِّم اْآليََة َوُيَشدِّ

َها َعَلى اْلَعَجَلِة َشْيٌء، َفَذِلَك ِحَني يُْظِلُم النـَّ  َقى ِمنـْ َهاُر َختْوِيَف اْلِعَباِد، َوقـََعِت الشَّْمُس ُكلَُّها، فَال يـَبـْ
َها النِّْصُف َأِو َوُهَو الْ  النُُّجوُم،َوتـَْبُدو  تَـَهى ِمْن ُكُسوِفَها، فَِإَذا َأرَاَد َأْن َجيَْعَل آيًَة ُدوَن آيٍَة، َوَقَع ِمنـْ ُمنـْ

َقى َسائُِر َذِلَك َعَلى اْلَعَجَلِة، َوُهَو ُكُسوٌف ُدوَن ُكُسوٍف، فََأيُّ  الثـُُّلُث َأِو الثـُُّلثَاِن ِيف اْلَماِء، َويـَبـْ
َها يـُْقِبُلوَن َعَلى الشَّْمِس فـََيُجرُّونـََها اَرِت اْلمَ َك َكاَن صَ َذلِ  َالِئَكُة اْلُموَكَُّلوَن اِبْلَعَجَلِة ِفْرقـَتَـْنيِ، ِفْرقٌَة ِمنـْ

َتَمَعِت لََّها اجْ َحنَْو اْلَعَجَلِة، َواْألُْخَرى يـُْقِبُلوَن َعَلى اْلَعَجَلِة فـََيُجرُّونـََها َحنَْو الشَّْمِس، فَِإَذا َأْخَرُجوَها كُ 
لَُّقوَن َمَالِئَكُة ُكلُُّهْم، فَاْحَتَمُلوَها َحىتَّ َيَضُعوَها َعَلى اْلَعَجَلِة فـََيْحَمُدوَن َهللا َعَلى َما قـَوَّاُهْم، َويـَتَـعَ الْ 

اْلَعْنيَ، فـََتْسُقُط  وَها تِْلكَ َب َأْدَخلُ ِبُعَرى اْلَعَجَلِة، َوَجيُرُّونـََها ِيف اْلَفَلِك اِبلتَّْسِبيِح، فَِإَذا بـََلُغوا هِبَا اْلَمْغرِ 
طَيَـَراِن ِمْن ُأُفِق السََّماِء ِيف اْلَعْنيِ، قَاَل: فَِإَذا َغَرَبِت الشَّْمُس رُِفَع هِبَا ِمْن َمسَاٍء ِإَىل َمسَاٍء ِيف ُسْرَعِة 



ِش، فـََتِخرُّ َساِجَدًة َوَيْسُجُد َت اْلَعرْ َتُكوَن حتَْ  اْلَمَالِئَكِة َحىتَّ يـَْبلغ هِبَا السََّماَء السَّاِبَعَة اْلُعْلَيا َحىتَّ 
َفِجُر الصُّْبُح،  َمَعَها اْلُموَكَُّلوَن هِبَا، فَِإَذا َوَصَلْت ِإَىل َهِذِه السََّماِء َفَذِلَك ِحَني يـَنـْ
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 ».فَِإَذا َوَصَلْت ِإَىل َهَذا اْلَوْجِه ِمَن السََّماِء َفَذِلَك ِحَني َميِْضي النـََّهارُ 
لك خلقه هللا، وكذا روي عن قال أبو جعفر: يف سنده، وعن جماهد: السواد الذي يف القمر كذ

 قتادة. انتهى.
ليس من قول ابن عباس وما أسلفنا عن غريه خلف، ويؤيد قول غريه قوله جل وعز: {ِإنَُّكْم َوَما 

يضا فليس تكويرمها يف النار عذااًب ] وأ98تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ِهللا َحَصُب َجَهنََّم} اآلية [األنبياء: 
ما الذين عبدومها يف الدنيا، ليعلموا أن عبادهتم إ�مها كانت ابطًال، هلما، ولكنه تبكيت لعبدهت

وهذا كما روي أن الذابب كله يف النار، وال ذنب للذابب، واملعىن يف ذلك: لتكون عقوبة ألهل 
 النار يتأذون هبا كما يتأذون ابحليات وشبهها.

يست تتأذى ابلنار وال تعذب هبا، ال اإلمساعيلي: وقد جعل هللا جلَّ وعزَّ يف النار مالئكة ولق
وحجارة يعذب هبا أهل النار، فيجوز أن جيعل الشمس والقمر عذااب يف النار ألهل النار، أو آلة 

 من آالت التعذيب، نعوذ ابهلل من النار.
ء البسيط: لف بعضه على بعض كالثوب وحنوه، وعند قَاَل اْخلَطَّاِيبُّ: معىن التكوير يف الشي

] قالوا: مجع ضوؤها وُلفَّ كما تلف 1قوله: {ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت} [التكوير: املفسرين يف 
 العمامة، يقال: كورت العمامة على رأسي أكورها كورًا، وكورهتا تكويًرا: إذا لففتها.

م ربنا بكلمتني َصريَّ أحدمها مشًسا واألخرى للنقاش عن ابن مسعود: تكل» املوضوعات«ويف 
 من النور، ويعودان يوم القيامة إىل اجلنة. قمًرا، وكالمها

حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود تقدما يف الكسوف، وحديث ابن عباس تقدم يف أوائل 
 الصالة.

: {َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل ال رَِّ�َح ُبْشًرا بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه} [الفرقان: (اَبُب: ما َجاَء ِيف قـَْوِلِه َجلَّ َوَعزَّ
48([ 

 وقد تقدم يف االستسقاء، مث قال:» ُنِصْرُت اِبلصََّبا«مث ذكر حديث ابن عباس: 
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، َحدَّثَنا ابُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة: َكاَن َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  - 3206 ِإَذا  َحدَّثَنا َمكِّيُّ
اِء، َأقْـَبَل َوَأْدبـََر، َوَدَخَل َوَخَرَج، َوتـََغيـََّر َوْجُهُه، فَِإَذا َأْمَطَرِت السََّماُء ُسرَِّي َعْنُه، رََأى خمَِيَلًة ِيف السَّمَ 

ٌم: {فـََلمَّا رََأْوُه َما َأْدِري لََعلَُّه َكَما قَاَل قـَوْ «فـََعرَّفـَْتُه َعاِئَشُة َذِلَك، فـََقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 ]3206[خ ]» 24األحقاف: َعاِرًضا} [

ُنِين َأْن َيُكوَن ِفيِه «ويف موضع آخر رواه البخاري، عن سليمان أيًضا، عن عائشة وعنده:  َما يـَُؤمِّ
 ».َعَذابٌ 

 يـَْعِين: اْلَغْيَم.» ِإَذا رََأى خمَِيَلةً »: «ِكَتاِب النََّساِئي«َوِيف 
 د.ة سحاب وريح متغرية على غري ما يُعهوعن الداودي: املخيل

وعند اهلروي: جاء يف التفسري: أمطر� يف الرمحة، وُمِطر� يف العذاب، وكالم العرب: مطرت 
 السماء من املطر، وعند أيب ذر: فإذا أمطرت.

وزعم عياض أن املفسرين وجدوه يف القرآن يف مواضع ابأللف، والصحيح أ�ما مبعىن، أال تراهم 
] وإمنا ظنوه مطر رمحة فقيل هلم: {َبْل ُهَو َما 24قاف: {َهَذا َعاِرٌض ُممِْطُرَ�} [األح قالوا:

 ].24اْستَـْعَجْلُتْم ِبِه} [األحقاف: 
وقوله: (ُسرَِّي َعْنُه): أي كشف عنه ما خامره من الوجل، يقال: سروت اجلُلَّ عن الفرس: إذا 

 نزعته عنه.
ُنِين َأْن يَ  : كيف يلتئم هذا مع قوله جل وعز: {َوَما  ُكوَن ِفيِه َعَذاٌب) قال ابن العريبوقوله: (َما يـَُؤمِّ

بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم} [األنفال:   ].33َكاَن ُهللا لِيُـَعذِّ
واجلواب: أن اآلية قبل احلديث؛ ألن اآلية كرامة لسيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ودرجة 

لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف أصالهبم، ، فإن هللا مل يعذب أسالفهم لكونه صَ رفيعة ال حتط بعد أن رفعت
ومل يعذهبم حلرمة وجوده فهم، ومل يعذهبم وهم يستغفرون بعد ذهاب نبيهم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. 

 انتهى كالمه.
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ان حسًنا، وأما قوله وفيه نظٌر من حيث قوله: أن اآلية قبل احلديث، ولو قال بعد احلديث لك
ول هللا َصلَّى ُهللا عليِه ما أن كون سيد� رسفال وجه له، قال ابن العريب: وقالت الصوفية: وك

 وَسلََّم بني أظهرهم ُمِنع من عذاهبم فاإلميان
 الذي يف القلوب أيًضا مينع من تعذيب أبدا�م، وهللا تعاىل أعلم.

 (اَبُب: ِذكِر املََالِئَكِة)



ِجْربِيَل َعُدوُّ اليَـُهوِد ِمَن  َنٌس: قَاَل َعْبُد ِهللا ْبُن َسَالٍم ِللنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ِإنَّ (َوقَاَل أَ 
 املَالَِئَكِة َصلواُت ِهللا َعليِهم َوَسالُمُه).

هذا التعليق رواه البخاري عن قريب مسنًدا مطوًَّال عن حممد بن سالم، عن مروان بن معاوية، 
 محيد عنه. عن

 الئكُة)قال البخاري: (َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: {َوِإ�َّ لََنْحُن الصَّاُفوَن} امل
هذا التعليق رواه الطربي عن حممد بن سعد: حدثين أيب، قال: حدثين عمي، قال: حدثين أيب عن 

.  أبيه عن ابن عباس، فذكره بز�دة املالئكة صافون تسبح هلل جلَّ وعزَّ
عن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من حديث عبيد بن سليمان عن وروي حنو ذلك 

َما ِيف السَّماِء الدنيا موضُع َقَدٍم «مزاحم، قال: كان مسروق يروي عن عائشة بلفظ: الضحاك بن 
 ».إال عليه ملٌك ساجٌد أو قائٌِم، فذلك قوله تعاىل: {َوِإ�َّ لََنْحُن الصَّاُفوَن}

السائب، حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم عن مسروق، قال: قال عبد هللا: وحدثي أبو 
ب بن إبراهيم، أخرب� ابن ُعَليََّة، أخرب� اجلريري عن أيب نضرة قال، كان عمر بن وحدثين يعقو 

 اخلطاب، فذكرا حنوه.
 ورواه أيًضا عن جماهد وقتادة والسدي وابن زيد.

 مث إن البخاري قال:
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َحدَّثَنا ُهْدبَُة، َحدَّثَنا َمهَّاٌم، َعْن قـََتاَدَة، قَاَل: وقَاَل ِيل َخِليَفُة: َحدَّثَنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع،  - 3207
َشاٌم، قَاَال: َحدَّثَنا قـََتاَدُة، َحدَّثَنا أََنُس َعْن َماِلِك ْبِن َصْعَصَعَة، قَاَل َصلَّى هللاُ َحدَّثَنا َسِعيٌد، َوهِ 

َنا َأَ� ِعْنَد البَـْيِت بـَْنيَ النَّائِِم، َواليَـْقظَاِن «َسلََّم: عليِه و  تِيُت ِبَطْسٍت أُ  -َوذََكَر: بـَْنيَ الرَُّجَلْنيِ  -بـَيـْ
 ْكَمًة َوِإميَاً�، َفُشقَّ ِمَن النَّْحِر ِإَىل َمَراقِّ الَبْطِن، مثَُّ ُغِسَل الَبْطُن ِمبَاِء زَْمَزَم، مثَُّ ِمْن َذَهٍب، ُمِلَئ حِ 

، فَانَطَلقُت َمَع ُمِلَئ ِحْكَمًة َوِإميَاً�، َوأُتِيُت ِبَدابٍَّة أَبـَْيَض، ُدوَن البَـْغِل َوفـَْوَق احلَِماِر: البُـَراقُ 
 ».ِجربِيلَ 
عيسى وحيىي يف السماِء الثَّانيِة، ويف الثالثِة يوسَف، ويف الرابعِة إدريس، ويف اخلامسِة «َوفيه: 

احلديث مطوًال. ». سى، ويف السابعة إبراهيم، صلوات هللا عليهم وسالمههارون، ويف السادسِة مو 
 ]3207[خ 

عْ ويف موضع آخر من حديث َشرِيِك ْبِن  َلِة َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب منٍَِر، مسَِ ثـَُنا َعْن لَيـْ ُت أََنَس ْبَن َماِلٍك، ُحيَدِّ
عليِه وَسلََّم َثالَثَُة نـََفٍر، قـَْبَل َأْن يُوَحى ِإلَْيِه، َوُهَو َ�ئٌِم َجاَءُه َصلَّى ُهللا «اِإلسراِء ِمْن َمْسِجِد الَكْعَبِة: 



ُرُهْم، َوقَاَل آِخُرُهْم: ُخُذوا َأوَُّهلُْم: أَيـُُّهْم ُهَو؟ فـََقاَل  ِيف املْسِجِد احلََراِم، فـََقالَ  َأْوَسُطُهْم: ُهَو َخيـْ
َرُهْم، َفَكاَنْت تِْلَك، فـََلْم يـََرُهْم َحىتَّ  َلًة ُأْخَرى ِفيَما يرى النَّائُِم، َوالنَِّيبُّ َصلَّى هللاُ عليِه  َخيـْ َجاُؤوا لَيـْ

َناهُ  ْنِبَياُء َصَلواُت ِهللا َعَليِهم َوَسالُمُه تـََناُم َأْعيُـنُـُهْم َوالَ تـََناُم َوالَ يـََناُم قـَْلُبُه، وََكَذِلَك األَ  وَسلََّم َ�ئَِمٌة َعيـْ
ُه جِ   ».ْربِيُل مثَُّ َعَرَج ِبِه ِإَىل السََّماءِ قـُُلوبـُُهْم، فـَتَـَوالَّ

)1/18( 

 

 ».أَنَّه رأى إبراهيَم يف السماِء السادسِة صلى هللا عليهما وسلم«ويف حديث أيب ذرٍّ الغفاري: 
َخِليَفُة:  ْنَدٌر، َحدَّثَنا ُشْعَبُة َعْن قـََتاَدَة، وقَاَل ِيل وقال يف موضع آخر: َأْخبَـَرَ� ابُن َبشَّاٍر، َحدَّثَنا غُ 

ا َسِعيٌد َعْن قـََتاَدَة، َعْن َأِيب الَعالَِيِة، َحدَّثَنا ابَن َعبَّاٍس قَاَل َصلَّى هللاُ َحدَّثَنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع، َحدَّثَن
َلَة ُأْسِرَي ِيب ُمو «عليِه وَسلََّم قَاَل:  ُه ِمْن رَِجاِل َسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رَُجًال آَدَم، َكأَنَّ رَأَْيُت لَيـْ

 احلديث.» َمْربُوَع اخلَْلِق ِإَىل احلُْمَرِة َوالبَـَياِض، َسِبَط الرَّْأسِ  َشُنوَءَة، َورَأَْيُت ِعيَسى رَُجًال 
صله، ويف قال اإلمساعيلي: مجع البخاري بني حديثي شعبة ويزيد وسعيد على لفظ سعيد ومل يف

ُمْوَسى رجٌل آدُم ُطواٌل َكأنَّه ِمن «لفظه: حديث سعيد ز�دة ظاهرة على ما يف حديث شعبة، و 
 ».َجْعد َمربوع«، ويف لفظ: »َجْلد«وقال عيسى: » وَءةَ رجاِل َشن

 وقال ابن حزم: مث مل جند للبخاري شيًئا ال حيتمل خمرًجا
وهم مع إتقانه وحفظه وصحة معرفته، وألفاظ إال حديث شريك هذا؛ فإنه مت عليه يف خترجيه ال

قبل أن يوحى إليه،  حمة منكرة، واآلفة من شريك يف ذلك، أوهلا قوله: (إن ذلكهذا احلديث مق
 وإنه حينئذ فرضت عليه اخلمسون صالة).

قال أبو حممد: وهذا بال خالف من أحد من أهل العلم إمنا كان قبل اهلجرة بسنة، وبعد أن 
رد مسلم يف نيت عشرة سنة، فكيف يكون ذلك قبل أن يوحى إليه؟! وقد أو أوحي إليه ابث

 ة.حديث شريك هذا، لكن بغري هذه الز�د» صحيحه«
ومنها قوله: (َفَدَىن فـََتَدىل، فكاَن منه قاَب َقوَسني َأو َأدىن) وقال عبد احلق: زاد شريك ز�دة 

مجاعة من احلفاظ املتقنني كابن  جمهولة، وأتى أبلفاظ غري معروفة، وقد روى حديث اإلسراء
ليس ادة عن أنس، فلم �ِت أحد منهم مبا أتى به شريك، وشريك شهاب واثبت البناين وقت

 ابحلافظ عند أهل احلديث.
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وقال أبو الفرج: ال خيلو هذا احلديث من أمرين، إما أن يكون رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قد 
 ليط بني الرواة.و يكون يف احلديث خترأى يف املنام ما جرى له مثله يف اليقظة بعد سنني، أ

قد انزعج هلذا احلديث اخلطايبُّ وقال: هذا احلديث منام، مث هو حكاية حيكيها أنس وخيرب هبا و 
 من تلقاء نفسه مل يعزها إىل سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ومل يروها عنه. انتهى

ىت وقع شيء، ومل يعرف به حي: من أمر اإلسراء لقائل أن يقول: قوله: (قبل أن يوحى إليه) أ
بعضه، أو قبل أن يوحى إليه يف أمر الصالة شيء؛ أل�ا إمنا فرضت ليلة اإلسراء، ومل يُنقل أنه 

فرض سواها، فكأ�ا من أهم املقصود منه، وهذا وإن بـَُعَد من ظاهر اللفظ، فإن ظاهره العموم، 
من إسقاطه أو الكتاب، وذلك أوىل على مجيع ما تضمنه فاملصري إليه أوىل؛ َسحًبا حلكم الصحة 

وصفه ابلغلط والز�دة فيه ما ليس بصحيح، أو يكون قوله: (جاَءه ثالثُة نَفر قـَْبَل أْن يـُْوَحى ِإلَْيِه) 
على ظاهره، مث جاؤوا إليه مرة أخرى بعد البعثة فيما يرى قلبه كما يف احلديث، قال: فلم يـََرُهم 

أن يوحى إليه) وبني فرض الصالة، وهللا  فاة بني قوله: (قبلليلة أخرى، فال مناحىت جاؤوا إليه 
 أعلم.

وقول ابن حزم: (وهذا بال خالف بني أحد من أهل العلم إمنا كان قبل اهلجرة بسنة) فيه نظر؛ ملا 
ذكره هو يف موضع آخر عن ابن سعد: أنه كان قبل اهلجرة بثمانية عشر شهًرا لسبع عشرة ليلة 

 السبت. من شهر رمضان ليلة خلت
 ِقِديُّ: ليلة سبع عشرة من ربيع األول، وقال احلَْرِيبُّ: ليلة سبع وعشرين من ربيع اآلخر.وقال الَوا

وقال ابن قتيبة: بعد سنة ونصف من رجوعه من الطائف، وقال عياض: بعد البعثة خبمسة عشر 
 شهًرا.

 ه.وتسعة أشهر ُأسري بوقال ابن فارس: فلما أتت عليه إحدى ومخسون سنة 
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كان اإلسراء قبل »: الناسخ واملنسوخ«وعن السُّدِّيِّ فيما ذكره أبو الربيع بن سامل يف كتابه 
إلسراء قبل اهلجرة بثمانية أشهر، أليب الفرج: كان ا» كتاب الوفاء«اهلجرة بستة أشهر، وروينا يف 

بثالث سنني، وعند أيب وقيل: كان يف ليلة سبع وعشرين من رجب، وعند ابن األثري قبل اهلجرة 
 عمر بعد املبعث بثمانية عشر شهًرا، وقال الزهري: بعد البعثة خبمس سنني.

 كر احلاكم حديث شريك قال: هذا فيه وهم يف مواضع أربعة:وملا ذ 
 إدريس يف السماء الثانية، واألخبار تواترت أبنه يف الرابعة. أحدها: ِذكر

 واألخبار تواترت أبنه يف اخلامسة.الثاين: ذكر هارون يف السماء الرابعة, 



وَسلََّم يف السابعة, واألخبار الثالث: ذكر إبراهيم يف السماء السادسة وموسى َصلَّى ُهللا عليِه 
 م يف السابعة. انتهىمتواترة أن موسى يف السادسة وإبراهي

�ت، لقائل أن يقول: هذا يدل على تعدد اإلسراءات، وإذا محل على هذا فال خلف يف الروا
وذكر عياض عن بعضهم: أن هذه الز�دات ِمن ذكر النوم وِذكِر َشق البطن ودنوِّ الربِّ جل وعز 

روايته؛ إذ شق البطن اقعِة يف هذا احلديث، إمنا هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من الو 
ا قد بنيَّ من غري يف األحاديث الصحيحة إمنا كان يف صغره َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مع أن أنسً 

، فقال مرة: عن مالك طريق أنه إمنا رواه عن غريه، وأنه مل يسمعه من النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّمَ 
صعة على الشك، وقال مرة: كان أبو لعله عن مالك بن صع» كتاب مسلم«بن صعصعة، ويف 

املعراج صحَّ سنده »: لاإلكلي«ذر حيدِّث. انتهى كالمه، وفيه نظر من حيث إن احلاكم قال يف 
بعضه عن بال خالف بني أئمة احلديث فيه، ومدار الروا�ت الصحيحة فيه على أنس، وقد مسع 

ديث، فسمع بعضه من أيب ذر وبعضه من رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ومل يسمع متام احل
 مالك بن صعصعة، وبعضه مسعه من أيب هريرة.
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 األحاديث الصحيحة إمنا كان يف صغره) ففيه نظر من حيث إن ذ َشق البطن يفوأما قوله: (إ
َفَشقَّ ما «الشيخني رو� حديث قتادة عن أنس عن مالك بن َصْعَصَعَة املذكور أول الباب بلفظ: 

 ديَث.احل» بَني َهِذِه ِإَىل َهِذِه فاستخرَج قليب، مث أُتيُت ِبِطْسٍت مْن َذَهٍب فغسَل قليب
فنزَل جربيُل «من حديث حممد بن مسلم عن أنس عن أيب ذر بلفظ:  أيًضا» صحيحنيال«ويف 

 ».فـََفَرَج صدري، مث َغَسَلَه مْن ماِء زَْمَزم
أن سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم أول ما رأى أن هللا جلَّ »: مغازي موسى بن عقبة«ويف 

ة فعصمها هللا جل وعز من التكذيب، مث ، فذكرها خلدجيقَّ ذلك عليهوعزَّ أراه رؤ� يف املنام فشَ 
 خرج من عندها فأخربها أنه رأى بطَنه ُشق مث ُطهر وُغسل مث ُأعيد كما كان، فقالت:

 هذا وهللا خري، فأبِشر، مث استعلن له جربيل صلى هللا عليهما وسلم.
ياء للحافظ ض» حيحكتاب الص«يف  ، وروينا»كتاب املبتدأ«وذكره حممد بن إسحاق أيًضا يف 

ُشقَّ َصْدِري وأ� ابُن َعْشِر «الدين من حديث ُأِيبِّ بِن َكْعب: أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
 أليب نعيم احلافظ وأشار إىل غرابته.» كتاب الدالئل«، وكذا هو مذكور يف »سنني

نكار فيه؛ ألن أاب منفرًدا فال إثه، ولئن كان من غري حدي» الصحيح«وأما ذكر النوم فقد ورد يف 
أول ما يؤتى به األنبياء صلوات هللا «نعيم احلافظ ذكر من حديث أابن عن إبراهيم عن علقمة: 



، فيحتمل أن يكون رآه أوًال مناًما، »عليهم وسالمه يف املنام حىت هتدأ قلوهُبم، مث �يت الوحي بعدُ 
للقريواين » البستان يف التعبري«ب يده ما يف كتاكره علقمة، يؤ مث جاءه الوحي بعُد يقظًة، كذا ذ 

َما ِمْن شيٍء جيري البِن آدَم إال ويـََراُه يف «عن سعيد بن املسيب، قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 ».َمَناِمِه، َحِفَظُه َمْن َحِفَظه، ونسَيه َمن نسَيه
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ْيَمَة أنَّ َحلِ »: «يب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم املعظمالدر املنظم يف مولد الن«) يف كتابه 1وذكر العزيف (
 عليِه وَسلََّم يف املناِم على اهليئِة اليت َأْخبَـَرَها هبا يف رضي هللا عنها رأْت شقَّ َصْدرِِه َصلَّى هللاُ 

َها على َزْوِجَها  احلديث.» اليقظِة فـََقصَّتـْ
ائغ ال إنكار فيه: أن عائشة ملا ُسئلت عنها تفسريُها بشيء س» الصحيح«ولفظة الدُّنوِّ جاء يف 

ِل، َوِإنَُّه رآُه َهِذِه املَرََّة ِيف ُصورَتِِه الَِّيت ِهَي ُصورَتُُه َذاَك ِجْربِيُل َكاَن �َْتِيِه ِيف ُصورَِة الرَّجُ «قالت: 
 عن ابن مسعود.» صحيحه«وإمنا ذكره مسلم يف ». َفَسدَّ ُأُفَق السماءِ 

__________ 
و العباس أمحد بن القاضي أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد اللَّخمي، عرف اببن أيب ) أب1(

، يرجع أصله ـ على أشهر الروا�ت ـ إىل املناذرة الّلخميني من عرب اليمن، عزفة، وإليها يُنسب
مث استقّر بعض أفراد أسرته بسبتة، وعرفت هذه األسرة ابلعلم أوال حىت منتصف القرن السابع 

 هـ 633 - 557هلجري، مث ابلعلم والسياسة معا حىت أواخر العقد الثالث من القرن الثامن. (ا
احلافل الذي صنعه للتعريف بشيوخه ومرو�ته » بر�جمه«ة رائقة بديعة، أمهها ترك مصنفات �فع

م الدر املنظ«عنهم؛ رواه عنه تالمذته، وهو إىل حدود اليوم معدود من الكتب املفقودة، وكتاب 
وضعه ملا رأى املسلمني يعظمون أعياد النصارى وعوائدهم، وأكمله بعده » يف مولد النيب املعظم

دعامة اليقني يف «لقاسم، ُحّقق قسم منه جبامعة حممد اخلامس ابلرابط ومل يطبع، ومنها ابنه أبو ا
ن ، وغريها م»منهاج الرسوخ على علم الناسخ واملنسوخ«وهو مطبوع، و » زعامة املتقني

 املؤلفات
) ضمن جملة معهد 260)، وبر�مج أبن أيب الربيع (ص 42املصادر: بر�مج شيوخ الرعيين (ص 

)، ونيل االبتهاج 232/ 6)، وتوضيح املشتبه (100/ 14، واتريخ اإلسالم (1طات مج املخطو 
)، 218/ 1)، واألعالم (374/ 2)، وأزهار الر�ض (33)، وكفاية احملتاج (ص 77(ص 

 ).6068/ 18ملغرب (ومعلمة ا
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وقوله: (ال خالَف أنَّ خدجية صلَّْت معه بعد فرض الصالة) فيه نظر؛ ألن الزبري ذكر من حديث 
يت قبل أن تفرض يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن خدجية رضي هللا عنها توف

 الصالة.
َرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وقول البخاري: (َوقَاَل َمهَّاٌم، َعْن قـََتاَدَة، َعِن احلَ  َسِن، َعْن َأِيب ُهَريـْ

ْيِت املَْعُموِر) رواه أبو نعيم احلافظ عن أيب عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن وَسلََّم ِيف البَـ 
، حدثنا مهام بن حيىي عن قتادة، حدثنا احلسن عن أيب هريرة، عن النيب َصلَّى سفيان، حدثنا ُهدبة

ُعْوَن ألَف مَ «يِه وَسلََّم: ُهللا عل » لٍك، َوَال يـَُعْوُدوَن فيهأَنَّه رََأى البيَت املعمور َيْدُخُلُه كلَّ يوٍم َسبـْ
 انتهى.

ريرة على ما هو شائع يف لقائل أن يقول: هذا احلديث مرسل؛ ألن احلسن مل يسمع من أيب ه
، ومن شرط املستخرج على »مستخرجه«ألسنة احملدثني، فكيف ساغ َألِيب نـَُعْيٍم ذكره يف 

ألنه ذكره معلًَّقا، والتعليق الصحيح االتصال مع صحة اإلسناد، وأما البخاري فال لوم عليه؛ 
احلسن صحَّ مساعه من أيب اجملزوم به عند مجاعة من العلماء ليس ملتِحًقا ابلصحيح، فُيجاب أبن 

، بينت ذلك يف كتايب  اإلعالم «، وكتايب »ب الكمالإكمال هتذي«هريرة من غري تردد وال شكٍّ
ًصا ما ذكره أبو داود» بسنته عليه الصالة والسالم الطيالسي بسند على شرط الشيخني عن  ُمَلخِّ

ثـََنا أَبُو ُهَريـَْرَة «عباد بن راشد، حدثنا احلسن قال:  وُهو «، ويف لفظ: »وحنُن ِإْذ َذاَك ابملدينةِ َحدَّ
 ».يف َجمِْلِس أيب ُهَريـَْرةَ 

أبو  َخطَبَـَنا أبو ُهَريـَْرَة، قالَ «بسند ال أبس به عن احلسن، قال: » األوسط«القاسم يف  وعند أيب
 هذا احلديث يؤيد قول من قال: إن احلسن مسع من أيب هريرة ابملدينة.» الَقاِسمْ 
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ويف موضع آخر عن جسر بن فرقد عن احلسن قال: سألت أاب هريرة عن قوله تعاىل: {َوَمَساِكَن 
ن: كان احلسن يقول: حدثنا ] احلديث، وعن ابن مهدي فيما ذكره ابن خلفو 72يَِّبًة} [التوبة: طَ 

 أبو هريرة وحنن ابملدينة وهو الثَّبت.
من حديث محاد بن عبد هللا، مسعت احلسن قال: مسعت » كتاب الرتغيب«وعند أيب موسى يف 

 أاب هريرة، فذكر حديثًا.
حلسن قال: حدثين سبعة رهط من الصحابة، أبو هريرة عن ا» صحيحه«وعند ابن حبان يف 
 وذكر آخرين، وعند ابن القطان حنوه من حديث عثمان األعرج عنه.وأنس وابن عمر، 



وعند ابن شاهني من حديث يونس بن عبيد، عن احلسن عن أيب هريرة، فذكر احلديث مث قال: 
سى بن هارون يقول: مسع احلسن هذا صحيح غريب, وقال الدَّارَُقْطين: حدثنا دعلج، مسعت مو 

 من أيب هريرة. -يعين العلم  -ال قتادة: إمنا أخذ احلسن من أيب هريرة. وعند ابن أيب حامت، ق
 وعند ابن ماجه من حديث إمساعيل قال: دخلنا على احلسن فقال: دخلنا على أيب هريرة نعوده.

َثَمَة عن سامل اخلياط قال: مسعت احلسن و  ابن سريين قاال: مسعنا أاب هريرة، وعند ابن أيب َخيـْ
َثَمةَ  : أرد� منه قول احلسن: مسعت أاب هريرة، وملا ذكر الدارمي حديثه احلديث. قال ابن أيب َخيـْ

مع حديث غريه يف اجتناب املطاعم السوء قال: وهذه األسانيد قد ثبتت عن النيب َصلَّى هللاُ 
 عليِه وَسلََّم.

»: صحيحه«ه البيهقي أبسانيد مثانية إىل ابن حبان يف ومن أطراف حديث اإلسراء ما ذكر 
يُل صلى هللا عليهما وسلََّم على البـَُراِق َأَحُدُمهَا رَِديُف َصاِحِبِه، َحىتَّ أََتى بـَْيَت فحمَلُه جرب «

ِهَما ومل ُيَصلِّ فيه، ولو اْلَمْقِدِس فَُأِرَي َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض مثَُّ رََجَعا َعْوَدُمهَا َعَلى َبْدئِ 
 ».َصلَّى لكانت ُسنَّة
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وعند البيهقي أبسانيد اثبتة عن شداد بن أوس، قـُْلَنا: َ� َرُسوَل ِهللا، َكْيَف ُأْسِرَي ِبَك؟ قاَل: 
لََّم ِبَدابٍَّة بـَْيَضاَء ِتًما، فََأاَتِين ِجْربِيُل َصلَّى هللاُ عليِه وسَ َصلَّْيُت ِألَْصَحاِيب اْلَعَتَمَة ِمبَكََّة ُمعْ «

َزَلِين فـََقاَل: َصلِّ فَاْسَتْصَعَبْت، فََأدَ  ارََها أبُُِذِ�َا، فَاْنَطَلَقْت تـَْهِوي بَِنا َحىتَّ بـََلْغَنا َأْرًضا َذاِت َخنٍْل، فَأَنـْ
َبَة، مثَُّ ْيَت؟، قـُْلُت: ُهللا َأْعَلُم، قَاَل: َصلَّْيَت بِ َفَصلَّْيُت، فـََقاَل: أتدري أَْيَن َصلَّ  يَـْثِرَب َصلَّْيَت ِبطَيـْ

ْرًضا فأنزلين َفَصلَّْيُت وقَاَل: أَتْدِري أَْيَن َصلَّْيَت؟ َصلَّْيَت ِمبَْدَيَن ِعْنَد َشَجَرِة ُموَسى َصلَّى هللاُ بـََلْغَنا أَ 
اْلَمِديَنَة ِمْن اَبهِبَا الثَّاِمِن، فَأََتى فـََقاَل: َصلَّْيَت بِبَـْيِت َحلٍْم مث َدَخْلَنا  عليِه وَسلََّم، مثَُ أنزلين َفَصلَّْيتُ 

ِجِد َلَة اْلَمْسِجِد فـََرَبَط فيه َدابـََّتُه، َوَدَخْلَنا ِمْن اَبٍب ِفيِه َمتِيُل الشَّْمُس َواْلَقَمُر، َفَصلَّْيُت ِمَن اْلَمسْ ِقبْـ 
 ».َ�َءْينِ َذِين مَن الَعَطِش َأَشد َما َأَخَذِين فأُتِيُت إبِِ َحْيُث َشاَء ُهللا، وَأخَ 

فَِإذا ِسدرُة «وفيه: » ْن َلَنبٍ، وإ�ٍء مْن َمخٍْر، فاخرتُت اللنبَ فأاتين جربيُل إب�ٍء م»: «مسلم«ويف 
تَـَهى ورُقها كآذاِن الِفيَـَلِة، وإذا نبُقها كالِقالل  ».اْلُمنـْ

م، فقال بعضهم: هذا اْنَصَرفْـَنا فمَرر� بِعٍري لقريٍش، فسلَّمت عليه مثَّ «ويف حديث شداد املتقدم: 
َل الصبِح، فأاتين أبو بكر، فقاَل: � رسوَل هللا أيَن ُكْنَت الليلَة؟ َصْوُت حممد، مث أتيُت أصحايب قب

 ».فـََقد الَتَمْسُتَك يف مظانِّك
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فإذا بعجوٍز على جانِب «ويف حديث عبد الرمحن بن هاشم بن عتبة عن أنس، وذكر مسريَه: 
ًيا عِن الطَّرِْيِق يقول: هذه � جربيل؟ قال: ِسْر، فساَر، فإذا بشيء يدعوه متن الطريِق فقال: ما حِّ

َهُلمَّ � حممد، فقال جربيل: ِسر، فسار، فلقيه َخْلٌق مَن اخللِق، فقالوا: السََّالُم َعَلْيَك � أوُل، 
: ارُدِد السالَم، مث ساروا حىت أتوا السََّالُم َعَلْيَك � آخُر، السََّالُم َعَلْيَك � حاِشُر، فقال له جربيل

رض عليه املاء واخلمر واللنب، مث قال له جربيل: أما العجوُز فهي الدنيا، وأما بيَت املقدِس، فع
الذي أراَد أْن متيَل إليه فذاك إبليُس، وأما الذين َسلَُّموا َعَلْيَك فإبراهيُم وموسى صلى هللا عليهما 

 ».وسلم
املقدِس، فصعد  ابلرباِق، فلم يزايال ظهره هو وجربيل حىت أتيا به بيتَ  ُأيت«ويف حديث حذيفة: 
قيل حلذيفة: أربَط الرباق؟، فقال: أكان خياف أن يذهب منه وقد أاته هللا » به جربيُل إىل السََّماءِ 

 هبا؟!
يُل، فقْمُت جاءين جرب «ويف حديث أيب عمران اْجلَْوِين عن أنس، قال النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

يُل يف أحدمها وقعدُت يف اآلخر، فَسَمْت وارتفَعْت إىل شجرٍة فيها مثل وكري الطري، فقعَد جرب 
َحىتَّ َسدَِّت اخلَاِفَقْنيِ، وأ� ُأقلُِّب طريف، فلو شئُت أْن أمسَّ السماَء َمَسْسُت، فالتفُت إىل جربيل، 

يل ابٌب مْن أبواِب السماِء، فرأيُت النوَر فإذا هو كأنه ِحلس، فعرفُت فضَل علمه ابهلل، فُفتح 
 وأسانيدها اثبتة.» وإذا دوين حجاب رفرف الياقوت والدراألعَظَم، 

 ».انتهى إىل السدرة املنتهى، وهي يف السماء السادسة«وعند مسلم من حديث ابن مسعود: 
 بينما َأَ� أسريُ «ويف حديث أيب هارون العبدي، وفيه كالم عن أيب سعيد يرفعه: 
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إْذ َدَعاِين داٍع عْن مييين، � حممد انظرين أسألك، فلم ُأِجْبُه، مث دعاين داٍع عْن يساري فلم أجبه، 
زينٍة، فقالت: � حممد، انُظرين أسأُلك، فلم وإذا أ� ابمرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها مْن كلِّ 

يَل عِن الذي َدَعاِين عن مييين، فقاَل: وسألُت جرب «، وفيه: »ألتفْت إليها حىت أتيُت بيَت املقدس
والذي عن يسارك داعي النََّصارى، أَما  ذاَك داعي اليهود، أَما إنك لو أجبَته لتهوََّدْت أمَُّتك،

ُتك، واملرأُة احلاِسَرُة الدنيا، أَما إنك لو أجبَتها الختارْت أمُتَك الدنيا إنك لو أجبَته لتنصَّرْت أم
رأيُت يف مساِء الدنيا َأخوِنة عليها حلٌم ُمَشرٌَّح ليس يقرهبا أحد، وإذا أ� «، وفيه: »على اآلخرة

َك يرتكوَن د َأرَوح وَنِنتَ عندها أ�س �كلون منها، قال جربيل: هؤالء من أمتِ أبخوِنة عليها حلٌم ق
ض أحُدهم احلالَل و�توَن احلراَم، مث مضيُت ُهنية، فإذا أ� أبقوام بطو�م مثال البيوت، كلما �



، وهْم على َسابَِلِة آِل فرعوَن، فهؤالء مْن ُأمَِّتَك الذين �كلون الراب، قال: مث م ضيت ُهنية، خرَّ
ْمَر وخيرُج مْن أسافلهم، فقاَل: هؤالِء مْن أمتَك فإذا أ� بقوم مشافُرهم َكَمَشاِفِر اإلبِل يلتقمون اجلَ 

ُهنية، فإذا بنساٍء َمَعلََّقاٍت بَِثْدِيِهنَّ، فقال: هؤالِء الذين �كلون أمواَل اليتامى ظُْلًما، مث مضيُت 
  ا أ� أبقوام يُقَطع من جنوهبم ويُلَقمون، ويـَُقاُل هلم: ُكُلوا ماالز�ة من أمِتك، مث مضيُت ُهنية، فإذ

ُتْم أتكلوَن مْن حلوِم إخوتكم، قلُت: َمن هؤالء؟ قال: هؤالِء الَغمَّازوَن اللمَّازون من أمتك ، ُكنـْ
وأنه رأى يف السماء الثانية يوسف، ويف الثالثة ابَين اخلالة، قال: ويف السابعة فإذا أميت شطرين، 

: فدخلُت البيَت املعمور، طٌر عليهم ثياٌب بيُض كأ�ا القراطيس، وشطر عليهم ثياب رُْمٌد، قالش
أ� ومن معي ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض وُحِجَب اآلخرون، وهم على خري، فصليُت 

درِة اُلْمنَـَتهى، فإذا  يف البيِت املعموِر، مث رُِفْعُت إىل السِّ
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كل ورقة منها تكاُد أْن تغطي هذه األمة، وإذا فيها عني جتري يقال هلا: سلسبيل يـَْنَشقُّ منها 
َم مْن َذْنِيب وما فيه فُغفر يل ما تـََقدَّ �ران، أحدمها الكوثر واآلخر يقال له: �ر الرمحة، فاغتسلُت 

ملا راجعُت ريب يف الصلواِت �دى «، وفيه: »، مث إين رُِفْعُت إىل اجلنة، مث ُعِرْضُت عليَّ النارأتخرَ 
 ».الرباُق صغُري األذنني«، وفيه: »ملك عندها: متْت فريضيت وخفَّفُت عن عبادي
 ُأيت«لية عن أيب هريرة: ربيع بن أنس عن أيب العاويف حديث أيب جعفر الرازي، وفيه كالم عن ال

بفرٍس َفُحِمَل عليه، ومرَّ يف طريقِه بقوٍم يـَْزرَُعوَن يف يوٍم وحيصدوَن يف يوٍم، ُكلََّما َحَصُدوا عاَد كما  
كاَن، فقال جربيُل: هؤالِء اجملاهدوَن يف سبيِل هللا ُتَضاَعُف هلم احلسنُة بسبعمائِة ضعٍف، مث أَتى 

ْت، فقال جربيُل: هؤالِء الذين تـَتَـثَاقُل خِر، ُكلََّما رضخْت عادقوٍم ُترضُخ رؤوسهم ابلصعلى 
رؤوُسُهْم عِن الصالِة، مث أتى على قوٍم على أقباهلِِْم رِقَاٌع وعلى َأْداَبرِِهْم رقاٌع، َيْسَرُحْوَن كما تسرُح 

 أمواهلم، مث أتى على قومِ الذيَن ال يؤدوَن زكاَة األنعاُم عِن الضَّرِْيِع والزَُّقوِم، فقال جربيُل: هؤالِء 
بني أيديهم حلٌم َنِضْيٌج وحلٌم آَخُر خبيٌث، فجعلوا �كلوَن من اخلبيِث ويدعون النَِّضْيَج، فقال 

جربيُل: هؤالء الذين يدعون النساَء احلالَل، و�يت أحُدهم املرأَة اخلبيثَة، مث مرَّ على رجٍل قد مجَع 
ا، فقاَل: هذا رجٌل مْن أمتَك عليه هو يريُد أْن يزيَد عليهيمٍة ال يستطيع محلها، و ُحزمَة حطٍب عظ

أمانٌة ال يستطيع أداَءَها، وهو يريد أن يزيد عليها، مث أتى على قوم تـُْقَرُض ألسنتهم وشفاههم 
مبقاريَض من حديٍد، كلما قرضت عادت كما كانت، فقال: هؤالء خطباء الفتنة، مث أتى على 

 ُجحر
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عل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فال يستطيع، فقال: هذا ثور كبري، فج صغري خيرج منه
على واٍد فوجد منه رًحيا الرجل يتكلم ابلكلمة فيندم عليها، فرييد أن يردها فال يستطيع، مث أتى 

ابردة طيبة، ووجد ريح املسك، فقال: هذه اجلنة، مث مرَّ على واد، فسمع صواًت منكًرا فقال: 
ال: مث سار حىت أتى بيت املقدس، قال: فصليت مع املالئكة، مث ُأيت أبرواح هذه جهنم، ق

بينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ل وعز، مث إن ناألنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه، فأثنوا على رهبم ج
عه أثىن على ربه، قال إبراهيم يف آخره: هبذا فضلكم حممد صلى هللا عليهما وسلم. مث ُأيت آبنية م

ثالثة مغطَّاة أفواُهها، فُأيت إب�ء منها فشرب منه يسريًا، مث رُفع له إ�ء آخر فيه لنب فشرب منه 
ر فقال: قد رويت ال أريده، فقيل له: قد أصبَت، أما إ�ا إ�ء آخر فيه مخحىت ُرِوَي، مث رُفع له 

 ».ستحُرم على أمِتك، فلو شربتها مل يتبعك من أمتك إال قليل
صعد إىل السماء السابعة: فإذا برجل أمشط جالس على كرسي عند ابب اجلنة، وعنده  مث«وفيه: 

فاغتسلوا فيه، فخرجوا منه وقد  ء، فأتوا �ًراقوم بيض الوجوه وقوم سود الوجوه، ويف ألوا�م شي
خلص من ألوا�م شيء، مث إ�م أتوا على �ر آخر فاغتسلوا منه، فخرجوا منه وقد خلصت 

ألوان أصحاهبم، فقال جربيل: هذا أبوك إبراهيم، هو أول رجل مشط على وجه ألوا�م مثل 
�م شيء فقوم خلطوا عمًال الذين يف ألوا األرض، والبيض الوجوه قوم مل يلبسوا إميا�م بظلم، وأما

هر صاحلًا وآخر سيًئا، فتابوا فتاب هللا عليهم، والنهر األول رمحة هللا، والنهر الثاين نعمة هللا، والن
الثالث فسقاهم رهبم شرااًب طهورًا، مث انتهى إىل السدرة خيرج من أصلها أ�ار من ماء غري آسن، 

 وأ�ار من لنب مل يتغري طعمه،
لذة للشاربني، وأ�ار من عسل مصفى، قال: وهي شجرة يسري الراكب يف أصلها  وأ�ار من مخر

 ».َكلََّمه رَبُّه عند ذلك وقال له: َسلمائة عام ال يقطعها، وإن الورقة منها مغطية اخللق، فَ 
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اصرب على مخس، فإ�ن جيزين عنك خبمسني، كل مخس عشر أمثاهلا، فكان موسى «ويف آخره: 
 ».هَصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أشد عليهم حني مرَّ به، وخريهم حني رجع إلي

وَسلََّم �ئم يف بيته ظهًرا أاته جربيل بينا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه »: «طبقات ابن سعد«ويف 
، فانطلقا به إىل ما بني املقام وزمزم فَُأِيتَ ابملعراج، وميكال فقاال: انطلق إ ىل ما سألت هللا جلَّ وعزَّ

ملا انتهيُت إىل السماء السابعة مل أمسع « وفيه:». فإذا أحسن شيء منظًرا فـََعَرَجا به إىل السماوات
طويلة  يف فخذيها جناحان حتفر هبما رجليها، وهي«وملا ذكر الرباق قال: ، »إال صريف األقالم



الظهر طويلة األذنني، ومعي جربيل ال يفوتين وال أفوته، فانتهى الرباق إىل موقفه الذي كان يقف 
يت األنبياء مجعوا يل، فرأيت إبراهيم وموسى وعيسى، فربطه فيه، وكان مربط األنبياء، قال: ورأ

 ».م بدَّ من أن يكون هلم إمام، فقدمين جربيل حىت صليُت بني أيديهفظننت أنه ال
قال بعضهم: فُقد النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم تلك الليلة، فتفرقت بنو عبد املطلب يطلبونه «و 

، فجعل يصرخ: � حممد � حممد، فأجابه رسول هللا ويلتمسونه، وخرج العباس حىت بلغ ذا طوى
، فأين كنت؟ قال: أتيت عليِه وَسلََّم: لبيك، فقال � بن أخي عنَّيت قوَمك منذ الليلةَصلَّى ُهللا 

 »بيت املقدس، قال: يف ليلتك؟! قال: نعم، قال: هل أصابك األخري؟
 ».لك الليلةما ُأسري به إال من بيتنا، �م عند� ت«وقالت أم هانئ: 

 رأى»: «كتاب عياض«ويف 
فوق ذلك لََّم يف السماء السابعة بتفضيل كالم هللا جل وعز له، مث عال موسى َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 

 ».مبا ال يعلمه إال هللا تعاىل، فقال موسى: مل أظن أن يُرفع عليَّ أحدٌ 
ء بروحه أو جسده؟ على قال عياض رمحه هللا تعاىل: اختلف السلف والعلماء، هل كان إسرا

 ثالث مقاالت:
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وأنه رؤ� منام، مع اتفاقهم أن رؤ� األنبياء صلى هللا عليهم نه إسراء ابلروح، فذهبت طائفة إىل أ
شهور عنه خالفُه، وإليه أشار وسلم حقٌّ ووحي، وإىل هذا ذهب معاوية وُحكي عن احلسن، وامل

َناَك} [اإلسراء:  ] 60حممد بن إسحاق، وحجتهم قوله جل وعز: {َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَ� الَِّيت َأرَيـْ
 انتهى

، أن  ذكر ابن مردويه من حديث احلسن بن احلسن عن أمه فاطمة، عن أبيها احلسني بن عليٍّ
رأيت يف املنام كأن بين أمية يتعاورون منربي هذا، فأنزل « قال: رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

َناَك ِإالَّ فِ  َنًة لِلنَّاِس} [اإلسراء: هللا تعاىل: {َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَ� الَِّيت َأرَيـْ  ].60تـْ
 وذكره أيًضا من حديث علي بن زيد عن سعيد بن املسيب مرسًال.

» بينا أ� �ئم«، وقوله: » َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّمَ سوِل هللاما فقدُت جسَد ر «وما حكوا عن عائشة: 
ستيقظُت وأ� فا«وقول أنس: وهو �ئم يف املسجد احلرام، وذكر القصة مث قال يف آخرها: 

 ».ابملسجِد احلرامِ 
وذهب معظم السلف واملسلمني إىل أنه إسراء ابجلسد ويف اليقظة، وهذا هو احلق، وهو قول ابن 

احلاكم وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأيب هريرة ومالك بن َصْعَصَعَة وأيب َحبَّة  ا صححهعباس فيم



املسيب وابن شهاب وابن زيد  البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبري وقتادة وابن
وإبراهيم واحلسن ومسروق وجماهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة، وقول الطربي 

مة من املسلمني، وهو قول أكثر املتأخرين من الفقهاء واحملدثني عة عظيوأمحد بن حنبل ومجا
 واملفسرين واملتكلمني.

)1/32( 

 

روح، واحتجوا بقوله ظًة إىل بيت املقدس وإىل السماء ابلوقالت طائفة: كان اإلسراء ابجلسد يق
َمْسِجِد اْحلََراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى} [اإلسراء: جل وعز: {ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن الْ 

دُّح ]، فجعل إىل املسجد األقصى غايَة اإلسراء الذي وقع التعجُّب فيه بعظيم القدرة والتم1
بتشريف النيب حممد َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم به وإظهاره الكرامة له ابإلسراء إليه، قال هؤالء: ولو  

جبسده إىل زائٍد على املسجد األقصى لذكره فيكون أبلغ يف املدح، مث اختلفت هذه  كان اإلسراء
وأنكر ذلك حذيفة  الفرقتان: هل صلى ببيت املقدس أم ال؟ ففي حديث أنس وغريه صالتُه فيه،

 وقال: وهللا ما زاال عن ظهر الرباق حىت رجعا.
نه إسراء ابجلسد والروح يف القصة  قال القاضي: واحلق من هذا والصحيح إن شاء هللا تعاىل: أ

كلها، وعليه تدل اآلية وصحيح األخبار واالعتبار، وال يـُْعَدُل عن الظاهر واحلقيقة إىل التأويل إال 
وليس يف اإلسراء جبسده وحال يقظته استحالٌة؛ إذ لو كان مناًما لقال: بروح عند االستحالة، 

َغ الَبَصُر َوَما َطَغى}، ولو كان مناًما مل يكن فيه معجزة وال عبده، ومل يقل: {ِبَعبِدِه}، وقوله: {َما زَا 
مثل هذا من آية، وملا استبعده الكفار وال كذبوه، وال ارتدَّ به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به؛ إذ 

املنامات ال يُنكر، بل مل يكن ذلك منهم إال وقد علموا أن خربه إمنا كان عن جسمه وحال 
حلديث من صالته ابألنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه ببيت املقدس يف يقظته إىل ما ذكر يف ا

 رواية أنس، أو يف السماء على ما روى غريه.
لم ابلرباق وشبه ذلك من مراجعته مع موسى ودخوله وذكر جميء جربيل له صلى هللا عليهما وس

 َم، ال رؤ� منام.اجلنة، قال ابن عباس: هي رؤ� عني رآها النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
 بينا أ� جالٌس يف اِحلْجِر جاءين جربيل فهمزين«وعن احلسن فيه: 

 قال يف الثالثة: -اثً ذكر ذلك ثال -بعقبه فقمُت فجلسُت فلم أر شيًئا، فعدُت إىل مضجعي
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 ».فأخذ جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بعُضِدي، فجرين إىل ابب املسجد، فإذا بدابة ... 
إال وهو يف بييت تلَك الليلَة، صلَّى  ما ُأسري برسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «وعن أم هانئ: 

الفجر أهبنا النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فلما صلى العشاَء اآلخرة و�م بيننا، فلما كان قبل 
لقد صليُت معكم العشاء كما رأيت هبذا الوادي، مث جئُت بيت املقدس  الصبح قال: � أم هانئ،

 ، فهذا بنيِّ يف أنه جبسمه.»ن كما ترونفصليُت فيه، مث صليُت الغداة معكم اآل
ل للنيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ليلَة ُأْسِرَي به: وعن أيب بكر الصديق يف رواية شداد: أنه قا

بارحَة يف مكانك فلم أجدك، فأجابه: أنَّ جربيَل محله إىل املسجد طلبُتك � رسول هللا ال«
 ».األقصى

صليُت ليلَة ُأسرَي يب يف مقدم املسجد، مث «ُهللا عليِه وَسلََّم:  وعن عمر، قال رسول هللا َصلَّى
 ».، فإذا ِمبََلٍك قائٌم معه آنيٌة ثالثدخلُت الصخرةَ 

 ل على ظاهرها.وهذه التصرحيات ظاهرة غري مستحيلة، فُتحم
 مث ذكر حديث أيب ذر يف شرح الصدر، وحديث أيب هريرة وجابر يف بعثة بيت املقدس.

َة مث رجعُت إىل خدجي«عمر يف حديث اإلسراء عنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال: وقد روي عن 
 ».رضي هللا عنها وما حتوَّلت عن جانبها

] فسمَّاها رؤ�، 60: {َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَ�} [اإلسراء: ومن قال: إ�ا نوم، احتج بقوله جل وعز
] يردُّه؛ ألنه ال يقال يف النوم: َأسرى، وقوله: 1[اإلسراء: قلنا: قوله: {ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى} 

َنة} يؤيد أ�ا  رؤ� عٍني وإسراء شخٍص، وليس يف احلكم فيه وال يكذب به أحد؛ ألن كل أحد {ِفتـْ
لك يف منامه من الكون يف ساعة واحدة يف أقطار متباينة، على أن املفسرين قد يرى مثل ذ

عضهم إىل أ�ا نزلت يف قصة احلديبية وما وقع يف نفوس الناس اختلفوا يف هذه اآلية، فذهب ب
 من قبُل غري هذا.
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وأما قوهلم: إنه قد مساها يف احلديث مناًما، وقوله: (بـَْنيَ النَّائِِم واليَـْقظَان)، وقوله أيًضا: (وهو 
حيتمل أن يكون أول وصول امللك إليه كان �ئم)، وقوله: (مث استيقظُت) فال حجة فيه؛ إذ قد 

ن �ئًما يف القصة كلها إال وهو �ئم، أو أول محله واإلسراء به وهو �ئم، وليس يف احلديث أنه كا
مبعىن أصبحُت، أو  ما يدل عليه: (مث استيقظُت وأ� يف اْلَمْسِجِد احلراِم) فلعل قوله: (استيقظُت)

ه، ويدلُّ عليه أنَّ َمْسَراه مل يكن طول ليله وإمنا كان يف استيقَظ من نوم آخر بعد وصوله بيت
) ملا كان َغَمَره من عجائب ما طالع من بعضه، وقد يكون قوله: (استيقظُت وأ� يف املسجد



ملسجد احلرام، أو ملكوت السماوات واألرض، فلم يستفق ويرجع إىل حال البشرية إال وهو اب
ضى لفظه، ولكنه ُأسري جبسده وقلُبه حاضر، ورؤ� يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقت

اإلشارات إىل حنو مٍن هذا، األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه حقٌّ، وقد مال بعض أصحاب 
وقت  قال: تغميض عينيه؛ لئال يشغله شيء من احملسوسات عن هللا، وال يصح هذا أن يكون يف

راء حاالت، أو يـَُعبـَُّر ابلنوم هنا عن هيئة النائم من صالته ابألنبياء، ولعلَُّه كانت له يف هذه اإلس
َنا َأَ� َ�ئِمٌ : «االضطجاع، ويقويه قوله يف رواية عبد بن محيد عن مهام ورمبا قال: » بـَيـْ

فيكون » النَّائِِم واليقظانِ بَني «ويف الرواية األخرى: » , ُمْضَطِجعٌ «، ويف رواية هدبة: »مضطجع«
 كانت هيئة النائم غالًبا.  َمسى هيئته ابلنوم؛ ملا

ًة وال يف ِسنِّ وقول عائشة: (ما فُِقَد َجسُده)، فلم ُحتدِّث عن مشاهدة؛ أل�ا مل تكن حينئذ زوج
 َمن يضبط، ولعلها مل تكن وِلدت بعُد، فإذا مل تشاهد ذلك دلَّ أ�ا حدثت بذلك عن غريها، فلم

قع نًصا يف حديث أم هانئ وغريه، وأيًضا يرجح خربها على خرب غريها، وغريها يقول خالفه مما و 
 فليس حديث عائشة ابلثابت. انتهى.
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ال عياض: واألحاديث األخر أثبُت، فكيف ال يكون اثبًتا؟ ق» صحيح مسلم«حديث عائشة يف 
 لسنا نعين حديث أم هانئ وما ذكرت فيه خدجية، انتهى.

 ابن عساكر بسند ال أبس به. حديث أم هانئ، ذكره
قال عياض: وأيًضا فقد روي يف حديث عائشة: (ما فقدُت) ومل يدخل هبا النيب َصلَّى ُهللا عليِه 

دينة، وكل هذا يوهنه، بل الذي يدل عليه صحيح صريح قوهلا: إنه جبسده؛ وَسلََّم إال ابمل
 ا مل تنكره.إلنكارها أن تكون رؤ�ه لربه رؤ� عني، فلو كانت عندها منامً 

: {َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى} [النجم:  ] فقد جعل ما رآه للقلب، 11فإن قيل: فقد قاَل جلَّ وعزَّ
. وهذا يدل على أنه رؤ�  نوم ووحٍي ال مشاهدة عٍني وحسٍّ

هل ]، فقد أضاف األمر للبصر، وقد قال أ17قلنا: يقابله قوله تعاىل: {َما زَاَغ اْلَبَصُر} [النجم: 
] أي: مل يوهِم القلُب العَني غَري احلقيقة، 17التفسري يف قوله تعاىل: {َما َكَذَب الُفؤاُد} [النجم: 

 به ما رأته عينه. انتهى.بل صدق رؤيتها، وقيل: ما أنكر قل
 وقد أسلفنا من االعرتاضات على كثري من هذا الكالم، فال حاجة إلعادته، وهللا أعلم.

يف أمساء اخليل وصفاهتا: أنَّ البُـَراَق ليس بذكر وال أنثى، » االحتفال«كتابه وذكر ابن أيب خالد يف  
 ووجهه وجه اإلنسان، وجسده كجسد الفرس، وقوائمه للجوهري.



� الرُّْحلة حسن الكردي، أخرب� أبو املَُنجَّا ابُن الليتَِّ أخرب� ابن السَّرَّاِج، أخرب� ابن شاذان، أخرب 
دثنا حيىي، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا التيمي عن أنس، قال رسول هللا أخرب� ابن السماك، ح
َم ابلُرباِق، فقال له أبو بكر رضي هللا أاتين جربيُل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

: َصَدقت، قد رأيتها عنه: قد رأيَتها � رسول هللا، قال: هي َبَدنة، فقال النيب َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّ 
 ».� اببكر
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ن وأما بكاء موسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فألمَّته إذ قصر عددهم عن مبلغ عدد أمتنا، وذلك م
 ر.�حية شفقته على أمته ومتين اخلري هلم، وذلك من شيم األخيا

 قال الداودي: فيه جواز متين اخلري والتنافس فيه.
 وإمنا قال: (يدخُل مْن أمته أكثر) ألنَّ لكلِّ نيبٍّ أجَر من اتبعه واهتدى به.

 جل وعز عليه فيما أ�له من قَاَل اْخلَطَّاِيبُّ: وقوله: (َهَذا الُغَالُم) إمنا هو على تعظيم املنة هلل
يف عبادته وأفناه جمتهًدا يف طاعته، وقد ُتسمي العرُب الرجَل الكرامة من غري عمر طويل بلغه 

 املستجمع السنِّ غالًما ما دامت فيه بقية من قوة، وذلك يف لغتهم مشهور.
: إن هللا جل وعز كلَّم وقول ابن التني: قوله: (فـَُنوِدَي أْن َقْد مضيُت فريضيت) حيتج به من قال

 ليلة اإلسراء، فيه نظر؛ ملا أسلفنا من أنه �دى ملك فقال ذلك.حممًدا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
قال أبو الفرج: إن قيل: كيف رأى األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه يف السماء وهم مدفونون 

على هيئة صور أجسادهم، زاد ابن  يف األرض؟ فقال ابن عقيل: إن هللا تعاىل شكَّل أرواحهم
 ىل األجساد يوم البعث إال عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فإنه مل ميت.التني: وإمنا تعود األرواح إ

وقوهلم: (األُخ الصَّاحلُ) ألن الصالح يشمل سائر اخلالل احلسنة، واستحب من هذا لقاء أهل 
ضل من الداعي، ومنه جواز مدح اإلنسان يف الفضل ابلبشر والدعاء والرتحيب وإن كانوا أف

 من أسباب الفتنة.وجهه إذا ُأمن عليه 
و (اْلَمَالِئَكُة) مجع َمَلك، قال ابن ِسْيَده: هو خمفَّف عن َمألك، وقال الَقزَّاُز: هو مأخوذ من 

األلوك وهي الرسالة، وقد زعم قوم أنه جيوز أن يكون من اْلُملك؛ ألن هللا جل وعز قد جعل 
صلى هللا عليهما وسلم َملَّكه كل مَلٍك ُملًكا كملك املوت َملَّكه قبض األرواح، وكإسرافيل ل

الصُّْوَر، وكذا سائرهم صلى هللا عليهم وسلم، ويفسد هذا قوهلم: مْألََكة ابهلمز، وال أصل له على 
 هذا القول يف اهلمز. انتهى
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: {َواْلَمَلُك فيها، وقد جاء امللك مجًعا كما قال جل وعز األَْنِبْياُء أحياء، واحلياة تستلزم الروح
 ].17َعَلى َأْرَجائَِها} [احلاقة: 

أن الرسل من املالئكة صلوات هللا عليهم وسالُمه: جربيل وميكائيل »: املعاين«يف وذكر الزَّجَّاُج 
 وإسرافيل وملك املوت.

املالئكة صلوات هللا عليهم ليسوا للزخمشري عن سعيد بن املسيب: » ربيع األبرار«ويف كتاب 
 بذكور وال إ�ث، وال يتوالدون وال �كلون وال يشربون.

: يدبر أمر الدنيا أربعة: جربيل للريح واجلنود، وميكال للنبات وقال عبد الرمحن بن سابط
 والقطر، وملك املوت لقبض األنفس، وإسرافيل صلى هللا عليهم وسلم ينزل إليهم مبا يؤمرون.

نس من حديث الفضل بن عيسى عن عمه يزيد بن أابن عنه عند الكالابذي يف كتاب وعن أ
ُل ُهللا جلَّ وعزَّ ِلَمَلِك املوِت بعَد فـََناِء اخللِق: َمن بقي؟ يقو «يرفعه: » اإلخبار بفوائد األخبار«

ود فيقول: جربيل وميكال، فيقول: خذ نفس ميكال، فيقع يف صورته اليت خلقه هللا فيها مثل الطَّ 
العظيم، مث يقول: َمن بقي؟ فيقول: جربيل وملك املوت، فيقول: � ملك املوت ُمت، فيموت 

ُهللا جلَّ وعزَّ روَحه فيقع على ميكائيل، وإنَّ َفْضَل َخْلِقِه َعَلى َخْلِق ِمْيَكاَل  ويبقى جربيل، فيأخُذ 
 ».َكَفْضِل الطُّوِد العظيِم على الظرِب من الظِّرابِ 

ن عمر: ويروى أن صنًفا من املالئكة هلم ستة أجنحة، فجناحان يلفون هبما قال حممود ب
من أمور هللا تعاىل، وجناحان مرخيان على وجوههم أجسادمها، وجناحان يطريون هبما يف األمر 

 حياًء من هللا جل وعز.
ده ويف كالم لعلي بن أيب طالب يصُف املالئكة: منهم األمناء على وحيه، ومنهم احلفظة لعبا

والسدنة ألبواب جنانه، ومنهم الثابتة يف األرض السفلى أقدامهم واملارقة من السماء العليا 
 ن األقطار أركا�م واملناسبة لقوائم العرش أكتافهم.أعانقهم واخلارجة م

وعن أيب العالية: الكروبيون سادة املالئكة، منهم جربيل وإسرافيل صلوات هللا عليهم وسالمه، 
 : طاوس املالئكة.ويقال جلربيل
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قال الَكَالاَبِذيُّ مسعت بعض شيوخ املتكلمني يقول: إن جربيل خيلقه هللا جل وعز يف وقت نزوله 
 على النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إنساً� وبشًرا.

ا يُـ قال  َعلُِّمُه َبَشٌر، الَكَالاَبِذيُّ: وهذا ال يستقيم؛ ألنه لو كان كما قاله لكان قول املشركني: ِإمنَّ



]، و {نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمُني} 5صدقًا، وهللا عز وجل يقول: {َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى} [النجم: 
سان، إًذا فالصورة هلذا امللك وإن ]، فجربيل جربيل وإن كانت الصورة صورة إن193[الشعراء: 

َها ِشَراٌء وَال بـَْيٌع ِإالَّ  إنَّ «كان امللك هي ذلك الصورة. روينا عن علي يرفعه:  يف اجلَنَِّة ُسْوقًا َما ِفيـْ
َهاصوُر الرجاِل والنِّسَ   فأخرب أن الصورة غري اليت يدخل فيها.» اِء، َمِن اْشتَـَهى صورًة َدَخَل ِفيـْ

 ت املعمور ويف مكانه:واختلف يف البي
ما نزل إىل األرض، فرفع إىل السماء فقيل: هو البيت الذي بناه آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أول 

الئكة تسميه الضراح ابلضاد املعجمة؛ يف أ�م الطوفان، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، وامل
ح وطرح: بعيدٌة، وقال أبو الطفيل: ألنه ُضرح عن األرض إىل السماء، أي أُْبِعَد، ومنه نيٌة ضر 
بيت حبيال الكعبة، يدخله كل يوم  مسعت علًيا وسئل عن البيت املعمور فقال: ذاك الضراح

 سبعون ألف ملك ال يعودون إليه حىت تقوم القيامة.
 حممود بن عمر: ويقال له: الضريح أيًضا، ومن قال: الصراح فهو اللحن الصُّراح. قال

 سن: أنه البيت الذي مبكة شرفها هللا تعاىل معموٌر مبن يطوف به.وعن ابن عباس واحل
عفر: أنه كان يستقبل الكعبة ويقول: وا حبذا بيت ريب ما أحسنه وعن حممد بن عباد بن ج

 وأمجله!
 املعمور. هذا وهللا البيت

 السابعة. وقيل: البيت املعمور يف السماء الدنيا، وقيل: يف الرابعة، وقيل: يف السادسة، وقيل: يف
 وعن جعفر بن حممد عن آابئه: هو حتت العرش.

 .تقدم طرف منه يف أول كتاب الصالة
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َحدَّثَنا احلََسُن ْبُن الرَّبِيِع، َحدَّثَنا أَبُو اَألْحَوِص، َعِن اَألْعَمِش، َعْن زَْيِد ْبِن َوْهٍب قاَل:  - 3208
 ِإنَّ َخْلَق َأَحدُِكمْ «َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َوُهَو الصَّاِدُق املَْصُدوُق: قَاَل َعْبُد ِهللا: َحدَّثَنا 

ِه َأْربَِعَني يـَْوًما، مثَُّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، مثَُّ َيكُ  َعُث هللاُ ُجيَْمُع ِيف َبْطِن ُأمِّ وُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، مثَُّ يـَبـْ
َفُخ ِفيِه ْؤَمُر أبَِْرَبِع َكِلَماٍت، َويـَُقاُل َلُه: اْكُتْب َعَمَلُه، َوِرْزَقُه، َوَأَجَلُه، َوَشِقيٌّ َمَلًكا فـَيُـ  َأْو َسِعيٌد، مثَُّ يـُنـْ

َتابُُه، فـَيَـْعَمُل َنُه َوبـَْنيَ اجلَنَِّة ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسِبُق َعَلْيِه كِ الرُّوُح، فَِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل َحىتَّ َما َيُكوُن بـَيْـ 
َنُه َوبـَْنيَ النَّ  اِر ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسِبُق َعَلْيِه الِكَتاُب، فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر، َويـَْعَمُل َحىتَّ َما َيُكوُن بـَيـْ

 ]3208[خ ». ِبَعَمِل َأْهِل اجلَنَّةِ 
نة وعبد الواحد بن ز�د وحيىي رواه أبو عوانة وابن عيي»: الفصل للوصل«قال اخلطيب يف كتابه 



 ش.بن سعيد ووكيع بن اجلراح ومحاد بن أسامة ويوسف بن خالد وغريهم عن األعم
قال: حدثنا زيد، فذكره مطوًال، وكذا رواه عن األعمش عبد الرمحن بن عبد هللا املسعودي وزائدة 

بد هللا بن إدريس امة وزهري بن معاوية وشريك وعيسى بن يونس وجرير بن عبد احلميد وعبن قد
 وحممد بن عبيد الطنافسي وخلٌق يطول ذكرهم.
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سول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وما يٌّ َأْو َسِعيٌد) كالم سيد� ر ومن أول احلديث إىل قوله: (َشقِ 
محن بن محيد الرؤاسي عن األعمش، فاقتصر بعده إىل آخره كالم ابن مسعود، وقد رواه عبد الر 

من املنت على املرفوع حسُب، ورواه بطوله َسَلَمُة بُن ُكَهْيٍل عن زيد بن وهب ففصل كالم ابن 
م النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم وهو عند قوله: (واكتْب َشِقيًّا َأْو َسِعْيًدا) مث قال: مسعود من كال
 احلديَث إىل آخره.» بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنةوالذي نفسي «قال عبد هللا: 

 وذكر أبو بكر أمحد بن موسى بن َمْرَدَوْيه وهو يف جمالسِه من حديث بكر بن حيىي بن ز�ن،
حدثنا يعقوب بن جماهد عن أيب الطفيل قال: أتيت حذيفة بن أسيد الغفاري، فذكرت له ما مسعته 

بطن أمه، فقال: وما تُنكر من ذلك؟! مسعت النيب َصلَّى ُهللا  من ابن مسعود: الشقيُّ من شقي يف
ِه َمخَْسةً «عليِه وَسلََّم يقول:  وأربعَني يوًما، مث يكون علقُة مثَل  إنَّ َخْلَق َأَحدُِكْم ُجيَْمُع يف َبْطِن ُأمِّ

 احلديث.» ذلَك، مث يكون مضغًة مثل ذلك
 يف قوله الصادق فيما �تيه من الوحي. قوله: (الصَّاِدُق املَْصُدوُق) معناه: الصادق

 وقال ابن التني: يريد ابملصدوق أن هللا جل وعز صدقه يف وعده.
 .الكالم على هذا احلديث تقدم يف كتاب الطهارة

وذكر البخاري حديث أيب هريرة: (ِإَذا َأَحبَّ ُهللا العبَد) احلديث، قال الطرقي: ذكر  - 3209
َوِإَذا أَبـَْغَض َعْبًدا َ�َدى جربيَل: «ذكر البغض، وهو يف رواية غريه: البخاري احلب يف كتابه ومل ي

السماِء: إنَّ َهللا يبغُض فالً�  إين أبغُض ُفَالً� فَأَْبِغْضُه، قال: فيبغضه جربيل، مث ينادي يف أهلِ 
ْبِغُضْوُه، مث يوضُع له البُـْغُض يف األرضِ   ]3209[خ ». فَأَْبِغُضوُه فـَيـُ
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َحدَّثَنا ابُن َأِيب َمْرَميَ، َحدَّثَنا ابُن َأِيب َجْعَفٍر َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َعْن َعاِئَشَة،  - 3210
َعت َرُسوَل  ِإنَّ املَالَِئَكَة تـَْنِزُل ِيف الَعَناِن: َوُهَو السََّحاُب، «لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: ِهللا صَ مسَِ



فـََتْذُكُر اَألْمَر ُقِضَي ِيف السََّماِء، فـََتْسَرتُِق الشََّياِطُني السَّْمَع فـََتْسَمُعُه، فـَُتوِحيِه ِإَىل الُكهَّاِن، 
 ]3210[خ ». ٍة ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهمْ َة َكْذبَ فـََيْكِذبُوَن َمَعَها ِمئَ 

تفرد البخاري هبذا السند، وروى حنوه يف كتاب األدب من حديث حيىي بن عروة عن عروة عن 
عائشة، وكذا مسلم، وليس ليحىي عن أبيه يف الكتب الستة غري هذا، وعلَّقه يف صفة إبليس لعنه 

عن سعيد بن أيب هالل، أنَّ أاب األسود أخربه بن يزيد هللا تعاىل فقال: وقال الليث: حدثين خالد 
عن عروة عن عائشة ترفعه: (املالئكُة َسَجَدْت يف الَعناِن) احلديث، وهو موصول أيًضا من 

حديث خالد عند أيب نـَُعْيٍم فقال: حدثنا سليمان، حدثنا طالب بن شعيب، حدثنا عبد هللا بن 
عن الليث  -يعين البخاري  -و نعيم: ذكره ، قال أبصاحل، حدثنا الليث، حدثين خالد، فذكره

 بال رواية، قال: ويقال: إنه مسعه من عبد هللا بن صاحل عن الليث فعدل عن ذكره وتسميته.
سألْت رسوَل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم �ٌس عِن الُكهَّان فقال: «عنها قالت: » الصحيحني«ويف 

ثُوَ� أحياً� بشيء فيكون حًقا! فقاَل َصلَّى ُهللا عليِه  ِإنـَّ ليس بشيء، فقالوا: � رسوَل هللا ُهم ُحيَدِّ
، ويف »وَسلََّم: تلك الكلمُة مَن احلقِّ خيطفها اجلينُّ فـَيَـُقرَُّها ِيف ُأُذِن َولِيِِّه، فـََيْخِلُطوَن معها مئة كذبة

 ».َكَقْرقـََرِة الدََّجاَجةِ «لفظ: 
َها مئَة كذبة) حيتمل أنه َعَىن الكاهن أو السلطان.وَن َعلَ قال الداودي: قوله: (فـََيْكِذبُ   يـْ

 قال ابن اجلوزي: قوله: (لَْيَس ِبَشْيٍء) أي: ليس هلم قول بشيء يـُْعَتَمُد عليه وال حقيقة له.
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وُأِخَذ من هذا جواز إطالق هذا اللفظ على ما كان ابطًال، والعرب تقول ملن عمل شيًئا مل 
 ملت شيًئا.حيكمه: ما ع

وتشديد الراء، ذكرها النووي، وقال أبو الفرج: بضم  وقوله: (فـَيَـُقرَُّها) بفتح الياء وضم القاف
الياء، وقـَّر الدجاجة، أي كصوهتا إذا قطَّعته، يقال: قرت الدجاجة تـََقرُّ قـَرًّا، فإن ردََّدْتُه قيل: 

طروش حىت يفهم كما يستخرج ما يف القارورة قـَْرقـََرْت قـَْرقـََرًة، والُقرُّ ترديدك الكالم يف أذن األ
ء إذا فرغت، وعند اإلمساعيلي: قـَزَّ الزجاجة ابلزاي، وكأنه اعتربه ابللفظ الذي فيه  شيًئا بعد شي

كما تقر القارورة، ويكون قر الزجاجة معناه: صوهتا إذا فرغ ما فيها، قال الدَّارَُقْطين: وهو 
 ل.تصحيف من اإلمساعيلي، والصواب ابلدا

يرة وطباع �رية، فألفتهم الشياطني ملا وعن أيب سليمان: الكهنة قوم هلم أذهان حادة ونفوس شر 
 بينهم من التناسب يف هذه األمور وساعدهتم ما يف وسعها.

وذكر البخاري يف كتاب الطب، ابب الكهانة، وذكر فيه حديث املرأتني ِمن ُهذيل، وقال فيه: 



أن النيب قضى يف اجلنني، مرسل رواه اإلمساعيلي من حديث وعن ابن شهاب عن ابن املسيب: 
معن عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد مرسًال، مث قال: قد أسنده ابن أيب ذئب ويونس، 

 وأرسله مالك وفـَُلْيح.
قال البخاري إثر حديث علي عن هشام: أخرب� معمر عن الزهري عن حيىي بن عروة عن أبيه 

 مرسل. انتهى.ٌس من الُكهَّاِن) احلديث، وقال علي: قال عبد الرزاق: عن عائشة: (سأَل النيبَّ �
قال اإلمساعيلي: بلغين أن علًيا أسنده بعُد، ورواه أبو نعيم عن سليمان عن إسحاق بن إبراهيم، 

 أخرب� عبد الرزاق، فذكره مسنًدا.
 وزعم عياض: أن الكهانة كانت يف العرب ثالثة أضرب:

طل مببعث ان ويل من اجلن خيربه مبا يسرتق من السمع، وهذا القسم بأحدها: أن يكون لإلنس
 نبينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
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والثاين: أن خيربه مبا يطرأ أو يكون يف أقطار األرض وما خفي عليه مما قرب أو بـَُعد، وهذا ال يبعد 
وال استحالة يف ذلك وال بُعد يف ، اوجوده، ونفت هذا كلَّه املعتزلُة وبعض املتكلمني وأحالومه

 وجوده، لكنهم يكذبون ويصدقون، والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عامٌّ.
والثالث: املنجمون، وهذا الضرب خيلق هللا فيه لبعض الناس قوة وشدة ما، لكن الكذب يف هذا 

 /ب]199[
وكهوً�، وكُهن كهانة: ة انَكهَن الرجل يكَهن ويكُهن كه»: املوعب«/أ] الباب أغلب، ويف 200[

صار منجًما، قال األزهري: الكاهن أيًضا يف كالم العرب الذي يقوم أبمر الشخص ويسعى له 
 تكهًُّنا، وتكهيًنا األخرية �درة: قضى له ابلغيب، وقوم كهنة وكهان.»: احملكم«يف حوائجه، ويف 

ن بعض العرب تسمي كاو  الكاهن: الذي يضرب ابحلصى، واملصدر: الكهانة،»: اجلامع«ويف 
 الكاهن طاغواًت ويسمى كل من أخرب بشيء قبل حدوثه كاهًنا، واملرأة كاهنة.

الكاهن: هو الذي يدعي معرفة األشياء املغيبة، فتصديقه فيما »: جممع الغرائب«وقال صاحب 
 يدعي من علم الغيب قرع ابب الكفر نعوذ ابهلل منه.

ها عراف، وهو الذي يستدل على األمور أبسباب حبصاقال عياض: ومن هذا الباب: العرافة و 
ومقدمات، يدعي معرفتها هبا، وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن يف ذلك ابلزجر، والطرق والنجوم 

 وأسباب معتادة يف ذلك، وهذا الفن هو العيافة ابلياء، وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة.
ا عنه حرام، وما �خذون على ذلك حرام و خرب قال القرطيب: فإذا كان كذلك فسؤاهلم عن غيب لي



بغري خالف ألنَّه كحلوان الكاهن املنهي عنه، قاله أبو عمر، وجيب على من ويل احلسبة أن 
يقيمهم من األسواق وينكر عليهم أشد اإلنكار، وإن صدق بعضهم يف بعض األمر، فليس ذلك 

افقة قدر؛ ليغرت به بعض مو و ابلذي خيرجهم عن الكهانة فإن تلك الكلمة إما خطفة جين أ
 اجلهال.

قال عياض وأنكر بعضهم الكسر إال  -بفتح الكاف وكسرها وسكون الذال فيهما-والَكِ◌ذبة 
 /ب] أو اهليئة.200إذا أراد احلالة [
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قال ابن األثري: إمنَّا جرى املثل ابلكهان أل�م كانوا يرجون أقاويلهم ابلباطل، فأما إذا وضع 
هان وذم من تشبه هبم ووىل عه فال ذم، قال ابن األثري يف حديث اهلذلية ذم الكالسجع مواض

املرأة ليستحق بسجعه الذي احتج به على رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابلباطل شدة العقوبة 
يف الدنيا واآلخرة، غري أنه جمبول على الصفح عن اجلاهل وترك االنتقام لنفسه فلم يعاقبه 

 ».اعدل«اضه عليه كما مل يعاقب الذي قال له: العرت 
، وقال القرطيب: سؤال الكاهن والعراف واملنجم عما يغيب »ُحلواِن الَكاهن«مة جممعة على واأل

 ليخربوا به حرام وما �خذون على ذلك حرام من غري خالف.
َراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  - 3211 ْألََغرِّ َحدَّثَنا ابُن ِشَهاٍب َعْن َأِيب َسَلَمَة َوا َحدَّثَنا َأْمحَُد ْبُن يُوُنَس َحدَّثَنا ِإبـْ

َرَة َرِضَي ُهللا َعْنُه فذكر حديث:  ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْجلُُمَعِة َكاَن َعَلى ُكلِّ اَبٍب ِمْن أَبـَْواِب «َعْن َأِيب ُهَريـْ
عند أيب ذر من  ]، وزعم احلياين أن929احلديث، املذكور يف كتاب اجلمعة [ح: » اْلَمْسِجِد ... 

أيب سلمة واألعرج عن أيب هريرة، والصواب األول،  طريق أيب اهليثم وحده: ابن شهاب عن
واحلديث به مشهور، وكذا ذكره مسلم فقال يف رواية: أخربين أبو عبد هللا األغر قال ابن 

ا كله السكن، ورواه حيىي بن سعيد األنصاري عن الزهري عن أيب سلمة وسعيد واألغر فصحَّ هبذ
 ]3211خرجه النسائي يف موضعني. [خ  أن احلديث حديث األغر. وحديث األعرج املذكور

]. [خ 453حديث عمر يف إنشاد حسان الشعر، تقدم يف كتاب الصالة [ح:  - 3212
3212[ 
]، [خ 4118وحديث أنس يف موكب جربيل �يت يف املغازي إن شاء هللا تعاىل [ح:  - 3214
3214[ 
 ]3215]. [خ 2احلارث بن هشام تقدم أول الكتاب [ح: وحديث  - 3215
 ]3216]. [خ 2841وحديث أيب هريرة من أنفق زوجني تقدم يف اجلهاد [ح:  - 3216
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ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّثَنا ِهَشاٌم َأْخبَـَرَ� َمْعَمٌر َعِن الزُّْهِريِّ [ - 3217  /أ]201(َحدَّ
َها َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل َهلَا: َ� َعاِئَشُة َهَذا َمَة َعْن َعاِئَشَة رَ َعْن َأِيب َسلَ  ِضَي ُهللا َعنـْ

ِيبَّ ُترِيُد النَّ  ِجْربِيُل يـَْقَرُأ َعَلْيِك السََّالَم، فـََقاَلْت: َوَعَلْيِه السََّالُم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُُه، تـََرى َما َال َأَرى،
 ]3217عليِه وَسلََّم). [خ َصلَّى ُهللا 

وهذا احلديث ملا رواه النسائي عن نوح بن حبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة قال: هذا خطأ، يعين أن الصواب حديث الزهري عن أيب سلمة، ورواه الشعيب 

مذي: ويف لصحيح غريه، وقال الرت عن أيب سلمة وليس للشعيب عن أيب سلمة عن عائشة يف ا
مرمخًا فيجوز يف الشني فتحها » � عائشُ «الباب عن رجل من بين منري عن أبيه عن جده؛ روى: 

 .-بضم الياء-» يُقرئك«وضمها، و (يـَْقَرُأ َعَلْيِك) ثالثي، ويف رواية: 
األجنبية وفيه: استحباب بعث السالم، وجيب على الرسول تبليغه، وبعث سالم األجنيب إىل 

 مل خيف ترتب مفسدة، وأن الذي يبلغه السالم يرد عليه.الصاحلة إذا 
قال النووي: الرد واجب على الفور، ويستحب يف الردِّ أن يقول: وعليك أو وعليكم السالم 
ابلواو، فلو قال: عليك السالم أو عليكم السالم أجزأه على الصحيح، وكان اترًكا لألفضل، 

ج: فإن قال قائل: فهال واجهها جربيل ابلسالم كما  جيزيه، قال أبو الفر وقال بعض أصحابنا: ال
واجه مرمي، فاجلواب من وجهني: أحدمها أنه ملا قدر وجود عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ال من 

أب بعث جربيل ليعلمها كونَه قبل كونِه لتعلم أنه مكون ابلقدرة، فتسكن يف زمن احلمل مث بعث 
} [مرمي: الوالدة لكو�ا يف وح إليها عند ] 24دة، فقال: {َأالَّ َحتَْزِين َقْد َجَعَل رَبُِّك َحتَْتِك َسِر�ًّ

 فكان خطاب امللك هلا يف احلالتني ليسكن انزعاجها.
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 [الثاين: أن مرمي كانت خالية من زوج، فواجهها] ابخلطاب، وأم املؤمنني
م الرسول َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ى ُهللا عليِه وَسلََّم، كما احرت احرتمت ملكان سيد� رسول هللا َصلَّ 

قصر عمر الذي رآه يف املنام خوفًا من الغرية، وهذا أبلغ يف فضل عائشة؛ ألنه إذا احرتمها 
انت عما قيل عنها من جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الذي ال شهوة له حفظًا لقلب زوجها ك

 ا نبية، وعائشة مل يذكر عنها ذلك.و يكون خاطب مرمي أل�ا على قول أ�اإلفك أبعد، أ
حديث ابن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما؛ فيأيت إن شاء هللا تعاىل يف فضائل القرآن العظيم  - 3219



 ]3219]. [خ 4991[ح: 
العزيز تقدم أيًضا. وأتخري عمر بن عبد  َ وحديثه يف جوده َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  - 3220

 ]3220]. [خ 521تاب الصالة [ح: الصالة تقدم يف أيب هريرة ك
] [خ 2388تقدم يف االستقراض [ح: » من مات من أمتك«وحديث أيب ذر:  - 3222
3222[ 
 ]3223]. [خ 555من حديث أيب هريرة املالئكة يتعاقبون تقدم يف الصالة [ح:  - 3223
َقْت ِإْحَداُمهَا اْألُْخَرى ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َالِئَكُة ِيف السََّماِء فـََوافَـ ا قَاَل َأَحدُُكْم آِمَني َواْلمَ اَبب ِإذَ 

 َذْنِبه
َحدَّثَنا ُحمَمٌَّد، فذكر حديث النُّْمُرَقِة الذي تقدم يف كتاب البيوع، وزعم أبو نعيم وأبو  - 3224

 ]3224م. [خ علي ليس حممًدا هو ابن سَال 
ثـََنا ا - 3225 َع ابَن بُن ُمَقاِتٍل َأْخبَـَرَ� َعْبُد (َحدَّ ِهللا َأْخبَـَرَ� َمْعَمٌر َعِن الزُّْهِريِّ َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، مسَِ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَقُ  ْعُت َأاَب َطْلَحَة: مسَِ ُهَما مسَِ وُل: َال َتْدُخُل َعبَّاٍس َرِضَي ُهللا َعنـْ
ًتا ِفيِه َكْلٌب َوَال ُصورَةُ اْلَمَالِئَكُة   ]3225َمتَاثِيَل). [خ  بـَيـْ
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قال الدَّارَُقْطين: ورواه أيًضا من حديث بشر بن سعيد أن زيد بن خالد حدثه عن أيب طلحة؛ رواه 
ُد بن صاحل املصري، وقال البخاري عن أمحد: حدثنا ابن وهب، قال أبو نعيم: أمحد هذا، أمح

، وخالفهم األوزاعي فرواه عن بن عيسى. قال الدَّارَُقْطين وافق معمًرا مجاعهغريه: هو أمحد بن 
شهاب عن عبيد هللا عن أيب طلحة مل يذكر ابن عباس، والقول قول من ذكره. ورواه سامل أبو 

 /أ]202النضر عن عبيد هللا حنو رواية األوزاعي ... [
اعيل عن هقل عن األوزاعي كرواية بن املهلب حممد بن عبد الصمد عن هشام بن امسعن يزيد 

ال: هذا خطأ، مث رواه عن حممد بن هاشم عن الوليد عن األوزاعي عن الزهري عن اجلماعة، وق
عبيد هللا، قال حدثين أبو طلحة فذكره، وعند الرتمذي صحيًحا عن عبيد هللا قال: دخلت على 

نزع منطًا حتته، فقال له سهل: مل وعنده سهل بن ُحنيف فدعا أبو طلحة إنساً� يأيب طلحة أعوُده 
: ألن فيه تصاوير، وقال فيه النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ما قد علمت، قال سهل: أومل تنزعه؟ قال

 قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.» ِإالَّ ما كان رَْقًما ِيف ثـَْوبٍ «يقل: 
اب طلحة، وفيه: فقال له عبيد هللا: خرجت أ� وعثمان بن حنيف نعود أ وعند النسائي: قال

ِإالَّ «أاب طلحة رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حني �ى عن الصور يقول: عثمان: أما مسعت � 



 ».رَْقًما
ُقوٌم} قال أبو سليمان: أصل الرقم الكتابة، رقمت الكتاب أرقمه رقًما، وقال تعاىل: {ِكَتاٌب َمرْ 

كان له شخص   لعله أراد أن الصورة املنهي عنها إمنا هي ما] والصورة غري الرقم، و 9[املطففني: 
ماِثٌل دون ما كان منسوًجا يف ثوب، وهذا قد ذهب إليه قوم، ولكن حديث القاسم، عن عائشة 

 ].3224يفسد هذا التأويل [ح: 
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ابلرمحة  وقال النووي: هؤالء املالئكة الذين ال يدخلون بيًتا فيه كلب وال صورة هم الذين يطوفون
تدخل يف بيت إذا كان فيه شيء من  والتربك واالستغفار، خبالف احلفظة، قال أبو سليمان: إمنا مل

هذه مما حيرم اقتناؤه من الكالب والصور، وأما ما ليس حبرام من كلب الصيد أو الزرع واملاشية 
 بسببه. والصورة اليت متتهن يف البساط والوسادة وغريمها، فال ميتنع دخول املالئكة

 /ب]202وقال أبو زكر�: األظهر أنه عام يف كّل كلب وكل صورة [
وأ�م ميتنعون من اجلميع إلطالق األحاديث، فإن اِجلرَو والذي مل يعلم به َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 

 حتت السرير املذكور عند مسلم كان العذر فيه ظاهًرا، ومع هذا فقد امتنع جربيل َصلَّى ُهللا عليهِ 
صورة والكلب ال مينعهم مل وَسلََّم من دخول البيت، وعلّل ابِجلرَو، فلو كان العذر يف وجود ال

ميتنع جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مث قيل: سبب امتناع املالئكة من دخول البيت الذي منه 
دون هللا جلَّ  ذلك لكو�ا معصية فاحشة، وكو�ا مضاهاة خللق هللا جّل وعز، وفيها ما يعبد من

النجاسات؛ وألن بعضها يسمى وعز، وامتناعهم من الدخول يف بيت فيه كلب لكثرة أكله 
شيطاً�، واملالئكة صلوات هللا عليهم ضدٌّ هلم؛ ولقبح رائحة الكلب، واملالئكة تكره الرائحة 

وصالهتا فيه الكريهة؛ وأل�ا منهي عن اختاذها، فعوقب متَّخُذها حبرمانه دخول املالئكة بيته 
ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُسَلْيَماَن  واستغفارها له، وتربيكها عليه، ورفعها أذى الشيطان. وقول البخاري: <َحدَّ

َحدََّثِين ابُن َوْهٍب حدثين َعْمٌرو عن سامل>، كذا يف بعض النسخ، ابن َوْهٍب حدثين عمٌرو، وزعم 
بن عمر بن اخلطاب، وملا رواه أبو نعيم أصحاب األطراف أنه عمر بن حممد بن زيد بن عبد هللا 

سفيان حدثنا أمحد ابن عيسى حدثنا ابن وهب قال: أخربين  عن ابن َمحْدان حدثنا احلسن بن
 عمر بن حممد.

 ]، وحديث يعلى �يت إن شاء هللا تعاىل796حديث أيب هريرة تقدم يف الصالة [ح: 
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ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن يُوسُ  - 3231 ِين يُوُنُس َعِن ابِن ِشَهاٍب َف َأْخبَـَرَ� ابُن َوْهٍب قَاَل َأْخبَـرَ (َحدَّ
ثـَْتُه أَنـََّها قَاَلْت لِلنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َهْل أََتى  َحدََّثِين ُعْرَوُة َأنَّ َعاِئَشةَ  َها َحدَّ َرِضَي ُهللا َعنـْ

ٍد؟ قَاَل: ما لَِقيُت ِمْن قـَْوِمِك كاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمْنُه يـَْوَم اْلَعَقَبِة ِإْذ َعَلْيَك يـَْوٌم َكاَن َأَشدَّ ِمْن يـَْوِم ُأحُ 
 /أ]203ي َعَلى ابِن َعْبِد ُكَالٍل [َعَرْضُت نـَْفسِ 

َ� ِبَقْرِن الثـََّعاِلِب، فـََلْم جيُِْبِين ِإَىل َما َأَرْدُت، فَاْنَطَلْقُت َوَأَ� َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، فـََلْم َأْسَتِفْق ِإالَّ َوأَ 
َذا ِفيَها ِجْربِيُل، فـََناَداِين، فـََقاَل: ِإنَّ َهللا َقْد فـََرفـَْعُت رَْأِسي، فَِإَذا َأَ� ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّْتِين فـََنَظْرُت، فَإِ 

َع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك، َوَما َردُّوا َعَلْيَك، َوَقْد بـََعَث ِإلَْيَك َمَلَك اجلِْ  َباِل لَِتْأُمَرُه ِمبَا ِشْئَت ِفيِهْم، مسَِ
، مثَُّ قَاَل: �َ  ُحمَمَُّد إنَّ هللا قد مسع قوَل قومك وأ� ملك اجلبال  فـََناَداِين َمَلُك اْجلَِباِل، َفَسلََّم َعَليَّ

النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا  قد بعثين إليك ربك لتأمرين مبا شئَت، ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهم اْألَْخَشبَـْنيِ فـََقالَ 
ًئا). [خ عليِه وَسلََّم َبْل َأْرُجو َأْن ُخيْرَِج ُهللا ِمْن َأْصَالهِبِْم َمْن يـَْعُبُد هللاَ   َوْحَدُه َال ُيْشِرُك ِبِه َشيـْ

3231[ 
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عن بن شهاب: ملا مات أبو طالب عمد رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه » مغازي موسى بن عقبة«يف 
ة ثَقيف يومئٍذ، وهم إخوة عبد لََّم لَثِقيف ابلطائف رجاء أن يؤوه، فوجد ثالثة نَفر وهم سادوسَ 

َ�ليل بن عمرو، وحبيب بن عمرو، ومسعود ابن عمرو، فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم ما 
خرج إىل الطائف يف لياٍل بقني من شوال » الطبقات«انتهك منه قومه، فردوا عليه أقبح َردٍّ، ويف 

هم إال جاءه وكلمَّه فلم جييبوه، سنة عشر من النبوة، فأقام به عشرة أ�م ال يدع أحًدا من أشراف
وخافوا على أحداثهم وقالوا: اخرج من بلد� وأغروا به سَفَهاَءهم، ويف قـَْرن الثعالب دعا َصلَّى 

 لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.ُهللا عليِه وَسلََّم دعاءه الطويل املشهور، فما استتمَّه حىت أاته جربيل صَ 
عبد �ليل كما قد »: السري«يل) فيه نظر من حيث أن الذي يف وقول البخاري: (ابِن َعْبِد َ�لِ 
للكليب: عبد �ليل بن » اجلْمَهرة«وكتاب » أيب ُعبيد«و » البالِذري«عيناه، ويوضحه ما يف كتاب 

قيف، وعند الزجاج يف قوله جل وعز عمرو بن ُعَمري بن عوف بن عقدة بن َغَرية بن عوف بن ث
 /ب]203َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى رَُجٍل ِمَن [{َوقَاُلوا َلْوَال نـُزَِّل 

] املعىن على رجل من رَُجلي القريتني عظيم، فالرجالن الوليد بن 31اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيٍم} [الزخرف: 
 ُعمري الثقفي من أهل الطائف.املغرية املخزومي من أهل مكة، واآلخر عبد �ليل بن عمرو بن 

املنازل ِميقاُت أهل جند على من جلس من مكة شرفها هللا تعاىل،  و (قـَْرِن الثَّعاِلِب) هو َقرنُ 
وأصل القرن كل جبل صغري منقطع من جبل كبري، وقيل: هو على يوم من مكة، وذكر عياض أنه 



ه بعضهم بفتح الراء وهو غلط، يقال فيه: قرن، غري مضاف، على يوم وليلة من مكة. قال وروا
اجلبل املشرف على املوضع، ومن فتح الراء: أراد الطريق اليت وعن القابسي من سكن الراء: أراد 

 يتفرق منه، فإنه موضع فيه طُُرق متفرقة.
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جبالن مبكة شرفها هللا تعاىل؛ أبو قبيس  -بفتح اهلمزة وخباء وشني معجميتني-و (األْخَشباِن) 
يا أخشبني لصالبتهما وغلظ حجارهتما.واجل  بل الذي يقابله، ومسُِّ

]، وأما إنكار عائشة رضي 4856حديث ابن مسعود تقدمت اإلشارة إليه أول االسراء [ح: 
هللا عنها للرؤية فلم تذكره رواية إذ لو كان معها فيه رواية لذكرته وإمنا اعتمدت على االستنباط 

ابن مسعود، قال: عياض ومثل قوهلا عن أيب هريرة واختلف  من اآل�ت، وهو املشهور من قول
ُلكائي بسند ال أبس به عن أيب هريرة قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: عنه رأيت «، وعند الالَّ

، ويف تفسري بن مردويه بسند جيد عن الضحاك وعلقمه عن ابن »ريب جل وعز يف أحسن صورة
برؤيته أبن أثبت فلما أكرمين ريب «يِه وَسلََّم، فذكر حديثًا طويًال، فيه: عباس قال َصلَّى ُهللا عل

احلديث، وقال إبنكار هذا وامتناع رؤيته جل » بصري يف قليب احتدَّ بصري لرؤية نور العرش ... 
َم: وعز يف الدنيا: مجاعة من احملدثني والفقهاء واملتكلمني، وعن ابن عباس أنه َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّ 

 رآه بعينه، وروي عن عطاء عنه: رآه بقلبه. انتهى.
 /أ]204رواه عكرمة عند الرتمذي [وكذا 

رآه بفؤاده مرتني، وذكر ابن إسحاق: أن «وقال حسن، ويف صحيح مسلم عن أيب العالية عنه: 
جل  ابن عمر أرسل إىل ابن عباس يسأله: هل رأى سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ربه

عنه من طرق، وقال: إن هللا جل وعز وعز؟ فقال: نعم. واألشهر عنه: أنه رآه بعينه، روي ذلك 
اختص موسى ابلكالم، وإبراهيم ابخلُلة، وحممًدا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابلرؤية. وحجته: {َما َكَذَب 

 - 11َلَقْد رَآُه نـَْزَلًة ُأْخَرى} اآلية [النجم: ) وَ 12) َأفـَُتَماُرونَُه َعَلى َما يـََرى (11اْلُفَؤاُد َما رََأى (
13.[ 

ال املاوردي: قيل إن هللا قسم كالمه ورؤيته بني حممد وموسى صلى هللا عليهما وسلم، فرآه ق
 حممد مرتني، وكلمه موسى مرتني.
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 بن وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمُرقَندي هِذه احلكاية عن كعب، وروى عبدهللا
نقول: إن حممًدا قد احلارث قال: اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس: أما حنن بنو هاشم ف

رأى ربه مرتني، فكرب كعب حىت جاوبته اجلبال، وقال: إن هللا قسم رؤيته وكالمه بني حممد 
وموسى صلى هللا عليهما وسلم، فكلمه موسى ورآه حممد بقلبه، وروى شريك عن أيب ذر يف 

 ».رأى النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ربه« اآلية، قال: تفسري
دي عن حممد بن كعب القرظي، والربيع بن أنس: أن النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم وحكى السمرقن

 ».رأيته بفؤادي، ومل أره بعيين«ُسِئل: هل رأيت ربك؟ قال: 
 ، وذكر كلمة.»رأيت ريب«عليِه وَسلََّم قال:  وروى مالك بن ُخياِمر عن معاذ: عن النيب َصلَّى هللاُ 

كان حيلف ابهلل لقد رأى حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ربه جل وعز، وحكى عبد الرزاق: أن احلسن  
عن َهوَذة، عن عون عنه يف قوله: {َما َكَذَب اْلُفَؤاُد} » تفسريه«وكذا ذكره مقاتل، وحكاه عبد يف 

تني بقلبه، وذكره أيًضا عن أيب صاحل، وعن حممد بن كعب: رآه ] قال: رآه مر 11[النجم: 
 بفؤاده مرتني.

 /ب]204وعن إبراهيم التيمي: رآه بقلبه، مث قال: حدثين أيب، [
 عن أيب ذر: رآه بقلبه ومل يره بعينيه.

البن أيب ز�د الشامي: روى أابن، عن أنس، أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه » تفسري ابن عباس«ويف 
ن مل ينم منذ ملا انتهيت إىل احلجاب �مت عيناي ونظرت بقليب، وفؤادي يقظا«َسلََّم قال: و 

 ، وحكاه أيًضا جوهر، عن الضحاك وعند الزجاج عن أمحد ابن حنبل: رآه بقلبه.»يومئذٍ 
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وهو فضل ُخصَّ به كما خص موسى ابلكالم، وإبراهيم ابخلُلة صلى هللا عليهم أمجعني، وعند 
لكائي بسند ال أبس به عن أم الفضل امرأة أيب بن كعب قالت: مسعال ت رسول هللا َصلَّى ُهللا الَّ

قال عياض: وحكى أبو عمر الطََّلَمْنكي هذا عن ». رأى ربه بعني قلبه«عليِه وَسلََّم يذكر أنه: 
عكرمة، وحكى بعض املتكلمني هذا املذهب عن ابن مسعود. عن داود بن حصن، وحكى ابن 

َم ربه؟ قال: نعم، وحكى حاق أن مروان سأل أاب هريرة هل رأى حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ إس
النقَّاش عن أمحد بن حنبل أنه قال: أ� أقول حبديث ابن عباس بعينيه رآه رآه، حىت انقطع نفس 

 أمحد.
بصار. وعن وقال أبو عمر قال أمحد بن حنبل رآه بقلبه، وجنب عن القول برؤيته يف الدنيا ابأل

ويل اآلية الكرمية عن ابن عباس سعيد بن جبري: ال أقول رآه وال مل يره، وقد اختلف يف أت



وعكرمة واحلسن وابن مسعود، وعن ابن عباس ومواله: رآه بقلبه وعن احلسن وابن مسعود رأى 
َنْشَرْح َلَك جربيل، وحكى عبد هللا بن أمحد عن أبيه أنه قال: رآه، وعن ابن عطاء يف قوله {َأَملْ 

و احلسن األشعري ومجاعة من أصحابه: ] قال شرح صدره للرؤية، وقال أب1َصْدَرَك} [الشرح: 
أنه رآه ببصره وعيين رأسه، وقال كل آية أوتيها نيبٌّ من األنبياء فقد أويت مثلها نبينا صلى هللا 

ذا فقال: ليس عليه عليهم أمجعني، وُخصَّ من بينهم بتفضيل الرؤية، ووقف بعض املشايخ يف ه
 /أ]205دليل واضح [

الفضل: واحلق الذي ال امرتاء فيه أن رؤيته جل وعز يف الدنيا  ولكنه جائز أن يكون. قال أبو
جائزة عقًال وليس يف العقل ما حييلها، والدليل على جوازها يف الدنيا سؤال موسى َصلَّى هللاُ عليِه 

على هللا وما ال جيوز عليه، بل مل يسأل إال جائًزا غري  وَسلََّم هلا، وحمال أن جيهل نيب ما جيوز
لكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي ال يعلمه إال من علمه هللا جل وعز. وليس مستحيل، و 

يف الشرع دليل قاطع على استحالتها، وال امتناعها؛ إذ كل موجود فرؤيته جائزة، غري مستحيلة. 
 انتهى.
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ح عن محَّاد بن سلمة حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن َلَكائي بسند صحيروينا يف كتاب الالَّ 
، وروى الرتمذي من حديث »عزرأيت ريب جل و «عباس عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال 

احلكم بن أاَبن عن عكرمة عنه رأى حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ربه، قال: فقلت: هللا يقول: {َال 
 ] ... ) احلديث، وقال حسن: غريب.103رُِكُه اْألَْبَصاُر} [األنعام: ُتدْ 

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  هللاوعند هبة هللا الطربي، عن عبد الرمحن بن عايش قال: مسعت رسول 
، وقال أبو زكر� روي بسند ال أبس به عن شعبة عن قتادة عن أنس »رأيت ريب جل وعز«يقول: 

هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم رأى ربه جل وعز، قال أبو الفضل ال حجة ملن استدل أن سيد� رسول 
] الختالف التأويالت يف اآلية، إذ ليس 103نعام: [األ على منعها بقوله: {َال ُتْدرُِكُه اْألَْبَصاُر}

از يقتضي قول من قال يف الدنيا االستحالة، وقد استدل بعضهم هبِذه اآلية نفسها، على جو 
الرؤية وعدم استحالتها على اجلملة، وقد قيل: ال تدركه أبصار الكفار وقيل: ال تدركه األبصار: 

 /ب]205ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر وإمنا يدركه املبصرون، [ : الال حتيط به، وهو قول ابن عباس، وقيل
قوله: {َلْن تـََراِين} وكل هِذه التأويالت ال تقتضي منع الرؤية وال استحالتها، وكذلك ال حجة هلم ب

] ملا قدمناه؛ وأل�ا ليست على 143]، وقوله: {تـُْبُت ِإلَْيَك} [األعراف: 143[األعراف: 
اها: لن تراين يف الدنيا، إمنا هو أتويٌل أيًضا، فليس فيه نص االمتناع، معن العموم؛ وألن من قال:



طرق التأويالت، وتتسلط االحتماالت وإمنا جاءت يف حق موسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وحيث تت
 ] أي من سؤال ما مل تقدره يل.143فليس للقطع إليه سبيل وقوله: {تـُْبُت ِإلَْيَك} [األعراف: 
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، فلذلك صعق، وأن  وذكر القاضي أبو بكر أن موسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رأى هللا جلَّ وعزَّ
علم من قوله: {َوَلِكِن اْنُظْر ِإَىل اْجلََبِل الفضل استنبطه وهللا أ اجلبل رأى ربه، فصار دكًّا، قال أبو

] مث قال: {فـََلمَّا َجتَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا 143فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تـََراِين} [األعراف: 
  رآه على هذا القول.] وجتليه للجبل هو ظهوره حىت143َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا} [األعراف: 

قال جعفر بن حممد: شغله ابجلبل حىت جتلى، ولوال ذلك ملات صعًقا بال إفاقة، وقوله هذا يدل و 
على أن موسى رآه، وقد وقع لبعض املفسرين يف اجلبل أنه رآه، وبرؤية اجلبل له استدل من قال 

واز؛ إذ ليس يف واز، وال مرية على اجلبرؤية نبينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، إذ جعله دليًال على اجل
اآل�ت نص ابملنع وذكر ابن العريب أن بعضهم قال يف قوله تعاىل: {َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَ� الَِّيت َأرَيـَْناَك 

َنًة ِللنَّاِس} [اإلسراء:  ] لدخول مكة آمنني حملقني رؤوسهم ومقصرين فلما رجع من 60ِإالَّ ِفتـْ
 الناس.احلديبية افتنت بعض 

َلَة رَُجَالِن) تقدم يف الصالة [ح: حديث ُمسرة: (أَ  ]، وحديث أيب هريرة: (ِإَذا َدَعا 845اَتِين اللَّيـْ
]، وحديث جابر يف فرتة الوحي تقدم 845الرَُّجُل اْمَرأََتُه) �يت إن شاء هللا تعاىل يف النكاح [ح: 

 م من قال ابلكسر العذاب] وفيه الرُّْجز وزعم عياض أن رآه تضم وتكسر، ومنه4[ح: 
 /أ]206[

 ].3396وحديث ابن عباس يف اإلسراء تقدم [ح: 
َة وقول البخاري: (وقَاَل أََنٌس َوأَبُو َبْكَرَة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َحتُْرُس اْلَمَالِئَكُة اْلَمِدينَ 

 ].1881و  1879حلج عنده [ح: ِمَن الدَّجَّاِل) يريد احلديثني املسندين املذكورين يف ا
 اَبب َما َجاَء ِيف ِصَفِة اْجلَنَِّة َوأَنـََّها َخمُْلوقَةٌ 
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ِة تقدم حديث: (ِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا َماَت ُعِرَض َعَلْيِه َمْقَعُدُه اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ِإْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْجلَنَّ 
َعَثَك ُهللا إليه يـَْوَم َكاَن ِمْن أَ ِة َوِإْن  َفِمْن َأْهِل اْجلَنَّ  ْهِل النَّاِر َفِمْن َأْهِل النَّاِر يـَُقاُل َهَذا َمْقَعُدَك َحىتَّ يـَبـْ
ملا خلق هللا جل «]، وعند أيب داود بسند صحيح عن أيب هريرة يرفعه: 1379اْلِقَياَمِة) [ح: 



قال اذهب فانظر  ا خلق النارظر إليها، وملوعز اجلنة قال جلربيل: اذهب فانظر إليها، فذهب فن
احلديث، وعند مسلم من حديث أيب سعيد قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: » إليها ... 

احلديث، وعند البخاري عن أيب هريرة قالت » اختصمت اجلنة والنار، فقالت اجلنة: � رب ... «
احلديث »  الصيف ... لشتاء ونفس يفسني نفس يف االنار: � رب أكل بعضي بعًضا فأذن هلا بنف

 ].537[ح: 
]: َحِديَدُة اجلِْْريَِة)، هذا 18وقال البخاري رضي هللا عنه: (وقال جماهد: {َسْلَسِبيًال} [اإلنسان: 

التعليق رويناه يف مسند الطربي، فقال حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن ابن 
] 34قال البخاري: (وقال ابن عباس: {ِدَهاقًا} [النبأ:  اجلِْْريَِة، لفظ: سلسة أيب جنيح عنه، ويف

ممتلًئا)، هذا التعليق رواه الطربي عن أيب كريب حدثنا مروان حدثنا حيىي بن ميسرة عن مسلم بن 
َنْسطاس قال ابن عباس لغالمه: اسقين ِدَهاقًا، قال: فجاء هبا الغالم مألى، فقال ابن عباس: 

 الدَِّهاق. هذا
 /ب]206بن عبيد احملاريب [وحدثين حممد 

] 34حدثنا موسى بن عمري عن أيب صاحل عن ابن عباس يف قوله تعاىل: {َكْأًسا ِدَهاقًا} [النبأ: 
]، قال: 34قال: مألى، ويف رواية عمرو بن دينار عنه، وسئل عن قوله: {َكْأًسا ِدَهاقًا} [النبأ: 

 ه بعًضا.لذي يتبع بعضدراًكا، قال ابن وهب: يريد ا
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قال البخاري: (وقال جماهد: َرْوٌح: َجنٌَّة َورََخاٌء، والرَّْحيَان: الرزق)، قال عبد بن محيد يف تفسريه: 
]، قال: رزق، وحدثنا 89َوَرْحيَاٌن} [الواقعة:  حدثنا شبابة عن ابن أيب جنيح عن جماهد {فـََرْوحٌ 

د قال: الرَّوح: الفرح، والرَّحيان: الرزق، أبو نعيم عن عبد السالم بن حرب عن ليث عن جماه
]: بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض) انتهى، روى أبو عيسى 34قال البخاري: ({َوفـُُرٍش َمْرُفوَعٍة} [الواقعة: 

يب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف قوله تعاىل: {َوفـُُرٍش َمْرُفوَعٍة} عن الن«عن أيب سعيد اخلدري: 
، وقال حديث »رتفاعها كما بني السماء واألرض مسرية مخسمائة عام]، قال: ا34[الواقعة: 

ححه، قال القرطيب: قال بعض أهل العلم يف تفسري هذا حسن غريب، وملا خرجه ابن حبان ص
 الدرجات كما بني السماء واألرض، وقيل الفرش هنا: النساء اخلرب: الفرش يف الدرجات وبني

والعرب تسمي املرأة فراًشا على االستعارة، قال َصلَّى ُهللا  املرتفعات األقدار يف حسنهن ومجاهلن
]، وذكر ابن املبارك عن معمر عن أيب إسحاق عن 6749[ح: » الولد للفراش«عليِه وَسلََّم: 

ويعطى ويل هللا جل وعز سريًرا طوله فرسخ «احلديث طويًال فيه:  عاصم بن ضمرة عن علي فذكر



تة من أسفلها إىل أعالها مائة ذراع، على ذلك السرير من يف عرض مثل ذلك يف غرفة من �قو 
قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: فذلك قوله  ،»الفرش كقدر مخسني غرفة بعضها فوق بعض

 ».] وهي من نور وكذلك السرير34ُفوَعٍة} [الواقعة: جل وعز: {َوفـُُرٍش َمرْ 
]، ورواه مسلم أيًضا من حديث 1379حديث �فع عن ابن عمر تقدم يف اجلنائز [ح: 

 /أ] سامل عن أبيه.207[
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ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد َحدَّثَنا َسْلُم ْبُن َزرِيٍر َحدَّثَنا أَبُو رََجاٍء َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َعِن  - 3241 (َحدَّ
َواطََّلْعُت ِيف النَّاِر  ِة فـََرأَْيُت َأْكثـََر َأْهِلَها اْلُفَقَراءَ عليِه وَسلََّم قَاَل: اطََّلْعُت ِيف اْجلَنَّ النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا 

 ]3241فـََرأَْيُت َأْكثـََر َأْهِلَها النَِّساَء). [خ 
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]: عن عثمان حدثنا اهليثم حدثنا عوف عن أيب رجاء، قال: 5198وملا خرَّجه يف النكاح [ح: 
ن أيوب كذلك عبدالوارث، مسعود الدمشقي إمنا رواه عاتبعه أيوب وَسْلُم عن أيب رجاء، قال أبو 

وسائر أصحاب أيوب يقولون أيوب عن أيب رجاء عن ابن عباس، وقد رواه مسلم عن زهري 
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم وحدثنا إسحاق حدثنا الثقفي عن أيوب عن أيب رجاء عن ابن عباس، 

امة عن ابن أيب ثنا أبو كريب حدثنا أبو أسوحدثنا شيبان حدثنا أبو األشهب حدثنا أبو رجاء وحد
عروة مسع أاب رجاء عن ابن عباس، ... فذكره، قال الرتمذي: وكال اإلسنادين ليس فيهما مقال، 
حيتمل أن يكون أبو رجاء مسع منهما مجيًعا. وقد روى غري عوف أيًضا هذا احلديث عن أيب رجاء 

وجرير بن  ود الطيالسي عن أيب األشهبرواه أبو دا» الفصل للوصل«عن عمران، ويف كتاب 
حازم ومسلم ومحاد بن جنيح وصخر بن جويرية عن أيب رجاء عن عمران وابن عباس قاال: قال 

احلديث، قال: كذا رواه أبو داود وخلط يف » نظرت يف اجلنة ... «النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
يروونه عن أيب رجاء  هب ومحَّاًدا وصخًرا كانوامجعه من روا�ت هؤالء اخلمسة؛ وذلك أن أاب األش

عن ابن عباس وحده، وَسْلم بن َزرِير يرويه عن أيب رجاء عن عمران وحده، وأما جرير فال نعلم  
كيف كان يرويه ألنه مل يقع إلينا حديثه إال من رواية أيب داود هذه واحلديث عند أيب رجاء عن 

تان عن أيب رجاء غري أيوب رواه لم أحًدا اجتمعت له الروايابن عباس وعمران مجيًعا إال أ� ال نع



/ب] عمران وعن أيب رجاء عن ابن عباس وقد رواه ابن أيب َعروبة 207عن أيب رجاء عن [
 ومطري عن أيب رجاء عن ابن عباس، ورواه قتادة وعوف األعرايب عن أيب رجاء عن عمران انتهى.
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نسائي من حديث يزيد بن عبد  رجاء عن عمران ما يف كتاب الفلو أن البخاري ذكر متابعة أليب
عامة أهل «ويف لفظ:  ،»أقل ساكين اجلنة النساء«هللا ومطرف بن عبدهللا كان حسًنا ولفظه: 

قمت على ابب اجلنة، «]، ولفظه: 5196، وعند البخاري حديث أسامة [ح: »النار النساء
بفتح التاء -» حمَرتسون«، ويف رواية: »َحمُبوُسون فكان عامة من دخلها املساكني وأصحاب اجلَدِّ 

 اسم مفعول من احُرتِس أي موثق ال يستطيع الفرار. -والراء
رجو أن يكون هؤالء أهل التفاخر ألن أفاضل [الصحابة] كانت هلم أموال قال الداودي: أ

مر هبم إىل غري أن أصحاب النار قد أ«ووصفهم هللا أب�م سابقون، رجع إىل تكملة احلديث، 
، وعند النسائي حديث عمرو بن »النار، وقمت على ابب النار، فإذا عامة من دخلها النساء

بَة كثرية فيها ُغراب أعصم أمحر املنقار والّرِجلني، فقال: ال يدخل أنَّ النيب رأى أْغر «العاص: 
» بفوائد األخبار كتاب اإلخبار«، ويف »اجلنة من النساء إال كعدد هذا الُغراب مع هذه الِغرابن

إن «أليب بكر الَكَالاَبِذيبسند جيد عن عبدالرمحن بن شبل قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
اق هم أهل النار، قالوا: � رسول هللا وما الفساق؟ قال: النساء، قالوا � رسول هللا، ألسن الفس

، وروينا »ني مل يشكرن، وإذا ابتلني مل يصربنأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟، قال: بلى، ولكن إذا ُأعط
أهل قال للنساء: تصدقن، فإنكن أكثر «يف صحيح ابن حبان من حديث حكيم بن حزام يرفعه: 

للِفْر�يب من حديث بِقيَّة عن حبَِري عن ابن َمْعدان عن كثري بن مرة » كتاب النكاح«، ويف »النار
 /أ]208ء، وإن [إن النار خلقت للسفها«عن أيب شجرة يرفعه: 
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، قال بِقيَّة: هي اليت تقوم على رأس زوجها »النساء أسفه السفهاء، إال صاحبة القسط والسراج
ُئه، ومن حديث ابن هليعة وحيىي بن أيوب أن ابن اهلاد حد ثهما عن عبد هللا بن دينار عن وتـَُوضِّ

، »ر، فإين رأيتكن أكثر أهل النارابن عمر يرفعه: () � معشر النساء تصدقن، وأكثرن االستغفا
مائالت مميالت، «يرة مرفوًعا: ]، ومن حديث أيب هر 304وتقدم حديث أيب سعيد اخلدري [ح: 

حيها يوجد من مسرية مخسمائة رؤوسهن كأْسِنمة البخت، ال يدخلن اجلنة، وال ِجيْدن رحيها، ور 



) أال إن النار خلقت ، ومن حديث علي بن يزيد عن القسم عن أيب أمامة يرفعه: (»عام
استحق النساء النار لكفرهن ، قال ابن املهلب: إمنا »للسفهاء، أال إن النساء هم السفهاء ثالاثً 

لو أحسنَت إىل «قد فسره بقوله:  العشري، أال ترى أن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
الكفران على دهرها فكأ�ا مصرٌَّة  فغلَّب استيالء» إحداهنَّ الدهر كله جلازت ذلك ابلكفران

حق زوجها عظيم عليها جيب عليها على الكفران، واإلصرار من أكرب أسباب النار وذلك أن 
وبذل نفسه يف هذا، ومن أجله شكره، واالعرتاف بفضله لسرته وصيانته هلا، وقيامه مبؤونتها، 

َم من أسديت إليه نعمة أن يشكرها فضلت الرجال على النساء، وقد أمر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
قد قال بعض العلماء: شكر اإلنعام فكيف نعم الزوج اليت ال تنفك املرأة منها دهرها كله، و 

] فقرن بشكره شكر اآلابء، 14[لقمان:  فرض، حمتجًّا بقوله جل وعز: {اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك}
نشرها وجيزئ من ذلك اإلقرار  قال: وكذلك شكر غريهم واجب وقد يكون شكر النعمة يف

ريه أن اإلخبار بكون النساء أكثر أهل ابلنعمة واملعرفة بقدر احلاجة. وذكر احلكيم أبو عبدهللا وغ
 /ب]208النار كان قبل [
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الشفاعة فيهن، وإال فليس يف اجلنة عزب، ولكل رجل زوجتان، وقال أبو عبد هللا القرطيب: قال 
امليل إىل عاجل زينة الدنيا ء أقل ساكين اجلنة ملا يغلب عليهن من اهلوى و علماؤ�: إمنا النسا

لنقصان عقوهلن فيضعفن عن عمل اآلخرة والتأهب هلا مليلهن إىل الدنيا والتزيُّن هبا وهلا مث هن مع 
ذلك أقوى األسباب اليت تصرف هبا الرجال عن األخرى، ملا هلم فيهن من اهلوى، وأكثرهن 

داع لداعيهن من املعرضني خرة أبنفسهن صارفات عنها لغريهن سريعات االخنمعرضات عن اآل
عن الدين، عسريات االستجابة ملن يدعوهن إىل اآلخرة وأعماهلا من املتقني، قال علي بن أيب 

طالب: أيها الناس ال تعطوا النساء أمًرا، وال تدعوهن يدبرن أمر عسري، فإ�ن إْن ُتركن وما يردن 
، وال ورع هلن عند شهواهتن، وعصني املالك، وجد�هن ال دين هلن يف خلواهتنأفسدن امللك 

اللذة هبن يسرية، واحلرية هبن كثرية، فأما صواحلهن ففاجرات، وأما طواحلهن فعاهرات، وأما 
املعصومات فهن املعدومات، فيهن ثالث خصال: من يهود: يتظلمن وهن ظاملات، وحيلفن وهن  

 ى حذٍر من خيارهن.اغبات، فاستعيذوا ابهلل من شرارهن، وكونوا علكاذابت، ويتمنعن وهن ر 
وقال: » يدخل فقراء املهاجرين اجلنة قبل أغنيائهم خبمسمائة عام«وعند الرتمذي عن أيب سعيد: 
» يدخل الفقراء اجلنة قبل األغنياء خبمسمائة عام، نصف يوم«حسن غريب، وعن أيب هريرة: 

 وصححه.



ام، قيل: فكم السنة من � رسول هللا، وما نصف يوم؟ قال: مخسمائة ع« وعن عمر مثله بز�دة:
، ذكره ابن قتيبة يف »شهر؟ قال: مخسمائة شهر. قيل: فكم اليوم؟ قال: مخسمائة مما تعدون

 ».عيون األخبار«
 /أ]209يدخل فقراء املسلمني [«وعند الرتمذي عن جابر: 
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يسبقون «عند مسلم: ه، وخرجه أيًضا عن أنس واستغربه. و وصحح» قبل األغنياء أبربعني خريًفا
الف هذه األحاديث يدل على أن ، قال القرطيب اخت»األغنياَء يوم القيامة إىل اجلنة أبربعني خريًفا

الفقراء خمتلفو األحوال وكذلك األغنياء، ووجه اجلمع أن يقال: إن ُسبَّاق الفقراء املهاجرين 
 نهم أبربعني خريًفا، وغري سباق األغنياء خبمسمائة عام.يسبقون ُسبَّاق األغنياء م

ملسلمني، فيدخل اجلنة سباق وقد قيل: إن حديث أيب هريرة وأيب الدرداء وجابر يعم مجيع فقراء ا
فقراء كل قرن قبل غري السباق من أغنيائهم خبمسمائة عام على حديث أيب هريرة وأيب الدرداء، 

هقي من حديث عبد هللا بن عمرو بسند ال أبس به مرفوًعا: للبي» البعث والنشور«ويف كتاب 
سون ابحلساب، مث تكون الزمرة سبق املهاجرون الناس أبربعني خريًفا، يتنعمون فيها، والناس حمبو «

جيمُع ُهللا النَّاس للحساِب، «ويف حديث سعيد بن عامر بن ِحْذَمي يرفُعه: ». الثانية مائة خريف
فَيِذُفون كما َيِذُف احلماُم، فيقال هلم: قفوا للحساب، فيقولون: وهللا ما  فيجيُء فقراُء املسلمني

صدقوا. فيفتح هلم أبواب اجلنة، فيدخلو�ا قبل  عند� من حساب، وال تركنا شيًئا، فيقول هلم:
 ».الناس بسبعني عاًما

ل به البطر وقال أبو الفرج ملا كان الفقُري فاقًدا للمال الذي يتسبب به إىل املعاصي، وحيص
والشبع واجلهل واللهو الذي يقرب إىل النار، وكان هذا األغلب على النساء فلذلك قربن من 

الناس بسبعني عاًما، فإن قيل: إذا كان هذا فضل الفقر فلم استعاذ منه النار، فيدخلو�ا قبل 
فس] والصواب أن يقال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم؟ فاجلواب: أنه إمنا استعاذ من [فقر الن

/ب] الدنيا والغىن نعيم من نعيمها، كاملرض والعافية، 209إن الفقر مصيبة من مصائب [
وال مينع سؤال العافية، قال القشريي يف الرسالة: وسئل أبو علي الدقاق: أي فاملرض فيه ثواب 

 ْلِق.الوصفني أفضل: الغىن أو الفقر؟ فقال: الغىن ألنه وصف احلق، والفقر وصف اخلَ 
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قال أبو عبد هللا: الغين املتعلق البال ابملال احلريص عليه هو الفقري، وعادمه الذي يقول ليس يل 
 رغبة فيه إمنا هي ضرورة العيش، هو الغين.

، وقد بقيت هنا »ليس الغىن عن كثرة العرض، إمنا الغىن غىن النفس«عليِه وَسلََّم:  قال َصلَّى هللاُ 
اللَّهمَّ اجعل «هي الكفاف، اليت سأهلا سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم بقوله: درجة اثلثة و 

أفضل األحوال ؛ خرَّجه مسلم، ومعلوم أنه ال يسأل إال »كفافًا«ويف رواية: » ق آل حممد قواتً رز 
طر من وأسىن املقامات واألعمال، وقد اتفق اجلميع على أن ما أحوج من الفقر مكروه، وما أب

ُأوتى  ما من غين وال فقري إال ودَّ يوم القيامة أنه«الغىن مذموم. وعند ابن ماجه عن أنس يرفعه: 
أوساطها، وهي حالة  ؛ فالكفاف حالة متوسطة بني الغىن والفقر، وخري األمور»من الدنيا قواتً 

 .سليمة من آفات الغىن املطمع، وآفات الفقر املدقع اليت كان يتعوذ منهما النيب
ثـََنا َسِعيُد ْبُن َأِيب َمْرَميَ َحدَّثَنا اللَّْيُث قَاَل َحدََّثِين ُعقَ  - 3242 ْيٌل َعِن ابِن ِشَهاٍب قَاَل َأْخبَـَرِين (َحدَّ

َنا َحنُْن ِعْنَد النيب َصلَّى ُهللا عليِه و َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ أَ  َرَة َرِضَي ُهللا َعْنُه قَاَل: بـَيـْ َسلََّم ِإْذ اَب ُهَريـْ
ُتِين ِيف اْجلَنَِّة، فَِإَذا اْمَرَأٌة تـَتَـ  َنا َأَ� َ�ئٌِم رَأَيـْ َوضَّأُ ِإَىل َجاِنِب َقْصٍر، فـَُقْلُت: ِلَمْن َهَذا اْلَقْصُر؟ قَاَل: بـَيـْ

َرَتُه، فـََولَّْيُت ُمْدِبًرا، فـََبَكى ُعَمُر، َوقَاَل: َأَعَليْ فـََقاُلوا َك َأَغاُر َ� َرُسوَل ِهللا؟). : ِلُعَمَر، َفذََكْرُت َغيـْ
 ]3242[خ 

 /أ]210يِه وَسلََّم بالًال فقال: [وعنده أيًضا عن بريدة دعا رسول هللا َصلَّى ُهللا عل
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� بالل ِمبَ سبقتين إىل اجلنة؟ ما دخلت اجلنة قط إال مسعت خشخشتك أمامي، ودخلت «
ملن ر مربع مشرف من ذهب، فقلت: البارحة اجلنة مسعت خشخشتك أمامي فأتيت على قص

هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أ� عريب، ملن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. 
قلت: أ� قرشي، ملن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة حممد. فقلت: أ� حممد، ملن هذا؟ قالوا: 

 ».لعمر
نة فإذا أ� بقصر دخلت اجل«عليِه وَسلََّم:  وعند الرتمذي من حديث أنس صحيًحا قال َصلَّى هللاُ 

من ذهب، فقلت: ملن هذا؟ قالوا: لشاب من قريش. فظننت أين أ� هو، فقلت: من هو؟ قالوا: 
 »عمر

 زعم املزي أنه من أفراد الرتمذي، وأغفل كونه �سًيا يف سنن النسائي يف مناقب عمر.
 ا روي يف بعض احلديث.قال أبو عيسى: معىن هذا: أين رأيت يف املنام، هكذ

أمحد بسند جيد عن مصعب بن سعد عن معاذ قال: إن كان عمر ملن أهل اجلنة إن رسول وعند 



بينا أ� يف اجلنة إذ «هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان ما رأى يف نومه أو يقظته فهو حق، وإنه قال: 
 ».رأيت فيها دارًا، فقلت: ملن هِذه؟ فقيل: لعمر

أة شوهاء)، وإمنا أسقط الكاتب منه بعض حروفه، فصار سليمان: إمنا هو: (رأيت امر قال أبو 
(يتوضأ) اللتباس ذلك يف اخلط؛ ألنه ال عمل يف اجلنة. قال ابن التِّني: ذُكر عن احلسن أنه قال 

 تشبه أن الوضوء موصل إىل هذا القصر.
 َشْوَهاء).بة فقال مكان (تـََتوضَّأ) (وقال القرطيب: الرواية الصحيحة: (تـََتوضَّأ) وإمنا ابن قتي

قال ابن األعرايب: وهي: احلسنة والقبيحة ضد، ووضوء هِذه إمنا هو لتزداد حسًنا ونورًا ال أ�ا 
 تزيل وسًخا وال قذرًا؛ إذ اجلنة منزهة عن ذلك.

 /ب]:210قال ابن بطال [
لغرية عمر مع علمه َصلَّى فيه احلكم لكل رجل مما يعلم من خلقه، أال ترى أنه مل يدخل القصر 

 عليِه وَسلََّم أنه ال يغار عليه؛ ألنه أبو املؤمنني، وكل ما �ل بنوه املؤمنون من خري فبسببه هللاُ 
 وعلى يديه، لكنه أراد أن �يت مبا يعلم أنه يوافق عمر.
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ا قدم من خري أو وقد قال ابن سريين: من رأى أنه يدخل اجلنة فإنه يدخلها؛ ألن ذلك ِبَشارة مل
 يقدمه.

 مجاهلن. قدر قال الكرماين: وأما نساؤها فهي أجور، وأعمال بر على
وقال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه املعرب: من رأى أنه يتوضأ فإنه وسيلة إىل سلطان، وهو 

 للخائف أمان.
 قال ابن التني: وفيه فضل الغرية، وبكاء عمر حيتمل أن يكون سرورًا، وحيتمل

ْعُت َأاَب عِ  - 3243 َهاٍل َحدَّثَنا َمهَّاٌم مسَِ ْمَراَن اْجلَْوِينَّ ُحيَدُِّث َعْن َأِيب َبْكِر ْبِن (َحدَّثـََنا َحجَّاُج ْبُن ِمنـْ
أيب موسى عن أبيه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: يف اجلنِة َخْيَمٌة من ُدرَّة ُجمَوََّفة ُطوُهلَا ِيف 

َها لِْلُمْؤِمِنني َأْهٌل السَّ   ]3243َال يـََراُهم اْآلَخُروَن). [خ َماِء َثَالثُوَن ِميًال ِيف ُكلِّ زَاوِيٍَة ِمنـْ
 (وقَاَل أَبُو َعْبِد الصََّمِد َواْحلَاِرُث ْبُن ُعبَـْيٍد َعْن َأِيب ِعْمَراَن: ِستُّوَن ِميًال).

الصمد، رواه البخاري يف تفسري سورة الرمحن التعليق: عن أيب الصمد وامسه عبد العزيز بن عبد 
التعليق عن احلارث بن عبيد رواه مسلم يف صحيحه ]، و 4879عن حممد بن مثىن عنه به [ح: 

 عن سعيد بن منصور عنه.
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]، والذي يف 3243[ح: » ثالثوَن ميًال «وينظر يف رواية البخاري حديث مهام حيث قال: 
ا ستون طوهل«يزيد بن هارون وعاصم بن علي، وعند مسلم:  مسلم عن أيب بكر بن شيبة عن

، قال شارحوه: ال معارضة بينهما، ألن عرضها يريد مسافة أرضها، »عرضها«ويف رواية: » ميًال 
/أ] واْخلَْيَمُة: بيت مربع من بيوت األعراب، قال 211وطوهلا يف السماء ال يف العلو، متساو�ن [

ه لألعراب خيمتان: هللا بن احلر يف كتابه: املسمى ابلبيت وما في أبو ز�د الكاليب يزيد بن عبد
وأما أحدمها فيكون من صوف ورمبا كانت من شعر ورمبا كانت من صوف وشعر خملطان، ورمبا  

، وهذه املظالُّ اليت يظعنون هبا  كانت من أوابر اإلبل خالًصا، وهي تسمى املَظلَّة، ومجعها املظالُّ
ون على املياه، وهي من حيث ما أرادوا، واخليمة األخرى هي اليت يتجمع يف البالد وحيملو�ا

الشجر واخلشب وأضخم املظالِّ اليت تكون على ستة عشر عموًدا، وهلا أربع طرائق يف كل طريقة 
أربعة أعمدة والطريقة نسجه عرضها شرب، وهي طول البيت عرًضا، فإذا عملت، بسطت على 

من لؤلؤة « يف بطن البيت مث يرفع البيت فيبىن، ويف رواية:األرض مث خيطت، تلك الطريق 
، كذا الرواية، قال عياض: وعند السمرقندي: ابلباء املوحدة وهي املثقوبة اليت قطع »وجموفة

 داخلها.
قال ابن التني: قال ابن عباس: اخليمة: درة جموفة فرسخ يف فرسخ، هلا أربعة آالف مصراع من 

فخلق منها احلور، أن سحابة مطرت من العرش «بلغنا يف الرواية: » نوادر الرتمذي«ذهب، ويف 
مث ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ األ�ار، سعتها: أربعون ميًال وليس هلا ابب، حىت إذا 
دخل ويل هللا ابخليمة انصدعت عن ابب؛ ليعلم الويل أن أبصار املخلوقني من املالئكة واخلدم مل 

 ».�خذوا
ابن عباس، وعن أيب الدرداء: اخليمة: بارك: أنبأ� مهَّام، عن قتادة، عن عكرمة، عن وعند ابن امل

 لؤلؤة واحدة هلا سبعون اباًب كلها ُدّر.

)1/68( 

 

قال القرطيب: ومن هذا احلديث يعلم أن نوع النساء املشتمل على احلور واآلدميات يف اجلنة 
ْدُت لِِعَباِدي الصَّاِحلَِني) ث أيب هريرة: (َأْعدَ أكثر من نوع رجال بين آدم [ ... ] البخاري حلدي

 /ب]211يدل على [
وجود اجلنة؛ ألن اإلعداد غالًبا ال يكون إال لشيء حاصل، مث أعاد ذكره يف تفسري السجدة 

]، مث قال: قال أبو معاوية: عن األعمش، عن 4780[ح: » ذخًرا، بـَْله ما ُأطِلعُتم عليه«بز�دة: 



 ».صحيح مسلم«، وهو تعليق مسند يف »قـُرَّات أعني«ه: و هريرة رضي هللا عنأيب صاحل: قرأ أب
قال أبو الفرج: إن هللا جل وعز وعد الصاحلني من جنس ما يعرفونه من مطعم ومشرب ومنكح 

َما َال َعْنيٌ رََأْت وال أذن مسعت وال خطر «وشبهه، مث زادهم من فضله ما ال يعرفونه، وهو قوله: 
ا هو بذال معجمة مضمومة، أي: مدخًرا، وهو مصدر، وقال القرطيب: ذخرً  ،»على قلب بشر

يقال: َذَخْرُت الشيَء َأْذُخُره ُذْخًرا، واذََّخْرتُُه َأْذَخُرُه اذَِّخارًا ابإلدغام، ووقع يف طريق الفارسي: 
 ذكًرا ابلكاف، ولبعضهم: ذخر. بغري تنوين وليسا بشيٍء.

لفرج: املعىن: أن ما اطلعتم عليه حمقر األفعال، قال أبو ا (بَِلَه) أي: سوى، وهي من أمساء
ابإلضافة إىل ما مل تطلعوا عليه، وإمنا ذكر ما يعرفونه لشيئني؛ أحدمها: ألنسهم مبا يعرفون، 

والثاين: لوعدهم مبا يعرفون اشتاقوا إىل ما مل يعرفوا, ولطلبوا ما يعرفون فوعدهم هبما، وذهب 
موجود خيرج عما وجد يف هذا العامل. انتهى. وكأنه ر األجناس، وأنه ال بعض املتكلمني إىل احنصا

كتاب النوادر. كتاب الفرق. وكتاب االبل. «غري جيد فينظر، يف الفهرست: له من الكتب: 
 ».وكتاب خلق اإلنسان
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ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل حدثنا َعْبُد ِهللا َأْخبَـَرَ� َمْعمَ  - 3245 ٌر َعْن َمهَّاِم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي هللاُ (َحدَّ
اَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َأوَُّل زُْمَرٍة َتِلُج اْجلَنََّة ُصورَتـُُهْم َعَلى ُصورَِة اْلَقَمِر َعْنُه قَاَل: قَ 

َلَة اْلَبْدِر َال يـَْبُصُقوَن ِفيَها َوَال َميَْتِخُطوَن، َوَال يَـ  تَـَغوَُّطوَن، آنِيَـتـُُهْم ِفيَها الذََّهُب، وَأْمَشاُطُهْم ِمن لَيـْ
ُهْم َزْوَجَتاِن يـَُرى ُمخُّ ُسوقِ الذَّ  ُة، َوَرْشُحُهم اْلِمْسُك، ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ ِهَما َهِب َواْلِفضَِّة، َوَجمَاِمُرُهم اْألَُلوَّ

نَـُهْم َوَال تـََباُغَض، قـُُلوبـُُهْم قـَْلب رجٍل َواِحٌد، ُيَسبِّحُ ِمْن َورَاِء اللَّْحِم ِمَن اْحلُْسِن، َال اْخِتَالَف بَـ  وَن يـْ
 ]3245َهللا جلَّ وعزَّ ُبْكَرًة َوَعِشيًّا). [خ 

 /أ]212ويف حديث أيب الز�د عن األعرج: (َوالَِّذيَن َعَلى ِإْثرِِهْم [
وَّة، قَاَل أَبُو اْلَيَماِن: يـَْعِين اْلُعوَد)، َكَأَشدِّ َكوَْكٍب إضاءًة)، وفيه: (ال َيسُقُمون ووقود جماِمرِهم األلُ 

هم بعد ذلك منازل «، ويف رواية: »هو عَرٌق ْجيري من أعراضهم مثل اِملْسكإمنا «ويف رواية: 
على صورة أبيهم ستون ذراًعا يف «، ويف رواية: »أخالقهم على خلق رجٍل واحد على طول أبيهم

ه بضم اخلاء والالم، وأبو كريب يقوله بفتح اخلاء ، قال مسلم: ابن أيب شيبة يروي»السماء
نَـُهْم َوَال تَباُغضَ «رجح الضم قوله: وسكون الالم انتهى. ي ويرجح الفتح، قوله: » َال اْخِتَالَف بـَيـْ

 ».على طوله«و » على صورة أبيهم«
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راء سبعني حلة إن املرأة من أهل اجلنة لُريى بياض ساقها من و «وعند الرتمذي عن ابن مسعود: 
)} [الرمحن: 58وُت َواْلَمْرَجاُن (اقُ حىت يرى خمها، وذلك أن هللا جل وعز يقول: {َكأَنـَُّهنَّ اْليَ 

أهل «، قال أبو عيسى وقد روي موقوفًا، ويف حديث شهر بن حوشب، عن أيب هريرة: ]»58
هذا حديث غريب، وعن قال أبو عيسى: » اجلنة جرٌد مرٌد ُكْحٌل ال يفىن شباهبم وال تبلى ثياهبم

 ».ني أو ثالث وثالثنييدخل أهل اجلنة اجلنة جرًدا مرًدا مكحلني أبناء ثالث«معاذ: 
من مات من أهل اجلنة من صغري أو  «و قال: غريب، وروي عن قتادة مرسًال، وعن أيب سعيد: 

ديث وقال: ح» كبري يردون بين ثالث وثالثني يف اجلنة ال يزيدون عليها، وكذلك أهل النار
، »عون زوجةإن أدىن أهل اجلنة منزلة الذي له مثانون ألف خادم، واثنان وسب«غريب، وعنه: 

وقال: حديث غريب، ومثله عن أيب أمامة يف مسند الدارمي، وعن املقدام بن معدي كرب: 
أليب القاسم الطرباين: حدثنا » األوسط«، ويف »ويزوج الشهيد ثنتني وسبعني زوجة من احلور«

سهل عن ابن إشكاب، حدثنا حممد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أيب صاحل بكر بن 
، قال »جمامرهم اللؤلؤ وأزواجهم احلور«/ب] وذكر أهل اجلنة: 212 هريرة يرفعه [عن أيب

وحدثنا مقدام بن داود حدثنا أسد بن موسى حدثنا عدي بن الفضيل عن اجلُريري عن أيب نضر 
يدخل فقراء أميت قبل أغنيائهم بنصف يوم؛ مخسمائة «هريرة مرفوًعا:  عن عقيل بن ُمشري عن أيب

دخلون مجيًعا على صورة آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قلت: � رسول هللا، وما كانت عام، قال: وي
صورته؟ قال: كان اثنا عشر ذراًعا طوًال يف السماء، وسًتا عرًضا، قلت: � رسول هللا أبي ذراع؟ 

 قال: مل يروه عن اجلُريري إال عدي تفرد به أسد بن» ذراع كطول الرجل الطويل منكمقال: ال
 موسى.
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على خلق آدم مثانية عشر «للبيهقي من حديث اجلريري ولفظه: » البعث والنشور«ويف كتاب 
-، وبعضهم يقول: ُشتري »ذراًعا يف سبعة، قال مشري: وما ذاك الذراع؟ قال: كأطولكم رجًال 

انتهى. وميكن أن خنرج قوله على » ستني ذراًعا أصح«بن �ار، وقال البيهقي: ورواية:  -لتاءاب
يح، وذلك أ� جنعل طول الرجل مخسة أذرع بذراعنا اليوم، فيكون ستني ذراًعا، وعلى وجه صح

رواية الثمانية عشر يكون ابلنسبة إىل طول الشخص وقصره، وعند البيهقي بسند ال أبس به من 
ما من أحٍد ميوت سقطًا وال هرًما وال غريه إال بعث ابن ثالثني سنة، فإن  «ث املقدام مرفوًعا: حدي
، »من أهل اجلنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب صلى هللا عليهم وسلم كان



وأما احلور فأصناف صغار وكبار على ما اشتهته أنفس أهل اجلنة، قال أبو عبد هللا القرطيب، روي 
ل، كأن جبينها اهلال«ن سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم وصف حوراء رآها ليلة اإلسراء: أ

 ]213طوهلا ألف وثالثون ذراًعا، يف رأسها مائة ضفرية، ما بني الضفرية والضفرية [أ/
، احلوراء تلبس سبعون ألف حلة مثل شقائق النعمان«سبعون ألف ذؤابة. ويف رواية ابن عباس: 

إذا أقبلت يرى كبدها من رقة ثياهبا وجلدها، يف رأسها سبعون ألف ذؤابة من املسك لكل ذؤابة 
 وروي: أن اآلدميات مع هذا كله أفضل منهن بسبعني ألف ضعف.». ة ترفع ذيلهاوصيف

َلة الَبْدِر): يريد ليلة أربع عشرة، ومسيت بذلك؛ ألن القمر يبادر طلوعه  قوله يف احلديث: (لَيـْ
ب الشمس، وقيل: المتالء القمر وحسنه وكماله، ومنه قوهلم: عني بدرة، إذا كانت ممتلئة غرو 

 مرؤ القيس:جيدة. قال ا
 وعٌني هلا َحْدرٌَة َبْدرٌَة شقَّْت مآِقيِهما ِمْن ُأُخرْ 

وإمنا ال يبصقون وشبهه؛ ألن أغذيتهم يف اجلنة يف غاية اللطافة واالعتدال ليست بذي فضلة 
 ستطاب وتستلذ.تستقذر، بل ت
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واجملامر واملباخر واألَلوَّة: فارسي معرب؛ قال ابن التني بفتح اهلمزة وضمها، وقيل: بكسرها، 
د، فإن قيل: أي حاجة هلم يف وختفف وتشدد، وعند اهلروي؛ قال بعضهم: لوَّه، وليَّه، وهو الن

عيم أهل اجلنة، وكسوهتم البخور واالمتشاط؛ لعدم تلبد شعرهم وطيب رحيهم؟ فيجاب: أبن ن
، إمنا هي لذات متوالية ليس عن دفع أمل اعرتاهم، وكذا أكلهم ليس عن جوع وال شرهبم عن ظمأ

تـَْعَرى وأنَّك ال تظمأ فيها وال تضحى} [طه:  ونعم متتابعة قال تعاىل: {ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوَال 
يف اجلنة بنوع ما كانوا يتنعمون به يف الدنيا،  ]. واحلكمة يف ذلك أن هللا جل وعز نعمهم118

، قال حمي الدين: مذهب أهل السنة وعامة املسلمني وزادهم عليه ما ال يعلمه إال هللا جل وعز
 /ب]213[

 ون ويتنعمون بذلك وبغريه من مالذها تنعًما دائًما ال نفاد له.أن أهل اجلنة �كلون منها، ويشرب
هو يف الروا�ت ابلتاء، وهو لغة متكررة يف األحاديث وكالم العرب، وقوله: (َزْوَجَتاِن) كذا 

 ن األصمعي ينكر دخول التاء، فذكر له قول ذي الرُّمة:واألشهر حذفها، ولقد كا
 هلا ابلبصرة العام اثو�أذو زوجة يف املصر أم ذو قرابة فأنت 

 له فقد قال الفرزدق مهام بن غالب:فقال: إن ذا الرُّمَّة طاملا أكل الفجل يف دكان البقالني، فقيل 
 ُأْسِد الشََّرى َيْسَتِبيُلهاوِإنَّ الذي َيْسَعى ليُـْفِسَد َزْوَجِيت كَساٍع ِإىل 



 صح العرب وهو أبو ذؤيب:فلم حير جوااًب. قال أبو حامت: وقد قرأ� عليه قبل هذا ألف
 تبكي بنايت شجوهن وزوجيت والطامعون إيل مث تصدعوا

 شد أبو حامت:ومل ينكره، وأن
 َزْوجة َأْمشََط َمْرهوٍب َبواِدرُه قد صار يف رْأسه التَّْخويُص والَقزَعُ 

 وقال آخر: من منزيل قد أخرجتين زوجيت، وقال آخر:
 ُهُم َأْن ليس وْصٌل ِإذا اسرتخت ُعرا الذََّنبِ � صاِح بـَلِّغ َذِوي الزَّْوجاِت ُكلَّ 
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، قال القرطيب: وهو ليس عن تكليف وإلزام؛ ْكَرًة َوَعِشيًّا) أي: قدرمهاوقوله: (وُيَسبُِّحوَن هللا بُ 
يُلَهُمون التسبيح «الرواية األخرى: ألن اجلنة ليست مبحل ذلك، وإمنا هو إهلام كما هو يف 

، وذلك أن تنفس اإلنسان البُدَّ له منه وال كلفة عليه وال مشقة »والتحميد كما يلهمون النـََّفس
 /أ]214[

 عله، وسر ذلك أن قلوهبم تنورت ابملعرفة وأبصارهم ابلرؤية، ومن أحب شيًئا أكثر من ذكره.يف ف
َكوَْكٍب ِإَضاَءًة) قال القرطيب: معناه أن أبدان أهل اجلنة متفاوتة   وقوله: (َوالَِّذيَن يلو�م كَأَشدِّ 

 حبسب درجاهتم.
الشمس، هذا التعليق ذكره  قال البخاري: وقال جماهد: اإلبكار: أول الفجر والعشيُّ ميل

الطربي عن حممد بن عمرو حدثنا أبو علقم، حدثنا عيسى، وحدثنا مثىن، حدثنا أبو حذيفة، 
ال: حدثنا ابن أيب جنيح عن جماهد. قال أبو جعفر: اإلبكار: مصدر من قول حدثنا شبل: قا

مطلع الفجر إىل ] إذا خرج فيها من بني 6القائل أبكر فالن يف حاجته يبكر إبكارًا، وذلك [
 وقت الضحى فذلك إبكار، يقال منه: قد أبكر فالن وبكر يبكر بكورًا، قال ابن أيب ربيعة:

رُ أِمْن آِل نـُْعٍم أنت غ  اٍد فُمْبِكُر ... غداَة غٍد أم رائٌح فمهجِّ
 ومن البكور قول جرير: أال بكرت سلمى فجدَّ بكورها وشق العصا بعد اجتماع أمريها

ر النحل يبكر بكورًا، وأبكر، مثل إبكارًا، والباكورة من الفواكه: أوهلا إدراًكا، ويقال من ذلك بك
 قال الشاعر: والعشي من حني تزول الشمس إىل أن تغيب، كما

 فال الظل من برد الضحى تستطيعه ... وال الفيء من برد العشي تذوق.
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ثـََنا اْلُمَقدَِّميُّ َحدَّثَنا ُفَضْيلُ  - 3247 ِن َسْعٍد َرِضَي هللاُ ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َأِيب َحازٍِم َعْن َسْهِل بْ  (َحدَّ
ُعوَن أَْلًفا، َأْو َسْبُع ِمائَِة أَْلٍف َال  َعْنُه َعِن النَِّيبِّ  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: لََيْدُخَلنَّ ِمْن ُأمَِّيت َسبـْ

َلَة اْلَبْدِر) [ َيْدُخُل َأوَُّهلُْم َحىتَّ َيْدُخَل آِخُرُهمْ  /ب] هذا 214ُوُجوُهُهْم، َعَلى ُصورَِة اْلَقَمِر لَيـْ
وعند اإلمساعيلي: <وُجوُهُهْم َعَلى ُضوء الَقَمِر> وعنده أيًضا: احلديث من أفراد البخاري، 

عُ  ُعوَن أَْلًفا، وَسبـْ ُعِماَئِة أَْلٍف بغري حساب>، وعند احلميدي: <َسبـْ ُعوَن أَْلًفا، أو َسبـْ ِماَئِة <َسبـْ
هم «أَْلٍف، مساطني آخذ بعضهم ببعض>، وقال ابن التني: هو شكٌّ من الراوي، ويف رواية: 

ال يكتوون، وال يسرتقون، وال يتطريون، وعلى رهبم يتوكلون، وهم الذين يدخلون اجلنة بغري الذين 
ِه ]. وعند مسلم: عن عمران بن احلصني أن رسول هللا َصلَّى ُهللا علي6541[ح: » حساب

فقال عكاشة: � رسول «، وفيه: »يدخل اجلنة من أميت سبعون ألًفا بغري حساب«وَسلََّم قال: 
 »أن جيعلين منهم، قال: أنت منهم ...  ادع هللا
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، وعكاشة صاحب رسول هللا »ليس«احلديث، وأما قول أيب عبدهللا احلسني ابن خالويه يف كتاب 
أنه سأل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  لعامة خيففونه، وإمنا هو مشدد، وذلكَصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وا

، فغري جيد، بينا »سبقك هبا ُعكَّاشة«أن جيعله معه يف اجلنة، فدعا له، فقام آخر، فسأله، فقال: 
والصواب ما أسلفناه من عند مسلم وغريه، وعند » امليس إىل كتاب ليس«ذلك يف كتابنا 

وعدين ريب أن يدخل «ى ُهللا عليِه وَسلََّم يقول: أيب أمامة قال: مسعت رسول هللا َصلَّ  الرتمذي عن
اجلنة من أميت سبعني ألًفا بال حساب عليهم وال عذاب، مع كل ألف سبعون ألًفا، وثالث 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعند البزار من حديث » َحثـََيات من َحثـََيات ريب جلَّ وعزَّ 
وعند احلكيم الرتمذي من حديث ». سبعون ألًفامع كل واحد من السبعني ألًفا، «فظ: أنس بل

إن هللا جل وعز أعطاين سبعني «عبد الرمحن بن أيب بكر قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ألًفا يدخلون اجلنة بغري حساب، فقال عمر: فهال استزدته؟ قال: قد استزدته فأعطاين مع كل 

ل عمر: � رسول هللا فهال استزدته؟ قال: قد استزدته حد من السبعني األلف سبعون ألًفا قاوا
] قال أبو وهب راويه عن هشام، وفتح يديه قال هشام: وهذا من 3247[خ ». فأعطاين هكذا

من حديث عتبة بن عبد السلمي » البعث والنشور«هللا ال يدري ما عدده. وعند البيهقي يف 
ون ألًفا بغري حساب، ويشفع كل ألف يب وعدين أن يدخل اجلنة من أميت سبعإن ر «يرفعه: 

لسبعني ألًفا، مث حيثي له بكفه ثالث حثيات، فكرب عمر، وقال: إن السبعني األلف األولني 
». شفعهم هللا يف آابئهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن جيعلين هللا يف إحدى احلثيات األواخر



وعدين ريب «ى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: من حديث قتادة عن أنس عن النيب َصلَّ » احللية«وروينا يف 
أن يُدخل من أميت اجلنة مائة ألف، فقال أبو بكر: � رسول هللا لو استزدته، قال: وهكذا، وأشار 

 سليمان بن حرب بيده كذلك.
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اخللق كلهم اجلنة حبثية واحدة، فقال قالوا: � رسول هللا، زد�. فقال عمر: إن هللا قادر أن يدخل 
يب من حديث قتادة عن أنس تفرد به ، قال: هذا حديث غر »َم: صدق عمرَصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

» الشفاعة«/ب] قتادة أبو هالل حممد بن سليم الراسيب وهو ثقة. وروينا يف كتاب 216عن [
� معمر، عن قتادة، عن النضر بن للقاضي إمساعيل عن أمحد بن منصور حدثنا عبد الرزاق، أخرب 

ن هللا وعدين أن يدخل اجلنة من أميت إ«أنس، عن أنٍس قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
أربعمائة ألف فقال أبو بكر: زد�، فقال: وهكذا، فقال عمر: حسبك � أاب بكر، فقال: دعين � 

عمر: إن شاء هللا أدخل خلقه اجلنة حبفنة واحدة،  عمر، وما عليك أن يدخلنا هللا اجلنة كلنا؟ قال
نا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أيب وحدثنا ابن املثىن حدث». فقال النيب: صدق عمر

إن هللا وعدين أن يدخل اجلنة من أميت ثالمثائة ألف، قال عمري: «بكري بن عمري، عن أبيه يرفعه: 
ابن ». [ ... ] ، فقال عمر بن اخلطاب: حسبك � عمري� رسول هللا زد�، قال: وهكذا بيده

مكة، أاب بكر بن أنس عن أيب بكري بن عمري عن  مثىن، هكذا حدثنا معاذ من كتابه [ ... ] من
أبيه وحدثنا حجاج حدثنا محاد بن سلمة عن أبيه عن أيب يزيد احلريب عن عمرو بن عمري يرفعه: 

عني ألًفا بغري حساب قالوا: من هم؟ قال: الذين ال وعدين هللا أن يدخل من أميت اجلنة سب«
توكلون، وإين سألته أن يزيدين، قال: وإن لك بكل يكتوون وال يسرتقون وال يتطريون وعلي رهبم ي

، فقلت: إًذا ال يكملوا ذلك فقال: أكملهم من األعراب. مث »رجل من السبعني ألًفا سبعون ألًفا
، قالوا: � رسول »يدخل من أميت اجلنة سبعون ألًفا: «ساق من حديث محيد، عن أنس مرفوًعا

لكل واحد سبعون «قالوا: � رسول هللا زد�. قال:  ،»لكل واحد سبعون ألًفا«هللا زد�، قال: 
 ، فقالوا: زد�.»وعدد هذا«، قالوا: � رسول هللا زد�، فمأل كفيه من الرمل، قال: »ألًفا
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ا. قال احلكيم وعن �فع أن أم قيس حدثته هللا من دخل النار بعد هذفقال أبو بكر وعمر: أبعد 
انتهى هبا إىل بقيع الغرقد فقال: أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خرج آخًذا بيدها حىت 



يبعث من هِذه سبعون ألًفا يوم القيامة يف صورة القمر ليلة البدر يدخلون اجلنة بغري حساب، «
: � رسول هللا، ادع هللا أن جيعلين منهم، قال: أنت منهم، فقام آخر فقال: � فقام رجل فقال

، قال الرتمذي: هذا من مقربة »ُعكَّاشةرسول هللا أدع هللا أن جيعلين منهم، فقال: سبقك هبا 
أن » ليس«واحدة، فما ظنك جبميع مقابر أمته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. وذكر ابن خالويه يف كتاب 

يد� إبراهيم اخلليل َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم قال: حيشر من ابنقيا سبعون ألف شهيد. وروينا يف س
مليموين، حدثنا أيب، مسعت عمي، عن عمرو بن ميمون، وكان للقشريي: حدثين ا» اتريخ الرقة«

موت ابلكوفة، بلغين أنه حيشر من ظهرها سبعون ألًفا يدخلون اجلنة بال حساب، فأحببت أن أ
/أ] أبو بكر الكالابذي: حدثنا أمحد بن سهل، حدثنا علي 217هبا، فمات ودفناه هبا. وقال [

دثنا حممد بن مصعب الَقْرَقساين، حدثنا احلكم بن بن موسى القمي، حدثنا احلسن بن عرفة، ح
 فقدت النيب َصلَّى ُهللا عليهِ «عطية عن أيب سنان عن عبد العزيز اليمامي، عن عائشة، قالت: 

وَسلََّم ذات ليلة، فاتبعته فإذا هو يف مشُربة يصلي، فرأيت على رأسه ثالثة أنوار، فلما قضى 
 قال: هل رأيت األنوار؟، قلت: نعم.صالته قال: من هِذه؟، قلت: عائشة، ف
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لًفا قال: إنَّ آٍت أاتين من ريب جلَّ وعزَّ فبشرين أن هللا جلَّ وعزَّ يدخل اجلنة من أميت سبعني أ
يب فبشرين أن هللا جل وعز يدخل من بغري حساب وال عذاب، مث أاتين يف اليوم الثاين آٍت من ر 

أميت مكان كل واحد من السبعني ألًفا سبعني ألًفا بغري حساب وال عذاب، مث أاتين يف اليوم 
 ألًفا الثالث آٍت من ريب فبشرين أن هللا يدخل من أميت مكان كل واحد من السبعني ألًفا سبعني

ريب جل وعز فبشرين أن هللا جل وعز  بغري حساب وال عذاب، مث أاتين يف اليوم الثالث آت من
يدخل من أميت مكان كل واحد من السبعني ألًفا املضاعفة سبعني ألًفا بغري حساب وال عذاب، 

، قال »فقلت: � رب، ال تبلغ هذا أميت. قال: ُيكمَّلون لك من األعراب ممن ال يصوم وال يصلي
ل امللة، وقال آخرون: كل مبعوث إليه الكالابذي: اختلف الناس يف األمة من هم؟ فقال قوم: أه

ولزمته احلجة ابلدعوة، وجيوز أن تكون األمة كل مبعوث إليه، ولكن ختتلف أحواهلم، فمنهم من 
خلون بعث إليه ودعي فلم جيب كأهل األد�ن من أهل الكتاب وسائر املشركني، فهؤالء ال يد

ال ما لزمه ابإلجابة، فهو مؤمن اجلنة أبًدا، ومنهم من دعي فأجاب ومل يتبع من جهة استعم
إبجابته إىل ما دعي إليه من التوحيد والرسالة، وإن مل يستعمل ما أمر به تشاغًال عنه وخالعة 

ما دعي  وفجورًا، فهؤالء من أمة الدعوة واإلجابة، وليسوا من أمة االتباع، ومنهم من أجاب إىل
/ب] واالتباع، فيجوز أن يكون هؤالء 217واستعمل ما ُأمر به، فهذا من أمة الدعوة واإلجابة [



األعراب من أمة حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من طريق اإلجابة له إمياً� ابهلل ورسوله ومبا جاء به ومل 
 أل�م مل يتبعوه ومل يسلكوا طريقه. يستعملوا ما جاء به، فهؤالء ليسوا من أمته على معىن االتباع؛
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أي: من آمن بك ومل يتبعك استعماًال ملا جئت به؛ ألن » يكمَّلون لك من األعراب«فمعىن: 
هؤالء األعراب  يشري إىل أن» يكملون لك من األعراب«وقوله: » ال تبلغ هذا أميت«قوله: 

»: ال تبُلُغ َهَذا ُأمَّيت«ه. ومعىن قوله: ليسوا من أمته، فيجوز أن يكون ذلك على معىن ما قلنا
، فكأنه يقول: ال يبلغ هذا العدد من اتبعين استعماًال ملا جئت به، وهذا  يعين من اتبعين وآمن يب

بد هللا العبسي، حدثنا وكيع كاحلديث الذي حدثنا احلسني بن علي العطار، حدثنا إبراهيم بن ع
عن أيب سعيد شك األعمش، قال رسول هللا َصلَّى  عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة أو

اشهدوا أال إنه إال هللا وأين رسول هللا، من لقي هللا هبا غري شاك مل حيجب عن : «ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
»: كتاب مجع فيه أخبار مشايخ لقيهم« ، وذكر الشيخ أبو العباس أمحد بن القسطالين يف»اجلنة

ُهْم َشِقيٌّ وَ مسعت الشيخ أاب الربيع: كان ا َسِعيٌد} لشيخ أبو احلكم يتكلم يوًما يف قوله تعاىل: {َفِمنـْ
وأعطيت هكذا وهكذا مييًنا «] واستطرد إىل حديث الشفاعة الذي يقول منه: 105[هود: 

هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن ميينه ومشاله وورائه، فقال ومشاًال ووراًء عن ميينه ومشاله، وحثا رسول 
�، فقال أبو بكر: � عمر، و بكر: � رسول هللا، يكفينا، فقال عمر: � أاب بكر، دع النيب يبشر أب

] 6إمنا حنن حثية من حثيات ربنا، قال: فكان أبو بكر أنبه الرجلني؛ ألنه علم أنه إحراج [
 ».: يكفينافخاف التطويل؛ فقال

)1/80( 

 

لقلم، إال لعليمة تقتضيها مل يطلع عليها اللوح وال اقال الشيخ أبو احلكم: وأقول أ�: ما استثناها 
ثـََنا َعْبُد هللاِ  - 3248/أ] 218يعين: االستثناء يف [  ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّثَنا يُوُنُس ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّثَنا (َحدَّ

َباُن َعْن قـََتاَدَة َحدَّثَنا أََنٌس َرِضَي ُهللا َعْنُه قَاَل:  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُجبَُّة ُسْنُدٍس  ُأْهِدَي لِلنَِّيبِّ «َشيـْ
هَ  َهى َعِن اْحلَرِيِر، فـََعِجَب النَّاُس ِمنـْ ا فـََقاَل: َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ وََكاَن يـَنـْ

 ]3248ِيف اْجلَنَِّة َأْحَسُن ِمْن َهَذا). [خ 
 قـََتاَدَة َعْن أََنٍس: ِإنَّ ُأَكْيِدَر ُدوَمَة َأْهَدى للنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم). (قال: َوقَاَل َسِعيٌد َعنْ 

تعليق رواه اإلمساعيلي مسنًدا، فقال: رواه سعيد عن قتادة عن أنس أن النيب َصلَّى هللاُ هذا ال



عيد أثبت يف قتادة عليِه وَسلََّم لبسها، وذلك قبل أن ينهى عن احلرير، قال اإلمساعيلي: وس
عنه وأضبط من شيبان، ال سيما إذا رواه عنه الثقات، وذكروا عنه اخلرب، وهو أشبه؛ ألنه ال ينهى 

وهو يلبسه إال أن يبني أنه خمصوص به، مث ذكر سنده إىل يزيد ابن زريع عن سعيد، حدثنا أنس: 
ندس قبل أن ينهى عن لبس أن أكيدر أهدى لرسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم جبة من س«

لرباء عند ، ويف حديث ا»وذلك قبل أن ُحيرََّم احلرير«احلديث. ويف رواية: » احلرير، فلبسها ... 
 ].3249البخاري: (ُأَيت َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بثوب من حرير ... ) احلديث [ح: 

 ]3250]. [خ 2892وحديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد تقدم يف اجلهاد [ح:  - 3250
 ]3251وكذا حديث أنس. [خ  - 3251
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وحدثه عبدالرمحن بن أيب عمرية عن أيب هريرة وفيه: (َوَلَقاُب قـَْوِس َأَحدُِكْم ِيف اجلَنَِّة  - 3253
ٌر ِممَّا َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس َأْو تـَغْ  ُرُب)، وقد ذكر الطْرقي أن هذا من ز�دة ابن أيب َعمرية يف َخيـْ

عن ابن أيب خالد، عن يث انتهى. وهذا مما يزاد على اخلطيب يف كتابه. وعند ابن املبارك احلد
، »إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلِّها مائة عام«ز�د موىل بين خمزوم، مسع أاب هريرة يقول: 

/ب] رجًال 218: صدق والذي أنزل الفرقان على لسان حممد، لو أن [فبلغ ذلك كعًبا، فقال
هرًما، إن هللا تعاىل ب حقَّة أو جْذَعة، مث سار يف أصل تلك الشجرة ما بلغها حىت يسقط رك

إن يف اجلنة «غرسها بيده ونفخ فيها من روحه، وما يف اجلنة �ر إال وخيرج من أصلها، ويف لفظ: 
 ]3253، وهي: شجرة اخللد. [خ »مائة سنة«، أو قال: »ها سبعنيشجرة يسري الراكب يف ظل

يسري «درة املنتهى قال: الرتمذي عن أمساء مسعت النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وذكر سوعند 
، شكيحىي، وقال: حسن »الراكب يف ظل الفنن منها مائة سنة أو يستظل بظلها مائة راكب

شجرة طوىب تشبه «عتبة بن عبد السلمي يرفعه:  صحيح، وعند أيب عمر بسند صحيح عن
رسول هللا ما عظم أصلها؟ قال: لو رحلت جذعة ما أحطت أبصلها حىت  اجلوزة، قال رجل: �
طوىب «، وعند ابن وهب من حديث شهر بن حوشب، عن أيب أمامة قال: »تنكسر ترقوهتا هرًما

، قال »عم حسن وال مثرة إال وهو فيهاشجرة يف اجلنة ليس فيها دار إال وفيها غصن منها, وال ط
وراحتها، من قوهلم: عز ظليل، وقيل معىن ظلها: ذراها و�حيتها  القرطيب: معىن ظلها: نعيمها،

نفها، كما يقال: أ� يف ظلك أي يف كنفك، وإمنا أحوج هذا التأويل ألن الظل املتعارف عند� وك
س، وإمنا هي أنوار متوالية، ال حر فيها وال إمنا هو وقاية حر الشمس وأذاها وليس يف اجلنة مش



 ونعم متتابعة.قر، بل لذات متوالية 
 ]3255 ]. [خ1382حديث الرباء تقدم يف اجلنائز [ح:  - 3255
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ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد ِهللا قَاَل َحدََّثِين َماِلُك َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم َعْن َعطَاِء ْبِن  - 3256 (َحدَّ
وَسلََّم قَاَل: ِإنَّ َأْهَل اْجلَنَِّة ليَـتَـَراَءْوَن  النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليهِ  ِعيٍد َرِضَي ُهللا َعْنُه َعنِ َيَساٍر َعْن َأِيب سَ 

َأْهَل اْلُغَرِف ِمْن فـَْوِقِهْم َكَما يـَتَـَراَءْوَن اْلَكوَْكَب الدُّرِّيَّ الغابر يف أفق السماء)، ويف لفظ: <اْلَغاِبَر 
نَـُهْم>، قَاْلَمْشِرِق َأِو اْلَمْغِرِب لِ ِيف اْألُُفِق بني ا ُلوا: (َ� َرُسوَل ِهللا، تِْلَك َمَناِزُل تَـَفاُضِل َما بـَيـْ

ُرُهْم؟ قَاَل: بـََلى، َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه رَِجاٌل آَمُنوا اِبهلِل جلَّ وعزَّ 219[ ُلُغَها َغيـْ /أ] اْألَْنِبَياِء َال يـَبـْ
 ]3256). [خ َوَصدَُّقوا اْلُمْرَسِلنيَ 
يب من رواية مالك، ورواه فليح، عن حممد بن حيىي هذا حديث حمفوظ غر قال أبو عبد هللا: 

هالل بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ولست أدفع 
وأن «د: حديث فليح أن يكون عطاء قد حفظه عنهما، وعند الثعليب ز�دة من حديث أيب سعي

د مثله، زاد احلكيم أبو عبد هللا ، وعند مسلم حديث سهل بن سع»عماأاب بكر وعمر منهم، وأن
يف قوله جل «عن صاحل بن حممد حدثنا سليمان بن عمر عن أيب حازم عن سهل بن سعد يرفعه: 

أو زبرجدة خضراء، ]، قال: الغرفة من �قوتة محراء 75وعز: {ُأولَِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفَة} [الفرقان: 
وإن «احلديث، وفيه: » اجلنة ليرتاءون ...  ليس فيها فصم وال وصل، وإن أهل أو درة بيضاء،

 ».أاب بكر وعمر منهم وأنعما
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قال: وحدثنا صاحل بن عبدهللا وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا خلف بن خليفة عن محيد 
، يف رأس العمود ءااملتحابون يف هللا على عمود من �قوتة محر «األعرج عن ابن مسعود يرفعه: 

، وعند الرتمذي »سبعون ألف غرفة يضيء ُحسنهم ألهل اجلنة، كما تضيء الشمس ألهل الدنيا
عن علي يرفعه: () إن يف اجلنة لغرفًا يُرى ظهورها من بطو�ا، وبطو�ا من ظهورها، فقال أعرايب: 

م، وصلى ابلليل ايملن هي � رسول هللا؟ قال: ملن أطاب الكالم، وأطعم الطعام، وأدام الص
أيًضا من حديث جابر، وعند البيهقي يف كتاب: » احللية«، وخرجه أيًضا صاحب »والناس نيام

من حديث إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا قرة بن حبيب بن فرقد عن » البعث والنشور«



له: و قاحلسن عن عمران بن حصني وأيب هريرة، سئل رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن 
قصر من لؤلؤة، يف ذلك القصر سبعون دارًا «/ب] 219] قال: [72{َوَمَساِكَن طَيَِّبًة} [التوبة: 

من �قوتة محراء، يف كل دار سبعون بيًتا من زمردة خضراء، يف كل بيٍت سريٌر، على كل سرير 
سبعون  ةسبعون فراًشا، على كل فراش زوجة من احلور، يف كل بيت سبعون مائدة، على كل مائد

احلديث، وهو يوضح لك أن الغرف خمتلفة يف » لوً� من الطعام، يف كل بيت سبعون وصيفة ... 
 العلو والصفة، وذلك حبسب اختالف أصحاهبا يف األعمال.
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بتقدمي الراء واملعىن واحد، » الغاِرب«وقوله: (اْلَغاِبَر): يروى ابلياء، اسم فاعل من غار، وروي: 
؛ ألن َغَرب من األضداد، يريد أن ومعناه: الذاهب أو الباقي -بباء موحدة-اِبر) وروي: (الغَ 

الكوكب حالة طلوعه وغروبه يبعد عن األبصار فيظهر صغريًا لبعده، وقد بينه بقوله: (بني املَْشِرِق 
بن ذكره ا» الَعاِير«ومعناه: البعيد، وروي:  -بعني مهملة وزاي-» العازب«أو اْلَمْغِرِب) وروي: 

هنا البتداء » ِمن«، وقال القاضي: لفظه: »ن األفقم«احلذاء، قال أبو زكر�: عامة نسخ مسلم: 
الغاية، ويف البخاري: (ِيف األُفِق)، قال: وقال بعضهم: هو الصواب، قال القرطيب: مل يرَو يف 

الع يف املغرب ، ورواه البخاري (ِيف) وهي أوضح، قال ابن التني: إمنا تغور الطو »ِمن«مسلم إال بـ 
 ِق): �حية السماء، وهو واحد اآلفاق.خاصة فكيف ذكر املشرق. و (األف

و (الدُّريَّ): فيه لغات، األول وهو األكثر ضم الدال، وتشديد الياء بغري مهز، قال الكسائي: 
شبه ابلدُّرِّ. الثاين: بضم الدال مهموز ممدود. الثالث: بكسر الدال مهموز ممدود، قال عياض 

خروجه عند طلوعه، ومن مل يهمز نسبه كما ريه: من مهزه أخذه من درا؛ أي دفع الندفاعه و وغ
/أ] أرفع 220قال الكسائي وشبه الكوكب ابلدُّرِّ لكونه أرفع من ابقي النجوم كما أن الدر [

 اجلواهر.
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وتصديق، قوله: (بـََلى)، قال القرطيب: كذا وقع هذا احلرف، بلى اليت أصلها: حرف جواب 
اء صلوات هللا عليهم نبيوليس هذا موضعها أل�م مل يستفهموا وإمنا أخربوا أن تلك املنازل لأل

وسالمه ال لغريهم، فجواب هذا يقتضي أن يكون (َبل) اليت هي لإلضراب عن األول، وإجياب 
بتداء املعىن للثاين فكأنه تسومح فيها، فوضعت (بـََلى) موضع (َبل). و (رَِجاٌل) مرفوع ابال



املنازل منازل  احملذوف، تقديره هم رجال، وعند أيب ذر <بل>، وفيه أيًضا َتوسُّع أي: تلك
رجال (آَمُنوا اِبهلِل)، أي: حق إميانه (َوَصدَُّقوا املُْرَسِلَني)، أي: حق تصديقهم، وإالَّ فكل من يدخل 

مة حممد َصلَّى ُهللا عليِه اجلنة آمن ابهلل، وصدق رسله. انتهى. لقائل أن يقول: هذه الُغَرف أل
األمم، قال الداودي: يعين أ�م يبلغون هذه  وَسلََّم مجيعهم، والذين ينظرو�م من أسفل هم بقية
 املنازل اليت وصفت، وأن منازل األنبياء فوق ذلك.

 (ابب ِصَفِة أَبَواِب اجلَنَِّة)
َق َزْوَجْنيِ ُدِعَي ِمْن اَبِب اجلَنَِّة)، هذا التعليق ذكره (َوقَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َمْن أَنـْفَ 

]، قال البخاري: (فيه ُعبادة، 1897عن أيب هريرة وقد تقدم يف الصيام [ح:  البخاري مسنًدا
 عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم).

م عن أيب حديث عبادة وهو ابن الصامت هذا رويناه يف معجم أيب القاسم من طريق أيب سال
نة يذهب هللا به اهلم وعليكم ابجلهاد يف سبيل هللا فإنه ابب من أبواب اجل«أمامة عنه ولفظه: 

 ».والغم
وذكر البخاري حديث سهل بن سعد: (ِيف اجلَنَِّة َمثَانَِيُة أَبـَْواٍب)، وقد تقدم يف الصيام  - 3257

/ب] وعند أيب بكر 220آمني [ ] كم ابب للجنة أدخلناها هللا تعاىل يف خري وعافية1896[ح: 
يف حديث مرفوع عن ابن » ائل عاشوراءفض«حممد بن احلسن بن حممد بن ز�د النقاش يف كتابه 

 ]3257احلديث. [خ » أن هلل جل وعز مثاِن ِجَنان ... «عباس: 
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تقدم يف الصيام وذكر البخاري حديث سهل بن سعد: (ِيف اجلَنَِّة َمثَانَِيُة أَبـَْواٍب)، وقد  - 3257
/ب] وعند أيب بكر 220فية آمني [] كم ابب للجنة أدخلناها هللا تعاىل يف خري وعا1896[ح: 

يف حديث مرفوع عن ابن » فضائل عاشوراء«حممد بن احلسن بن حممد بن ز�د النقاش يف كتابه 
 ]3257احلديث. [خ » أن هلل جل وعز مثاِن ِجَنان ... «عباس: 

 ِر َوأَنـََّها َخمُْلوقَةٌ اَبب ِصَفِة النَّا
 ] َحَطُب اِبْحلََبِشيَِّة)98ألنبياء: (َوقَاَل ِعْكرَِمُة {َحَصُب َجَهنََّم}: [ا

هذا التعليق ذكره ابن أيب حامت، عن أيب سعيد األشج، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبدامللك 
]: َسَواُء اجلَِحيِم)، 23صافات: بن أجبر، مسعت عكرمة. (َوقَال ابُن َعبَّاٍس: ِسَراُط اجلَِحيِم} [ال

، عن ابن عباس: قال الطربي: حدثنا علي، حدثنا أبو صاحل يف قوله «، حدثين معاوية، عن عليٍّ
قوله: {فَاْهُدوُهْم ِإَىل «، قال وبه عن ابن عباس: »يف سواء اجلحيم: يقول: يف وسط اجلحيم



ظر يف الذي علقه البخاري أتداخل ، فين»]، يقول: وجهوهم23ِصَراِط اْجلَِحيِم} [الصافات: 
عيل بن أيب ز�د الشامي: ثور عن خالد بن معدان، عن عليه التفسريان أم ال؟. ويف تفسري إمسا

معاذ: () ُسئل رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: من أين جياء جبهنم؟ قال: جياء هبا يوم القيامة من 
 احلديث. »األرض السابعة هلا سبعون ألف زمام ... 
 م النَّاُر).] ُتوَقُد هبِِ 72قال: (َوقَاَل ُجمَاِهٌد {ُيْسَجُروَن} [غافر: 

 هذا التعليق رواه عبد عن روح، عن شبل عن ابن أيب جنيح، عن جماهد به.
 535األحاديث اليت بعده تقدم ذكرها يف كتاب الصالة [ح:  - 3260 - 3259 - 3258

 ]3260 - 3259 - 3258]. [خ 537و  538و 
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(َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّثَنا أَبُو َعاِمٍر، َحدَّثَنا َمهَّاٌم، َعْن َأِيب َمجَْرَة قَاَل: ُكْنُت  - 3261
َل ِهللا َصلَّى هللاُ ِمبَكََّة، وَأَخَذْتِين احلُمَّى، فـََقاَل: أَْبرِْدَها َعْنَك ِمبَاِء زَْمَزَم، فَِإنَّ َرُسو  ُأَجاِلُس ابَن َعبَّاسٍ 

َماِء َأْو ِمبَاِء زَْمَزَم. َشكَّ َمهَّاٌم). انتهى، روينا يف  عليِه وَسلََّم قَاَل: احلُمَّى ِمْن فـَْيِح َجَهنََّم فَأَْبرُِدوَها اِبلْ 
أليب نعيم األصبهاين قال: حدثنا حممد بن علي بن حسن، حدثنا أبو شعيب » الطب« كتاب

 /أ]221ن مسلم، حدثنا مهام فذكره من غري شك وال تردد وكذا هو [احلراين، حدثنا عفان ب
ا من حديث أيب بكر بن أيب شيبة، حدثنا عفان به ومل يف صحيح الرجال، ورواه أبو نعيم أيضً 

عدتُّ رسول هللا َصلَّى ُهللا «عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت:  يشك. ومن حديث أيب
ر بسقاء، فعلق على شجرة، مث اضجع حتته فجعل يقطر املاء على عليِه وَسلََّم وقد ُحمَّ، فأم

[خ ». نَّ أشد الناس بالء األنبياء مث الذين يلو�مفؤاده، فقلت: ادع هللا يكشف عنك، قال: إ
3261[ 

قال يل رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ائتيين يف «شهاب مسعت أنًسا به، يقول:  وعن طارق بن
، ولكن يف »أمن«اٍء أصبه عليَّ، لعلي أجد ُخفًّا، فأخرج إىل الصالة يف األصل: وجه الصبح مب

 ».) كما أثبتت.606( 576 - 575/ 2الطب النبوي، 
يرفعه: (احلُمَّى ِمن فـَْيِح َجَهنََّم، فَأْبرُِدوَها ويف كتاب البخاري عن عائشة  - 3262 - 3263

 ]3262 - 3263ى ِمن فـَْوِر َجَهنََّم). [خ اِبْلَماِء)، ويف حديث رافع بن خديج: (احلُمَّ 
 ].5726عند البخاري [ح: » ِمن فـَْوِح َجَهنَّمَ «ويف لفظ: 

)1/88( 

 



فَأطِفُئوَها ابملاِء، قَاَل �فٌع: وكاَن عبُدهللا يقول: اْكِشْف عينِّ «ويف حديث ابن عمر:  - 3264
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم �مر� أن  كاَن رسول هللا«]، ويف حديث أمساء: 5723[ح: » الّرِْجز

[ح: » نربَُدها ابملاء، وكانت إذا أُتيت ابملرأة قد ُمحَّت أخذت املاء فصبته بينها وبني جنبها
]، قال أبو عمر: من فعل هذا وكان معه يقني صادق رجوت له الشفاء، ويف خرب 5724

أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  ةر األنصاري حدثنا إمساعيل بن مسلم املكي عن احلسن، عن مسُ 
و كان رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه «، »احلمى قطعة من النار فأبردوها عنكم ابملاء البارد«قال: 

، وصححه احلاكم، وعند ابن ماجه »وَسلََّم إذا ُحمَّ دعا بُقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل
احلمى كري من كري جهنم، فنحُّوها عنكم « عنه يرفعه: من طريق احلسن، عن أيب هريرة رضي هللا

/ب] فليُسنَّ 221إذا ُحمَّ أحدكم [«، وعند الطحاوي بسند جيد عن أنس يرفعه: »ابملاء البارد
وصححه احلاكم، وعند قاسم بن أصبغ بسند ال أبس به عن » عليه املاء البارد من السَّحر ثالاثً 

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم �مر� إذا ُحمَّ الزبري أن َنربُد له املاء،  كان رسول هللا«أم خالد بنت سعيد: 
 ]3264[خ ». مث نصبه عليه

هو الصواب من قوهلم: برد املاء حرارة جويف  -هبمزة وصل وراء مضمومة-قوله: (فَابُرُدوَها) 
-دته رَّ بردت الشيء ب»: خمتصر اجلمهرة«مربدها، ذكره ثعلب، وذكر ابن التياين أن يف 

زعم بعض أهل العربية »: الكتاب الواعي«وجاء يف الشعر أبردته: صريته ابرًدا، ويف  -ابلتشديد
أنك تقول: بردت املاء من اإلبراد وبردته من اإلسخان، قال: وهو من األضداد، وزعم ابن ِسْيده 

قطع وراء  ةز أن هذا القول قاله ُقْطرب ورُد عليه، وقال عياض: يقال أيًضا هبم» املخصص«يف 
[ح: » أْبرُِدوا َعِن الصَّالة«مكسورة، قال اجلوهري: وهي لغة رديئة، قال ابن التني: هو خبالف: 

 ]؛ ألن معىن ذاك: ادخلوا يف وقت اإلبراد مثل أظلم: دخل يف الظالم.533
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الطب مينعون  وقوله: (فَأطِفُئوَها): هو مهموز رابعي، قال ابن العريب: فإن قيل: فنحن جند علماء
، والنيب ال يقول إال حقًّا، وقد ذكر اغتسال احملموم، ويقولون ال جيوز مقابلة األشياء بضدها بغتة

عن بعض من ينسب إىل العلم أنه ُحمَّ فاغتسل، فاختنقت احلرارة يف بدنه، فزاد مرضه، وأخرجه 
انوا يعتادون مثل هذا يف ذلك إىل التكذيب ابحلديث، واجلواب أن النيب إمنا خاطب هبذا قوًما ك

ء على هذا احلديث بقوله: استعمال تلك األرض، قال القرطيب: اعرتض بعض سخفاء األطبا
/أ] ألنه جيمع املسام وحيقن البخار، 222احملموم االغتسال ابملاء خٌطر مقرٌب من اهلالك؛ [

صدر عن مراتب ويعكس احلرارة لداخل اجلسم، فيكون ذلك سبًبا للتلف، قال وجوابه: أن هذا 



م مراده َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من هذا الكالم، يف صدق نبينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فيقال له: تَفهَّ 
فإنه مل ينص على كيفية تربيد احلمى ابملاء، وإمنا أرشد إىل تربيدها به مطلًقا، فإن أظهر الوجود أو 

به إ�ه على مجيع بدنه يضره فليس هو الذي قصده صناعة الطب أن غمس احملموم يف املاء أو ص
َم، وإمنا قصد استعمال املاء على وجه ينفع، فيبحث عن ذلك الوجه، وجترب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 

الوجوه اليت ال ضرر فيها، فإنه سيظهر نفعه قطًعا، قال: وقد ظهر هذا املعىن يف أمره للعائن 
يغتسل مطلًقا، فلم يكن مقصوده أن يغسل مجيع جسده بل  ابلغسل، فإنه وإن كان قد أمره أن

: فال يبعد أن مقصوده أن يرش على بعض جسد احملموم، أو يفعل كما بعضه، وإذا تقرر هذا
ذكر� عن أمساء، فيكون من ابب النشرة اجلائزة، قال: ولئن سلمنا أنه أراد مجيع جسد احملموم، 

ع احلمى عنه، ويف وقت خمصوص وبعدد خمصوص، فيجاب أبنه حيتمل أن يريد بذلك بعد إقال
اطلع عليها َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، كما روي أن رجًال شكى فيكون ذلك من ابب اخلواص اليت 

اغتسل ثًالاث قبل طلوع الشمس، وقل: بسم هللا «إىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم احلمى، فقال: 
 اذهيب � أم
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انتهى. كأن الشيخ مل ير ما أسلفناه يف حديث مسرة وفاطمة » فاغتسل سبًعامل تذهب  ملدم، فإن
باء سلموا أن احلمى وما �يت يف حديث ثوابن قال: وقد يكون ذلك من ابب الطب، فإن األط

الصفراوية يدبر صاحبها بسقي املاء الشديد الربودة حىت يعاجلوه وبسقي الثلج، ويغسل أطرافه 
 /ب]222[

اء البارد، فعلى هذا ال يبعد أن يكون هذا املقصود ابحلديث؛ ألجل احلميات املتولدة عن ابمل
وا ابملاء عن املريض، يشفيه هللا كان يقول: معناه: تصدق  البلغم، وذكر أبو سليمان بن األنباري

 انتهى.». أفضل الصدقة سقي املاء«جل وعز؛ ملا روي أن: 
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ل تلك البالد، وقد علم أ�م يستشفون وم معتادين مثل هذا يف مثلقائل أن يقول: اخلطاب لق
لكان أقرب إىل  »داووا مرضاكم ابلصدقة«أبشياء ال توافق غريهم، ولو استشهد مبا روي: 

الصواب، ومن املعلوم أن الطب منه قياسي كما ذهب إليه اليو�نيون، ومنه جترييب وهو طريق 
ة، ومنه توقيفي، وأما ابن حبَّان فذهب يف ذلك إىل اإلبراد العرب ومن جانسهم، ومنه إهلام وشبه



ان ابملدينة، وال زمزم مباء زمزم ال غريه. وحديث أمساء ومسرة وفاطمة يرد قوله؛ ألن هذا إمنا ك
هناك، والصحابة أعرف مبقصوده َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، وقد روى الرتمذي حديثًا استغربه؛ ألن 

ه سعيد غري منسوب، فلم يعرفه، فعرفه البخاري وابن حبان ملا ذكره يف يف سنده رجًال امس
ما ذكره القرطيب، ويبني أنه ومسيا أابه زرعة، فصح سنده هبذا عن ثوابن، يرد » كتاب الثقات«

إذا أصاب أحدكم احلمى، وهي قطعة «أراد غسل اجلسد كله أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
يطفئها عنه ابملاء، يستنقع يف �ر جار، وليستقبل جريته ويقول: بسم هللا، اللَّهمَّ من النار، فل

لوع الشمس، ولينغمس فيه ثالث اشف عبدك وَصدِّق رسولك، بعد صالة الصبح قبل ط
غمسات ثالثة أ�م، فإن مل يربأ يف ثالث فخمس، فإن مل يربأ يف مخس فسبع، فإن مل يربأ يف سبع 

، ورؤي عبادة بن الصامت يبكي »/أ] جتاوز تسًعا إبذن هللا جلَّ وعزَّ 223اد [فتسع فإ�ا ال تك
نا أخرب� رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه على سور بيت املقدس الشرقي، فقيل: ما يبكيك؟ قال: من ه

، ويف لفظ: من هنا حدثنا أنه رأى ملًكا »هذا وادي جهنم«وَسلََّم أنه رأى جهنم، ويف لفظ: 
أليب بكر الواسطي ال أبس به، و�يت هلذا » فضائل القدس«مجًرا كالِقْطِف وسنده يف  يـَُقلِّبُ 

 تكملة يف الطب.
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َرَة  - 3265 ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َأِيب ُأَوْيٍس َحدََّثِين َماِلٌك َعْن َأِيب الزَِّ�ِد َعِن اْألَْعَرِج َعْن َأِيب ُهَريـْ (َحدَّ
َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: (َ�رُُكْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمْن َ�ِر  َأنَّ ُه َرِضَي ُهللا َعنْ 

َلْت َعَلْيِهنَّ بِِتْسَعٍة َوِستَِّني ُجْزًءا، ُكلُُّهنَّ «َجَهنََّم، ِقيَل: َ� َرُسوَل ِهللا، ِإْن َكاَنْت َلَكاِفَيًة، قَاَل:  ُفضِّ
 ]3265[خ ا). هَ ِمْثُل َحرِّ 

�ركم هذه جزٌء من سبعني جزًءا من �ر جهنم، ولوال أ�ا «عند ابن ماجه عن أنس يرفعه: 
، وذكره ابن عيينة »أطفيت ابملاء مرتني ما انتفعتم هبا، وإ�ا لتدعو هللا جل وعز أن ال يعيدها فيها

هِذه النار «: الرب عبد من حديث أيب هريرة بنحوه، وعن ابن عباس فيما ذكره ابن» جامعه«يف 
ُضرَب هبا «، وعن ابن مسعود: »قد ضرب هبا البحر سبع مرات، ولوال ذلك ما انتفع هبا أحد

ُسئل ابن عباس أيًضا عن �ر الدنيا: مم خلقت؟ قال: من �ر جهنم، «، و »البحر عشر مرات
 ».نمغري أ�ا طُفئت ابملاء سبعني مرة، ولوال ذلك ما ُقرِبت؛ أل�ا من �ر جه

�ركم هِذه جزء من سبعني جزًءا من �ر جهنم لكل جزء «د الرتمذي عن أيب سعيد يرفعه: وعن
، قال القرطيب: يعين أنه لو مجع كل ما يف الوجود من النار اليت يوقدها اآلدميون، »منها حرها



ىت /ب] الدنيا وأوقد كله ح223لكانت جزًءا من أجزاء جهنم، املذكورة ببابه: لو مجع حطب [
 رًا، لكان اجلزء الواحد من أجزاء �ر جهنم الذي هو من سبعني جزًءا أشد منه.ار �ص
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وقوهلم: (ِإْن َكاَنْت َلَكاِفَيًة) (ِإْن) يف هذا املوضع خمففة من الثقيلة عند البصريني، وهذه الالم هي 
ىن إال، ىن َما، و (الالم) مبعوهي عند الكوفيني مبع املفرقة بني: (إْن) النافية واملخففة من الثقيلة،

تقديره عندهم: ما كانت إال كافية، وعند البصريني: إ�ا كانت كافية، فأجاهبم َصلَّى ُهللا عليِه 
َلْت َعَليَها) يف املقدار والعدد بـ (ِتْسَعة وِستَِّني ُجزًءا)، فضلت عليها يف احلر  وَسلََّم: أب�ا كما (ُفضِّ

حممد، عن ابن املنكدر قال: ملا خلقت  املبارك، عن معمر، عن وستني ضعًفا. روى ابن بتسعة
النار فزعت املالئكة عليهم الصالة والسالم وطارت أفئدهتم، فلما خلق آدم َصلَّى هللاُ عليِه 

وَسلََّم سكن ذلك عنهم. وقال ميمون بن مهران: ملا خلق هللا جهنم أمرها فزفرت زفرة فلم يبق 
: ارفعوا رءوسكم، أما علمتم أين خرَّ على وجهه، فقا السموات السبع ملك إالَّ يف  ل هلم الربُّ

خلقتكم للطاعة، وهِذه خلقتها ألهل املعصية؟ فقالوا: ربنا ال �منها حىت نرى أهلها، فذلك قوله 
 ].57جل وعز: {ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرهبِِّْم ُمْشِفُقوَن} [املؤمنون: 
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نيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن قوله سألت ال«هللا عنها صحيًحا: وعند الرتمذي عن عائشة رضي 
يًعا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلقِ  : {َواْألَْرُض مجَِ ] قلت: فأين الناس يومئٍذ؟ قال: على 67َياَمِة} [الزمر: َجلَّ عزَّ

بحر طبق ، قال عبد هللا: ال»إنَّ حتت البحر �رًا«، وعن عبد هللا بن عمرو يرفعه: »جسر جهنم
يف قوله: {يـَْوَم تـَُبدَُّل اْألَْرُض} »: تفسري ابن النقيب«جهنم. ذكره أبو عمر وضعفه، ويف 

ُأوِقد على الناِر «هنم، وجتعل السموات اجلنة. وعند الرتمذي: ] جتعل األرض ج48[إبراهيم: 
». لمة/أ] مث ُأوِقد عليها ألف سنة حىت اسودت، فهي سوداء مظ224ألف سنة حىت ابيضَّت [

، وعن سليمان: ال يفىن هليبها وال مجرها، مث قرأ »وألف سنة حىت امحرَّت«زاد ابن املبارك: 
َها ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا ِفيَها} ويف {ُكلََّما َأرَاُدوا َأْن َخيْرُ  بسند فيه رجل غري » البعث والنشور«ُجوا ِمنـْ

، ومساه أبو عاصم يف »هنمالبحر هو ج«مسمى، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى قال النيب: 
، وليست »و«رواية حممد بن حيي، ومن حديث العرزمي عن سلمة عن أيب يف األصل: إضافة: 

 رمية.موجودة يف اآلية الك



 الزعراء، قال عبد هللا: اجلنة يف السماء السابعة، والنار يف األرض السابعة.
 ]3266]. [خ 4819حديث يعلى: �يت يف التفسري [ح:  - 3266
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ثـََنا َعِليٌّ بن عبدهللا، َحدَّثَنا ُسْفَياُن حدثنا اْألَْعَمِش َعْن َأِيب َواِئٍل قَاَل: ِقيَل  - 3267 (َحدَّ
ُعُكْم ِإّينِ ُأَكلُِّمهُ ِألَُساَمَة: َلْو أَتـَْيَت ُفَالً� َفكَ  رِّ  لَّْمَتُه، قَاَل: ِإنَُّكْم لَتُـَرْوَن َأّينِ َال ُأَكلُِّمُه ِإالَّ ُأمسِْ ِيف السِّ

ُر النَّاِس بـَعْ ُدوَن َأْن َأفْـَتَح اَباًب َال َأُكوُن َأوََّل َمْن فـََتَحُه، َوَال َأُقوُل ِلَرُجٍل  َد َأْن َكاَن َعَليَّ َأِمريًا ِإنَُّه َخيـْ
ْعَتُه يـَُقو  ْعُتُه ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. قَاُلوا: َوَما مسَِ ْعُتُه يـَُقوُل: َشْيٍء مسَِ ُجيَاُء «ُل؟ قَاَل مسَِ

ُر احلَِْماُر ِبَرَحاُه، ْنَدِلُق َأقْـَتابُُه ِيف النَّاِر، فـََيُدوُر َكَما َيُدو اِبلرَُّجِل يـَْوَم اْلِقَياَمِة، فـَيُـْلَقى ِيف النَّاِر، فـَتَـ 
َهاَ� َعِن فـََيْجَتِمُع َأْهُل النَّاِر ِإلَْيِه، فـَيَـُقوُلوَن: َأْي ُفَالُن، َما َشأْ  ُنَك؟ أَلَْيَس ُكْنَت أَتُْمُرَ� اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

ْنَكِر َوآتِيِه. قال البخاري: َرَواُه ْم اِبْلَمْعُروِف َوَال آتِيِه َوأَنـَْهاُكْم َعِن اْلمُ اْلُمْنَكِر؟ قَاَل: ُكْنُت آُمرُكُ 
 ]3267ُغْنَدٌر َعْن ُشْعَبَة َعِن اْألَْعَمِش). [خ 
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التعليق رواه البخاري يف الفنت عن بشر بن خالد عن غندر، ورواه عن األعمش أيًضا عند ا هذ
مسلم: أبو معاوية وجرير، قال املهلب: الرجل املبهم هنا هو أمري املؤمنني عثمان بن عفان، وأراد 

ك ذلة أن يكلمه يف شأن أخيه ألمه؛ الوليد بن عقبة، ملا ُشِهَد عليه مبا ُشِهَد، فقيل ألسام
/ب] لكونه كان من خواص عثمان، ويف نسخة: <ال أكلمه إال بسمعكم>. ويف أخرى: 224[

<إال مسعكم>، قال حمي الدين: وكله مبعىن أتظنون أين ال أكلمه إال وأنتم تسمعون، قال ابن 
رِّ) يعين: اجمل رة ابإلنكار اهبطال: فقال: قد كلمته فيما بيين وبينه، وقوله: (ِإّينِ َألَُكلُِّمُه ِيف السِّ

على األمراء يف املأل، فيكون اباًب من القيام على أئمة املسلمني، فتفرتق الكلمة وتتشتت 
اجلماعة، كما كان بعد ذلك من تفريق الكلمة مبواجهة عثمان ابلنكري، وفيه: األدب مع األمراء 

ا أمكن، فإن مل إذه واللطف هبم ووعظهم سرًّا، وتبليغهم قول الناس فيهم؛ ليكفوا عنه، وهذا كل
ميكن الوعظ سرًّا فليفعله عالنية؛ لئال يضيع احلق كما روى طارق بن شهاب، قال رسول هللا 

وخرجه الرتمذي من حديث » أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
أو أن يلحقه من ، ههأيب سعيد بسند حسن، قال الطربي: معناه: إذا أمن على نفسه من قتل وشب

 البالء ما ال ِقَبل له به.
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روي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة، وهو مذهب أسامة. وروي عن مطرِّف أنه قال: وهللا مل يكن 
يين إًذا لَضيِّق. وقال يل دين حني أقوم إىل رجل معه ألف سيف، فأنبذ إليه كلمة فيقتلين، إن د

ن ذي سلطان أن ينكره عالنية، وكيف أمكنه. روي ذلك آخرون: الواجب على من رأى منكًرا م
من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده، «ُأيب بن كعب، احتجا بقوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: عن عمر و 

انتهى، االستدالل هبذا على » انفإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلمي
فقد ُتودَِّع  إذا هابت أميت أن تقول للظامل: � ظامل«حتجا أيًضا بقوله: العالنية فيه نظٌر، قال: ا

/أ] ذكره البزار من طريق منقطعة، وقال آخرون: الواجب أن ينكر بقلبه، حلديث 225» [منهم
وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر  يستعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون«أم سلمة مرفوًعا: 

 ».واواتبع، قالو: � رسول هللا، أفال نقاتلهم؟ قال: ال، ما صلَّ  فقد سلم، ولكن من رضي
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قال ابن التني: قافه مكسورة، وهي  -وقيل: قَِتيب-وأقتاب بطنه: يريد أمعاؤه، واحدها: ِقتب 
ين: استدار، وهي احلوا� مؤنثة، تصغريها: قتيبة، وعن اهلروي: القتب: ما جيري من البطن، يع

ه بسرعة، ومنه دلق السيف واندلق: إذا ي: تنصب أمعاؤه من جوفه، وخيرج من دبر واملصارين؛ أ
يؤتى جبهنم يوم القيامة هلا سبعون «خرج من غري أن ُيَسل، وعند مسلم عن ابن مسعود مرفوًعا: 

زيد بن أسلم، عن علي  ، وعند ابن وهب، عن»ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك جيرو�ا
، »ال أ�م أدركوها ألحرقت من يف اجلمعا هم جيرو�ا إذ شردت عليهم شردة، فلو فبينم«مرفوًعا: 

يؤتى هبا متشي على أربع قوائم، تقاد بسبعني ألف زمام، يف كل زمام »: «كتاب الغزايل«ويف 
ى كل حلقة سبعون ألف سبعون ألف حْلقة، لو مجع حديد الدنيا ما عدل منها حْلقة واحدة، عل

ا، فيجثوا الناس على الركب، يقول كل تت مل يقدر أحد على إمساكها لعظم شأ�زابين، فإذا انفل
واحد منهم: نفسي نفسي، فيتقدم سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم أبمر هللا، فيأخذ 

فتقول: خل سبيلي فإنك خبطامها ويقول هلا: ارجعي مدحورة إىل خلفك حىت �تيك أفواجك، 
، فين وجتعل مشال العرش وينجذب أهل املوقف ادي مناد: امسعي وأطيعي له، مث جتذب، حرام عليَّ

/ب] جبذبتها فيخف وجلهم، فهو قوله: {َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمَني} [األنبياء: 225[
 ».]، وهناك ينصب امليزان107
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يقول هللا هلا تكلمي، فتقول: «يثًا فيه: ويف حديث إبراهيم بن هدبة، عن أنس يرفعه، فذكر حد
 بن سعيد، عن أيب ، ويف حديث عبد الغين»نتقمن اليوم ممن أكل رزقك وعبد غريكوعزتك أل

أقبلت النار يركب بعضها بعًضا وخزنتها يكفو�ا، وهي تقول: وعزة ريب، ليخلَّنيَّ «سعيد اخلدري: 
، وعند »ن أزواجك؟ فتقول: كل متكرب جباربيين وبني أزواجي، أو ألغشني الناس، فيقولون: مَ 

سل السيَف على  جلهنم سبعة أبواب، ابب منها ملن«الرتمذي غريب: عن ابن عمر يرفعه: 
بني الباب والباب مخسمائة عام، األول امسه جهنم، الثاين لظى، »: «كتاب القرطيب«ويف ». أميت

ري، السابع اهلاوية، على كل ابب الثالث سقر، الرابع احلطمة، اخلامس اجلحيم، السادس السع
شق سبعون ألف جبل، يف كل جبل سبعون ألف شعب، يف كل شعب سبعون ألف شق، يف كل 

سبعون ألف واد، يف كل واد سبعون ألف قصر، يف كل قصر سبعون ألف عقرب، لكل عقرب 
، فإذ ا كان سبعون ألف ذنب، لكل ذنب سبعون ألف منقار، لكل منقار سبعون ألف قُلة من سمٍّ

يوم القيامة كشف عنها الغطاء، فيطري سرادق من عن ميني الثقلني وآخر عن مشاهلم، وأمامهم 
 ».ا نظر الثقالن إىل ذلك جثوا على ركبهموخلفهم، فإذ

 اَبب ِصَفِة ِإْبِليَس َوُجُنوِدهِ 
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ملكه على قال أبو جعفر حممد بن جرير: كان هللا جل وعز قد حسَّن خلقه، وشرفه، وكرمه و 
وادعا الربوبية، ودعا  ربه،مساء الدنيا واألرض، وجعله مع ذلك من ُخزَّان اجلنة، فاستكرب على 

/أ] حتت يده إىل عبادته، فمسخه هللا شيطاً� رجيًما، وشوَّه خلقه، وسلبه ما كان 225من كان [
اعه يف اآلخرة خوله، ولعنه، وطرده عن مساواته يف العاجل، مث جعل مسكنه ومسكن شيعته وأتب

قال ابن عباس: كان  �ر جهنم، نعوذ ابهلل من غضبه، مث ذكر من حديث حجاج عن ابن جريج:
إبليس من أشرف املالئكة وأكرمهم قبيلًة، وكان خازً� على اجلنان، وكان له سلطان مساء الدنيا 

إن من وسلطان األرض. وعن ابن جريج، عن صاحل موىل التوأمة وشريك عن ابن عباس قال: 
رة عن عبد هللا املالئكة قبيلة من اجلن، وكان إبليس منها. وعن ابن صاحل، عن ابن عباس، وم

ُهْم  وغريمها من الصحابة: إمنا مسي قبيلة اجلن؛ أل�م خزان اجلنة، وقال ابن جريج: {َوَمْن يـَُقْل ِمنـْ
يه نزلت هذه اآلية، وكذا قاله قتادة. ] مل يقل هذا إال إبليس، وف29ِإّينِ ِإَلٌه ِمْن ُدونِِه} [األنبياء: 

ملالئكة يقال هلم اجلن، خلقوا من �ر السموم، وعن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء ا



وكان امسه احلارث، وخلقت املالئكة كلهم من النور، غري هذا احلي، ومارج النار: هو لسان النار 
اجلن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء الذي يكون يف طرفها إذا هلبت. وأول من سكن األرض 

ليس يف جند من املالئكة، وهم هذا احلي الذي وقتل بعضهم بعًضا، فبعث هللا جل وعز إليهم إب
يقال هلم اجلن، فقتلهم إبليس ومن معه، حىت أحلقوهم جبزائر البحر وأطراف اجلبال، فلما فعل 

 ذلك اغرت يف نفسه، وقال: قد صنعت شيًئا مل يصنعه أحد.
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فأطلع هللا على ذلك من قبله، ومل تطلع عليه املالئكة الذين كانوا معه، وقال الربيع بن أنس: إن 
وم اخلميس، وذكر ابن مسعود /ب] ي226هللا جل وعز خلق املالئكة يوم األربعاء وخلق اجلن [

 هذا إال ملزية يل على وغريه أنه ملا ملََّكه مساء الدنيا وقع يف صدره ِكْرب، وقال: ما أعطاين هللا
رهم علًما، ويف  املالئكة، وعن ابن عباس: كان امسه عزازيل، وكان من أشد املالئكة اجتهاًدا وأكث

وس، ويقال: أبو مرة، ومن أمسائه أيًضا البن خالويه: إبليس يكىن أاب الُكرد» ليس«كتاب 
واإلبالس أيًضا: االنكسار  الِعلب، والسفيه، واحلارث، وأبلس من رمحة هللا تعاىل أي: يَِئس،

 واحلزن. يقال: أبلس فالن: إذا سكت عما قال، قال الراجز:
 ا مكرًسا قال: نعم أعرفه، وأبِلًسا،� صاح هل تعرف رمسًْ 

و شخص روحاين، خلق من �ر السموم، وهو أبو الشياطني، وقد املاوردي: ه» تفسري«ويف 
انت املالئكة تقاتل اجلن، فسيب إبليس، ركَّب فيهم الشهوات. وعن سعد بن مسعود قال: ك

ئكة، فلما أمروا ابلسجود آلدم وكان من اجلن الذين طردهتم املالئكة، وكان صغريًا فتعبد مع املال
قيل: إن سبب هالكه كان من أجل أن األرض كان فيها قبل أىب هو من ذلك، قال أبو جعفر: و 

لم يزل يقضي بينهم ابحلق ألف سنة حىت آدم اجلن، فبعث هللا جل وعز إبليس قاضًيا بينهم ف
ه الِكْرب فتعظم وألقى بني مسي حكًما، فسماه هللا جل وعز به، وأوحى إليه أمسه، فعند ذلك دخل

العداوَة، فاقتتلوا يف األرض ألفي سنة حىت إن خيوهلم كانت الذي كان بعثه إليهم حكًما البأَس و 
] فبعث هللا عند ذلك 15يَنا اِبْخلَْلِق اْألَوَِّل} [ق: ختوض يف دمائهم وذلك قوله جل وعز: {َأفـََعيِ 

ل بقومه عرج إىل السماء جمتهًدا يف العبادة، حىت خلق إليهم �رًا فأحرقتهم، فلما رأى اللعني ما نز 
 /أ]227»: [تفسري اجلوزي«آدم. ويف 

)1/102( 

 



جلن، وكلهم أعداء لرسول قسم إبليس جنده فريقني، فبعث فريًقا منهم إىل اإلنس، وفريًقا إىل ا
عن جماهد: كان إبليس على سلطان للُختلي » اب الديباجكت«هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ويف 

مساء الدنيا وسلطان األرض، وكان مكتوب يف الرفيع األعلى أن هللا جل وعز سيجعل يف األرض 
الئكة، فلما ذكر هللا أمر آدم خليفة، وأنه ستكون دماء وأحدااًث، فوجده إبليس وقرأه دون امل
له أبًدا، فقالت املالئكة: {َأَجتَْعُل  للمالئكة أخربهم إبليس مبا رأى، وأسر يف نفسه أنه ال يسجد

هو روحاين، وهو أبو »: تفسري املاوردي«]. ويف 30فيهل َمن يُفِسُد فيها ... } اآلية [البقرة: 
 وهو اإل�س من اخلري.الشياطني، وفيهم شهوة مركبة مشتق من اإلبالس، 

َن)، هذا التعليق ذكره أبو جعفر عن ] يـُْرَموْ 53قال البخاري: (َوقَاَل ُجمَاِهٌد {يـُْقَذُفوَن} [سبأ: 
 احلارث؛ قال حدثين احلسن، حدثنا وْرقاء، عن ابن أيب جنَِيح، عن جماهد به.

ُروًدا)؛ قال أبو جعفر: الدحور: ] َمطْ 19قال البخاري: (َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس {َمْدُحورًا} [األعراف: 
الدفع واإلبعاد، يقال منه، ادحر عنك  مصدر من قولك: دحرته، أدحره، دحًرا ودحورًا، والدَّحر:

عن قتادة: دحورًا، قال: قذفًا يف » تفسري عبد بن محيد«الشيء؛ أي: ادفعه عنك وأبعده، ويف 
 النار.

]، وذكره 3175يف كتاب الوقف [ح: حديث عائشة يف السحر تقدم الكالم عليه  - 3268
 ]3268يف هذا الباب للعلم أبن السحر من تعليم الشياطني. [خ 

 ]3270 - 3269وحديث: (يَعِقُد الشَّيطَاُن). وحديث: (رَُجٌل َ�م). [خ  3270 - 3269
ثـََنا ُحمَمٌَّد، َأْخبَـ  - 3272 َرَ� َعْبَدُة)، قال وحديث (ِإَذا َطَلَع َحاِجُب الشَّْمِس)، قال يف أوله: (َحدَّ

 ]3272أبو نعيم وأبو علي هو ابن سالم. [خ 
 ]3274رَّ بـَْنيَ َيَدْي َأَحدُِكْم َشيٌء). [خ وحديث: (ِإَذا مَ  - 3274
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/ب] (َصلَّى َصالًة)، وحديث (ِإَذا نُوِدَي 227وحديث [ - 3291 - 3285 - 3284
]. 751و  608و  461يف كتاب الصالة [ح:  اِبلصَّالِة)، وحديث (االلتفات): تقدم ذكرها

 ]3291 - 3285 - 3284[خ 
َقَظ َأَحدُُكْم)، وحديث (إذا أتى أحدكم أْهَله): تقدما يف الطهارة،  - 3295 وحديث (ِإَذا اْستَـيـْ

]، وحديث (إَذا َدَخَل رَمَضاُن) 2311وحديث (وكََّلين ِحبْفِظ زََكاة الِفْطر) تقدم يف الوكالة [ح: 
رُُكوا النَّاَر ِيف بـُُيوِتُكم) �يت يف االستئذان إن شاء ]، وحديث (َال تـَتْـ 1899 الصوم [ح: تقدم يف

]، وحديث صفية: تقدم يف 74]، وحديث (آتَِنا َغَداَء�): تقدم [ح: 6293هللا تعاىل [ح: 



 ».حبفض«]، وحديث (عمار): ال حيتاج إل يف األصل: 2035الصوم [ح: 
 ]3295ديث (حذيفة): �يت يف املغازي. [خ ى كالم لظهور معناه، وح

ثـََنا َحيَْىي ْبُن بَُكْريٍ َحدَّثَنا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعِن ابِن ِشَهاٍب قَاَل َأْخبَـَرِين ُعْرَوُة ْبُن  - 3276 (َحدَّ
َرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ علي َأَحدَُكْم  ِه وَسلََّم: �َِْيت الشَّْيطَانُ الزُّبـَْريِ قَاَل أَبُو ُهَريـْ

، فـَيَـُقوُل: َمْن َخَلَق َكَذا؟ َمْن َخَلَق َكَذا؟ َحىتَّ يـَُقوَل: َمْن َخَلَق رَبََّك؟ فَِإَذا بـََلَغُه، فـَْلَيْسَتِعْذ اِبهللِ 
َتِه). [خ   ]3276َوْليَـنـْ
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ال يزال الناس يسألون حىت «لم: ]، وعند مس7296وخرجه أيًضا يف االعتصام عن أنس [ح: 
فإذا «، وعند أيب داود: »فليقل آمنت ابهلل«، ويف رواية: »، فمن خلق هللا؟يقولوا: هذا خْلُق هللا

قالوا ذلك، فيقولوا: هللا أحد، هللا الصمد، مل يلد، ومل يولد، ومل يكن له كفًوا أحد، مث ليتفل عن 
، وقال اخلطايب: ويف رواية حممد بن سريين عنه ز�دة مل »يساره ثالاًث، وليستِعذ ابهلل من الشيطان

عىن احلديث حدثناها ابن السماك، حدثنا عبدامللك يذكرها أبو عبدهللا، ال ُيستغَىن عنها يف بيان م
بن حممد الرَّقَاشي، حدثنا عامر العقدي، حدثنا سعيد بن عبد الرمحن عن حممد بن سريين عن أيب 

ال يزال الناس يسألون حىت يقولوا: هذا هللا خلق «ى هللاُ عليِه وَسلََّم: هريرة قال رسول هللا َصلَّ 
 /أ]228أبو هريرة: فقد ُسِئَلت عنها مرتني، وحدثنا ابن السماك [ ، قال»اخللق، فمن خلق هللا؟

أخرب� حممد بن سليمان الواسطي، حدثنا ُمَعلَّى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن حممد عن 
ال يزال الناس يسألون عن العلم حىت يقولوا: «ال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: أيب هريرة: ق

، فبينما أبو هريرة ذات يوم آخذ بيد رجل وهو يقول: صدق هللا »، فمن خلق هللا؟هذا هللا خلقنا
ورسوله، قال أبو هريرة: لقد سألين عنها رجالن وهذا الثالث، قال أبو سليمان: وجه هذا 

ديث: ترك التفكري فيما خيطر يف القلب من وساوس الشيطان، واالمتناع عن قبوهلا، والكف احل
، وحسم املادة يف ذلك ابإلعراض عنه واالستعاذة بذكر هللا جل وعز، ولو عن جماراته يف ذلك

ن أذن َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف مراجعته والرد عليه لكان األمر على كل موحد سهًال؛ وذلك أ
جوابه متلقى من سؤاله، وذلك أنه إذا قال ما تقدم، فقد نقض أبول كالمه آخره؛ ألنه يلزم منه 

من خلق ذلك الشيء، والمتدَّ القول يف ذلك إىل ما ال يتناهى، والقول مبا ال يتناهى أن يقال: و 
 فاسد، فسقط السؤال من أصله.
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ثـََنا َحيَْىي ْبُن َجْعَفٍر  - 3280 ْنَصاِريُّ َحدَّثَنا ابُن ُجَرْيٍج قَاَل َحدَّثَنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ِهللا اْألَ (َحدَّ
َجاِبٍر َرِضَي ُهللا َعْنُه َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: ِإَذا اْسَتْجَنَح اللَّْيُل َأْو  َأْخبَـَرِين َعطَاٌء َعنْ 

َتِشُر ِحيَنِئٍذ، فَِإَذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن اْلِعَشاِء، قَاَل ُجْنُح اللَّْيِل، َفُكفُّوا صِ  َياَنُكْم، فَِإنَّ الشََّياِطَني تـَنـْ بـْ
ْم، َوَأْغِلْق اَبَبَك، َواذُْكِر اْسَم ِهللا َجلَّ وَعّز، َوَأْطِفْئ ِمْصَباَحَك، َواذُْكِر اْسَم ِهللا، َوَأْوِك َفَخلُّوهُ 

ًئا)، هذا احلديث  ِسَقاَءَك، َواذُْكِر اْسَم ِهللا، ْر ِإَ�َءَك، َواذُْكِر اْسَم ِهللا َوَلْو أن تـَْعُرُض َعَلْيِه َشيـْ َومخَِّ
فإن الشيطان ال يفتح ُغلًقا، وال ِحيلُّ وكاًء، وال يكشف آنية، «وعند أيب عيسى: خرَّجه الستة، 

 /ب]228وإن الفويسقة تضرم على الناس [
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[ح: » ار يف بيوتكم حني تنامونال ترتكوا الن«ند البخاري: ، ويف حديث ابن عمر ع»بيتهم
؛ وذلك أن الشيطان ]، قال ابن العريب: هذا من القدرة اليت ال يؤمن هبا إال من وحد هللا6293

يتصرف يف األمور الغريبة ويتوجل يف املسام اخلفية، فيعجزه الذكر عن حل الَغَلق وشبهه، ويف 
له: (ُجْنُح) قال ابن سيَدْه: جنح الليل جينح جنوًحا: أقبل، وُجْنُحه: قو ». فإن النار عدوٌ «رواية: 

اْسَتجَنَح) أو قال (ُجْنُح) كذا لكافتهم، َجانُِبه، وقيل: قطعة منه حنو النصف، وعند القاضي: (إذا 
بن وعند النسفي وأيب هيثم واحلموي: (إَذا َكاَن ُجْنُح اللَّيِل)، ويقال معىن (ُجْنُح): مال، وعند ا

 التني: (ُجْنُح اللَّيِل) أول ما يظلم، وقوله: (َفُكفُّوا).
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أي: ضموهم إليكم واقبضوهم، وكل شيء ضممته فقد كفته، »: فاكفتوا صبيانكم«ويف رواية: 
الصبيان؛ ألن  ومعناه: امنعوهم من اخلروج يف ذلك الوقت، وقال أبو الفرج: إمنا خيف على

ي يستعصم به معدوم عندهم، لشيطان موجودة معهم، الثاين: الذكر الذالنجاسة اليت يلوذ هبا ا
والشياطني عند انتشارهم يتعلقون مبا ميكنهم التعلق به، فإذا ذهبت اشتغل كل منهم مبا اكتسب، 

نكم إذا غابت ال ترسلوا َفواِشيُكم وصبيا«ومضى إىل ما قدر له التشاغل به، ويف رواية: 
ر البهائم وغريها، مجع يء منتشر من املال، كاإلبل والبقر وسائ، والَفواِشي: كل ش»الشمس

فاشية؛ أل�ا تَفُشوا، أي: تنتشر، قال ابن األعرايب: أفشى وأمشى وأوشى مبعىن واحد، إذا كثرت 
ه؛ ألن هللا تعاىل مواشيه، قال ابن العريب: الشياطني تستعني ابلظلمة، وتكره النور، وتتشاءم ب

شدة  -احلاء املهملة وفتح الفاء بسكون-» فإذا ذهب َفْحَمة العشاء«اية: أظلم قلوهبا، ويف رو 



/أ] سوادها وظلمتها، وزعم بعضهم أنه أراد أول ظالمها، ويقال للظلمة اليت بني صاليت 229[
(َأْغِلْق اَبَبَك): رابعي، املغرب والعشاء: َفْحَمة، واليت بني العشاء والفجر: َعْسَعَسة، قوله: 

 ]3280ؤيل يصف نفسه ابلفصاحة: [خ ق وال يقال مغلوق، قال أَبو األسود الدوالباب مغل
 وال َأقوُل لِقْدِر القوم قد َغِلَيْت وال َأقوُل لباب الدَّار َمْغلوقُ 
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-أي تلهب وحترق، يقال: ضرِمت النار: »: َتْضرِم«وهو مبعىن األول، »: أِجيُفوا«ويف رواية: 
بالغة، وهو عام يدخل فيه واضطرمت، وأضرمتها أ� وضرَّمتها تشدد للم وتضرَّمت، -بكسر الراء

راج وغريه. فأما القناديل املُعلَّقة فإن خيف حريق بسببها دخلت يف األكثر ابإلطفاء وإن  �ر السِّ
أمن ذلك كما هو الغالب، فالظاهر أنه ال أبس هبا؛ النتفاء العلة، وذكر ابن العريب: أن سبب 

فجرت الفتيلة الفأرة. فأحرقت من اخلمرة  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صلى على مخرة قوله هذا أنه
قدر الدرهم؛ (فقاَل َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ... ) احلديث. واإليكاء: الشَّد، والوَِكاء: اسم ما يشد 

: تغطيته، و به فم الُقْربة، وهو ممدود مهموز، فلذلك جيب أن يكون رابعًيا، وختمري اِإلَ�ء
قول األكثرين،  -بكسر الراء-يقال: َعَرضت الشيء أعِرضه  -بضم الراء وكسرها-(َتعُرُض) 

، وذلك عند عدم ما جيد ما يغطيه به، وهو »عوًدا«واألصمعيُّ يضمه وكذلك يعقوب، يف رواية: 
جابر  مطلق يف اآلنية اليت فيها شراب أو طعام. روى األعمش، عن أيب صاحل وأيب سفيان، عن

» أَال َمخَّْرَته«لنَِّقيع، فقال له رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: قال: جاء أبو ُمحَيد بِقَدح لنب من ا
 /ب]229]، وفيه فوائد: األول: صيانته من الشيطان ومن [5605[ح: 
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-إن يف السنة ليلة، «الَواَبء الذي ينزل يف ليلة من السنة، كما جاء يف احلديث عند أيب داود: 
بشيء ليس عليه وَِكاء إال نزل فيه  غطاء أو ينزل وابء فال مير إب�ٍء ليس عليه -ويف رواية: يوًما

، قال الليث بن سعد: واألعاجم يتقون ذلك يف كانون األول، وفيه أيًضا صيانته من »ذلك الوابء
، وقد قال أبو ُمحَيد إمنا ُأِمر� ابألسقية أن ُتوَكأ ليًال : «النجاسات و غريها من احلشرات واهلوامِّ

لدين: وهذا التخصيص ليس يف لفظ احلديث ما يدل عليه، ، قال حمي ا»وابألبواب أن تُغَلق ليًال 
واملختار عند األصوليني وهو مذهب الشافعي: أن تفسري الصحايب إذا كان خالف ظاهر اللفظ 

ى تفسريه، وأما إذا كان يف ظاهر احلديث ما ليس حبجة وال يلزم غريه من اجملتهدين موافقته عل



وجيب احلمل عليه؛ ألنه إذا كان ُجممًال ال حيل له محُله على  خيالفه فإن كان جممًال رُجع إىل أتويله
شيء إال بتوقيف، وكذا ال جيوز ختصيص العموم مبذهب الراوي عند�، واألمر بتغطية اإل�ء عام 

 يتمسك ابلعموم. انتهى.فال يقبل ختصيصه مبذهب الراوي بل 
ية ال تفسري، قال حمي الدين: رواية ، وهذا روا»إمنا أمر�«وفيه نظر من حيث أن أاب ُمحيد قال: 

، ال منافاة بينهما، إذ ليس يف »وأنه يَنزُل يف يوم من السنة وابءً «أيب ُمحيد، والرواية األخرى: 
وامر هذا الباب من ابب اإلرشاد إىل أحدمها نفٌي لآلخر، فهما اثبتان، قال القرطيب: مجيع أ

]، وليس على اإلجياب 282ِإَذا تـََبايـَْعُتْم} [البقرة: املصلحة الدنيوية، لقوهلتعاىل: {َوَأْشِهُدوا 
وغايته أن يكون من ابب الَنْدب، بل قد جعله كثري من األصوليني قسًما منفرًدا بنفسه عن 

/أ] وسلم فمن امتثل سِلم من 230صلى هللا عليه [الوجوب والَنْدب، وينبغي للمرء امتثال أمره 
خالف إن كان ِعناًدا ُخلد فاعله يف النار، وإن كان  -ياذ ابهللوالع-الضرر حبول هللا وقوته، فمىت 

 عن خطأ أو غلط فال حيرم شرب ما يف اإل�ء أو أكله.
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ثـََنا َعْبَداُن َعْن َأِيب َمحَْزَة َعِن اْألَ  - 3282 ٍد ْعَمِش َعْن َعِديِّ ْبِن اَثِبٍت َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُصرَ (َحدَّ
النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َورَُجَالِن َيْستَـبَّاِن، وَأَحُدُمهَا اْمحَرَّ َوْجُهُه  قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا َمعَ 

تَـَفَخْت َأْوَداُجُه، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ  َم: ِإّينِ َألَْعَلُم َكِلَمًة َلْو قَاَهلَا لَذَهَب َعْنُه َما جيَُِد؛ َوانـْ
ِمَن الشَّْيطَاِن، لَذَهَب َعْنُه َما جيَُِد، فـََقاُلوا َلُه: ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل كذا َأُعوُذ اِبهلِل 

 ]3282وكذا، فـََقاَل: َوَهْل ِيب ُجُنوٌن). [خ 
بن بطَّال: االستعاذة من الشيطان تذهب الغضب، وذلك أن الشيطان هو الذي يزين قال ا

كل ما ال حتمد عاقبته، فاالستعاذة ابهلل من أقوى السالح على دفع كيده، لإلنسان الغضب، و 
إذا غضَب أحدكم وهو قائم فليْجِلس، فإن «وقد قال َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم يف حديث أيب ذرٍّ: 

الغضب من «ويف حديث عطية قال َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: ». ه، وإال فليضَِّجعذهب عن
». الشيطان خلق من النار، وإمنا ُتطَفئ النار ابملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ الشيطان، وإن

وعن أيب الدرداء: أقرب ما يكون العبد من غضب هللا جل وعز إذا غضب. وقال بكر بن عبد 
ابَن آدم اذكرين إذا «�ر الغضب بذكر �ر جهنم. ويف بعض الكتب: قال هللا تعاىل:  هللا: أطفئوا

 ».إذا غضبتُ  غضبَت أذكرك
للجوزي عن معاوية بن قـُرَّة، قال: قال إبليس: أ� مجرة يف جوف ابن آدم » الرتغيب«ويف كتاب 

 إذا غضب محَّيُته، وإذا رضي منَّيُته.
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 رسول هللا، أوصين قال: ال تغضب، فأعاد عليه �«أ] بن أيب العاصي: /230وملا قال عثمان [
ن: ابن آدم كلما ، قال عثمان: فنظرت فإذا رأس كل شر الغضب، وقال احلس»فقال: ال تغضب

غضبت وثبت أوشك أن تثب وثبة تقع منها يف النار. و (اَألْوَداُج): مجع وَدج، وإمنا مها وَدَجان، 
يقطعهما الذابح، وذكرمها بلفظ اجلمع كقوله جل وعز: {وَُكنَّا  ومها الِعرقان اللذان

وَدًجا كما جاء يف  ] أو ألن كل قطعة من الوَدج تسمى78ِحلُْكِمِهْمَشاِهِديَن} [األنبياء: 
 ».َأزَجُّ احلواِجب«احلديث: 

لدين أو من وقول الرجل: (َأِيب ُجُنون؟) حيمل على أنه كان من ُجفاة العرب، أو ممن مل يتفقه يف ا
 املنافقني. ذكره عبد العظيم.

بَـْيِه إبِِْصَبِعِه وذكر حديث: اْألَْعَرِج َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة: (ُكلُّ َبِين آَدَم َيْطُعُن الشَّْيطَ  - 3286 اُن ِيف َجنـْ
َر ِعيَسى ابِن َمْرَميَ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َذَهَب يَْطُعُن َفَطَعنَ  ِيف احلَِْجاِب)، ويف  ِحَني يُوَلُد َغيـْ

كل بين آدم قد طعن الشيطان فيه غري عيسى بن مرمي «موضع آخر: من حديث ِخَالس عنه: 
َما ِمْن «، ويف لفظ: »طعنته حجااًب فأصاب احلجاب، ومل يصبهما وأمه، حني ولدا، جعل هللا دون

ُه ِإالَّ َمْرَميَ َمْوُلوٍد يُوَلُد ِإالَّ َوالشَّْيطَاُن َميَسُُّه ِحَني يُوَلُد فـَيَ  ْسَتِهلُّ َصارًِخا ِمْن َمسِّ الشَّْيطَاِن ِإ�َّ
نَـَها َرَة: َواقْـَرؤوا ِإنْ »َوابـْ ُتْم: {ِإّينِ ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيـَّتَـَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم}  ، مثَُّ يـَُقوُل أَبُو ُهَريـْ ِشئـْ

 ]3286]. [خ 4548] [ح: 36[آل عمران: 
يشعر الشيطان ابلتمكُّن والتسلُّط، فمنعهما هللا منه بربكة دعوة أمِّها حنة بنت  قال القرطيب:

يُذَها ِبَك َوُذرِّيـَّتَـَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم} [آل فاقود امرأة عمران بن حااثن حني قالت: {َوِإّينِ ُأعِ 
 ].36عمران: 
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وهو أخرب� املنذر بن النعمان األفطس، مسع  شيًئا ينظر فيه؛» تفسريه«وذكر عبد الرزاق يف 
/أ] األصنام 231ت [ْهب بن منبه يقول: ملا ولد عيسى أتت الشياطني إبليس فقالوا: أصبحَ و 

حىت بلغ خافقي األرض فلم جيد شيًئا،  -لعنه هللا-منكسة. فقال: هذا حادث، مكانكم. وطار 
قد ولد عند مزود محار، وإذا املالئكة مث جاء البحار فلم يقدر على شيء، مث طار فوجد عيسى 

وال وضعت قط إال  قد َحفت به، فرجع إليهم؛ فقال: إن نبيًّا قد ولد البارحة، وما محلت أنثى
 وأ� حبضرهتا إال هِذه، فأِيُسوا من أن تعبد األصنام هبِذه البلدة.



ال: لوال أ�ا عبد عن إبراهيم بن احلكم، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس ق» تفسري«ويف 
يي الدين: ] إذن مل يكن هلا ذرية. قال حم36قالت: {َوِإّينِ ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيـَّتَـَها} [آل عمران: 

هذه فضيلة ظاهرة لسيد� عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وأمه، و أشار القاضي إىل أن مجيع 
ا ذكر القرطيب قول قتادة: ملا أراد أن األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه يشاركونه يف ذلك، ومل

ل: قال علماؤ�: يطعن جعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة احلجاب ومل ينفذ هلما منه شيء. قا
وإن مل يكن كذلك لبطلت اخلصوصية، وال يلزم من خنسه إضالل املمسوس وإغواؤه، فإن ذلك 

واء والفساد ومع ذلك فعصمهم هللا ظن فاسد فكم تعرَّض الشيطان خلواصِّ األولياء أبنواع اإلغ
م أبو الفرج أن (اِحلَجاب) ]، وزع42بقوله: {ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن} [احلجر: 

 املذكور هنا: املشيمة.
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 ِهالٍل، عن َأيب قال البخاري: (َوقَال اللَّْيُث: َحدََّثِين َخاِلُد ْبُن يَزِيَد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب  - 3288
]، عن 3210ئكة يف الَعَنان، املتقدم يف بدء اخللق [ح: اَألْسَوِد ... ) فذكر حديث نزول املال

سعيد بن أيب مرمي عن الليث عن عبيد هللا بن أيب جعفر عن أيب األسود، وحديث الليث عن 
دهللا بن صاحل /ب] عن سليمان، حدثنا جبالة بن سعيد حدثنا عب231خالد رواه أبو نُعيم [

بو نعيم ذكره أبو عبدهللا بال رواية، ويقال أن حدثنا الليث، حدثين خالد عن سعيد به، قال أ
 ]3288مساعه من عبدهللا بن صاحل عن الليث فعدل عن ذكره وتسميته. [خ 

ِن، فَِإَذا َحَلَم وذكر حديث أيب قتادة: (الرُّْؤَ� الصَّاِحلَُة ِمَن ِهللا، َواحلُُلُم ِمَن الشَّْيطَا - 3292
ُصْق َعْن َيَسارِِه، َوْليَـتَـَعوَّْذ اِبهلِل ِمْن َشّرَِها، فَِإنـََّها َال َتُضرُُّه)، ويف مسلم: َأَحدُُكْم ُحُلًما َخيَافُُه فـَْليَـبْ 

إذا رأى أحدكم ما حيب، فال حيدِّث هبا إال من حيب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثالاًث، «
إذا «، وعند النسائي: »من شر الشيطان وشرها، وال حيدث هبا أحًدا فإ�ا ال تضره وليتعوذ ابهلل

وخرجه ». رََأى أحدُكم الشيَء يعجُبه فليعِرْضُه على ذي رأي �صٍح، فليـَُؤوِّل خريًا وليقل خريًا
]، ومسلم من حديث جابر 7045البخاري أيًضا من حديث أيب سعيد اخلدري بنحوه [ح: 

هلل من الشيطان ى أحدكم الرؤ� يكرهها، فليبصق عن يساره ثالاث، وليستعذ ابإذا رأ«بلفظ: 
قال أبو الفرج: (الرُّْؤَ� واحلُْلُم) مبعىن واحد، ». الرجيم ثالاًث، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه

اخلري ألن (احلُْلم) ما يراه اإلنسان يف نومه، غري أن صاحب الشرع َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خص 
 ]3292ْلم) ساكنة ومضمومة. انتهى. [خ احلُ «ابسم (الرُّْؤَ�)، والشر ابسم (احلُْلم)، والم 

 »:الباهر«أنشد صاحب 



 أرؤ� ما رأيت أم أحالم؟
 ويروى: أحق ما رأيت؟
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وُجيمع على أحالم يف الِقلة، والكثري ُحُلوم، وإمنا  -بفتحتني-قال القرطيب: وهو مصدر َحَلمت 
راه الرائي يف منامه حسًنا كان مجع وإن كان مصدرًا الختالف أنواعه، وهو يف األصل عبارة عما ي

 /أ]232أو مكروًها، وإضافته إىل هللا جل وعز [
إضافة اختصاص وإكرام؛ لسالمتها من التخليط وطهارهتا عن حضور الشيطان؛ لكو�ا مكروهة. 

ا فيها من َشغل ابل املسلم ال أن الشيطان يفعل وقيل: أل�ا ال توافق الشيطان ويستحسنها مل
 ق إال هللا.شيًئا، وال خال

وقوله: (فـَْليَـْبُصْق) يريد: زجًرا للشيطان بذلك كرمي  -هو بفتح الالم-وقوله: (فَِإَذا َحَلَم) 
اِجلمار، قال الطربي: كما تتفل عند الشيء القذر تراه؛ وال شيء أقذر من الشيطان. وذكر 

مال؛ أل ا الشُّؤمى، وكانوا ن العرب عندها أن أتّيتِ الشر كله من قبل الشمال، ولذلك مستهالشِّ
يتشائمون مما جاء من قبلها من الطري. وأيًضا فليس فيها كبري عمل وال بطش وال أكل وال 

 شرب. انتهى.
لقائل أن يقول: الشيطان تسليطه على قلب ابن آدم إمنا هو من جهة الشمال، وهلذا شواهد يف 

 احلديث كثرية، فيكون التفُل عليه حقيقة.
الثانية: هي اليت تكون عن حديث النفس وشهواهتا، وال التفات إليها، قال القرطيب: الرؤ� 

وكذلك الثالثة: فإ�ا حتزين وهتويل وختويف يدخله الشيطان على اإلنسان؛ ليشوش عليه يف 
 اليقظة.

لتياث الشيطان، وهذا النوع هو املأمور وقد جيتمع هذان الشيئان، أعين: مهوم النفس وا
ن ختيالته، فإذا فعل املأمور به صادقًا أذهب هللا عنه ما أصابه من ذلك، ابالستعاذة منه؛ ألنه م

، واملثبت من »فليؤل«وحتوله إىل اجلانب اآلخر؛ ليكمل استيقاظه وينقطععن ذلك امل يف األصل: 
 النسائي.

 اب ما أثبت، وهللا أعلم.، والظاهر أن الصو »يقع«يف االصل: 
 ].6984يت له تكملة يف الرؤ� [ح: �م املكروه، وهللا تعاىل أعلم، وسيأ
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َراِهيَم َحدَّثَنا َأِيب َعْن َصاِلٍح َعِن ابِن  - 3294 ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد ِهللا َحدَّثَنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـْ (َحدَّ
ِميِد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن َأنَّ ُحمَمََّد ْبَن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص َأْخبَـَرُه عن احلَْ  َعْبدُ ِشَهاٍب قَاَل َأْخبَـَرِين 

/ب] أَبيه: اْسَتْأَذَن ُعَمُر َعَلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوِعْنَدُه ِنَساٌء ِمْن قـَُرْيٍش 232[
َتِدْرَن احلَِْجاَب، فََأِذَن َلُه َرُسوُل َأصْ  الَِيةً ُيَكلِّْمَنُه َوَيْسَتْكِثْرنَُه، عَ  َواتـُُهنَّ، فـََلمَّا اْسَتْأَذَن ُعَمُر ُقْمَن يـَبـْ

ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َوَرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َيْضَحُك، فـََقاَل ُعَمُر: َأْضَحَك ُهللا 
َتَدْرَن  ِجْبتُ َل: عَ ِسنََّك َ� َرُسوَل ِهللا، قَا ْعَن َصْوَتَك ابـْ ِيت ُكنَّ ِعْنِدي، َلمَّا مسَِ ِمْن َهُؤَالِء الالَّ

نَ  ِين َوَال احلَِْجاَب، قَاَل ُعَمُر: أْنَت َ� َرُسوَل ِهللا َأَحقُّ َأْن يـََهْنبَ، مثَُّ قَاَل: َأْي َعُدوَّاِت أَنـُْفِسِهنَّ أَتـََهبـْ
وَسلََّم؟ قـُْلَن: نـََعْم، أَْنَت َأَفظُّ َوَأْغَلُظ ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه عليِه ُهللا تـََهْنبَ َرُسوَل ِهللا َصلَّى 

 وَسلََّم، فَقاَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َما لَِقَيَك الشَّْيطَاُن َقطُّ َساِلًكا َفجًّا ِإالَّ 
َر َفجِّ   ]3294خ َك). [َسَلَك َفجًّا َغيـْ

 يف هذا السند أربعة اتبعيون، بعضهم عن بعض؛ صاحل بن كيسان فمن بعده.
ورواه النسائي فنزل نزوًال كثريًا، رواه عن حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم عن شعيب بن الليث 

 عن أبيه عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد عن إبراهيم بن سعد عن صاحل.
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كثريًا من كالمه وجوابه، وحيتمل أ�ن يسكثرنه من العطاء، بنيَّ نَُه): يعين: يطلنب  قوله: (َيْسَتْكِثرْ 
، وُعلوُّ أصواهتن حيمل على أنه قبل »يُرِْدَن النـََّفَقةأنـَُّهنَّ «ذلك ابن التِّني فقال يف بعض الروا�ت: 

هن من النهي عن رفع الصوت، أو حيتمل أ�ن الجتماعهن حصل لغط من كالمهن أو يكون في
هي َجِهرية الصوت؛ كنعيم النحام أو حيمل على أ�ن ملا علمن عفوه وصفحه تسمَّحن يف رفع 

 الصوت.
عبارة عن شدة اخلُُلق وخشونة اجلانب، و (َأَفظُّ َوَأْغَلُظ) ليسا ي والَفظَاَظة والِغَلظ: مبعىن، وه

القدر الذي بينهما يف  للمفاضلة، بل مبعىن فظٌّ غليظ. وقيل: يصح محلها على املفاضلة، وأن
/أ] تعاىل: 233النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هو ما كان من إغالظه على الكفار واملنافقني قال [

]. وفيه: فضيلة لني اجلانب والّرِْفق، 73ُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهْم} [التوبة: لْ {َجاِهِد ا
هو الطريق بني اجلبلني. قال عياض: حيتمل أنه ضرب مثًال لبعد  والَفجُّ: الطريق الواسع، وقيل:

 الشيطان وأعوانه عن عمر، وأنه ال سبيل هلم عليه.
ْنِس َأَملْ �َِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم وَ اَبب ِذْكِر اجلِْنِّ  ثـََواهِبِْم َوِعَقاهِبِْم ِلَقْوِلِه جل وعزَّ {َ� َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ

 ]130َلْيُكْم آَ�ِيت ... } اآلية [األنعام: يـَُقصُّوَن عَ 
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الباقون: ابلياء، واخُتلف يف اجلن  -ابلتاء-قال الثعليب: قرأ األعرج وابن أيب إسحاق: {أَتِتُكم} 
لضحاك عن اجلن هل كان فيهم هل أرسل إليهم رسول أم ال؟ فقال عبيد بن سليمان: ُسِئَل ا

: {َ� َمْعَشَر  ى ُهللا عليِه وَسلََّم؟ فقال: أمل تسمع قول هللا َجلَّ مؤمن قبل أن يبعث النيب َصلَّ  وَعزَّ
ْنِس َأَملْ �َِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم} [األنعام:  ] يعين: رسًال من اإلنس ورسًال من اجلن، 130اجلِْنِّ َواْإلِ

مجيًعا، وقال  الرسل قبل مبعث سيد� رسول هللا يبعثون إىل اجلن واإلنسوقال الكليب: كانت 
]؛ 29، مث قرأ: {َولَّْوا ِإَىل قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِيَن} [األحقاف: جماهد: الرسل من اإلنس والنُُّذر من اجلن

معوا يعين أن اجلن يستمعون دينهم من الرسل، ويبلغونه إىل سائر اجلن، وهم النُُّذر، كالذين است
املعاين: مل يكن من اجلن رسول، وإمنا  القرآن فبلغوه قومهم، فهم رسل إىل قومهم. وقال أهل

ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن} [الرمحن: الرسل من اإلنس خ ] وإمنا 22اصة، وهذا كقوله: {َخيُْرُج ِمنـْ
املرجان خيرج أيًضا أن »: التنبيهات«خيرج من امللح دون العذب. وذكر علي بن محزة يف كتاب 

لقوام السنة: إمساعيل بن حممد بن الفضل » العظيم تفسري القرآن«من العذب، فينظر. ويف 
 /ب]233: قال قوم: يف اجلن رسل، مستدلني ابآلية الكرمية، وقال [اجلوزي

أكثر أهل العلم: الرسل من اإلنس، ومن أولئك النُُّذر، وقيل: إن من اجلن شياطني ومن اإلنس 
اإلنس عليه. يؤيده هذا ما رواه أبو  طني، فإذا َعِيَي شيطان اجلن من املؤمنني استعان بشيطانشيا

� أاب ذر، هل تعوَّْذت ابهلل من شياطني اإلنس « َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: ذر قال يل رسول هللا
 ».واجلن؟ قلت: وهل لإلنس شياطني؟ قال: نعم، وهي شر من شياطني اجلن

الضحاك » تفسري«مية، ويف غري ما يف اآلية الكر » تفسريه«ل بن سليمان فلم يذكر يف وأما مقات
 ه يوسف.الكبري: أرسل إىل اجلن نٌيب امس
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وقال ». بُعثُت إىل اجلن واإلنس«ويف مسند البزار يف: قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 ن اجلماعة تعقل وختاطب، فالرسل هم بعض]؛ أل130الزَّجَّاج: قوله: {ُرُسٌل ِمْنُكْم} [األنعام: 

 اجلنة أم ال؟من يعقل. واختلف يف مؤمنهم: هل يدخل 
فالشافعي وغريه ذهبوا إىل أ�م يدخلون اجلنة، استدالًال بقوله تعاىل: {َوِلُكلٍّ َدرََجاٌت ِممَّا َعِمُلوا} 

: َمَقاَم رَبِِّه َجنـََّتاِن} [الرمحن ] بعد ذكره اجلن واإلنس، وبقوله تعاىل: {َوِلَمْن َخافَ 132[األنعام: 
َلُهْم َوَال َجانٌّ} [الرمحن: ] وبقوله تعاىل: {َملْ َيْطِمثْـهُ 46 ] قالوا: فلو مل يدخلوا اجلنة 56نَّ ِإْنٌس قـَبـْ



ملا قال هذا. وأما أبو حنيفة: فعنه روايتان: األوىل: أنه تردَّد، وقال: ال أدري أين مصريهم. 
ٍم} [األحقاف: : {َوجيُِرُْكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِين يوم القيامة ترااًب؛ لقوله عزَّ وجلَّ الثانية: قال: يصريو 

31.[ 
قال القرطيب: قال عمر بن عبد العزيز والزهري والكليب وجماهد: مؤمنو اجلن يف رُبض ور�ض 

جانب اجلنة وليسوا فيها. واختلف فيهم أ�كلون حقيقة أم ال؟ فزعم بعضهم أ�م �كلون 
ا، وكذلك يصري العظم كأوفر ما كان حلًما وشحمً « يغتذون ابلشم. ويرد هذا ما يف احلديث:و 

/أ] مجاعة 234،، وال يصري كذلك إال لآلكل حقيقة، وهو املرجح عند [»الروث لدواهبم
 العلماء. ومنهم من قال: هم طائفتان: طائفة تشم، وطائفة أتكل.

َنُه َوبـَْنيَ اجلِنَِّة َنسَ قال البخاري: (قَال ُجمَاِهٌد: {َوَجَعلُ  ]، قَاَل ُكفَّاُر 158ًبا} [الصافات: وا بـَيـْ
.( ، َوُأمََّهاتـُُهنَّ بـََناُت َسَرَواِت اجلِْنِّ  قـَُرْيٍش اْلَمَالِئَكُة بـََناُت ِهللا جلَّ وعزَّ

)1/119( 

 

هذا التعليق رواه حممد بن جرير عن حممد بن عمرو حدثنا أبو عاصم حدثنا عيسى بن جريج عنه 
سبون أ�م خلقوا مما خلق اهتن؟ فقالوا: بنات سَرَوات اجلن، حيفقال أبو بكر: من أمه«بز�دة: 

اجلِنَّة بطن من بطون املالئكة؛ رواه عن َروح عن شبل »: تفسري عبد بن محيد«، ويف »منه إبليس
وعن قتادة: قالت اليهود لعنهم هللا: إن هللا َجلَّ و »: تفسري الطربي«عن ابن أيب َجنيح عنه، ويف 

 جلن فخرج منها املالئكة.َعزَّ تزوج إىل ا
َنُه َوبـَْنيَ اْجلِنَِّة َنَسًبا} [الصافات: وعن ابن عبا ] زعم أعداء 158س يف قوله تعاىل: {َوَجَعُلوا بـَيـْ

هللا أنه تبارك وتعاىل وإبليس إخوان، رواه عن حممد بن سعد: حدثين أيب، حدثين عمي، حدثين 
 أيب، عن أبيه عنه.

 ]3296]. [خ 609يف األذان [ح: حديث أيب سعيد تقدم  - 3296
 اَبب

 ].29 يذكر فيه إال قـَْوله َجلَّ َوَعزَّ {َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك نـََفًرا ِمَن اجلِْنِّ} اآلية [األحقاف: مل
قرأت على اإلمام جمد الدين إبراهيم بن علي بن أيب طالب عن احلافظ املنذري عن اإلمام صدر 

به عالًيا: ابن عجالن عن ابن  احلافظ أبو يزيد السَُّهيلي، وأنبأ�الدين البكري، قال: كتب إلينا 
] يقال: هم 29السراج عنه، قال: قوله جل وعز: {َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك نـََفًرا ِمَن اجلِْنِّ} [األحقاف: 

 جن َنِصيِبَني، ويروى: جن اجلَزيرة.
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َنِصيِبَني، يِه وَسلََّم قال يف هذا احلديث، وذكر فيه جن وروى ابن أيب الدنيا أن النيب َصلَّى ُهللا عل
/ب] وينضر شجرها 234ن يكثر مطرها [رفعت إيلَّ حىت رأيتها فدعوت هللا جل وعز أ«فقال: 

، ويقال: كانوا سبعة وكانوا يهود فأسلموا، ولذلك قال: {أُْنِزَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى} »ويعذب �رها
وماصر، وميشا، وماشي، واألحقب، ذكر هؤالء اخلمسة ابن ] وهم: سامر، 30[األحقاف: 

عن ابن مسعود، ومنهم: زوبعة؛ » تفسريه«دريد. ومنهم: عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سالم يف 
كانوا من نينوى، وافوه َصلَّى ُهللا عليِه »: تفسري عبد«ذكره ابن أيب الدنيا. ومنهم: ِسرف. ويف 

 جون.وَسلََّم بنخلة، وقيل: بِشعب احلُ 
 ]164اَبب قـَْوِل ِهللا جل وعز: {َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة} [البقرة: 

ه نفس، ويقال: إن يف البحر ستمائة أمة ويف الرب أربعمائة، وأول ما قال املسعودي: ما كان ل
يهلك منها اجلراد. وذكر أن عمر بن اخلطاب أبطأ عليه اجلراد سنة من السنني فخاف الساعة، 

 ل البُـُرد يف اآلفاق حىت أتى بشيء منه فسكن جأشه.فأرس
َها)، ذكر الطربي يف قال البخاري: (قَاَل ابُن َعبَّاٍس: الثـُّْعَباُن اْحلَيَّ  حدثنا »: تفسريه«ُة الذََّكُر ِمنـْ

القاسم، حدثنا احلسني، حدثين حجاج عن أيب بكر بن عبدهللا عن شْهر بن حوشب عن ابن 
 ]. يقول مبني: له خلق حية.107فَِإَذا ِهَي ثـُْعَباٌن ُمِبٌني} [األعراف: عباس يف قوله تعاىل: {

 َأْجَناٌس اْجلَانُّ َواْألَفَاِعي َواْألََساِود) قال البخاري: (يـَُقاُل اْحلَيَّاتُ 
 قال ابن َخالَويِه: ليس يف كالم العرب اسم احليات وصفاهتا، إال ما أذكره:
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بن فرتة، األسود، أسود شاخل، اجلارية، الطريفانة، لت، الشجاع، األرقم، ااحلبوت، املِصن، املَس
األفعى، األفعو، األفعوان، واحلُضاب، واألبرت، واألعريج، واألصلة، والصَّل، والدساس، 

ار، واألْمي، والثعبان، والشيطان، والنك -ابهلمز-واملرعامة، واملرعافة، واجلاث، واجلِنَّان، واجلأُن 
يِّن، واحلباب، واجلريش، واحلريس، واألصم، والقصريي، وقصريي، /أ]،واألين، واأل235[ واألِميّ 

وقصري، قبال، والعثمان، والرقطا، واخلنفس، واحلُرف، واجلراف، واجلِْعب، وذو الطرتني، وذو 
ملروس، واألصيلة، الطفنني، واحلصب، والقرة، والعربدُّ، واألرقش، واجلرُشب، واخلُْرُشب، وا

ض، والنهديَّة، واجلرارة، والطْلع، والِطل، وابنة اجلَبل، والعرفج، رسا، واخلشاش، والنضناواخل
والُصميلة، والفاعوس، والدَّوَدِمْس، والِعوار، والطوط، والُغريرا، والرتالء، والريال، والعرمل، 

خس، مَّة، والكلثور، والداحلَّة، والنَّحة، والعوالصميل، واملَرِسن، والِطلع، واهلَْدَعل، والدُّحة، والدُ 



 والسهبلة، والرقشاء.
وذكر اجلاحظ أيًضا أن احلياِت أنواع، فمنها: املكللة الرأس طوهلا شربان إىل ثالثة ورأسها حاد، 

وعيناها محراوان، ولو�ا إىل سواد وصفرة، حترق كل ما ينساب عليهاـ وال ينبت حول جحرها 
فإن قـَرَّب منها خِدر ومل  س هبا حيوان إال هرب،ْحرها طائر سقط، وال حيشيء، وإن حاذى جُ 

يتحرك، وتقتل بضفريها، ومن وقع عليه نظرها مات، ومن �شته ذاب بدنه وانتفخ وسال 
صديًدا، ومات يف احلال، ومات كل من قرب من ذلك امليت من احليوان، فإن مسها بعصا هلك 

 ودابته.  طعنها برمح فمات هوبواسطة العصا، ولقد قيل: إن رجًال 
 : وهذا اجلنس كثري ببالد الرتك، وإمنا تقتل من بُعد بسم ينفصل من عنيقال رمحه هللا
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ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّثَنا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف أخربَ� َمْعَمٌر َعِن الزُّْهِريِّ َعْن َساملٍِ  - 3297 (َحدَّ
عَ  َربِ يـَُقوُل: (اقْـتُـُلوا اْحلَيَّاِت، َواقْـتـُُلوا َذا  َصلَّ النَِّيبَّ  َعْن أبيه أَنَّه مسَِ ى هللاُ عليِه وَسلََّم َخيُْطُب َعَلى اْلِمنـْ

تَـَر، فَِإنـَُّهَما َيْطِمَساِن اْلَبَصَر َويْسِقطَاِن اْحلََبَل). [خ   ]3297الطُّْفيَـتَـْنيِ، َواْألَبـْ
َواِت البـُُيوِت، َوِهَي الَعَواِمُر). [خ َعْن ذَ  َد َذِلكَ وفيه: قال أبو لبابة: (نـََهى بـَعْ  - 3298
3298[ 
 ]3299(َوقَاَل َعْبُد الرَّزَّاِق َعْن َمْعَمٍر فـََرآِين أَبُو لَُبابََة َأْو زَْيُد ْبُن اْخلَطَّاِب). [خ  - 3299

 هذا التعليق عن عبد الرزاق؛ رواه مسلم يف صحيحه عن عبد بن محيد عنه.
َنَة َوالزُّبـَْيِديُّ).َعُه يُو : (َواَتبَـ قال البخاري  ُنُس َوابُن ُعيَـيـْ

 يونس حديثه عند مسلم، وكذا ابن عيينة َوالزُّبـَْيِديُّ.
: رَآِين أَبُو أمامة َوزَْيُد ْبُن  ٍع َعِن الزُّْهِريِّ قال البخاري: (َوقَاَل َصاِلٌح َوابُن َأِيب َحْفَصَة َوابُن ُجمَمِّ

 اْخلَطَّاِب).
، وقال ابن »يلتمسان البصر وُيسقطان احلبل«الرتمذي:  سلم، وعندحل خرجه محديث صا

املبارك: إمنا يكره من قتل احليات احلية اليت تكون دقيقة كأ�ا فضة، وال تلتوي يف مشيها. وعند 
وعن ». اقتلوا اجلِنَّان كلَّهن، فمن تركهن خيفة أثرهن فليس مين«أيب داود من حديث عائشة: 

 اربناهن.اهن منذ حما ساملن أيب هريرة:
و (اْحلَيَّاُت) مجع حية يقع على الذكر واألنثى، وإمنا دخلته اهلاء؛ ألنه واحد كدجاجة. وقد روي 

 عن العرب: رأيت حيًّا على حيًّة. أي: ذكًرا على أنثى.



قال قائل: فإذا رأيت يف البيت حية ليست برتاء، وال بذي طفيتني فقتلها، وقد جاء النهي عن 
 ، أفآَمث؟ان البيوتقتل ِجنَّ 
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/ب] ابلقتل، ماعدا األبرت 236فاجلواب: إن قتل ِجنَّان البيوت ال جيوز إال بعد اإليذان [
يَّات: حديث أيب سعيد من والطفيتني، فإ�ما يقتالن من غري إيذان، وقد دل على إيذان ابقي احل

فحرجوا عليه ثالاًث، فإن ذهب، وإال  إن هلِذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيًئا«عند مسلم: 
 ».فاقتلوه؛ فإنه كافر
ُر) اجلن، يقال للجن عوامر البيت وُعمَّار، واملراد: طول لبثهن يف البيوت، واملراد بـ: (اْلَعَوامِ 

لبقاء. والتحريج: هو أن يقول هلا: أنت يف حرج؛ أي: يف ضيق إن مأخوذ من الُعمر، وهو طول ا
لصحاري واألودية فيقتل من غري إيذان؛ لعموم قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: عدت إلينا. فأما يف ا

من تركهن خمافة «، فذكر منهن احلية. ويف لفظ: »س فواسق يقتلن يف احلل واحلرم ... مخ«
 ».شرهن فليس منا

ان منهما القرطيب: األمر بقتلهما من ابب اإلرشاد إىل دفع املضرَّة املخوفة من احليات فما ك وقال
ِت، َواقْـتُـُلوا َذا الطُّْفيَـتَـْنيِ متحقق الضرر وجبت املبادرة إىل قتله، كما أرشد إليه: (اقْـتـُُلوا احلَيَّا

تَـَر) خصهما ابلذكر مع دخوهلما ونبه على أن ذلك بسبب عظم ضررمها. وقد بنيَّ ابن  َواألَبـْ
 عباس سبب العَداوة بيننا وبني احلية.

أيب صاحل عن ابن عباس وغريه، ومن حديث سلمة عن ابن إسحاق، فذكر الطربي من حديث 
عدو هللا إبليس عرض نفسه على دواب األرض أيها حيمله حىت  عن ليث، عن طاوس عنه؛ أن

ة فقال هلا: أمنعك من بين آدم وأنت يف ذميت، يدخل اجلنة فكل الدواب أىب ذلك، حىت كلم احلي
 بن عباس: اقتلوها حيث وجدمتوها، اخفروا ذمة عدو هللا.إن أنت أدخلتين اجلنة. فأدخلته. قال ا

من احليات، يف ظهره خطان أبيضان، وهبما ُعرب عنه بـ: (ِذي الطُّْفيَـتَـْنيِ)،  و (ُذو الطُّْفيَـتَـْنيِ) ضرب
صلها: خوص املقل، فشبه اخلط الذي على ظهر هذه احلية به، ورمبا أ -بضم الطاء-والطُّفية 

 /أ]237ية، على معىن ذات طفية، وقد [قيل هلذه احلية: طُف
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يسمى الشيء ابسم ما جياوره. قال عياض: مها نقطتان. قال اخلليل: (ُذو الطُّْفيَـتَـْنيِ)، حيَّة خبيثة. 
تَـَر) فذكر النَّضر بن مشيل: أنه صنف أزر  ق مقطوع الذنب، وال تنظر إليه حامل إال وأما (األَبـْ

ه األَبـَْرت) األفعى يفر من كل أحد، وال يراه أحد إال مات. فيما ذكر ألقت ما يف بطنها. وقيل: (
 أبو الفرج.

قال ابن التني: هي من شرار احليات، وعن الداودي: هي اليت تكون قدر شرب أو أكثر شيًئا، 
 وقلما تكون يف البيوت.

د، وأكثر ؛ وظاهره يقتضي أ�ما واح»تقتلوا احليات إال كل أبرت ذي طُْفيتني ال«ويف لفظ: 
ن ال يتمثل هبما، على هذا أدخل الروا�ت، كما سبق من التفرقة، وإمنا أمر بقتلهما ألن اجل

البخاري حديث ابن عمر يف هذا الباب، و (اجلِنَّان) احليات الطوال البيض. وقلما تضر، فلذلك 
وْخيِطفان ، ويروى: (يلَتمَعان، »يلَتِمسان«ا. وقال ابن فارس: حية صغرية، و أمسك عن قتله

 الَبَصر)
عني، هلا من اخلاصية ما ذكره َصلَّى ُهللا عليِه قال القرطيب: أي خيطفانه، وظاهره أن هذين النو 

 وَسلََّم عنهما، وهو غري بعيد.
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]، وقد تقدم ذكر احلباب يف كتاب احلج. [خ 19حديث أيب سعيد: تقدم [ح:  - 3300
ْلَفْخُر َواْخلَُيَالُء ِيف يرة: (رَْأُس الُكْفِر حنَو املَْشِرِق، َواوقوله يف حديث أيب هر  - 3301] 3300

اَل: َأْهِل اخلَْيِل َواالِبِل، َواْلَفدَّاِديَن َأْهِل الَوبَِر، َوالسَِّكيَنُة ِيف َأْهِل الَغَنِم). ويف حديث َأِيب َمْسُعوٍد قَ 
ميَانُ (َأَشاَر َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بَِيدِ  َميَاٍن َها ُهَنا، َأَال ِإنَّ اْلَقْسَوَة  ِه َحنَْو اْلَيَمِن، فـََقاَل: اْإلِ

ِبِل َحْيُث يَْطُلُع قـَْرَ� الشَّْيطَاِن ِيف رَبِيَعَة  َوُمَضَر)؛ َوِغَلَظ اْلُقُلوِب ِيف اْلَفدَّاِديَن ِعْنَد ُأُصوِل َأْذَ�ِب اْإلِ
روج الدجال من ى هللاُ عليِه وَسلََّم حني قال ذلك. وأن خيريد أن رأس الكفر كان يف عهده َصلَّ 

/ب] فيما ذكره الطرباين، وهو فيما بنيَّ ذلك منشأ 237املشرق أيًضا من قرية تسمى ُرسقاابد [
الفنت العظمية. و (الَفْخُر) االفتخار وعد املآثر القدمية تعظًما. و (اخلَُيالُء) الكرب، واحتقار 

] و (الَوبَِر) 3301]. [خ 23ُخوٍر} [احلديد: : {وَهللا َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل فَ الناس؛ قال جلَّ وعزَّ 
وإن كان من اإلبل دون اخليل، فال ميتنع أن يكون وصفهم به؛ لكو�م جامعني بينهما، وكأنه 

مجع فداد، قال  -بتشديد الدال-إخبار عن أكثر حال أهل الغنم وأهل اإلبل. و (الَفدَّاُدوَن) 
وأهل خيالء، وهو الذي ميلك من املائتني إىل أبو عبيدة: هم املكثرون من اإلبل، وهم جفاة 



األلف. وقال أبو العباس: هم اجلمَّالون، والبقَّارون، واحلمَّارون، والّرِعيان. وقال األصمعي: هم 
 الذين تعلو أصواهتم يف حروثهم وأمواهلم ومواشيهم. قال: والفديد: الصوت الشديد.
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وقال أبو عمرو الشيباين: هو ابلتخفيف مجع فدَّاد ابلتشديد، وهو عبارة عن البقر اليت حيرث 
حبذف مضاف؛ قال  عليها، حكاه أبو عبيد وأنكر عليه، وعلى هذا املراد بذلك أصحاهبا،

 القرطيب: أما احلديث فليس فيه إال رواية التشديد وهو الصحيح على ما قاله األصمعي وغريه،
قال ابن التني: إمنا ذم ذلك وكرهه؛ ألنه يشغل عن الدين ويلهي عن اآلخرة فتكون معها قساوة 

ره يف (الَفدَّاِديَن)، قال ِكيَنة) السكون والطمأنينة والوقار والتواضع خبالف ما ذكالقلب. و (السَّ 
ضريبة. وقد ابن خالويه: وهو مصدر سكن سكينة، وليس يف املصادر له شبيه. إال قوهلم: عليه 

أبن أاب علي الفارسي قال يف كتاب » امليس إىل كتاب ليس«ردد� هذا القول يف كتابنا املسمى بـ 
ري وغدير احلي، وال اعتداد ، وذكر قوله: شبيه هذا كثري جدًّا مثل النذير والنك»احلجة«

 عليِه /أ] صدرت عنه َصلَّى هللاُ 238وقال القرطيب: قيل إن هذه اإلشارة [ - 3302ابهلاء.
 واإلميان يف«وَسلََّم وهو بتبوك، وبينه وبني اليمن مكة واملدينة، يؤيد هذا قوله يف حديث جابر: 

دينة، ومن عند يـََلْمَلم إىل أوائل ، فعلى هذا يكون املراد أبهل (الَيَمن) أهل امل»أهل احلجاز
له، وعلى هذا فتكون اليمن. وقيل: كان ابملدينة؛ ويؤيده أن كونه ابملدينة، كان غالب أحوا

الشام وأوائل  اإلشارة إىل ُسبَّاق أهل اليمن أو إىل القبائل اليمنية الذين وفدوا على أيب بكر بفتح
، وزعم احلكيم الرتمذي أن »َفس الرمحن من قبل اليمنإين ألجُد نَـ «العراق، وإليه اإلشارة بقوله: 

 ]3302هذا إشارة إىل أويس القرين. [خ 
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: فـ: (أَشاَر إىل َ�ِحيِة الَيَمن) وهو يريد مكة واملدينة، ونسبهما إىل اليمن؛ لكو�ما لنوويقال ا
كة، شرفها هللا تعاىل لكونه إىل �حية حينئذ من �حية اليمن، كما قالوا الركن اليماين، وهو مب

قيل: املراد اليمن. وقيل: أراد مكة، فإنه يقال: إن مكة من هِتامة، وهِتامة من أرض اليمن، و 
 بذلك: األحبار؛ أل�م ميانيون األصل، فنسب اإلميان إليهم، لكو�م أنصاره؛ قاله أبو عبيد.

ه طرق احلديث كما مجعها مسلم وغريه لو مجع أبو ُعبيد ومن سلك سبيل قال ابن الصالح:
هله على ما هو وأتملوها لصاروا إىل غري ما ذكروه، وملا تركوا الظاهر، ولقضوا أبن املراد اليمن وأ



، واألنصار من مجلة املخاطبني »أاتكم أهل اليمن«املفهوم من إطالق ذلك، إذ من ألفاظه: 
، وإمنا جاء حينئٍذ غري األنصار، مث إنه »جاء أهل اليمن«هم، وكذا قوله: بذلك. فهم إًذا غري 

، فكان ذلك »ميان َميَانٍ اإل«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وصفهم مبا يقضي بكمال إميا�م، ورتب عليه: 
 /ب] اليمن ال إىل املدينة ومكة شرفهما هللا تعاىل، وال238إشارة لإلميان إىل من أاته من أهل [

ه، ومحله على أهل اليمن حقيقة؛ ألن من اتصف بشيء، وقوي مانع من إجراء الكالم على ظاهر 
يزه به فكذا حال أهل اليمن إميانه به، وأتكد اضطالعه به، نسب ذلك الشيء إليه؛ إشعارًا بتم

، ويف أعقابه حينئٍذ يف اإلميان، وحال الوافدين منه يف حياة سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
ين وأيب مسلم اخلوالين وشبههما، ممن سلم قلبه وقوي إميانه، فكانت نسبة موته؛ كأويس القر 

غري أن يكون يف ذلك نفي له عن غريهم؛ فال اإلميان إليهم لذلك؛ إشعارًا بكمال إميا�م من 
منهم حينئٍذ ال كل ، مث املراد بذلك املوجودون »اإلميان يف أهل احلجاز«منافاة بينه وبني قوله: 

 كل زمان، فإن اللفظ ال يقتضيه، وهذا هو احلق يف ذلك.  أهل اليمن يف
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َا َأْشُكو بـَثِّ وقوله: (اْلَقْسَوَة َوِغَلَظ الُقُلوِب) زعم السُّهَ  ي َوُحْزِين يلي أ�ما ملسمى واحد كقوله: {ِإمنَّ
: ه86ِإَىل ِهللا} [يوسف:  و احلزن. قال القرطيب: حيتمل أن يقال: (اْلَقْسَوَة) يراد هبا أن ] والبثُّ

تلك القلوب ال تلني وال ختشع ملوعظة، وغلظها؛ لعدم فهمها، وقوله: (يف رَبِيَعَة َوُمَضَر) هو بدل 
 (الَفدَّاِديَن) أي: القسوة يف ربيعة ومضر الفدادين. من

ْمجَعاه اللذان يغو هبما الناس. وقيل: شيعتاه من و (قْرَ� الشَّيطَاِن) جانبا رأسه، وقيل: مها 
الكفار. واملراد بذلك: اختصاص املشرق مبزيد تسلط من الشيطان ومن الكفر. قال اخلطايب: 

حيمد من األمور، وقيل: املراد به ما ظهر ابلعراق من الفنت  ضرب املثل بقرن لشيطان فيما ال 
منبعه ابلعراق ومشرق جند، وهي مساكن ربيعة كوقعة اجلمل وصفني واخلوارج، فإن أصل ذلك و 

 /أ]239ومضر، [
 إذ ذاك.
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َيَكِة فَاْسألوا«وقوله يف حديث َأِيب ُهَريـَْرَة:  - 3303 ْعُتْم ِصَياَح الدِّ هللا ِمْن َفْضِلِه، فَإنـََّها  ِإَذا مسَِ
ْعتُ  ، وعند ابن »ْم َ�ِيَق احلَِماِر فـَتَـَعوَُّذوا ابهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن، فَِإنَُّه رَأى َشْيطَا�ً رََأْت َمَلًكا، َوِإَذا مسَِ



، »ال تسبوا الديك؛ فإنه يدعو إىل الصالة«حبان يف صحيحه: من حديث زيد بن أرقم مرفوًعا: 
َم، فقال رجل: اللَّهمَّ صرخ ديك قريًبا من سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّ : «وعند البزار

الرتغيب «، ويف كتاب »العنه، فقال النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: مه، كال إنه يدعو إىل الصالة
افع: حدثين أليب موسى األصبهاين من حديث ُمعمَّر بن حممد بن عبيد هللا بن أيب ر » والرتهيب

ال ينهق احلمار حىت يرى « عليِه وَسلََّم: أيب، عن أبيه أيب رافع قال: قال رسول هللا َصلَّى هللاُ 
شيطاً�، أو يتمثل له شيطان، فإذا كان كذلك فاذكروا هللا تعاىل، وصلوا عليَّ َصلَّى هللاُ عليِه 

َيَكة) مجع ِدَيك »وَسلَّمَ  على وزن قردة، قال ابن سيده: وهو  -بكسر الدال وفتح الياء-، و (الدِّ
ديك بصوت زقًا، إمنا أنث على إرادة الدجاجة؛ ألن الديك دجاجة ذََكر الدجاج، وقوله: وزقه ال

أيًضا، واجلمع القليل: أد�ك، والكثري: ديوك وديكة. وأرض مداكة: كثرية الديكة، وعن 
 ]3303الداودي: وقد يسمى الديك دجاجة. [خ 

 أنشد املربد:
َرْيِن َأرََّقين ... َصْوُت الدَّجاِج وَضرْ [و  يـْ ] ابلدَّ  ٌب ابلنَّواقيس.ليلًة بتُّ

 وقال أبو نواس:
 اسقين والليل داِج قبل أصوات الدجاجِ 

قال: والدجاجة تقع على الذكر واألنثى، قال القرطيب: يف احلديث داللة؛ ألن هللا جل وعز خلق 
 /ب]239للديك إدراًكا كما خلق للحمري، ويفيد [
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وأن كل نوع من املالئكة والشياطني موجودان، وهذا معلوم يف الشرع قطًعا، واملنكر لشيء 
َن املالئكة منهما كافر، قال: وكأنه إمنا أمر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابلدعا ء عند صراخ الديكة لِتؤمِّ

لدعواتن فتقع اإلجابة، قال على ذلك، وتستغفر له وتشهد له ابلتضرع واإلخالص، فتتوافق ا
األصل:  عياض: وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصاحلني، والتعوذ عند �يق ال يف

 ».الدجاجة«
 ».ا َتذَكَّْرتَلمَّ «كذا يف األصل، ووجدت جلرير البيت نفسه، وطرفه: 

 محار؛ ألن الشيطان إذا حضر ُخياف شره، فيتعوذ منه، وذكر البخاري هنا:
املذكور ثـََنا ِإْسَحاُق َأْخبَـَرَ� َرْوٌح حدثَنا ابُن ُجَرْيٍج) حديث: (إَذا َكاَن ُجنح الََّليِل) (َحدَّ  - 3304

ا ذكروه يف صفة إبليس [ح: قريًبا يف صفة إبليس، ومل يذكره املزي تبًعا خللف وأيب مسعود، إمن
ا أن البخاري ]، وهو اثبت هنا كما تراه فيما رأيت من نسخ كتاب البخاري، مث زعمو 3280



 ] عن إسحاق بن منصور عن روح، وهو كما تراه غري منسوب، وملا5623رواه يف األشربة [ح: 
إبراهيم، أخرب� روح. رواه أبو نعيم هنا عن أيب أمحد: حدثنا ابن شريويه، قال: حدثنا إسحاق بن 

قاق [ح: ] والر 4505وقال اجليَّاين: قال البخاري يف ابب ذكر اجلن وتفسري البقرة [ح: 
] حدثنا إسحاق، حدثنا روح، ومل أجد إسحاق هذا منسواًب عند أحد من شيوخنا يف 6472

] وسورة 4799ذه املواضع، وقد حدث البخاري يف تفسري سورة األحزاب [ح: شيء من ه
] عن إسحاق بن إبراهيم عن روح، وحدث أيًضا يف الصالة يف موضعني [ح: 4808[ح: (ص) 

] عن إسحاق بن 6134] وغري موضع [ح: 5623شربة [ح: ]، ويف األ1221و  1115
 ]3304منصور عن روح فينظر. [خ 
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ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل َحدَّثَنا ُوَهْيٌب َعْن َخاِلٍد َعْن ُحمَمٍَّد َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي ُهللا  - 3305 (َحدَّ
ْت ُأمٌَّة ِمْن َبِين ِإْسَرائِيَل َال يُْدَرى َما فـََعَلْت، َوِإّينِ َال َسلََّم قَاَل: فُِقدَ َصلَّى ُهللا عليِه و  َعْنُه َعِن النَِّيبِّ 

ِبِل َملْ َتْشَرْب َوِإَذا ُوِضَع َهلَا أَْلَباُن الشَّاِء َشرَِبْت، 240ُأرَاَها ِإالَّ اْلَفار [ /أ] ِإَذا ُوِضَع َهلَا أَْلَباُن اْإلِ
ْعَت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقولُُه؟ قـُْلُت: نـََعْم، فَقاَل ِيل: ، فـََقاَل: أَْنَت مسَِ : َفَحدَّْثُت َكْعًباقَالَ 

الفأرة مسخ، وآية ذلك أنه يوضع بني يديها لنب «ِمَرارًا؟ فـَُقْلُت: أََأقْـَرُأ التـَّْورَاَة؟)، عند مسلم: 
ل هذا، وال مث أعلم بعد مبا  عليِه وَسلََّم قاوالظاهر أنه َصلَّى هللاُ احلديث، » الغنم، فتشربه ... 

رواه مسلم من حديث ابن مسعود، وذكر عنده َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم الِقردة واخلنازير أهن َمْسخ؟ 
 ، وقد كانت القردة واخلنازير قبل ذلك. وقول»إن هللا تعاىل مل جيعل ملسخ نسًال وال عقًبا«فقال: 

ردة واخلنازير هي املسوخ أبعيا�ا توالدت، إال أن يصح تعاىل: أ� أظن أن القابن قتيبة رمحه هللا 
حديث أم حبيبة يعين به حديث ابن مسعود، فغري جيد أل�َّ أسلفناه من عند مسلم، وسبب 
 امتناع املسخ من شرب لنب اإلبل؛ ألن حلومها وألبا�ا حرمت علي بين إسرائيل دون الغنم،

ة استفهام، وهو استفهام إنكار معناه: ما يل علم وال عندي شيء لتـَّْورَاَة): هو هبمز وقوله: (أََأقْـَرُأ ا
 ]3305إال عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وال أنقل من التوراة. [خ 

]. 1931حديث َعاِئَشَة رضي هللا عنها وأم شريك ذكر يف احلج [ح:  - 3307 - 3306
 ]3307 - 3306[خ 
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وحديث ذي الطُّْفيَـتَـْنيِ عن عائشة وابن عمر تقدما قريًبا [ح:  - 3310 - 3309 - 3308
ويف  -بنصب السني-]، وقوله: (ِسْلَخ َحيٍَّة) قال ابن التني: ُضبط يف بعض الروا�ت 3297

 بعضها ابلكسر وهو أوىل ألنه اسم. اَبٌب: َمخٌْس ِمَن الدََّوابِّ تقدمت أحاديثه يف احلج وغريه
 ]3310 - 3309 - 3308]. [خ 1826[ح: 

، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن وقوله يف حديث ابن مسعود: (عن َحيَْىي ْبُن آَدَم، َعْن ِإْسَرائِيلَ  - 3317
َراِهيَم، َعنْ   /ب]240َعْلَقَمَة: ُكنَّا َمَع النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف [ ِإبـْ
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ِإ�َّ لَنَـتَـَلقَّاَها رطبًة ِمْن ِفيِه، ِإْذ َخَرَجْت َحيٌَّة ] فَ 1ْرَسَالِت} [املرسالت: َغاٍر فـَنَـَزَلْت: {َواْلمُ 
َتَدْرَ�َها لِنَـْقتُـَلَها، َنا َفَدَخَلْت يف ُجْحَرَها، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ُوِقَيْت  فَابـْ َفَسبَـَقتـْ

َراِهيَم، َعِن َشرَُّكْم، َكَما ُوِقيُتْم َشرَّهَ  ا)، مث قال: (قَاَل: َحْفٌص، َوأَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اَألْعَمِش، َعْن ِإبـْ
لتعليق عن حفص ذكره البخاري مسنًدا عن ولده عمر عنه، والتعليق عن اَألْسَوِد، َعْن َعْبِد ِهللا) ا

اهيم كلهم عنه، أيب معاوية، فرواه مسلم عن حيىي بن حيىي وأيب بكر وأيب كريب وإسحاق بن إبر 
] على سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه 1نزلت {َواْلُمْرَسَالِت} [املرسالت: «قال ابن مسعود: 

أي مستطابة »: رْطبةً «، وقوله: »اجلن، وحنن معه نسري حىت أوينا إىل غار مبىن، فنزَلتوَسلََّم ليلة 
قَّاَها) لنسمعها منه ألول نزوهلا كالشيء سهلة كالثمرة الرطبة السهلة اَجلىن، وقيل معىن: (نـَتَـلَ 

يف اخلوارج:  الرطب يف أول أحواله، واألول أوقع بسببها، ويدل عليه قوله َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
، أي يستطيبون تالوته وال يفهمون معانيه، وقوله: »يقرؤون القرآن رْطًبا ال جياوز حناجرهم«

ها؛ فإنه شر ابلنسبة إليها، وإن كان خريًا ابلنسبة إلينا، وفيه دليل: (ُوِقَيْت َشرَُّكْم) أي: قتلكم إ�
 ]3317حليات. [خ على صحة قول من قال ابستصحاب احلال يف أصل الضرر يف نوع ا

 (اَبب ِإَذا َوَقَع الذُّاَبُب ِيف َشَراِب َأَحدُِكْم)
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ثـََنا َخاِلُد ْبُن َخمَْلٍد َحدَّثَنا ُسلَ  - 3320 َبُة ْبُن ُمْسِلمٍ (َحدَّ قَاَل َأْخبَـَرِين  ْيَماُن ْبُن ِبَالٍل َحدََّثِين ُعتـْ
َرَة َرِضَي ُهللا َعْنُه يـَُقوُل: قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ِإَذا َوَقَع ُعبَـْيُد ْبُن ُحنَـْنيٍ  ْعُت َأاَب ُهَريـْ  مسَِ

/أ] َجَناَحْيِه َداًء َواْألُْخَرى 241ْسُه، مثَُّ لِيَـْنزِْعُه، فَِإنَّ ِيف ِإْحَدى [الذُّاَبُب ِيف َشَراِب َأَحدُِكْم، فـَْليَـْغمِ 
 ]3320[خ  ِشَفاًء).



أليب نعيم احلافظ من حديث ابن أيب ذئب عن سعيد بن خالد عن أيب سلمة » كتاب الطب«ويف 
ب يف الطعام فامقلوه، فإن إذا وقع الذاب«حدثين أبو سعيد أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 

وعند الدَّارَُقْطين من ، »يف أحد جناحيه مسًا، ويف اآلخر شفاء، وإنه يقدم السمَّ، ويؤخر الشفاء
حديث سعيد بن املسيب عن سلمان حنوه. الشراب هنا: يدخل فيه كل املائعات، قال تعاىل: 

ة للطائر، ويستعار لآلدمي يقال جناح ] واجلناح حقيق69{َخيُْرُج ِمْن بُُطوِ�َا َشَراٌب} [النحل: 
 ].24ْمحَِة} [اإلسراء: اآلدمي؛ قال: {َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّ 
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وقوله: (يف إحدى جناحيه داء ويف اآلَخر ِشَفاًء) دليل ملن جيوز العطف على عاملني، وهو رأي 
فعطف (اآلَخِر) على (أَحِد)  ِر)، ونصب (ِشَفاء)،األخفش والكوفيني، فعلى هذا يقر اجلر (واآلخ

وعطف (ِشَفاء) على (َداء)، والعامل يف (أَحِد) حرف اجلر الذي هو (ِيف)، العامل يف (َداء): 
(ِإنَّ)، فقد شركت الواو يف العطف على العاملني اللذين مها (ِيف) و (ِإنَّ). وسيبويه ال جييز ذلك، 

) إبعادة حرف اجلر، وقد أجازوا يف املثل: ما كل وِيف اآلَخِر ِشفاءٌ يؤيد قوله ما وقع يف رواية (
سوداء مترًة وال بيضاء شحمة، فتمرة ابلنصب على إعمال ما، وال بيضاء شحمة ابلرفع فيهما 

فهو على هذا  -ابلرفع فيهما-» واآلَخُر ِشَفاءٌ «على االستئناف، فإن كان روي يف احلديث: 
َواآلخر «حيتاج إىل حذف مضاف يف قوله: على عاملني، ولكنه  الوجه، وخيرج به عن العطف

 ؛ أي: ذو شفاء. وأيًضا ففي اللفظ جماز وهو كون الداء يف إحدى اجلناحني.»ِشَفاءً 
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واختلف العلماء فيما له نفس إذا مات يف ماء قليل أو مائع؛ كالذابب والعقرب والنمل 
ال ينجس بوقوع  س املاء؟ قال ابن املنذر: أمجعوا أنه/ب] واخلنفساء والزنبور، هل ينج241[

الذابب فيه، واستدلوا هبذا احلديث انتهى. عند الشافعي قوالن: األول: ينجس، قال شيخنا 
القشريي: وهو القياس، قال: واختلفت الشافعيون يف القولني، هل جير�ن يف جناسة هذا النوع من 

ا تنجس ابملوت نعم، ومنهم من أىب ذلك، واملذهب أ� احليوان يف نفسه أم ال؟ فمنهم من قال:
قوًال واحًدا، وإمنا اخلالف يف جناسة ما وقع فيه من املائعات لعموم البلوى، ولتعذر االحرتاز، 

واستدل هبذا احلديث على عدم جناسة ما ال نفس له سائلة ابملوت، وطريقه أن يقال: لو جنس 
وض والقراد واجلراد لى هذا البقُّ والزنبور والنمل والبعابملوت وهو قول أيب حنيفة، وقاسوا ع



والعقرب واخلنفساء والصراصري واجلعالن ومحار قبان ونبات وردان والنحل والرباغيث والنحل، 
وأما الشافعي فعمدته أ�ا تتنجس ابملوت، واختلف يف روث السمك واجلراد وما ليس له نفس 

 عليه بنفسه، وهو أمر جمزوم به، وإن مل يكن اللفظ داالًّ سائلة، هل هو جنس أم ال؟ ويف احلديث 
يؤخذ » ويف اآلخر دواء«أن األمر ابلغمس إمنا هو ملقابلة الداء ابلدواء، أو على رواية من روى: 

منه أمٌر آخر، وهو أن األمر ابلغمس ما يقتضي نفع الدواء من الداء؛ ألنه لو مل يكن كذلك ملا 
 ملا كان يف األمر به. صح التعليل، ولو مل يذهبه

رد� النظر يف إحلاق غري الذابب به يف حكم الغمس، فذلك يتوقف على أمرين: فائدة: وإذا أ
أحدمها: أن نثبت العلة فيما نريد إحلاقه به، وهذا متعذر ال يرشد الطب إليه، وإمنا يدرك بنور 

 /أ]242النبوة، الثاين: [
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م، ويؤخذ من احلديث إابحة ذلك الداء، وهو أيًضا ال يعل أن يكون غمسه فيه مما يقيد يف
ن يكون الداء ما التداوي؛ ألن الغمس إذهاب ضرر الداء، فكان أصًال يف التداوي، وحيتمل أ

يعرض يف أنفس املرتفهني من التكرب عن أكله، حىت رمبا كان سبًبا لرتك ذلك الطعام وإتالفه، 
ا على التواضع، وهذا جماز، واحلقيقة أنه أمر يتعلق والدواء ما حيصل من قمع النفس ومحله

احد، وليس ابألمراض وبرئها. وقال ابن اجلوزي: تعجب قوم من اجتماع داء ودواء يف شيء و 
ذلك بعجيب؛ فإن النحلة تعسل من أعالها وتلقي السم من أسفلها؛ واحلية القاتل مسها يُدخلون 

وية العني يسحقونه مع اإلمثد؛ ليقوي البصر، و�مرون حلمها يف الرت�ق؛ والذابب يُدخلونه يف أد
 كه.بسرت وجه الذي يعضه الكلب من الذابب، ويقولون: إن وقع بصره عليه تعجل هال 

وقال ابن حبر اجلاحظ: عمر الذابب أربعون يوًما وهو يف النار، وليس تعذيًبا له، وإمنا ليعذب به 
» املنتهى«على املكلوم من وقوعه على كلمه، ويف أهل النار، بوقوعه عليهم، فإنه ال شيء أضر 

ن -ابلضم-أليب املعاين: الُذب  ة، واجلمع القليل: الذابب، ومجع الذُّابب: ِذابن، وال يقال: ِذابَّ
 أِذبة، كُغراب وأغربة وغرابن. قال الشاعر:

 ضرَّابٌة ابملشَفر األذبَّةُ 
عامة تقول: ذابنة للواحد، والُذابن وقال هالل العسكري: الذابب واحد، واجلمع: ذابن، وال

أيب حامت السجستاين: يقول: هذا ذابب للواحد وذابابن يف » كتاب«للجمع، وهو خطأ. ويف 
 /ب]242ة، وال يقال: [التثني
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ال يقال ذابنة، إال أن أاب عبيدة رواه عن األمحر: ذاببة، »: احملكم«ُذابنة وال ِذابنة. ويف 
ُهُم اوالصواب: ذابٌب وه ًئا} [احلج: و واحد، ويف التنزيل: {َوِإْن َيْسُلبـْ ] فسروه 73لذُّاَبُب َشيـْ

أليب حممد عبدهللا بن » اجلامع«ابلواحد، وحكى سيبوْيِه عن العرب: ذب يف مجع ذابب. ويف 
أمحد املالقي النبايت: ذابب الناس يتولد من الزبل، وإن أخذ الذابب الكثري فقطعت رؤوسها، 

ا، فإنه يربئه. وإن سحق الذابب بصفرة ها الشعرية اليت تكون يف األجفان حكًّا شديدً وحيك جبسد
البيض سحًقا �عًما، وضمدت به العني اليت فيها اللحم األمحر من داخل؛ فإنه يسكن من 

ساعته، وإن حك ابلذابب يف موضع داء الثعلب حكًّا شديًدا فإنه برؤه، وإن مسح لسعة الزنبور 
 وجعه. ابلذابب سكن

كيف جيتمع الداء والشفاء يف جناحيه؟ وكيف تعلم قال اخلطايب: قال بعض من ال خالق له:  
ذلك من نفسها حىت تقدم الداء وتؤخر الدواء؟ وما أداها إىل ذلك؟ قال أبو سليمان: وهذا 

سؤال جاهل أو متجاهل؛ وذلك أن عامة احليوان مجع فيها من احلرارة والربودة والرطوبة 
 أتليف هللا جل وعز هلا. انتهى.سة يف أشياء متضادة، إذا تالقت تفاسدت، لوال واليبو 

» أرجوزته«هذا هو املذهب الصحيح الذي عليه بقراط فمن بعده، حىت قال الرئيس أبو علي يف 
 املطولة اليت اختصر منها القانون حمتًجا هلذا وراًدا على من خالفه:

 ها األبدانأما الطبيعتان واألركان يقوم من مزاج
 ى وريحوقول بقراط هبا صحيح ماء و�ر وثر 

 /أ]243دليله يف ذا أبن اجلسما ... إذا ثوى عاد إليه رغما [
 ولو يكون الركن منها واحًدا .... مل تر ابآلالم حيًّا فاسًدا

قال رمحه هللا: ويقال هلذا اجلاهل إن الذي أهلم النحلة وشبهها من الدواب إىل بناء البيوت 
 ب.ار القوت، هو امللهم للذابب ما تراه يف الكتاوادخ

 ]3321حديث أيب هريرة ذكر معناه يف الطهارة. [خ  - 3321
 ]3322]. [خ 3225وحديث أيب طلحة تقدم قريًبا [ح:  - 3322
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بَِقْتِل وذكر البخاري من حديث ابن عمر: (َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َأَمَر  - 3323
 ]3323الِكَالِب). [خ 

: (َمْن َأْمَسَك َكْلًبا نَقص ِمْن َعَمِلِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاٌط ِإالَّ َكْلَب ويف حديث أيب هريرة - 3324



 ]3324َحْرٍث، َأْو َكْلَب َماِشَيٍة). [خ 
ْلًبا َال يـُْغِين ويف حديث السائب بن يزيد عن سفيان بن أيب زهري الشََّنِئي: (َمِن اقْـتَـَىن كَ  - 3325

ْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل ِهللا َعْنُه َزْرًعا َوَال َضْرًعا نـََقَص  ِمن َعَمِلِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاٌط، قال السَّاِئُب: أَْنَت مسَِ
 من اقْـتَـَىن َكْلًبا لَْيسَ «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم؟ قَاَل ِإي َوَربِّ هذه القبلة)، وعند الرتمذي مصحًحا: 

، رواه من حديث أيوب عن �فع عن ابن »ِقريَاطَانِ  بضاٍر وال َكْلِب َماِشَيٍة نـََقَص من أجره ُكلَّ يـَْومٍ 
لوال أن الكالب أمٌة من «عمر وعنده أيًضا مصحًحا من حديث احلسن عن عبد هللا بن ُمغفَّل: 

أن الكلب «ديث: ، قال ويروى يف بعض احل»األمم ألمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود هبيم
كون فيه شيء من البياض، وقد كره بعض أهل العلم ، والبهيم: الذي ال ي»األسود البهيم شيطان

أمر بقتل الكالب، مث قال: ما ابهلم وابل الكالب، «صيد الكلب األسود البهيم، وعند مسلم: 
عليِه وَسلََّم بقتل  أمر� رسول هللا َصلَّى هللاُ «، وعن جابر: »مث رخص يف كلب الصيد وكلب الغنم
/ب] َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 243دية بكلبها فتقتله، مث �ى [الكالب، حىت إن املرأة تقدم من البا

عليكم ابألسود البهيم ذي «، وقال: »عن قتلها، ولوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها
 ]3325[خ ». النقطتني اللتني حباجبه
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لنون عن أيب املكارم بن احلسن بن منصور أخرب� احلافظ زين الدين أبو مام أيب اقرئ على اإل
أخرب� أبو الشيخ حدثنا إبراهيم بكر، أخرب� حممد بن إبراهيم بن علي أخرب� أبو الطاهر الكاتب 

بن إسحاق حدثنا إسحاق بن حممد القروي حدثنا احلكم بن طهري عن علقمة بن مرثد عن 
انطلق فال تدع «دة عن أبيه قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خلالد بن الوليد: سليمان بن بري

إال قتله إال كلًبا لعجوز يف أقصى املدينة يف مكان م يدع كلًبا هبا ابملدينة كلًبا إال قتلته، فانطلق فل
رسها، قال: ارجع فاقتله، وحش، فخربت النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم إمنا تركناه ملوضع العجوز حي

قال: فرجعنا فقتلناه، مث قال: لوال أن الكالب أمة من األمم، ألمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها  
، دخول احلديث الكالب يف هذا املوضع ملا �يت عن ابن عباس »اند هبيم، فإنه شيطكل أسو 

 وغريه أ�م من اجلن، والرتمجة كلها يف ذكر اجلن.
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إال كلب «طيب: حديث ابن عمر هنا روي مطلًقا، ويف رواية عبد هللا بن دينار عنه: القر قال 
املقيد، فإن القصة  ، فيجب على هذا رد مطلق إحدى الروايتني إىل»صيد، وكلب غنم أو ماشية

واحدة، وما كان كذلك وجب ذلك فيه ابإلمجاع، وإىل األخذ هبذا احلديث ذهب مالك وأصحابه 
علماء، فقالوا بقتل الكالب إال ما استثين منها، ومل يرو بقتل ما عدا املستثنني وكثري من ال

ب والعقور واختلفوا أمجع العلماء على قتل الكلب الكلِ منسوًخا، بل حمكًما، وقال أبو زكر�: 
قتلها  /أ] يف قتل ما ال ضرر فيه فقال إمام احلرمني: أمر النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أوًال ب244[

كلها، مث نسخ ذلك، و�ى عن قتلها، إال البهيم، مث استقر الشرع على النهي عن قتل مجيع 
أبو عمر: البهيم شيطان أي  سوى األسود، حلديث ابن مغفل، وقالالكالب اليت ال ضرر فيها 

بعيد عن املنافع، قريب من املضرة، وهذه أمور ال تدرك بنظر، وال يوصل إليها بقياس، وإمنا 
أن الكالب من اجلن، «نتهى إىل ما جاء عنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وقد روي عن ابن عباس: ي

يعين: أعيَنا، ». الشيء فإن هلا أنفًسا غشيتكم عند طعامكم، فألقوا إليها وهي َضَعَفة اجلن، فإذا
ن منهم احلن: حي من اجل»: العني«، قال صاحب »السود منها جن واملبقع منها جن«ويف لفظ: 

ضرب من اجلن. قال ابن األعرايب: هم سفلة  -ابلكسر-احلن: »: الباهر«الكالب البهم، ويف 
 اجلن وضعفاؤهم. وأنشد:
 خمتلف جنواهم حن وجن
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قال ابن عديس: يقال كلب جين، قاله أبو عمر، وروي عن احلسن وإبراهيم أ�ما يكرهان صيد 
: وال حيل الصيد إذا وإليه ذهب أمحد وبعض أصحابنا قالوا الكلب األسود البهيم؛ قال النووي:

قتله، وقال الشافعي ومالك ومجاهري العلماء: حيل صيد األسود كغريه، وليس املراد ابحلديث 
إخراج األسود عن جنس الكالب، وهلذا لو ولغ يف اإل�ء وجب غسله كما يغسل من الكلب 

ى ُهللا عليِه وَسلََّم تل منها شيء إذا مل يضر؛ لنهيه َصلَّ األبيض. قال أبو عمر: الذي خنتاره: أال يق
، »يف كل كبد حرَّى أجر«أن يتخذ بشيء فيه روح غرًضا؛ وحلديث الذي سقى الكلب؛ ولقوله: 

وترك قتلها يف كل األمصار وفيها العلماء، ومن ال يسامح يف شيء من املنكر واملعاصي الظاهرة. 
 /ب]244وما علمت [
، وال رد قاض شهادة متخذها، قال أبو هاء املسلمني جعل اختاذ الكالب جرحةفقيها من فق

زكر�: مذهبنا إنه حيرم اقتناء الكلب لغري حاجة، وجيوز اختاذها للصيد والزرع واملاشية، وهل جيوز 



حلفظ الدور والدروب وحنوها؟ فيه وجهان: أحدمها: ال جيوز لتصريح األحاديث ابلنهي إال ما 
 مًال ابلعلة املفهومة من األحاديث، وهي احلاجة.صحهما: جيوز، قياًسا على املستثىن عاستثىن، وأ
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وهل جيوز اقتناء اجلرو وتربيته للصيد أو للزرع أو للماشية؟ فيه وجهان: أصحهما: جوازه، قال 
مر إىل الذي جاء عن ع أبو عمر: يف األمر بقتل الكالب داللة على أ�ا ال تؤكل، أال ترى

حلمام وقيل الكالب، ويف هذا دليل على اقرتاف حكم ما يؤكل وما ال يؤكل؛ وعثمان يف ذبح ا
ألنه ما جاز ذحبه وأكله مل جيز األمر بقتله، قال: وأما قول من ذهب إىل قتل األسود منها، فإنه 

اً�، من اإلنس واجلن شيطشيطان، فال حجة فيه؛ ألن هللا جل وعز قد مسَّى من غلب عليه الشر 
أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رأى رجًال «قتله، وقد جاء يف احلديث املرفوع:  ومل جيب بذلك

، وليس يف ذلك ما يدل على أنه كان َمسًخا من اجلن، »يتبع محامة، فقال: شيطان يتبع شيطانه
 �ى عن اقتنائها إال، قال ابن العريب: وال أن احلمامة مسخت من اجلن، وال أن ذلك واجب قتله

حلراسة أو كسب، حىت لو كان مع الرجل شاة واحدة، جلاز له اختاذ كلب حيرسها، روى ذلك 
الرتمذي عن عطاء مقطوًعا، وملا ذكر حديث الذي سقى الكلب، قال: هذا حيتمل أن يكون قاله 

 /أ]245فليس [قبل النهي عن قتلها، وحيتمل أن يكون بعد، فإن كان األول: 
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بناسخ له لوجهني: أحدمها: أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ملا أمر بقتل الكالب، مل �مر إال بقتل  
، وكالب البوادي مل يرد فيها قتل وال كالب املدينة، ال بقتل كالب البوادي، وهو الذي نسخ

عليه حر العطش  نسخ، وظاهر احلديث يدل عليه. الثاين: لو وجب قتله لوجب سقيه، وال جيمع
واملوت، كما يفعل ابلكافر والعاصي، فكيف ابلكلب الذي مل يعص، ويف احلديث الصحيح أن 

ال جتمعوا عليهم حرَّ السيف «لعطش، فقال: لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ملا أمر بقتل يهود شكوا االنيب صَ 
ى أن قاتلها مأجور، وال فسقوا، مث قتلوا، قال ابن التني: ويف حديث قتلها داللة عل» والعطش

ان: ، ويف حديث أيب هريرة وسفي»ينقص من أجره قرياطان«قيمة عليه، وإمنا اجلمع بني قوله: 
ملا ذكر القرياط مل ينته الناس، فزاد يف التغليط، أو  ، فيحتمل أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ »قرياط«

و عمر: أو حيمل على اختالف املواضع، أن يكون راجًعا لكثرة األذى من الكلب وفلته، وقال أب
القرياطني يف املدن  فالقرياطان ابملدينة خاصة لز�دة فضلها، والقرياط يف غريها، أو أن يكون



، وهو صحيح؛ ألن »نقص من أجره قرياطان«عض الروا�ت: والقرياط يف البوادي، وجاء يف ب
اختلفوا يف املراد مبا ينقص منه، فقيل:  نقص جاء الزًما ومتعدً�، قال أبو زكر�: قال الرو�ين:

القرياط، فقيل: ينقص مما مضى من عمله، وقيل من مستقبله، قال: واختلفوا يف حمل نقص 
عمل الليل، وقيل: قرياط من عمل الفرض، وقرياط من  ينقص قرياط من عمل النهار، وقرياط من

ا: أن مجيع ما عمله من عمل عمل النفل، قال القرطيب: أقرب ما قيل يف ذلك قوالن: أحدمه
 /ب]245ينقص ملن اختذ ما �ي عنه [

العمل، وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي  من الكالب إبزاء كل يوم ميسكه جزآن من أجر ذلك
 ميسكه فيه.

 اين: أن حيط من عمله عمالن أو من عمل يوم إمساكه عقوبة له على ما اقتحم من النهي.الث
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عند هللا تعاىل لكن جرى العرف يف بالد يعرف فيها القرياط؛ أبنه  ل ملقدار معلوموالِقريَاط: أص
ا، قال أبو زكر� سفيان بن أيب جزء من أربعة وعشرين جزًءا ومل يكن هذا العرف عند العرب غالبً 

يف بعض النسخ املقيدة  -بشني معجمة مفتوحة، مث نون مثلها، ومهزة مكسورة-زهري الشنائي: 
بضم الشني على إرادة -وهو صحيح على إرادة التسهيل، ورواه بعضهم: ُشنوي ابلواو، 
 .-األصل

 ُذرِّيَِّتهِ ابب َخْلِق آَدَم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وَ 
أليب جعفر النحاس، قيل: إنه اسم سر�ين، وقيل: هو أفعل من األدمة، » االشتقاق«يف كتاب 

من أدمي األرض، قاله ابن عباس، وقال قطرب: لو كان من وقيل: أخذ من لفظ األدمي؛ ألنه ُخِلَق 
ا ف مانع، وإمنأدمي األرض لكان على وزن فاعل، وكانت اهلمزة أصلية، ومل يكن مينعه من الصر 

هو على وزن أفعل من األدمة، ولذلك جاء غري جمري، قال أبو جعفر: وهذا القول ليس بشيء؛ 
على وزن أفعل، تدخل اهلمزة الزائدة على اهلمزة  ألنه ال ميتنع أن يكون من األدمي، ويكون

زة أصلية، األصلية، كما تدخل على مهزة األدمة، فإن األدمة مهزة أصلية؛ ولذلك أول األدمي مه
ال ميتنع أن يبىن منه أفعل، فيكون غري جمرى كما يقال: رجل أعني، وعند األنباري: جيوز أن ف

خلطت بينهما، وكان ماء وطيًنا. فخلطا مجيًعا، ويف يكون أفعل من َأَدمُت بني الشيئني إذا 
 /أ]246حممد بن جرير: أوىل األشياء فيه [» تفسري«
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كتب «أن يكون فعًال ماضًيا. وقال النضر بن مشيل: مسي آدم لبياضه، وروينا وعن ابن بري فيما 
خلق من أدمي األرض، أليب منصور اجلواليقي: آدم: اسم عريب؛ لقول ابن عباس: » على املعرب

ولوال ذلك الحتمل أن يكون مثل آزر أعجميًّا، وبكون وزنه أفعل أو فاعل مثل: فاخل. ويكون 
على  -بتفخيم األلف-تناع صرفه للعجمة والتعريف إذا جعل وزنه فاعل، وهو ابلعرباين: آدام ام

إدريس ونوح وسام البن دريد: خلق آدم خمتوً� وكذا نبينا وشيث و » الوشاح«وزن خااتم، يف 
ولوط ويوسف وموسى وسليمان وشعيب وحيىي وهود وصاحل صلى هللا عليهم أمجعني، زاد أبو 

اتريخ «وزكر� وبين أهل الرس صلى هللا عليهما وسلم، ويف »: املنتظم«لكتاب الفرج يف ا
أمر الرب جل وعز برتبة آدم «من حديث أيب روق عن الضحاك، عن ابن عباس: »: الطربي

ى ُهللا عليِه وَسلََّم، فرفعت، فخلق آدم من طني الزب، مث قال للمالئكة الذين كانوا مع َصلَّ 
، ويف »ئكة الذين كانوا يف السموات اسجدوا آلدم، فسجدوا إال إبليسإبليس خاصة دون املال

بعث رب العزة جل وعز إبليس فأخذ من أدمي األرض من عذهبا «حديث سعيد بن جبري عنه: 
ق منه آدم، ومن مث مسي آدم؛ ألنه خلق من أدمي األرض، ومن مث قال إبليس: وملحها فخل

ينة أ� جئُت هبا، رواه عن ابن محيد، حدثنا يعقوب أي: هِذه الط» أأسجد ملن خلقت طيًنا؟!
فقال له هللا: أمل تعوذين منك »: الديباج«القمي عن جعفر بن أيب املغرية عنه، زاد اخلُّتلي يف 

قال النيب » اتريخ ابن عساكر«وروينا يف ». لى. قال: ألخلقن خلًقا يسوؤك منهااألرض؟ قال: ب
، وعن كعب: ليس »ل اجلنة ليس هلم كىن إال آدم، فإنه يكىن أاب حممدأه«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 /ب]246أحد يف اجلنة له حلية إال هو، وقيل: موسى. ذكره الطربي، وقيل: هارون [
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أسباط، عن السدي، عن أيب مالك، وعن أيب صاحل، عن ابن عباس. وعن مرة  حديثومن 
ليأتيه بطني  اهلمداين، عن ابن مسعود. وعن أ�س من الصحابة قالوا: أرسل هللا جل وعز جربيل؛

منها فعاذت ابهلل أن ينقصها، فرجع. وكذا قالت مليكال بعده، فأرسل ملك املوت، فلما عاذت 
ابهلل أن أرجع ومل أنفذ أمره. فأخذ من وجه األرض وخلط ومل �خذ من مكان قال: وأ� أعوذ 

، دمي األرض، ومن حديث عوف األعرايبواحد، ويف حديث حبَّة [عن] علي: خلق آدم من أ
إن هللا «بسند صحيح عن قسامة بن زهري، عن أيب موسى قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

، وعن سلمان بسند »ى ُهللا عليِه وَسلََّم من قبضة قبضها من مجيع األرضجل وعز خلق آدم َصلَّ 
آدم مث وضعه ينظر ه بيده، وعن ابن إسحاق: خلق هللا جيد: مخر هللا طينة آدم أربعني يوًما مث مجع

 إليه أربعني عاًما قبل أن ينفخ فيه الروح.



 أن كان ذلك حاداًث أو شيًئا منه قال ابن فورك: كان خلقه على الصورة اليت كان عليها من غري
ض ما كان عن توليد عنصر أو أتثري طبع أو فلك أو ليل أو �ار إبطاًال لقول الطبائعيني: إن بع

ه مل خيلقه هللا، وإمنا كان ذلك من فعل الطبع أو أتثري الفلك، فنبه عليه آدم من صورته وهيئت
آدم على صورته على ما كان فيه مل يشاركه يف خلقه  إن هللا خلق«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بقوله: 

 الفلك وتغيريه، وخص ، واستفد� بذلك بطالن قول من قال بتوليد الطبع وإجيابه، وأتثري»أحد
بينها على أن من شاركه من املخلوقات يف معناه، هذه طريقة للعرب يف التفهيم، آدم ابلذكر 

، فإذا علم ذلك يف آدم، علم أن سائر التصويرات بذكر أعلى ما يف الباب للداللة على األدىن
 /أ]247[ من أوالده وغريهم حكمهم ذلك، وعند ابن منده من حديث جويرب عن الضحاك،
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عن ابن عباس رضي هللا عنهما: إن هللا خلق آدم من طني بيده، وخلق الطني من الزبدة، والزبدة 
، والنور من احلر، واحلر من لظلمة، والظلمة من النورمن املوج، واملوج من البحر، والبحر من ا

 اآلية، واآلية من املصورة، واملصورة من الياقوتة، والياقوتة من الكن، والكن من ال شيء.
ومن حديث أيب صاحل، عن ابن عباس ومرة، عن عبد هللا: خلق هللا آدم بيده؛ لكي ال يتكرب 

املالئكة ففزعوا منه، وكان ار يوم اجلمعة، فمرت به إبليس عنه، فجعله بشًرا أربعني سنة من مقد
أشدهم منه فزًعا إبليس، ويقول: ألمٍر ما خلقت، لئن سلطت عليه ألهلكنه. قال ابن منده: 
وروي عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حنوه، ويف لفظ عن ابن عباس: أربعني سنة طيًنا، وأربعني 

ين سنة، وقال ابن مسعود: بعد مائة ومت خلقه بعد مائة وعشر  صلصاًال، وأربعني من محأ مسنون،
وستني سنة. وعن ابن عباس: مكث أربعني ليلة جسًدا ُملًقى، وعن ابن سالم: خلق آدم يف آخر 

 ساعة من يوم اجلمعة على عجل.
َها َحاِفٌظ} [الطارق:  هَ 4قال البخاري: (قَاَل ابُن َعبَّاٍس {َلمَّا َعَليـْ  ا َحاِفٌظ)] ِإالَّ َعَليـْ

رواه حممد بن جرير عن حممد بن سعد، حدثين أيب حدثين عمي حدثين أيب عن أبيه هذا التعليق 
َها َحاِفٌظ} [الطارق:  ]، قال: كل نفس 4عن ابن عباس: قوله جل وعز: {ِإْن ُكلُّ نـَْفٍس َلمَّا َعَليـْ
دم قُبضت إىل ربك ملا عليها حافظ: حفظٌة حيفظون عملك ورزقك وأجلك إذا توفيته � ابن آ

، ويف جلَّ و  ابن عباس مجع ابن أيب ز�د ملا عليها حافظ يداه ورجاله وملكاه اللذان » تفسري«عزَّ
حيفظان عليه عمله، قال أبو جعفر: اختلفت القراء يف قراءة ذلك، فقرأه أبو جعفر ومحزة: {ملَّا} 

وكذا كل شيء ابلقرآن  وذكر احلسن أنه قرأه كذلك، يقول: إال عليها حافظ، -ابلتشديد-
 /ب]247لتثقيل، وقرأه أبو عمرو و�فع ابلتخفيف، مبعىن: إن كل [اب
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نفس لعليها حافظ، وعلى أن الالم جواب (إْن) و (َما) اليت بعدها صلة، وإن كان كذلك مل يكن 
وف من  هو الكالم املعر مشدًدا، والقراءة اليت من اختار غريها يف ذلك ابلتخفيف؛ ألن ذلك 

ب، وقد أنكر التشديد مجاعة أهل املعرفة بكالم العرب أن يكون معروفًا من كالم كالم العر 
العرب، غري أن الفراء كان يقول ال يعرف جهة التثقيل يف ذلك، قال: ونرى أ�ا لغة يف هذيل، 

حافظ،  ل نفس إال عليهاجيعلون (إال) مع (إن) املخففة (ملا)، وال جياوزون ذلك كأنه قال: ما ك
صحيًحا ما ذكر الفراء من أ�ا لغة هذيل، فالقراءة هبا جائزة صحيحة، وإن كان فإن كان 

االختيار أيًضا إذا صح ذلك عند� ابلقراءة األخرى وهي التخفيف؛ ألن ذلك هو املعروف من 
حيىي بن أليب زكر� » يناملعا«كالم العرب، وال ينبغي أن نرتك األعرف إىل األنكر، وروينا يف كتاب 

أن الشجرة اليت »: تفسريه«أه العوام {ملَّا} ابلتشديد، وخففها بعضهم، وذكر املاوردي يف ز�د قر 
ُ�ي عنها آدم هي الرب، وقيل السن، وقيل الكافور، وقيل الكرم، وقيل العلم: وهو علم كل 

 منها املالئكة. شيء، وقيل: علم ما ال يُعلم، وقيل: شجرة اخللد اليت كانت أتكل
ْحِليِل).8وقَاَل ُجمَاِهٌد {ِإنَُّه َعَلى رَْجِعِه َلَقاِدٌر} [الطارق: قال البخاري: (  ] النُّْطَفُة ِيف اْإلِ

هذا التعليق رواه أبو جعفر من طرق منها: عن نصر الوشاء، حدثنا أبو قطن عمرو بن اهليثم عن 
رد املاء يف يث عنه على أن ين جماهد، ولفظ لورقا عن ابن أيب جنيح عن عبد هللا بن أيب بكر ع

إن شئت رددته «اإلحليل، وعن الضحاك: أي إن شئت رددته كما خلقته من ماء، ويف رواية: 
، وقال ابن زيد: يعين أنه على حبس ذلك املاء »من الكرب إىل الشباب، ومن الصيب إىل النطفة

فر: وأوىل دته، قال أبو جعر على بعثه وإعالقادر، وعن قتادة معناه: أن هللا تبارك وتعاىل لقاد
 /أ]248] ابلصواب قول من قال: معناه أن هللا تعاىل على رد [6األحوال [
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عبد عن » تفسري«اإلنسان املخلوق من ماء دافق من بعد مماته حيًّا كهيئته قبل مماته لقادر، ويف 
 علي قال: أن يرده نطفة يف صلب أبيه.

] فـَُهَو قـَْولُُه: {رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا} 37َيِة {فـَتَـَلقَّى آَدُم} [البقرة: ْلَعالِ بُو اقال البخاري: (َوقَاَل أَ 
 ])23[األعراف: 

َرَة َرِضيَ  - 3326  (َحدََّثِين َعْبُد ِهللا ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َمهَّاٍم َعْن َأِيب ُهَريـْ
نَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: َخَلَق ُهللا آَدَم، ُطولُُه ِستُّوَن ِذرَاًعا، مثَُّ قَاَل: اْذَهْب ِن الْنُه عَ ُهللا عَ 



 َالمُ : السَّ َفَسلِّْم َعَلى ُأولَِئَك ِمَن اْلَمَالِئَكِة، فَاْسَتِمْع َما ُحيَيُّوَنَك، فهي حتَِيـَُّتَك َوحتَِيَُّة ُذرِّيَِّتَك، فـََقالَ 
ورَِة ُكْم، فـََقاُلوا: السََّالُم َعَلْيَك َوَرْمحَُة ِهللا، فـََزاُدوُه: َوَرْمحَُة ِهللا، َفُكلُّ َمْن َيْدُخُل اْجلَنََّة َعَلى صُ َعَليْ 

ُقُص إَىل اْآلَن). [خ   ]3326آَدَم، فـََلْم يـََزِل اْخلَْلُق يـَنـْ
 جل وعز يعيد أهل اجلنة إىل إن هللارطيب: وقد أسلفنا قدر الذراع يف ابب صفة اجلنة، وذكر الق

خلقة أصلهم الذي هو آدم، وعلى صفته وطوله الذي خلقه هللا عليه يف اجلنة، وكان طوله فيها 
ستني ذراًعا يف االرتفاع من ذراع نفسه، قال: وحيتمل أن يكون هذا الذراع مقدرًا أبذرعتنا 

صورته اليت كان عليها يف األرض،  ته علىول نشأاملتعارفة عند�، وقال أبو زكر�: ُخلق آدم يف أ
وتويف عنها وهي ستون ذراًعا، ومل ينتقل أطوارًا كذريته، كانت صورته يف اجلنة هي صورته يف 

األرض مل تتغري، وكأ�ما تبعا ابن فورك يف هذا، لكنه قال كالًما جيًدا خريًا مما قااله وهو: صورة 
إبطاًال لقول من زعم أ�ا كانت على هيئة أخرى كما يف لصورة كهذه اآدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  

 /ب]248بعض الروا�ت من ذكر طوله، وذلك مما ال يوثق به؛ إذ ليس [
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يف ذلك خرب صحيح، وإمنا املعوَّل يف مثله على كعب، أو وهب من حديث التورية وال يعتد 
هى كالمه. وفيه خالف هِذه اخللقة، انتبشيء من ذلك، ومل يثبت من جهة أخرى أنه كان على 

نظر من حيث أن الطربي روى من حديث سوار، حدثنا خنت عطاء عن عطاء بن أيب رابح، قال: 
ملا أهبط هللا آدم من اجلنة، كان رجاله يف األرض، ورأسه يف السماء، يسمع كالم أهل السماء 

هللا إىل ذلك يف دعائها، فخفضه ودعاءهم، �نس إليهم، فهابته املالئكة حىت شكت إىل هللا 
األرض، وكذا قاله قتادة وأبو صاحل عن ابن عباس وأبو حيىي القتات عن جماهد عن ابن عباس، 

 فهذه اآلاثر ليس فيها عن كعب ووهب شيء وهللا أعلم.
أتليف ابن أيب شيبة: حدثنا القاسم بن خليفة، حدثنا عمرو بن » العرش«وقوله: ويف كتاب 

 ن ابن عباس به.طلحة بن عمر احلضرمي عحممد، حدثنا 
(اْذَهْب َفَسلِّْم َعَلى ُأولَِئَك): فيه داللة على أتكيد السالم، وأنه مما شرع، مث مل ينسخ، وجعل 
سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إفشاءه سبًبا للمحبة الدينية ودخول اجلنة العلية، وهذا 

 ه القرطيب.د القولني للعلماء ذكر يشهد ملن قال بوجوبه، وهو أح
وفيه: أن الوارد على جلوس يسلم عليهم، واألفضل أن يقول: السالم ابأللف والالم، قال أبو 
زكر�: فلو قال: سالم عليكم كفاه، ورد السالم يستحب أن يكون بز�دة على االبتداء، وأنه 

له ز�دة يف عليكم السالم، وسيأيت جيوز يف الرد أن تقول: السالم عليكم، وال يشرتط أن يقول: و 



 ].6227االستئذان [ح: 
 ]3328]. [خ 130حديث أم سليم تقدم يف الطهارة [ح:  - 3328
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وقول ابن سالم: (ِإّينِ َسائُِلَك َعْن َثَالٍث َال يـَْعَلُمُهنَّ ِإالَّ َنِيبٌّ؛ َما َأوَُّل َأْشَراِط السَّاَعِة؟  - 3329
لََّم: َ�ٌر َحتُْشُر النَّاَس ِمَن اْلَمْشِرِق ِإَىل اْلَمْغِرِب، قال: َوَما َأوَُّل َطَعاٍم �َُْكُلُه عليِه وسَ  فقال َصلَّى هللاُ 

/أ] َأيِّ َشْيٍء يـَْنزُِع اْلَوَلُد ِإَىل أَبِيِه َوِمْن َأيِّ 249، قال: َوِمْن [»َأْهُل اْجلَنَِّة؟ فقال: ِزَ�َدُة َكِبِد ُحوتٍ 
ِإَذا َغِشَي الَّرُجُل اْلَمْرَأَة َفَسبَـَقَها َماُؤُه َكاَن الشََّبُه َلُه، َوِإَذا َسبَـَقت  «َأْخَواِلِه، فقال: زُِع ِإَىل َشْيٍء يـَنْ 

 ]3329احلديث. [خ » َكاَن الشََّبُه َهلَا، فَقاَل: َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل ِهللا ... 
، وعند البيهقي يف »وُّ اْليَـُهوِد ِمَن اْلَمَالِئَكةِ : َذاَك َعدُ أخربين ِجْربِيُل آنًِفا قَاَل عبدهللا«ويف لفظ: 

ملا قالت «، بدل: (َأْشَراِط السَّاَعِة؟) وفيه: »سأله عن السواد الذي يف القمر»: «الدالئل«
 ».اليهود ما قالوا يف ابن سالم قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: أجز� الشهادة األوىل، وأما هِذه فال

ودً� قال: � رسول هللا أين الناس يوم تبدل األرض غري األرض والسموات؟ مسلم أن يه وعند
يف الظلمة دون اجلسر، قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء «فقال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

املهاجرين، قال اليهودي: فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة؟ قال: ز�دة كبد نون، قال: فما 
ثره؟ قال: ينحر هلم ثور اجلنة الذي كان �كل من أطرافها، قال: فما شراهبم عليه؟ داؤهم على أغ

سألين هذا «فذكر احلديث. وفيه: » قال: من عني منها تسمى سلسبيًال، وسأله عن الولد ... 
عن وعند البيهقي من حديث أيب ظبيان ». عن الذي سألين، وما أعلم منه شيًئا حىت أاتين هللا به

أما نطفة الرجل فبيضاء غليظة، منها العظام والعصب، وأما نطفة املرأة، «ن الصحابة: أصحابه م
 ».فحمراء رقيقة، منها اللحم والدم، فقال: أشهد أنك رسول هللا
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زَ «وعند البخاري َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ مسنًدا:  ًة َواِحَدًة فَيَكَفُؤَها َتُكوُن اْألَْرُض يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُخبـْ
َزَتُه ِيف السََّفِر نـُُزًال ِألَْهِل اْجلَنَِّة، وإدامهم ابالٌم ونون، قالوا: ما اْجلَبَّاُر بَِيِدِه َكمَ  ا َيْكَفأُ َأَحدُُكْم ُخبـْ

]، وعن أيب هريرة 6520[ح: » هذا؟ قال: ثور وحوت �كل من ز�دة كبده سبعون ألًفا
َناِن َعَلى بَِعٍري، َوَحيُْشُر بَِقيـَّتَـُهم النَّاُر نَّاُس َعَلى َثَالِث َطَراِئَق رَاِغِبَني ورَاِهِبنيَ ُحيَْشُر ال«مرفوًعا:   َواثـْ

تَِبيُت َمَعُهْم َحْيُث اَبُتوا وَتِقيُل َمَعُهْم َحْيُث قَاُلوا، َوُتْصِبُح َمَعُهْم َحْيُث َأْصَبُحوا، َومتُِْسي َمَعُهْم 



 ».َحْيُث َأْمَسْوا
 /ب]249ن [وملا ذكر عياض قول قتادة: احلشر الثاين: �ر حتشرهم م

املشرق إىل املغرب، تبيت معهم حيث ابتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وأتكل من ختلف منهم، 
وآخر «قال: هذا يف الدنيا قبل قيام الساعة، وهو آخر أشراطها، كما ورد عند مسلم، وفيه: 

ث ، ويف حدي»تطرد الناس إىل حمشرهم«، ويف رواية: »الناسذلك �ر خترج من قعر عدن، ترحل 
تقيل «، ويدل على أ�ا قبل القيامة قوله: »ال تقوم الساعة حىت خترج �ٌر أبرض احلجاز«آخر: 

 ».فإذا مسعتم هبا فاخرجوا إىل الشام«، ويف لفظ: »معهم حيث قالوا
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، قال: هذا يف اآلخرة، »الناس على ثالث طرائقحيشر «حديث: » املنهاج«وملا ذكر احلَِليمي يف 
على النجائب، واملخلصون: على الثالث طرائق إشارة إىل األبرار واملخلصني والكفار، فاألبرار: و 

، قال: ويف حديث »األبعرة، والكفار: يبعث هللا جل وعز إليهم مالئكة يقيض هلم �رًا تسوقهم
ثة أصناف: صنف مشاة، وصنف ركبان، وصنف على حتشر الناس ثال«أيب هريرة عند الرتمذي: 

قيل: � رسول «يل: ، وعند الغزا»أما أ�م يتقون بوجوههم كل حدب وشوك«، وفيه: »وجوههم
، وعند »هللا كيف حيشر الناس؟ قال: اثنان على بعري، ومخسة على بعري، وعشرة على بعري

مني كاسني، وفوج يسحبهم املالئكة حيشرون ثالثة أفواج: فوج راكبني طاع«النسائي عن أيب ذر: 
اس: ، وعند ابن اجلوزي من حديث الضحاك عن ابن عب»على وجوههم، وفوج ميشون ويسعون

إذا اجتمع أهل اجلنة حتت شجرة طوىب، أرسل هللا جل وعز إليهم احلوت الذي قرار األرض «
 عليه، والثور الذي حتت األرضني، فينطح الثور احلوت بقرنيه فيزكيه ألهل

يقول هللا جل وعز «، وقال كعب: »اجلنة، فيأكلونه فيجدون فيه ريح كل طيب، وطعم كل مثرة
احلديَث، قال: فكأ�م أعلموا أن » جزورًا، وإين أجَزرُُكم اليوَم ...  ألهل اجلنة إن لكل ضيف

ا الدنيا ذهبت وذهب ما كان حيملها فال رجوع إليها، وهذه الدار هي دار اإلقامة، وسيأيت هلذ
 تتمة يف كتاب الرقاق.

ثـََنا ِبْشُر ْبُن ُحمَمٍَّد، َأْخبَـَرَ� َعْبُد ِهللا، َأْخبَـَرَ� مَ  – 3330 َرَة، َعِن (َحدَّ ْعَمٌر َعْن َمهَّاٍم، َعْن َأِيب ُهَريـْ
للَّْحُم، َوَلْوالَ َحوَّاُء َملْ َختُنَّ أُنـَْثى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، َحنَْوُه، يـَْعِين: َلْوَال بـَُنو ِإْسَرائِيَل َملْ َخيَْنِز ا

 ]3330َزْوَجَها). [خ 
 املاضي، وقد تكسر. انتهى كالمه، وفيه نظر؛ ملا ذكره ابن قال القرطيب: (َخَنز) بفتح النون يف

 سيده: َخِنَز اللحم والتمر واجلوز ُخُنوزًا فهو َخِنز وَخَنز َفَسَد، الفتح عن يعقوب.
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قرطيب: كان املن والسلوى يسقط على بين إسرائيل من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، ال قال
سبت، فإن قعدوا به إىل فيؤخذ منه بقدر ما يغين ذلك اليوم إال يوم اجلمعة فإ�م �خذون له ولل

 أكثر من ذلك فسد ما ادخروا، فكان ادخارهم فساًدا لألطعمة عليهم وعلى غريهم. انتهى.
عن وهب بن منبه: وجدت يف بعض الكتب عن هللا » احللية«ذا ما رويناه يف كتاب خيدش يف ه

تبت الفساد على َبَسه أهُله يف بيوهتم، ولوال أين كجل وعز: لوال أين كتب الننت على امليت حل
 الطعام خلَزنَته األغنياء عن الفقراء.

، وقيل: أل�ا ُخلقت من ضلع  قال ابن عباس: ُمسيت بذلك؛ أل�ا أمُّ كل -ابملد-و (َحوَّاء)  حيٍّ
 اجلنة. آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم القصرى األيسر، وهو حي قبل دخوله اجلنة، وقيل: يف

كخروج النخلة من النواة، قال: وحيتمل أن يكون قصد هبذا املثل، ومعىن (ُخلَقت) أي: ُأخرجت  
 ستقيم لك على طريقٍة،لن ت«أي: فهي كالضلع، يوضحه قوله يف حديث أيب هريرة: 

 ».فإن استمتعَت هبا استمتعَت وهبا َعَوج، فإن ذهبَت تُقيُمها كسرهَتا وكسُرها طالُقها
كسر يف املعاين، وقال ثعلب: هو عند العرب بكسر ج ابلفتح يف األجسام احملسوسة، وابلوالَعوَ 

يف األرض َعوج، ويف الدين العني يف كل ما ال ُحياط به، وبفتح العني يف كل ما يُتحصَّل، فيقال: 
ن ِعوج؛ أل�ما ُحياط هبما ويُبلغ   َعوج؛ ألن هؤالء يتسعان وال يُدركان، ويف العصا ِعوج، ويف السِّ

 ُكنههما.
َتوُصوا ابلنَِّساء) قال أبو الفرج: حيتمل وجهني، أحدمها: أن يكون معناه: وقوله: (اس - 3331

]، 186ل جل وعز: {فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل} [البقرة: أوصوا هبن، وقد جاء استفعل مبعىن افعل، قا
 عر:]، قال الشا26وقال: {َوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن آَمُنوا} [الشورى: 

 ]3331فلم يستجبه عند ذاك جميُب [خ 
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قال: والثاين: أن يكون استفعل على أصله وهو طلب الفعل، فيكون معناه: اطلبوا الوصية من 
ية، وإمنا َخص النساء ؛ ألن عائد املريض يستحب له أن حيثَّ املريض على الوصاملريض ابلنساء

ابلذكر لضعفهن واحتياجهن إىل من يقوم أبمرهن. قال القرطيب: يعين اقبلوا وصييت فيهن واعملوا 
 هبا، واصربوا عليهن وارفقوا هبن وأحسنوا إليهن.



 ]3332]. [خ 3208حديث عبد هللا تقدم يف ابب ذكر املالئكة [ح:  - 3332
 ]3333]. [خ 318: وحديث أنس تقدم يف الطهارة [ح - 3333
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ثـََنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغَياٍث، َحدَّثَنا اَألْعَمُش، َحدََّثِين َعْبُد ِهللا ْبُن ُمرََّة َعْن  - 3335 (َحدَّ
ا ِإالَّ َكاَن َعَلى ابِن آَدَم َم: َال تـُْقَتُل نـَْفٌس ظُْلمً اَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ َمْسُروٍق، َعِن ابِن َمسُعوٍد، قَ 

 -بكسر الكاف-] (الِكفل) 3335اَألوَِّل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها، ِألَنَُّه َأوَُّل َمْن َسنَّ الَقْتَل) [خ 
له: (أوُل َمن َسنَّ الَقْتل) النصيب واجلُزء، وعن اخلليل: الكفل من األجر واإلمث هو الضعف. وقو 

َمن َسنَّ يف اإلسالم ُسنة حسنة كان له أجرها وأجر «يح: اٍر يف اخلري والشر كما يف الصحج
من عمل هبا إىل يوم القيامة، ومن َسن يف اإلسالم ُسنًّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من  212

ن لفاعل األول من تلك املعصية؛ ألوهذا وهللا أعلم ما مل يتب ذلك ا» عمل هبا إىل يوم القيامة
ه. وابن آدم املذكور هنا هو قابيل؛ إذ قتل أخاه هابيل ملا تنازعا التائب من الذنب كمن ال ذنب ل

يف تزويج إقليميا، وقصتهما مشهورة. انتهى. قال الطربي: وأهل العلم خيتلفون يف اسم القاتل، 
ابيل. ايُن بن آدم، وبعضهم يقول: هو قفبعضهم يقول: هو قني بن آدم، وبعضهم يقول: هو قَ 

له هابيَل، فقال عبد هللا بن عمرو: إن هللا جل وعز أمر ابين آدم أن واختلفوا أيًضا يف سبب قت
يقراب قرابً�، وأن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه، وصاحب احلرث قرَّب شرَّ حرثه، فتقبل هللا 

كان   مل يكن مسكني يتصدق عليه، وإمناقرابن األول. وقال ابن عباس: كان من شأ�ما أنه 
ا ابنا آدم قاعدان إذ قاال: لو قربنا قرابً�، فقرَّاب، فُتقبل من أحدمها. القرابن يقربه الرجل، فبين

وقال احلسن: مل يكن الرجالن اللذان قال هللا جل وعز فيهما: {َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـَْينْ آَدَم} 
إسرائيل،  صلبه، وإمنا كان القرابن يف بينإسرائيل، ومل يكو� ابين آدم ل ] كا� من بين27[املائدة: 

 وكان آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أول من مات.
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قال أبو جعفر: وذُكر أن يف التوراة أن هابيل قُتل وله عشرون سنة، وأن أخاه الذي قتله كان ابن 
آدم َق: أكان ألت الصادس«قال معاوية بن عمار: » تفسري الثعليب«مخس وعشرين سنة. ويف 

يزّوِج ابنَته من ابنه؟ فقال: معاذ هللا! وإمنا هو ملا أهبط إىل األرض ولدت حواء بنًتا فسمتها 
عناقًا، وهي أول َمن بغى على وجه األرض، فسلط هللا عليها َمن قبلها فولدت له على إثرها 



نه، فعتب قابيل زوِّجها م إليه قابيل، فلما أدرك أظهر هللا له جنية يقال هلا: مجانة، وأوحى هللا
على أبيه وقال: أ� أسنُّ منه وكنت أحقَّ هبا، فقال: � بين إن هللا أوحى إيلَّ بذلك، فقّراب قرابً� 

احلديَث. قال ابن عباس: فقتله عند نود. وقال غريه: عند عقبة حرا. وقيل: عند املسجد ... » 
عليِه وَسلََّم قال شعًرا فقد كذب  لَّى هللاُ إن آدم صَ األعظم ابلبصرة. وقال ابن عباس: من قال: 

على هللا وعلى رسوله، إن األنبياء كلهم يف النهي عن الشعر سواء نبيُّنا فَمن قبله صلى هللا عليهم 
أمجعني. وقال السَُّهيلي: تفسري هابيل هبة هللا، فلما قتل وولد شيث مسَّاه بذلك، ومعناه: عطية 

الذي على السنني: ذكر بعض املؤرخني أن املقتول » واصلريخ ابن ات«ة. ويف هللا بدًال من اهلب
 قابيل بن آدم، واشتق امسه من قبول قرابنه. (اَبٌب: اَألْرَواُح ُجُنوٌد ُجمَنََّدٌة)

)1/159( 

 

ْعُت النَّ  – 3336 ِيبَّ َصلَّى ُهللا (قَاَل اللَّْيُث، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: مسَِ
َها اْختَـَلفَ  عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: َها ائْـتَـَلَف، َوَما تـََناَكَر ِمنـْ قَاَل » اَألْرَواُح ُجُنوٌد ُجمَنََّدٌة َفَما تـََعاَرَف ِمنـْ

 بن ] قال اإلمساعيلي: أخربين عبد هللا3336َحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َحدََّثِين َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد هِبََذا). [خ 
اري، قال: حدثنا عبد هللا بن صاحل، حدثنا الليث صاحل، حدثنا حممد بن إمساعيل وليس ابلبخ

عن حيىي بن سعيد به. وأما حديث حيىي بن أيوب فإن أاب يعلى حدثنا إمالًء من أصله العتيق، 
ىي بن حدثنا حيىي بن معني، حدثنا سعيد بن احلكم بن أيب مرمي، حدثنا حيىي بن أيوب، حدثين حي

احة ونزلت على امرأة مثلها، فبلغ ذلك عائشة فقالت: سعيد عن عمرة قالت: كان مبكة امرأة مزَّ 
اعتالل «احلديث، ويف » األرواح جنود جمنَّدة«صدق ِحيب، مسعته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقول: 

ة مثلها مزاحة، أن املزاحة كانت مبكة، وأ�ا ملا قدمت من املدينة نزلت على امرأ»: القلوب
» سبحان هللا! األرواح جنود جمندة ... «ُهللا عليِه وَسلََّم فقال: فذكرت ذلك عائشة للنيب َصلَّى 

احلديث. قال اإلمساعيلي: أبو صاحل ليس من شرط الكتاب، وحيىي بن أيوب املصري أيًضا هو 
هبذا احلديث ومها راو�ه عنده ممن ال خيرجه يف هذا الكتاب يف الرواية إال استشهاًدا، مث جاء 

قوى منه إذ لو ذكرمها، وبنحوه ذكره أبو نعيم مث قال: كلتا الروايتني ذكرمها مرسًال بال خرب صار أ
 مرسًال بال رواية، وأراه كان عنده عن أيب صاحل عن الليث، فكف عن ذكره.
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ا، وقال ابن منده يف  من حديث سهيل عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعً » صحيحه«ورواه مسلم يف 
روة عن عائشة اللََّهيب، عن الزهري عن ع رواه إسحاق الفروي عن علي»: األرواح«كتاب 

بز�دات، ورواه أبو هالل املصري عن الزهري عن عروة، ورواه أيًضا من حديث كثري بن هشام 
منهم املعاىف  عن جعفر بن بـُْرقان عن يزيد بن األصم عن أيب هريرة، قال: رواه مجاعة عن جعفر

وعمر بن أيوب، ومن حديث احلكم بن أابن عن عكرمة عن ابن عباس، ومن حديث عبد 
ألعلى بن أيب املَُساِور عن عكرمة عن احلارث بن عمرية عن سلمان، ومن حديث حممد بن أيب ا

املهاجر عن عون بن عبد هللا بن عتبة عن ابن مسعود، ومن حديث أيب هاشم الزماين عن زاذان 
ابن عمر، ومن حديث عبد الرمحن بن مغراء عن أزهر بن عبد هللا األزدي، عن ابن عجالن  عن

عن أبيه، عن علي بن أيب طالب، ومن حديث درّاج عن عيسى بن مالك عن ابن  عن سامل
عمرو. قال اخلطايب: هذا أتول على وجهني، أحدمها: أن يكون إشارة إىل معىن التشاكل يف اخلري 

ح أو الفساد، فإن كلَّ أحد حينُّ إىل شكله. انتهى، قد أسلفنا هذا بيًِّنا يف أو الشر والصال
اجة إىل التخرُّص، قال: والوجه اآلخر: أنه إخبار عن رد اخللق يف حال العبد احلديث، فال ح

أن هللا جل وعز خلق األرواح قبل األجسام، فكانت تلتقي فتشامُّ  «على ما روي يف األخبار: 
يل، فلما التبست ابألجسام تعارََفت ابلذكر األول، فصار كلٌّ منهما إمنا يعرف كما تشامُّ اخل
وقال بعضهم: (ُجنوٌد َجمنََّدة) أي: أجناس جمنَّسة، ».سبق له من العهد القدمي وينكر على ما

وقيل: مجوع جممَّعة، وهذا التعارف ألمر جعله هللا جل وعز فيها وجبلها عليه، وأشبه ما فيه أن 
تعارفها موافقة صفاهتا اليت خلقت عليها وتشاهبها يف شيمها اليت خلقت هبا، وقيل: أل�ا يكون 
جمتمعة مث فرقت يف أجسادها، قال ابن اجلوزي: فمن وافق قسيمه أَِلفه، ومن ابعده �فره  خلقت

 وخالفه، ويف هذا دليل على أن األرواح ليست أبعراض؛ فإ�ا كانت موجودة قبل األجسام.
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قال القرطيب: يستفاد من هذا احلديث أن ».أن أرواح الشهداء يف حواصل طري ُخْضر«يؤيده 
لك النفرة فإنه اإلنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صالح يفتش عن املوجب لت

ينكشف له، فيتعني عليه أن يسعى يف إزالة ذلك حىت يتخلص من ذلك الوصف املذموم، 
ما إذا وجد من نفسه ميًال ملن فيه شر وشبهه. وشاع يف كالم الناس قوهلم: وكذلك القول في

 لف شكله. وملا نزل علي بن أيب طالب الكوفة قال: �املناسبة تؤلف بني األشخاص، والشكل �
أهل الكوفة، قد علمنا َخريِّكم من شريركم، فقالوا: مب ذلك؟ قال: كان معنا �س من األخيار 

علمنا أ�م من األخيار، وكان معنا �س من األشرار فنزلوا عند �س فعلمنا أ�م فنزلوا عند �س ف



قرين هللا عنه. عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه ... فكل من األشرار. وكان كما قال رضي 
: {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قـَْوِمِه} [هود:  ] ذكر أبو الفرج 25ابملقارن مقتديَباُب قـَْوِل ِهللا َجلَّ َوَعزَّ

َم قال: أنه ورد يف بعض األحاديث، أن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ » اترخيه«األموي يف 
َم يشكر، ولكثرة بكائه أوحى هللا جل وعز إليه: كم تنوح؟ كان اسم نوح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ «

كان عبد الغفار، وُمسي نوًحا لكثرة نوحه. ويف ، وزعم أبو القاسم السَُّهيلي: أن امسه  »فُسمي نوًحا
ما وسلم ألف سنة. وعن عن ابن عباس: كان بني نوح وإدريس صلى هللا عليه» اتريخ الطربي«

هللا عليهما وسلم مثاين مئة سنة. قال الثعليب: أرسله هللا جل  احلكم: كان بني نوح وآدم صلى
سون سنة، وملا ُأمر ابختاذ السفينة قيل له: وعز إىل ولد قابيل وَمن معهم من ولد شيث وله مخ

ينة مثانني ذراًعا، وعرضها اغرس الساج فغرسه حىت أتى عليه أربعون سنة، فلما أدرَك صنع السف
 السماء ثالثون، والذراع إىل املنكب. وعن ابن عامر: طوهلا ستمئة ذراع مخسني ذراًعا، ومسكها يف

 ون ذراًعا، ومسكها ثالثة وثالثني ذراًعا.وستون ذراًعا، وعرضها ثالث مائة وثالث
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وعن وهب: كان جنارًا إىل األدمة ما هو رقيق الوجه، يف رأسه طول، عظيم العينني، غليظ 
سنة ست مئة  الفصوص، دقيق الساقني، طويل اللحية عريضها. وأرسل الطوفان على قومه يف

أمساء كنائن نوح، اسم امرأة سام »: الوشاح« من عمره، ولبث يف السفينة مئة ومخسون يوًما. ويف
حمسًَّنا من » الرتمذي«وامرأة حام أزَْيف نسا، وامرأة �فث زَْد َقْت نـَبَّْت. ويف  ْحمَلث َمْربُوا،

ام أبو العرب، وحام أبو احلبش، س«حديث مسرة، أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
هر لنا). ] ما ظ27ري: (قَاَل ابُن َعبَّاٍس: {اَبِدَي الرَّأي} [هود: قال البخا -».و�فث أبو الروم

هذا التعليق رواه ابن أيب حامت عن العباس بن الوليد بن مزيد، أخربين حممد بن شعيب، أخربين 
] َأمسكي). 44ابُن َعبَّاٍس: {َأْقلِعي} [هود:  قال البخاري: (قالَ  -عثمان بن عطاء عن أبيه به.

قال  - طلحة عنه.عن أبيه، حدثنا أبو صاحل، حدثنا معاوية بن صاحل عن علي بن أيبرواه أيًضا 
} [هود:  ] َجَبٌل اِبجلَزيَرِة). رواه أيًضا عن حجاج بن محزة، 44البخاري: (َوقَاَل ُجماِهٌد: {اْجلُوِديِّ

ت اجلباُل قاء عن ابن أيب جنيح عنه بلفظ: اجلوديُّ جبٌل ابجلزيرة، تشاممحدثنا شبابة، حدثنا ور 
ق، فأرست عليه سفينة نوح َصلَّى هللاُ عليِه يوم الغرق وتطاولت، وتواضع هو هلل جل وعز فلم يغر 

حديث الدجال  - 3338 - 3337].4680وَسلََّم. وسيأيت ذكره يف التفسري مطوًال [ح: 
 ]3338 - 3337] [خ 1377تقدم يف اجلنائز [ح: 

 ]3339]. [خ 4487[ح: وحديث الشهادة �يت يف التفسري  - 3339
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وقول ابن التني يف حديث الشفاعة: (فـَُرِفَع ِإلَْيه الذِّرَاُع) الصواب: رفعت إليه، إال أنه  - 3340
راع مؤنثة، ولذلك قال: (َكاَنْت تـُْعِجُبُه). جائز يف املؤنث الذي ال فرج له التأنيث والتذكري، والذ

ٌ يكون َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هو قال: وهذا على ما يف بعض النسخ بضم  (الذِّرَاُع) ونصبها بنيِّ
(فـَُرِفَع) بنصب الراء. انتهى، قد تقدم أن اللغويني مجيعهم على أتنيث (الذِّرَاُع) رافعها، ويقرأ: 

إنه ال يرى فيه إال التأنيث، فال حاجة إىل القاعدة اليت ذكرها؛ ألن مثل هذا وتذكريه إال سيبويه ف
ة استمرائها ون يف املسموع، وقوله:: (وََكاَنْت تـُْعِجُبُه). قال عياض: حمبته هلا لنضجها وسرعال يك

مع ز�دة لذهتا وحالوة مذاقها وبُعدها عن مواضع األذى. وقد روى الرتمذي عن عائشة قالت: 
 للحم إال ِغبًّا،كان الذراُع أحبَّ إىل رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ولكن كان ال جيد اما  «

 ]3340[خ ». فكانت تعجل إليه؛ أل�ا أسرعها نضًجا
س) أكثر الرواة رووها ابملهملة، ويف رواية ابن ماهان: ابملعجمة، وكالمها صحيح وقوله: (فـَنَـهَ 

 ابملهملة، وأما املعجمة فباألضراس.مبعىن: أخذ أبطراف أسنانه 
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شدائد. قال عياض: وخص يوم د الذي يفوق قومه ويُفزع إليه يف اليري» َأَ� َسيُِّد النَّاس«وقوله: 
ومجيع ولده حتت لوائه، فإن قيل:   القيامة الرتفاع السؤدد فيها وتسليم مجيعهم له، ولكون آدم

؟ قيل: لعل هذا كان قبل إعالمه بسيادة »ال تفضلوين على يونس«كيف جيمع بني هذا وقوله: 
اًعا، فتعينت القبلية وهلل احلمد، وزعم بعضهم أنه �ى عن ولد آدم، والفضائل ال تنسخ إمج

كأنه قال: قولوا ما قيل   تفضيله عليه ألمور، منها أن التفضيل لشخص يقتضي تنقيص اآلخر،
لكم وال ختريوا برأيكم، وليس املراد أنكم ال تعتقدوا تفضيل شخص على شخص، فقد قال جل 

]، ومنها أن يفضل عليه يف صربه 253َضُهْم َعَلى بـَْعٍض} [البقرة: وعز: {تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَعْ 
فضل األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه مبوهبة من  ومعا�ة قومه، فإن نبينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

هللا، ومنها أن يكون دل الناس على التواضع، أو يقال: إن السيادة التقدُّم، فكأنه أشار بتقدمه 
 القيامة ابلشفاعة على اخللق ومل يتعرض لذكر فضل.يف 

حد واحد؛ إذ هي شيء قال عياض: منع التفضيل يف حق النبوة والرسالة، فإن األنبياء فيها على 
واحد ال تفاضل، وإمنا التفاضل بز�دة األحوال والكرامات والرتب واأللطاف. وقال بعض أهل 

ا، وذلك بثالثة أحوال: أن تكون آ�ته ومعجزاته أهبر العلم: والتفضيل املراد هلم هنا يف الدني



 وأشهر، أو تكون أمته أزكى وأطهر، أو يكون يف ذاته أفضل وأظهر.
ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها مع اهلمز وتركه، والفصيح ضمها بغري مهز. » يونس«ويف 

 أبوه بتشديد التاء الثانية.» مىتَّ «و 
 يونس عربية وامسها قوشه بنت الربك بن سلمان بن منارة بن خلم.البن دريد: أم » الوشاح«ويف 
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والضمري » ما ينبغي أن يقول: أن خري من يونس«من حديث عبد هللا بن جعفر: » أيب داود«ويف 
َم أو إىل القائل؟ أي ال يقول ذلك هل هو عائد إىل سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ » أ�«يف 

إنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ مل يبلغ درجة من جلاهلني من املتعبدين يف عبادة أو علم، فبعض ا
 درجات النبوة.

بفتح الياء وبذال معجمة هو األكثر، وروي بضم الياء، قال أبو عبيد: » يَنفذُهم الَبصر«وقوله: 
هللا ال خيفى عليه يت عليهم كلهم. انتهى، وهو غري جيد؛ ألن معناه ينفذهم بصر الرمحن حىت �

لسماء، والصواب قول من قال: بصر الناظر من اخللق. وعن أيب حامت: شيء يف األرض وال يف ا
إمنا هو بدال مهملة، أي: يبلغ أوهلم وآخرهم. قال ابن األثري: والصحيح فتح الياء وإعجام 

 الذال.
تقدم (َما َقْد بـََلَغُكْم)، ولو كان نا) بفتح الغني هو الصحيح املختار؛ ألنه وقوله: (َأَال َترى ما بلغ

 ون الغني لقال: بلغهم، وضبطه بعض املتأخرين ابلسكون وله وجه.بسك
، وعند مسلم رابًعا هو قوله للكوكب. قال القرطيب: وإمنا مل يعدها َصلَّى »ثالث كذابت«وقوله: 

بشيء؛ ألن هللا جل وعز  ألنه قاهلا حني الطفولية، قال: وهذا ليس ُهللا عليِه وَسلََّم مع أولئك؛
ت هللا عليهم وسالمه بسالمة الفطرة واحلماية عن اجلهل ابهلل تعاىل من أول خص األنبياء صلوا

نشأهتم وإىل تناهي أمرهم. وقيل: إنه قال ذلك لقومه على جهة االستفهام الذي يقصد به 
ه قال ذلك على طريق وحذفت مهزة االستفهام اتساًعا. وقيل: إن التوبيخ هلم واإلنكار عليهم،

بيًها على أن ما يتغري ال يصلح للربوبية. قال ابن األنباري: معناه قلت االحتجاج على قومه تن
قوًال يشبه الكذب يف ظاهر القول وهو صدق عند البحث، وذلك أن الكذب ال جيوز على 

 ذب؛ ألنه بصورته، فسماه كذاًب جمازًا.األنبياء حبال، واستعري هنا ذكر الك
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] أي: 30أي: سأسقم كقوله: {ِإنََّك َميٌِّت} [الزمر: ]» 89ِإّينِ َسِقيٌم} [الصافات: «{وقوله: 
معكم؛ إذ ال يصح ذلك حجة ستموت، قال القرطيب: وحيتمل أنه يريد سقيم احلجة عن اخلروج 

مبا قدر على جوازه، فاعتذر عما دعوه إليه حىت خيلو ابألصنام فيكسرها. قال النووي: سقيم 
عليَّ من املوت. وقيل: كانت أتخذه احلمى يف ذلك الوقت، ولو كان الذي قاله َصلَّى ُهللا عليِه 

ق العلماء على أنه لو جاء ظامل يطلب لََّم ال تورية فيه لكان جائًزا يف دفع الظاملني، فقد اتفوسَ 
عن ذلك وجب على من  إنساً� خميًفا ليقتله، أو يطلب وديعة إلنسان ليأخذها غصًبا، أو سأل

 علم ذلك إخفاؤه، وهو كذب جائز بل واجب.
قال بعضهم: شأن » ، وواحدة يف شأن سارةثنتني يف ذات هللا«ويف حديث آخر عند البخاري: 

ات هللا؛ أل�ا سبب دفع كافر عن مواقعة فاحشة، وصيانة لفراشه َصلَّى ُهللا سارة هو أيًضا يف ذ
 عليِه وَسلََّم.
] قال الكسائي: يقف عند قوله: {َبْل فـََعَلُه} ويقول: فعله َمن 63فـََعَلُه} [األنبياء:  وقوله: {َبلْ 

 قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبريهم.فعله. وقال ابن 
ومن مذهُبهم أن األخت إذا كانت زوجة كان أخوها الذي هو » أخيت«ار اجملوسي: وقوله للجب

 زوجها أحق هبا من غريه. قال
عضهم: كان من مذهب اجلبار أن من له زوجة ال جيوز أن تتزوج إال أن يُقَتل الزوج فاتقاه سيد� ب

 القول يف كتاب البيوع. ى ُهللا عليِه وَسلََّم هبذا القول، وقد تقدم ز�دة هلذاإبراهيم َصلَّ 
: ، ويف أخرى»كما بني مكة ومحري«جانب الباب، ويف رواية:  -بكسر امليم-» املصراع«و 
وهي ألفاظ متقاربة ابلنسبة إىل » كما بني مكة وهجر«، ويف أخرى: »كما بني مكة وبصرى«

 أول البلد وآخرها.
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»: اترخيه«خيدش فيه ما ذكره الطربي يف » أنت أول نيب أرسل إىل أهل األرض«وقوهلم لنوح: 
إىل مجيع أهل األرض يف زمانه،  زعم بعضهم أن هللا جل وعز ابتعث إدريس َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

ومجع له علم املاضني، وأن هللا زاده مع ذلك ثالثني صحيفة، قال: وذلك قول هللا جل وعز: 
َراِهيَم َوُموَسى} [األعلى: 18{ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف اْألُوَىل ( ]، قال: يعين 19، 18) ُصُحِف ِإبـْ

دم شيث وإدريس صلى هللا عليهم وسلم، وال آ ابلصحف األوىل الصحَف اليت أنزلت على ابين
 خيدش هذان القوالن يف رسالة نبينا العامَّة إىل اجلن واإلنس.

قال عياض: وذكر ابن عباس: أنه إذا دخل أهل النار الناَر وأهل اجلنة اجلنة فتبقى آخر زمرة من 



نكم، فيدعون رهبم ااجلنة وآخر زمرة من النار، فتقول زمرة النار لزمرة اجلنة: ما نفعكم إمي
ويضجون، فيسمعهم أهل اجلنة، فيسألون آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وغريه بعده يف الشفاعة هلم، 
فكلٌّ يعتذر حىت �توا حممًدا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فيشفع هلم، فذلك املقام احملمود. وحنوه أيًضا 

النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وذكر الغزايل: ن عن ابن مسعود وجماهد، وذكره علي بن احلسني ع
أن بني إتيا�م من آدم إىل نوح ألف سنة، وكذا بني كل نيب حىت �توا نبينا صلى هللا عليه وعليهم 
أمجعني، قال: والرسل يوم القيامة على منابر، والعلماء العاملون على كراسي، وهؤالء هم الذين 

 اعة.شفيطلبون من آدم فمن بعده ال
يليهم رؤساءأهل احملشر طلب من يشفع هلم، وهم رؤساء »: اإلرشاد«وقال ابن بـَرَّجان يف كتاب 

 أتباع الرسل.
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يشفع نبيكم رابع أربعة: جربيل مث إبراهيم «وأما احلديث الذي رواه أبو الزعراء عن ابن مسعود: 
هم أمجعني، فذكر البخاري: أن أاب َم وعليَصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ » مث موسى أو عيسى، مث نبيكم

الزعراء ال يتابع عليه، واملشهور واملعروف: أن نبينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أول شافع. انتهى، 
 حيمل على تقدير الصحة على شفاعة من الشفاعات عن الشفاعة العظمى.

َم َقرَأ: {فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر} يِه وَسلَّ وقوله يف حديث ابن مسعود: (إنَّ رُسوَل هللا َصلَّى ُهللا عل
] مثل قراءة العامَّة) بيَّنه أبو داود فقال: بضم امليم وفتح الدال وكسر الكاف، 15[القمر: 

املعىن مذتكر، وإذا قلت مفتعل فيما أوله ذال صارت الذال واتء »: املعاين«وقال الفراء يف 
ُمذَّكْر} فيقلبون الدال فتصري ذاًال قولون: {االفتعال داًال مشددة، قال: وبعض من أسد ي

مشددة، وحدثين الكسائي عن إسرائيل والعرزمي عن أيب إسحاق عن األسود قال: قلنا لعبد هللا: 
-ابلدال–{فـََهْل ِمن ُمدَِّكر} أو {ُمذَّكر}؟ فقال: أقرأين رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم {ُمدَّكر} 

. 
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]) قال حممد بن إسحاق بن يسار: هو 124ْلَياَس َلِمَن املُْرَسِلَني} [الصافات: ِإنَّ إِ (اَبُب {وَ 
لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. وقال بعض إلياس بن بتسي بن فيحاص بن العْيزار بن هارون بن عمران صَ 

َحزِقيل أهل العلم: بعثه هللا إىل بين إسرائيل بعد َمهلك عزقيل. وقال وهب: إن هللا ملا قضى 



وعظمت يف بين إسرائيل األحداث، ونسوا ما كان من عهد هللا جل وعز إليهم حىت نصبوا 
كانت األنبياء من بين إسرائيل بعد موسى م إلياس رسوًال، وإمنا  األواثن وعبدوها، فبعث هللا إليه

اب وله يبعثون بتجديد ما نسوا من التوراة، فكان إلياس مع ملك من ملوك بين إسرائيل امسه آح
 امرأة امسها َأزَبل، وكان يسمع منه ويصدقه، وكان بنو إسرائيل قد اختذوا صنًما يقال له: بعل.
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قال ابن إسحاق: ومسعت بعض أهل العلم يقول: ما كان بعل إال امرأة يعبدو�ا من دون هللا، 
من ذلك امللك، مث إنه ن كافجعل إلياس يدعوهم إىل هللا تعاىل وهم ال يسمعون منه شيًئا إال ما  

قال يوًما إللياس َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: وهللا ما أرى ما تدعو إليه إال ابطًال، وهللا ما أرى فالً� 
إال على مثل  -فعدد ملوًكا مثله من ملوك بين إسرائيل متفرقني ابلشام يعبدون األواثن  -وفالً� 

ص دنياهم، فيزعمون أن إلياس اسرتجع مث رفضه نقي ما حنن عليه �كلون ويشربون ملوًكا ما
وخرج عنه، ففعل ذلك امللك فعل أصحابه من عبادة األواثن، فقال إلياس: اللَّهمَّ إن بين 

إسرائيل قد أََبوا إال الكفر، فذُكر يل أنه أوحي إليه: إ� جعلنا أمَر أرزاقهم بيدك حىت تكون أنت 
همَّ أمسك عنهم القطر، فُحبس عنهم ثالث سنني حىت للَّ ا الذي أتذن هلم يف ذلك، فقال إلياس:

هلكت املواشي واهلوام والشجر، وملا دعا عليهم استخفى شفًقا على نفسه منهم، فكان حيثما  
كان وضع له رزق، فكانوا إذا وجدوا ريح اخلرب يف مكان قالوا: لقد دخل إلياس هذا املكان، 

، مث إنه استأذن هللا جل وعز يف الدعاء هلم فأذن له، ارًّ فيطلبوه ويلقى أهُل ذلك املنزل منهم ش
فجاءهم وقال: إن كنتم حتبون أن الذي أدعوكم إليه هو احلق وأنكم على ابطل، فأخرجوا 

أواثنكم وما تعبدون واجأروا إليهم، فإن استجابوا لكم فهو كما تقولون، وإن هي مل تفعل َعِلمُتم 
ودعوُت هللا ففرَّج عنكم ما أنتم فيه، قالوا: أنصفت،  ه،ليأنكم على ابطل فنزعتم عما أنتم ع

فخرجوا أبواث�م فدعوها فلم تستجب هلم، فعرفوا ما هم عليه من الضاللة، مث سألوا إلياًسا 
الدعاء فدعا، قال: فمِطُروا لساعتهم فحيت بالدهم، فلم ينزَعوا ومل يـَْرِجعوا وأقاموا على أخبث 

يقبضه، فكساه هللا الريش وألبَسه النور، وقطع عنه لذة املطعم ن أ ما كانوا عليه، فدعا هللا
 واملشرب، فكان إنسًيا ملكًيا أرضًيا مسائًيا يطري مع املالئكة صلوات هللا عليهم وسالمه.
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وذكر احلاكم حديثًا صحح إسناده عن أنس: أنه اجتمع مع سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه 
قال البخاري: (يُذَكُر َعِن ابِن  -ض السفرات. وإمنا ابن اجلوزي خمالف يف الصحة.وَسلََّم يف بع

).التعليق عن ابن مسعود رواه عبد َأنَّ ِإلَياَس ُهَو ِإدريُس َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  َمسُعوٍد َوابِن َعبَّاسٍ 
يب إسحاق عن بسند صحيح فقال: حدثنا نعيم، حدثنا إسرائيل عن أ» تفسريه«بن ُمحيد يف 

 ُعبيدة بن ربيعة، عن عبد هللا به. والتعليق عن ابن عباس ذكره جويرب عن الضحاك عنه.
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] فقرأه عامة قرَّاء 130قال أبو جعفر واختلفت القراءة يف {َسَالٌم َعَلى ِإْل َ�ِسَني} [الصافات: 
وكان بعضهم يقول: هو  -األلفبكسر -مكة شرفها هللا تعاىل والبصرة والكوفة {ِإْل َ�ِسَني} 

اسم إلياس، ويقول: إنه كان يسمى ابمسني: إلياس وإلياسني مثل إبراهيم وإبراهام، ويستشهد أبن 
مجيع ما يف السورة من قوله: {َسَالٌم} إمنا هو سالم على النيب الذي ذكر دون إله، فكذلك {ِإْل 

وكان بعض أهل العربية يقول: إله،  اس دون] إمنا هو سالم على إلي130َ�ِسَني} [الصافات: 
إلياس اسم ِعرباين، واأللف والالم منه، ويقول: لو جعلتهعربًيا من األلسن فجعله إفعاًال من 

] فجعله 130اإلخراج واإلدخال جري، ويقول: قال {َسَالٌم َعَلى ِإْل َ�ِسَني} [الصافات: 
 أسد، تقول: هذا إمساعني قد يف بين ا، وهيابلنون، والعجمي من األمساء قد يفعل به العرب هذ

] إىل أن 130جاء، وسائر العرب ابلالم، قال: وإن شئت ذهبت بـ {ِإْل َ�ِسَني} [الصافات: 
جتعله مجًعا، فتجعل أصحابه داخلني يف امسه كما تقول لقوم رئيُسهم املهلب: جاءكم املهالبة 

ف وشبهه، قال الشاعر: أ� ابن لتخفيديني ابواملهلبون، فيكون مبنزلة قوهلم: األشعريني والسع
] بقطع {ِإْل} من 130سعد سيد السعدينقال: وعامة قراء املدينة {ِإْل َ�ِسَني} [الصافات: 

{َ�ِسَني}، وعن بعضهم أنه كان يقرأ {الَياَس} برتك اهلمز يف ألف {الَياَس}، وجيعل األلف والالم 
سني ُأدخلت عليه ألف والم. وقال امسه �ا كان داخلتني على �سني للتعريف، ويقول: إمن

] قال: {إلَياَس}، ويف قراءة عبد هللا بن 130السُّدي: {َسَالٌم َعَلى ِإْل َ�ِسَني} [الصافات: 
سالم {َعَلى إْدرَاِسني} ألن عبد هللا كان يقول: إلياس هو إدريس، داللة واضحة على خطأ من 

قرأ {وإ�لياس} بوصل النون من {ِإنَّ}  اءة منساد قر قال: عىن بذلك سالم على آل حممد، وف
 بـ {ِإلَياَس}.
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حباء -ِذْكُر إْدرِيَس َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّموامسه حنوَخ، ويقال: أخَنخ، ويقال: أهنخ، ويقال: أحنوخ 
، وذكر ابن »مرج البحرين«و اخلطاب يف كذا ضبطه أب  -مهملة وبعد النون والواو خاء معجمة

صدر، قليل شعر اجلسد كثري شعر الرأس، وكانت بة عن وهب: أنه كان طواًال ضخم البطن والقتي
إحدى أذنيه أكرب من األخرى، وكانت يف جسده نكتة بيضاء من غري بَرص، وكان رقيق الصوت 

فلما رفعه هللا اختلفوا بعده  والنطق قريب اخلطو، واستجاب له ألفا إنسان ممن كان يدعوه،
عن » اتريخ الطربي«وستون سنة. ويف  حداث، ورُفع وهو ابن ثالث مئة سنة ومخسةوأحدثوا األ

ابن عباس: كان بني نوح وإدريس صلى هللا عليهما وسلم ألف سنة. قال أبو جعفر: وكان أول 
مضى من عمر آدم َصلَّى  بين آدم أعطي النبوة فيما زعم ابن إسحاق، وخط ابلقلم بعد آدم وقد

زلت عليه ثالثون صحيفة، وهو أول من َم ست مئة سنة واثنتان وعشرون سنة، وأنُهللا عليِه وَسلَّ 
خاط الثياب، وكان قبله يلبسون اجللود، وأول من سىب ولد قابيل واسرتقَّ منهم، ودعا حنوخ 

أربعة «مرفوًعا بسند صحيح:  قومه وأمرهم بطاعة هللا جل وعز فلم يقبلوا منه. وذكر عن أيب ذر
مصنف «احلديث. ويف » لقلم ... �نيون: آدم وشيث وخنوخ، وهو أول من خط ابمن الرسل ِسر 
عن عكرمة قال: سألت كعًبا عن رفع إدريس، فقال: كان عبًدا تقًيا يُرفع له من » ابن أيب شيبة

لذي كان يصعد بعمله فقال: العمل الصاحل ما يُرفع ألهل األرض يف زمانه، قال: فعجب املَلك ا
يرفع لك من العمل ما يرفع ألهل ره، فلما جاءه قال: � إدريس أبشر، فإنه رب ائذن يل أزو 

األرض، فسأله أن يشفع له عند ملك املوت يف أتخري أجله ليزداد عبادة، فقال امللك: إن هللا ال 
عد به امللك وسأل ملك يؤخر نفًسا إذا جاء أجلها، قال: قد علمت ولكنه أطيب لنفسي، فص

 إدريس شيء، فمات مكانه. ر يف كتاب معه فقال: وهللا ما بقي من أجلاملوت يف أمره، فنظ
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انتهى، وفيه نظر من حيث إن يف زمانه كان آدم وشيث صلى هللا عليهم أمجعني، ووقع يف 
 يذكرها غريه، أو وهذا له وجه؛ الحتمال أنه حفظ أذكارًا مل» ما ال يُرفع ألهل األرض«نسخة: 

يف زمنهما، إمنا رفع بعد وفاهتما مبدة  ر من عمله بعد وفاهتما، فإنه مل يرفعيكون الرفع املذكو 
]، وصح: أنه 57طويلة. وقال بعضهم: ذكره ربنا جل وعز فقال: {َورَفـَْعَناُه َمَكاً� َعِليًّا} [مرمي: 

اء َمن هو ه، قال: وجياب أبنه مل يرفع إىل السميف السماء الرابعة، وغريه من األنبياء أرفع مكاً� من
جيد؛ ألن هللا وصف مكانه ابلعلو، وهو كذلك من غري شك، ومل  حيٌّ غريه. انتهى، وهو غري

يذكر أنه أعال من كل أحد، وقوله: مل يرفع إىل السماء حيٌّ غريه غري جيد؛ ألن عيسى َصلَّى هللاُ 
ة درسه الصحف اليت إىل األن مل ميت. وُمسي إدريس لكثر  عليِه وَسلََّم رفع إىل السماء وهو حيٌّ 



بويه صلى هللا عليهم، قال ابن العريب: ليس إدريس جًدا لنوح صلى هللا أنزلت عليه وعلى أ
عليهما وسلم وال لنبينا، ويستشهد حبديث اإلسراء؛ إذ قال له: (َمْرَحًبا ابألِخ الصَّاحل) ومل يقل: 

مه وفيه نظر يف موضعني، األول: دم صلى هللا عليهم أمجعني. انتهى كالاالبن كما قاله إبراهيم وآ
أن يقول: لعله خاطبه ابألخوة تلطًفا وأتداًب، وهو أخ وإن كان أاًب، فاألبناء إخوة وكذلك  لقائل

املؤمنون. الثاين: وجداننا عن الشيخ أيب العباس أمحد بن منصور املالكي قال: ذكر يل الشيخ 
يهم بن الصاحل كمخاطبة أبويه صلى هللا علأنه صحت له طريق أنه خاطبه فيها ابالالقدوة املرسي 

حديث أيب ذر تقدم يف اإلسراء  - 3342].349وسلم، تقدم طرف منه أول الصالة [ح: 
 ].3887وغريه [ح: 
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: {َوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا} [األعراف: 3342[خ  ]) هود َصلَّى 65] (اَبُب قـَْوِل ِهللا َجلَّ َوَعزَّ
، ويقال: َعْيرب بن أرفخشد، ويقال: أنفخشد، ويقال: َسلََّم قال ابن هشام: امسه عابرهُهللا عليِه و 

عن قتادة: كانت » تفسري عبد بن محيد«الفشخد بن سامنب نوح صلى هللا عليهم وسلم، ويف 
عاد أحياء ابليمن أهل رمل مشرفني على البحر أبرض يقال هلا: الشحر. وقال ابن قتيبة: هود 

عوص بن إرم بن سام بن نوح، وكان أشبه ولد آدم هللا بن رابح بن حياود بن عاد بن هو ابن عبد 
آبدم صلى هللا عليهما خال يوسف، وكانت عاد ثالثة عشر قبيلة ينزلون الرمل، وبالدهم أخصب 
بالد، ود�رهم ابلدو والدهناء وعاجل ويربين ووابر وعمان إىل حضرموت إىل اليمن، فلما سخط 

 -حلق هود َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مبكة حىت تويف هبا. جعلها مفاوز وغيطاً�، فلما هلكواهللا عليهم 
قال البخاري: (ِفيِه َعطَاٌء َوُسَليَماُن َعن َعاِئَشَة َعِن النَّيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم). يريد حبديث 

ديث سليمان بن يسار ما ]، ويريد حب3206عطاء ما تقدم عنده مسنًدا يف كتاب اخللق [ح: 
قال البخاري: (قَاَل ابُن ُعَييَنَة: َعَتْت  -].4829يف سورة األحقاف مسنًدا [ح:  ذكره أيًضا

 - 3343ابلسند الذي أسلفناه عنه.» تفسريه«َعَلى اخلُزَّاِن). هذا التعليق ذكره ابن عيينة يف 
 ]3343]. [خ 1035حديث ابن عباس: (ُنِصرُت ابلصَّبا) تقدم يف االستسقاء [ح: 
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قاَل الُبخاريُّ: (َوقَاَل ابُن َكِثٍري، َعْن ُسْفَياَن، َعْن أَبِيِه، َعِن ابِن َأِيب نـُْعٍم، َعْن َأِيب َسِعيٍد:  - 3344
َبٍة، فـََقَسَمَها بـَْنيَ َأْربـََعٍة: األَ بـََعَث َعِليٌّ ِإَىل النَِّيبِّ  قْـرَِع ْبِن َحاِبٍس،  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِبُذَهيـْ



، َوَعْلَقَمَة ْبِن ُعالَثَ  َنَة، َوزَْيٍد الطَّاِئيِّ َة، فـََغِضَبْت قـَُرْيٌش َواألَْنَصاُر، َوقَاُلوا: يـُْعِطي َصَناِديَد َأْهِل َوُعيَـيـْ
نَـْنيِ، ُمْشرِ َجنٍْد َوَيَدُعنَ  َا َأأَتَلَُّفُهْم، فََأقْـَبَل رَُجٌل َغائُِر الَعيـْ ُف الَوْجنَـتَـْنيِ، َ�ِتُئ اجلَِبِني، َكثُّ ا! قَاَل: ِإمنَّ

َأْهِل  َهللا َ� ُحمَمَُّد، فـََقاَل: َمْن يُِطِع َهللا ِإَذا َعَصْيُت؟! َأ�ََْمُنِين ُهللا َعَلى اللِّْحَيِة َحمُْلوٌق، فـََقاَل: اتَّقِ 
َلُه، َفَمنَـَعُه، فـََلمَّا َوىلَّ قَاَل: ِإنَّ ِمْن  -الَولِيدِ َأظُنُُّه َخاِلَد ْبَن  -َفَسأََلُه رَُجٌل » اَألْرِض َوَال أَتَْمُنوِين؟! قـَتـْ

يِن ُمُروَق َأْو ِيف َعِقِب َهَذا، قـَْوًما يـَْقَرُؤوَن الُقْرآَن الَ ُجيَاِوُز َحَناِجَرُهْم، َميُْرُقو  ِضْئِضِئ َهَذا، َن ِمَن الدِّ
َلنـَُّهْم قـَْتَل السَّْهِم ِمَن الرَِّميَِّة، يـَْقتـُُلوَن َأْهَل اِإلْسالَ  ». َعادٍ ِم َوَيَدُعوَن َأْهَل اَألْواَثِن، لَِئْن َأْدرَْكتُـُهْم َألَقْـتـُ

] كذا هو يف روايتنا يف غري ما نسخة، وقال ابن كثري: وزعم أصحاب األطراف أن 3344[خ 
]، وكذا ذكره أبو نعيم يف 4667اري رواه هنا ويف سورة براءة عن حممد بن كثري [ح: البخ

]، ويف 7432، ورواه البخاري أيًضا يف موضع آخر عن قبيصة عن الثوري [ح: »رجهمستخ«
بة عن عبد الواحد بن ز�د عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرمحن بن أيب نعم [ح: آخر عن قتي

خيرج قوم من أميت «من حديث عمار بن �سر وسعد بن أيب وقاص: » األوسط«]، ويف 4351
 ».لسهم من الرمية، يقتلهم علي بن أيب طالبميرقون من الدين ُمروق ا
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قوله: (ِبُذَهيَبة) قال ابن التني: أُنِّث على نية القطعة من الذهب، وقد يؤنث الذهب يف بعض 
ق يف تصغريه اهلاء كقويسة اللغات، وقال غريه: هي تصغري ذهب، واملؤنث الثالثي إذا ُصغر أحل

 .ويف-بفتح الذال-» بَذَهَبة«ي تصغري على اللفظ، ويف رواية: ومشيسة. قال ابن األثري: وقيل: ه
الصحيح: أن الذي سأل قتله خالٌد من غري تردد، ويف روايٍة عمُر، وكأنه ليس بينهما تعارض؛ إذ 

فراس فيما ذكره ابن دريد، ومن خط حيتمل أن كًال منهما سأل. و (األقرُع بُن َحاِبس) امسه 
كان »: لطائف املعارف«الصواب حصني. وقال أبو يوسف يف كتابه منصور بن عثمان اخلابوري: 

كان يف صدر اإلسالم سيد ِخندف، وكان حمله فيها حمل »: الكامل«أصمَّ مع قَرعه وعوره. ويف 
ار، وكان حيكم يف كل موسم، وملا عيينة بن حصن يف قيس. وقال املرزابين: هو أول من حرَّم القم

  قال: كان آخر من قضى من متيم وعليه قام اإلسالم. ويف» العربأئمة «ذكره الكليب يف كتاب 
لعمرو بن حبر: ومن أشراف الُعرجان األقرُع بن حابس أحد الفرسان » العرجان«كتاب 

من فتح مكة شرفها هللا تعاىل. األشراف، ساير سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مرجَعه 
 ر يف اجلاهلية؛ ألنه نفر جريًرا على الفرافصة حني وجده أقربوقال أبو عبيدة: هو أول من جا

إىل مضر، وكان سنوطًا أعرج الرجل اليسرى، قتل ابلريموك سنة ثالث عشرة مع عشرة من بنيه. 
يب أدخل مجاعة يف اجملوسية منهم أن املَُكِعَري الض»: أنساب العجم«وذكر أبو عبيدة يف كتابه 



 عمله عبد هللا بن عامر بن ُكَريز على جيش أنفذه إىل خراسان،األقرع. وقال ابن دريد: است
 فأصيب ابجلوزجان.
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و (ُعَييَنُة) امسه حذيفة بن حصن بن حذيفة بن بدر، ولقب (ُعَييَنُة)؛ ألنه طعن يف عينه فشرتت، 
ارين وقاتل معه، وكان من اجلر وكنيته أبو مالك، أسلم قبل الفتح، وارتد مع طليحة بن خويلد 

زوج عثمان اببنته، وهو عريق يف الرائسة، ابنه وابن ابنه وهو وأبوه وجد يقود عشرة آالف، وت
أبيه كلهم جرار ربع وهو املقول فيه: األمحق املطاع. و (َعْلَقَمَة ْبِن ُعالَثََة): هو ابن عوف بن 

يًما عاقًال، ة، كان من أشراف قومه حلاألحوص بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصع
ه ذاك الكرم، فتنافر هو وعامر بن الطفيل، فنفر عليه عامر، وفيه يقول األعشى: ومل يكن في

علقم ما أنت لعامر النافض األواتر والواتروهي من الشعر الذي �ى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن 
 أسلم ن الطائف وحلق ابلشام، مثُهللا عليِه وَسلََّم م روايته، ارتد ملا رجع سيد� رسول هللا َصلَّى

أمام أيب بكر وحسن إسالمه، واستعمله عمر على حوران فمات هبا. و (زَيَد اَخلِري) هكذا مساه 
النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وكان يعرف بزيد اخليل؛ ألنه مل يكن يف العرب أكثر من خيله، قال 

وكان له شعر  ة أفراس، يكىن أاب مكنف،كانت له ست»: فصل املقال«أبو عبيد البكري يف 
وخطابة وشجاعة وكرم وَلَسن، وكان بينه وبني كعب بن زهري مهاجاة، تويف ملا انصرف من عند 

النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابحلمى، وقيل: تويف آخر خالفة عمر بن اخلطاب، يدل على ذلك ما 
ثِيمَة أرسله النيب َصلَّى لوَ » الردة«بن حامت، ويف ة يف بين حنيفة هو وعدي ذكره الواقدي من ثالث

 ُهللا عليِه وَسلََّم هو وعدي بن حامت على صدقات أسد وطيِّئ.
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ويف كتاب أيب الفرج: قال أبو عمرو: كان لثعلب رئيس يقال له: اجلرار امتنع من اإلسالم، 
ر قال: وهللا ال أقاتل مسلًما نه ملا احتضفيقال: إن النيب بعث إليه زيًدا فقتله زيد، وذكر أيًضا أ

حىت ألقى هللا عز وجل، وتويف ابحلرم يقال له فرده، وملا جيء براحلته إىل زوجته وفيها كتاب 
النيب وكانت على الشرك أضرمتها ابلنار، فيقال: إن النيب ملا بلغه ذلك قال بؤًسا لبين نبهان، 

ئ أن يرى النيب فرده، فأعاده عليه أعظم أن يتكوكان زيد ملا دخل على النيب طرح له متكأ ف
ثالاًث، وعلمه دعوات كان يدعو هبا فيعرف هبا اإلجابة ويستسقي فُيسقى، وقال: � رسول هللا، 



أعطين ظهر فارس أغري هبم على الروم، فقال: أي رجل أنت، ولكن أنت الكلبة تقتلك، فلم 
أسر عامر بن الطفيل وجز �صيته  يف اجلاهليةيلبث بعدانصرافه إال قليًال حىت حم فمات، وكان 

البن دريد: كان زيد إذا ركب خطت رجاله األرض، وكذا أبو زبيد » الوشاح«مث أعتقه. ويف 
الطائي وعدي بن حامت ومالك األشرت وعامر بن الطفيل وعيينة بن حصن وقيس بن سلمة 

فة النساء عليه، عتًما من خيبنشراحيل وقيس بن سعد بن عبادة، وكان زيد ال يدخل مكة إال م
وكذا قيس بن سلمة بن شراحيل وامرئ القيس بن حجر وذو الكالع احلمريي وجرير بن عبد هللا 
وسبيع الطهوي وأعيفر الريبوعي وحنظلة بن فاتك األسدي وقيس بن حسان بن مرثد والزبرقان 

) يعين �تئ الوجنتني الَوْجنةَ  بن بدر. وقوله: (َغائُِر الَعيَنِني) يعين ضد اجلاحظ، و (املُْشِرفُ 
ذكره يعقوب،  -بفتح الواو وضمها وكسرها-مرتفعهما، وأصله من الشرف وهو العلو، والَوْجنة: 

كتاب «ويقال: أْجنة، قال ابن جين: أراها على البدل، وهي أعلى اخلد، وقيل: حلم اخلد، ويف 
حتتها وحجمه  ت حجم العظمالوجنتان ما فوق اخلدين واملدمع إذا وضعت يدك وجد»: اثبت

نتوؤه. وقال أبو حامت: هو ما نتأ من حلم اخلدين بني الصدغني وكنفي األنف. وعن ابن األعرايب: 
 عن كراع. -بفتح اجليم وكسرها-ووجنة »: الباهر«وهي الوجنة، ويف 
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و (َكثُّ اللِّْحَية) أي: كثرة شعرها. وقوله: (ِمْن ِضْئِضِئ َهَذا) أي: من أصله ونسله وعقبه، 
نه يستغربه، وليس كذلك بل  كأوحكى عياض أن بعض رواة مسلم ضبطه ابملعجمتني وابملهملتني

ئِضئ والضُّْؤُضؤ »: احملكم«هو صواب من فعله، فإن ابن سيده قال يف حرف الضاد من  الضِّ
ألصل واملعدن، وقيل: هو كثرة النسل، وقال يف املهملة: والصيصي والصئصئ كالمها األصُل ا

ن قنديل. ويف عن يعقوب، قال: واهلمز أعرف، قال ابن األثري: وحكى بعضهم ِضيِضني بوز 
، وهو من »قال رجل: وهللا إن هذه لقسمة ما ُعدل فيها، أو ما ُأريد هبا وجه هللا»: «الطبقات«

ملا أيت ابلذَُّهيَبة «للمربد: » الكامل«ال له: ذو اخلويصرة، وامسه حرقوص بن زهري. ويف متيم يق
فقام «، وفيه: »هد احلديبيةقسمها أرابًعا، وفيه: بينما هو يقسم غنائم خيرب، ومل تكن إال ملن ش

إليه رجل مضطرب اخللق أسود فقال: لقد رأيت قسمة ما أريد فيها وجه هللا، فغضب حىت رئي 
» إنه يكون هلذا وألصحابه بناء«الغضب يف وجهه، فقال عمر: أال أقتله � رسول هللا؟ قال: 

 عليِه وَسلََّم أنه ال يدخل ورأيت خبط أيب الفتح ابن سيد الناس رمحه هللا تعاىل: أخرب َصلَّى هللاُ 
. وعند النار من شهد بدرًا وال احلديبية حاشا رجًال معروفًا منهم قيل: هو حرقوص السعدي

بينا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يقسم غنائم هوازن جاءه ذو اخلُويصرة «الثعليب بسند جيد: 



وزعم ابن أعثم وغريه من املؤرخني أن  احلديث.» التميمي أصل اخلوارج فقال: اعدل ... 
ئع ما يفىن بباقيه حرقوًصا يلقب ذا الثدية، وفيه يقول ابن عمه مالك بن الوضاح الشاري: إين لبا

وال أريد لذي اهليجاء تربيصاوأسأل هللا بيع النفس حمتسًبا حىت أوافق يف الفردوس 
خماميصاومساه أبو داود �فًعا، قال  حرقوصاوالزبرقان ومرداًسا وإخوته إذ فارقوا زهرة الدنيا

يف سري أيب  الزهر الباسم«السَُّهيلي: وهو أصح، وقد استدللنا على ترجيح األول يف كتابنا 
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أبمور منها ما تقدم.» القاسم
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قال السَُّهيلي: وللعلماء يف هذه املسألة ثالثة أقوال، أحدها: أنه أعطاهم من مخس اخلمس، 
 كالم ألحٍد فيه. الثاين: أنه وهذا مردود؛ ألن مخس اخلمس ملك له َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فال

أعطاهم من رأس الغنيمة، وأن ذلك خمصوص به َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم؛ لقوله جل وعز: {ُقِل 
]، وهذا القول مردود؛ ألن هذه اآلية منسوخة، غري أن بعض 1اْألَنـَْفاُل هلِلِ َوالرَُّسوِل} [األنفال: 

ه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم زموا يوم حنني، فأيد هللا رسولالعلماء احتج هلذا القول؛ ألن األنصار ا�
وأمده ابملالئكة، فلم يرجعوا حىت كان الفتح، رد هللا جل وعز أمر الغنائم إىل رسوله َصلَّى هللاُ 

أما ترضون أن يرجع الناس ابلشاة «عليِه وَسلََّم من أجل ذلك، فلم يعطهم منها شيًئا وقال هلم: 
فطيَّب نفوسهم بذلك بعدما » ِه وَسلََّم إىل رحالكم!؟ون برسول هللا َصلَّى ُهللا عليوالبعري وترجع

فعل ما ُأمر به. الثالث: وهو الذي اختاره أبو عبيد: أن إعطاءهم كان من اخلمس ال من مخس 
اخلمس وال من رأس الغنيمة، وأنه جائز لإلمام أن يصرف عن األصناف املذكورة يف آية اخلمر 

كالمه. وفيه نظر من حيث إن هذا الذهب ليس أن فيه مصلحة للمسلمني. انتهى   حيث يرى
من غنائم حنني وال خيرب يف شيء وال من اخلمس؛ ألنه فرقها كلها كما يف احلديث، وهللا تعاىل 

أعلم. و (احلَنَجرة) رأس الغلصمة حيث تراه �تًئا من خارج احللق، واجلمع احلناجر، قال عياض: 
ن منه وال هلم حظ سوى تالوة الفم، وقيل: معناه ال قه قلوهبم وال ينتفعون مبا يتلو يعين ال تف

أي: » من اإلسالم«يصعد هلم عمل وال تالوة وال يتقبل. وقوله: (َميُْرُقوَن ِمَن الدِّيِن) ويف رواية: 
خيرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ومل يتعلق ابلسهم من دمه شيء، 

 ، و (الرَِّميَّة): الصيد املرمي فعيلة مبعىن مفعولة.هبذا مسيت طائفة اخلوارج املراقو 
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قال اخلطايب: (الدِّين) هنا الطاعة، أي: ميرقون من طاعة اإلمام، قال املازري: وقد اختلف 
ئمتنا وتوقف يف تكفريهم  العلماء يف تكفري اخلوارج، وقال القرطيب: حكم بتكفريهم مجاعة من أ

طايب: فإن قيل: أليس قد قال: (لَِئْن َأَ� َأْدرَْكتُـُهْم)؟ وكيف ومل يدع كثري من العلماء. قال اخل
خالًدا أن يقتله وقد أدركه؟ قيل: إمنا أراد إدراك زمن خروجهم إذا كثروا وامتنعوا ابلسالح 

ذ ذاك فيوجد الشرط الذي علق به واعرتضوا الناس ابلسيف، ومل تكن هذه املعاين جمتمعة إ
ر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أن سيكون ذلك يف الزمان املستقبل، وقد كان كما قال احلكم، وإمنا أنذ

ووجه اجلمع: أن يكون النيب َصلَّى » مثود«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. وقوله: (قـَْتَل َعاٍد) ويف رواية: 
يذكره قبل، أو  على عادته ثالث مرار، ويف إحدى املرات ذكر ما ملُهللا عليِه وَسلََّم قال هذا 

يكون قاهلما يف جملسني، فحفظ أحد الرواة شيًئا مل حيفظه اآلخر، يريد قتلهم قتًال عامًّا حبيث ال 
يبقي منهم أحًدا يف وقت واحد كما فعل هباتني القبيلتني حيث أهلك كل واحد منهم يف وقت 

تكملة يف قتل املرتدين هم هبذا؛ ألن عاًدا قتلوا على الكفر، وستأيت له واحد، واستدل على كفر 
 ]3345]. [خ 3341حديث ابن مسعود تقدم قريًبا [ح:  - 3345].6930[ح: 
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: {َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْنيِ} [الكهف:  كتاب ابن «]) روينا يف 83(اَبُب َقوِل ِهللا َجلَّ َوَعزَّ
م الصرييف عن أيب الطفيل، قال: ى، حدثنا بسابسند حسن من حديث عبيد هللا بن موس» مردويه

سأل ابن اللواء علي بن أيب طالب: أرأيت ذا القرنني، أنبًيا كان أم ملًكا؟ فقال: ال نبًيا كان وال 
ملًكا، ولكن كان عبًدا صاحلًا، أحب هللا فأحبه ونصح هلل فنصحه، ُضرب على قرنه األمين 

ات، وفيكم مثله. ومن حديثه أيًضا نه األيسر فمفمات، فبعثه هللا جل وعز، مث ضرب على قر 
عن عبيدة بن محيد، حدثنا عمار الدهين عن سامل بن أيب اجلعد قال: ُسِئَل علي عن ذي القرنني 

ومن ».هو عبد �َصَح َهللا فنصحه«َمن هو؟ فقال: مسعت نبيكم صلى هللا عليه ومسل يقول: 
ما أدري ذو «أيب هريرة يرفعه: املقربي، عن حديث عبد الرزاق عن معمر، عن ابن أيب ذئب عن 

وملا خرجه احلاكم قال: صحيح على شرط الشيخني، وال أعلم له علة. » القرنني نبًيا كان أم ال
ومن حديث جابر عن جماهد عن عبد هللا بن عمرو قال: كان ذو القرنني نبًيا. ومن حديث 

نني حج ماشًيا، فسمع به : أن ذا القر سفيان عن الفضل بن عطية عن عبد هللا بن عبيد بن عمري
إبراهيم اخلليل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فتلقاه. ومن حديث إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن 

داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذو القرنني امسه عبد هللا بن الضحاك بن معد. ويف 
ر له  املشرق واملقيل لعلي: كيف بلغ ذو القرنني»: مصنف ابن أيب شيبة« غرب؟ قال: سخِّ



لعبد امللك بن هشام: ذو » السحاب«السحاب وبسط له النور ومدَّ له األسباب. ويف كتاب 
القرنني امسه الصعب بن ذي مراثد. قال ابن هشام: حدثنا بذلك أسد بن موسى عن أيب إدريس، 

عب بن ذي َري، وهو الصعن وهب عن ابن عباس أنه ُسئل: ممن كان ذو القرنني؟ فقال: من ِمح 
مراثد، وهو الذي مكن هللا تعاىل له وآاته من كل شيء سبًبا، وبىن السدعلى �جوج ومأجوج، 

 قيل: فاإلسكندر الرومي؟ قال: كان رجًال صاحلًا.
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وقال كعب األحبار: الصحيح عند� من علوم أحبار� وأسالفنا أنه من ِمحَري، وأنه الصعب بن 
ى ُهللا عليِه وَسلََّم، ل من بين يو�ن من ولد ِعيُصو بن إسحاق َصلَّ ذي مراثد، واإلسكندر رج

ورجاله أدركوا املسيح َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، منهم أرسطاطاليس ودانيال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. 
ويف رواية وهب عن ابن عباس: أنشدين �فع بن األزرق أليب كرز أسعد يذكر بيت هللا ويذكر 

رهم ... ويودعون طوافه للموعدوأقام ذو الصعب ذا القرنني: بيت له يويف احلجيج نذو  جده
القرنني فيه حجه ... خوفًا يطوف من اللظى املتوقدإذا مل يزل من كان جدي مسلًما ... ملًكا 
مىت تره املقاول يسجدطاف املشارق واملغارب ... عاملًا يبغي علوًما من كرمي مرسَّدويرى مغار 

لقد أذل الصعب صعب زمانه ... وأ�ط س عند غروهبا ... يف عني ذي حلب و�ط قرمدفالشم
عنًوا عزه ابلفرقدحكم األمور وأحكمت آ�ته ... جيري إىل أجل له ومبوعدوقال امرئ القيس 

حجر من أبيات يذكره: وأنشبها املخالب كل ملك مع الصعب الذي نقب اجلباالمهام طحطح 
ليأجوج ومأجوج اجلباالوقال   مشارقها الرعاالوسد حبيث ترقى الشمس سًدااآلفاق مشًيا وقاد إىل

قس بن ساعدة اإل�دي: أودى أبو كرب وعمرو قبله وأابد ملك دبيَّة الصباحوأابد أفرنيقيس بعد 
مقامه ابملغرب املستغرب الفياحوالصعب ذو القرنني أصبح اثوً� ابحلنو بني مالعب األر�حوقال 

ون تقدمت فلم يبق إال ذكرها حني ولتأال الفزاري وكان معمًَّرا: رأيت قروً� من قر  الربيع بن صبع
 أين ذو القرنني أين مجوعه لقد كثرت أسبابه مث قلتوقال أيًضا:
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سد ركن ما أدرك املرء تبعا ويغتالين ما اغتال أنسر لقمانوألوى بذي القرنني بعد بلوغه مطالع 
ن راحتيه وابتكراوالصعب ملا انوقال: أين بنو هود النيب وأين من مشر عقرن الشمس ابإلنس واجل

علت أرومته وحان ريب الزمان واذكرامل يدفع املوت ابجلنود وال رد أسباب علمه القدراوقال 



أيًضا: هال ذكرت له العرجنح محريا ملك امللوك على القليب مقيماوالصعب ذا القرنني ُعمِّر ملكه 
ان مبا يُسْؤه شتيماوقال أيًضا: أمل ذاك رميماوقفت به أسبابه حىت رأى وجه الزمألفني أمسى بعد 

تعلموا ما حاول الصعب مرة وما صبح الساعي وآل دراجفهل بعد ذي القرنني ملك خملد وهل 
بعد ذي امللكني يوم فالحرتيش له األطيار عند غدوه وجتمح إن أوما هلا برواحوقال طَرَفة بن 

بهيسري بوجه احلتف والعيس مجعه سباب جتل خطوهبا أقام زماً� مث قامت مطالالعبد: وللصعب أ
وميضي على وجه البالد كتائبهوقال أوس بن حجر السعدي: حنانيك � أوس بن حجر فإنه 

سيبعد من جاري األمور ويهلكوجيري الليايل ابنتقاص وفرقة وإن ُسِئَل الصعب ال بد يسلكقال 
رب جتربًا عظيًما حىت إنه مل ملا ويل الصعب ذو القرنني جت»: التيجان«ب عبد امللك بن هشام يف كتا

يكن يف التبابعة أشد جتربًا منه وال أعظم سلطاً� وال أشد سطوة، وكان له عرش من ذهب 
مصمت مرصع ابلدر والياقوت، وكان يلبس ثيااًب منسوجة ابلذهب منظومة ابلدر والياقوت، 

نريان، فسأل فقالوا: ذات ليلة رأى رؤ� عظيمة وقوًما ختطفهم الوكان عظيم احلجاب، فبينا هو 
هؤالء اجلبارون، مث رأى اجلنة وما أعد هللا فيها ألوليائه، وقيل له: � صعب اخلع رداء الِكْرب 

وتواضع، فلما أصبح تواضع وبرز للناس، وأمر ابلعرش فُهتك وُ�ب، مث رأى الليلة الثانية كأنه 
ابلثر�، مث أخذ القمر بيده  لسماء فرقي إىل السماء ومعه سيف صلت فعلقهُنصب له سلم إىل ا

اليسرى والشمس بيده اليمىن، مث سار وتبعه الدراري والنجوم ونزل هبما إىل األرض، فلم يزل 
 ميشي هبما والنجوم تتبعه، فلما كان يف الليلة الثالثة رأى كأنه
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غداء، فأقبل عليها �كلها جبًال جبًال وأرًضا أرًضا حىت أتى جاع جوًعا شديًدا فصارت له األرض 
ًرا حبًرا حىت أتى على السبعة عليها كلها، مث عطش عطًشا شديًدا فأقبل على البحار يشرهبا حب

األحبر، مث أقبل على البحر احمليط يشربه، فلما أمعن فيه رأى طيًنا ومحأة سوداء فلم يسغ له 
رابعة كأن اإلنس واجلن أتوه من األرض كلها، وكذلك البهائم واألنعام، فرتكه، ورأى يف الليلة ال

اإلنس مع ريح الصبا إىل املغرب، وأممًا من وأقبلت الر�ح فاستدارت فوقه، فأرسل أممًا من اجلن و 
اجلن واإلنس مع الدبور إىل ميني األرض، وأمر البهائم واألنعام فذهبت هبم األر�ح يف كل وجه، 

وام فذهبت يف سبيل من مضى، فلما أصبح أرسل إىل أهل مشورته فقص عليهم ما مث أمر اهل
الوا: مل تدرك عقولنا هذه الرؤ�، فقال له شيخ رأى، فقالوا: امجع العلماء هبذا األمر، فجمعهم فق

منهم: ليس على وجه األرض من يفسر أتويل رؤ�ك إال نيب ببيت املقدس، فأمر ابجلنود فُجمعت 
قدمته ألف ألف فارس، فلما انتهى إىل البيت احلرام طاف به حافًيا راجًال، مث سار وجعل على م



ما رآه سأله عن امسه فقال: اخلضر بن خضرون إىل القدس يسأل عن النيب الذي وصف له، فل
بن عموم بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق، فقال له الصعب: أيوحى إليك؟ قال: نعم � ذا 

الذي دعوتين به؟ قال: أنت صاحب قرين الشمس، فكان أول من مساه  القرنني، فقال: ما هذا
حمليط تبلغ منه غاية حىت �تيك بذلك، وأخربه مبنامه فقال: متلك األرض وَمن عليها والبحر ا

شيء ال تستطيعه فرتجع، واإلنس واجلن ينقلهم من مكان إىل مكان، واألنعام والبهائم تسخر 
ن أي بلد شئت، وتصرفها إىل أي بلد شئت، وجتاوز مغرب لك والر�ح كذلك تصرف ضرها ع

ى ُهللا عليِه وَسلََّم، الشمس، فا�ض أبمر هللا، فإن هللا جل وعز يعينك، وسار معه اخلضر َصلَّ 
فطاف األرض كلها، وعمل السد وعرُضه مخسة آالف ذراع وطوله ألف ذراع، وبىن جسًرا إىل 

 أرمينية مسرية سبعة أشهر.
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وعن وهب: ملا نزل الصعب حنو مث أقر من أرض العراق مرض مثانية أ�م، فلما مات غاب 
ن بن األسود يرثيه من اخلضر فلم يظهر بعده إال ملوسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فقال النعما

أبيات: وجاوزت العقيق من أرض جند إىل العنوان والنحل الدوا�ناك الصعب ذو القرنني اثٍو 
ن تنوفه احلنو بن عا�مل تر أن حنو الرمل أمسى مللك الدهر والدنيا معانوقال اليحموم بن زيد ببط

يرثي ذا القرنني: امسع  بن غالب بن السائب بن عمرو بن زيد بن عمالق بن احلارث ذي مراثد
لةوأصبح ذا القرنني ملا عال على العال ابلبناة الشاملةفيا هلا من كرية مل تكن مصروفة عنه وال حائ

السعد دليًال هبا صبَّحه من هذه النازلةمل يدفع املوت الذي جاءه بسكسك العز وال عاملةسألوا 
ن قيس بن ثعلبة أبو نصري: والصعب عن الدنيا كمثل الداب ونفسه من بينهم سائلةوقال أعشى ب

ريه ألفي سنة ذو القرنني أصبح اثوً� ابحلنو يف جدث أميم مقيمقال ابن هشام: فلما مات بعد تعم
فيما ذكره قس بن ساعدة ويل مكانه ابنه أبرهة الوضاح، وكان مساه ابسم إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه 

من شعر، والعرب تسمي اخلصلة من الشعر قرً�. وذكر وَسلََّم. وقال السَُّهيلي: كان له ضفرياتن 
رمس، وقيل: هرديس، وقيل: امسه ه -بذال مفتوحة-ابن إسحاق: أن امسه مرزاب بن مرذبة 

الصعب بن قرين هو ذو القرنني. »: احملربَّ يف ذكر ملوك احلرية«وقيل: أفريدون بن أثفيان. ويف 
أليب العباس: روى » مقامات التنزيل«يف اسم ذي القرنني قيصر. و »: تفسري مقاتل«ويف 

 َصلَّى هللاُ عليِه أن اليهود قالوا للنيب«العنقزيعن أسباط عن السدي عن أيب مالك عن ابن عباس: 
قالوا: ذو » ومن هو؟«وَسلََّم: أخرب� عن نيب مل يذكره هللا يف التوراة إال يف مكان واحد، قال: 

 القرنني ... ) احلديث.
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امسه اإلسكندريس، وهو من بين عيصو، وقيل له ذو القرنني؛ ألنه ملك »: غرر الكتاب«ويف 
قر�ن، وقيل: ألنه ملك : كانت له ُذَؤابتان، وقيل: كان لتاجه قرين الدنيا الشرق والغرب، وقيل

أليب بكر حممد » فضائل القدس«فارس والروم، وقيل: كان يف رأسه ما يشبه القرنني. ويف كتاب 
بن أمحد بن حممد الواسطي اخلطيب: كان ذو القرنني أوسع أهل األرض عدًال، وكان آخر امللوك 

ليها من القدس، ومل يكن وزعم أهل العلم أنه بدومة اجلندل رجع إاخلريين، ومات ببيت املقدس، 
له ابلقدس كثري عمر، وكان عدد ما سار يف البالد منذ يوم بعثه هللا إىل أن قبض مخس مئة عام، 

كان «وذكر حديثًا مرفوًعا من حديث إبراهيم بن طلحة بن عبيد هللا عن أبيه عن جده: 
ت ذا القرنني أة من غسان، وكانت على دين الروم، فولدالفيلسوف من أهل امللك تزوج امر 

، وإمنا نسب إىل الروم؛ ألن أابه خلفه صغريًا يف حجر أمه يتيًما، فلذلك »فسماه أبوه اإلسكندر
قال  -أليب دريد: ذو القرنني امسه الصعب بن اهلمال.» الوشاح«ُجِهل أبوه ونسبوه إىل أمه. ويف 

ٍس: النَُّحاُس).هذان التعليقان ذكرمها َعبَّاٍس اجلبلني، َوقَاَل ابُن َعبَّاالبخاري: (يـَُقاُل َعِن ابِن 
حدثنا »: تفسريه«جويرب عن الضحاك عن ابن عباس. ِذكر �جوَج ومأجوَج. قال ابن مردويه يف 

أمحد بن كامل، حدثنا حممد بن سعد العويف، حدثنا أيب حدثنا عمي، حدثنا أيب عن أبيه عن ابن 
ال « -وذكر �جوج ومأجوج- عليِه وَسلََّم  سعيد اخلدري قال: نيب هللا َصلَّى هللاُ عباس، عن أيب

ومن حديث حممد بن يزيد، حدثنا جمالد عن أيب ».ميوت رجل منهم حىت يولد لصلبه ألف رجل
خيرج مأجوج ومأجوج فيقتلون «الرضي عن أيب سعيد، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

بعث هللا عليهم النـَّْغف فيخرج يف كواهلهم يهلكوهم إال بقية يلحقون ابجلبال، مث يالناس و 
 ».فيموتون أمجعون، وأتكل مواشي الناس جيفهم كما �كل احلشيش أو اخلضر
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بسند جيد صحيح عن حذيفة، سألت رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن �جوج ومأجوج: 
ل من صلبه كلهم قد مئة ألف أمة، ال ميوت أحدهم حىت ينظر إىل ألف رج أمة، كل أمة أربع«

محلوا السالح، قلت: � رسول هللا صفهم لنا، قال: هم ثالثة أصناف، ال ميرون بفيل وال وحش 
وال مجل وال خنزير وال إنسان إال أكلوه، و�كلون من مات منهم, تكون مقدمتهم ابلشام 

من حديث و ».فيشربون أ�ار املشرق وحبرية طربية -ين املشرقيع-وساقتهم مبوضع كذا وكذا 
بعثين هللا ليلة «مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 



أسري يب إىل �جوج ومأجوج، فدعوهتم إىل دين هللا جل وعز فأبوا أن جييبوين، فهم يف النار مع 
يث النعمان بن سامل عن ابن ومن حد».َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وولد إبليس من عصى من ولد آدم

إن �جوج ومأجوج هلم نساء «عمرو بن أوس عن جده، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
جيامعون ما شاؤوا، وشجر يلقحون ما شاؤوا، وال ميوت رجل منهم إال ترك من ذريته ألًفا 

تسعة أجزاء �جوج اإلنس عشرة أجزاء، «عبد هللا بن عمرو بسند صحيح: وعن ».فصاعًدا
لنعيم بن محاد: حدثنا ابن وهب عن زيد » الفنت«ومن كتاب ».ومأجوج، وسائر الناس جزء واحد

إن �جوج ومأجوج حني خيرجون ميرُّ «بن أسلم عن أبيه، أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
وعند ابن ».أنه كان هنا مرة ماءطربية فيشربوها، مث �يت آخرهم عليها فيقولون: ك أوهلم ببحرية

 بطال عن ابن عباس: األرض ستة أجزاء، فخمسة أجزاء ليأجوج ومأجوج، وجزء لسائر اخللق.
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البن هشام يف كالم للخضر مع ذي القرنني: وستلقى قوًما يرون أن أهل األرض » التيجان«ويف 
ا بلغ أطراف جزائر هلم، وأ�م شركاء هللا جل وعز يف خلقه، وهم �جوج ومأجوج، فلمعبيد 

البحر احمليط لقي هبا أممًا من �جوج ومأجوج يقال هلم: األحرار، وهم قوم سود الوجوه زرق 
األعني طوال الوجوه واألنف، وجوههم وجوه اخلنازير، خيتفون ابلنهار من حر الشمس ويظهرون 

�بت منهم أمة يقال هلم: فدعاهم ذو القرنني إىل هللا تعاىل فآمنوا، مث حلج يف أرضهم فأيف الليل، 
بنو عجالن بن �فث إىل هللا، فرتكهم يف جزيرة أرمينية إىل �حية جابرص، فسموا الرتك ألن ذا 

ر القرنني تركهم، مث بلغ جزائر األرض الزوراء اليت تزاور عنها الشمس، فوجد عندها قوًما صغا
تفسري «يف النهار. ويف  األعني صغار الوجوه مشعرة، وجوههم كوجوه القرود، وال يظهرون

�جوج ومأجوج «عن معاذ وواثلة بن األسقع، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: » الضحاك
ثالثة أصناف: صنف كالنخل طوًال، وصنف طول كل واحد منهم أربعة أذرع يف عرض أربعة 

اق غري أرزاقكم فرتش إحدى أذنيه ويتجلل ابألخرى، وصنف يف غاية القصر، هلم أرز أذرع ي
وعند ابن ».ومعايش غري معايشكم مبنزلة البهائم يتشاورون فيما بينهم، خلق ال حاجة هلل فيهم

وعن ».منهم من طوله شرب، ومنهم من طوله شربان وثالثة«أيب شيبة عن عمرو بن العاصي: 
وقال  أمتان، يف كل أمة أربعمائة ألف أمة ليس منها أمة تشبه األخرى.عطية بن حسان: هم 

األوزاعي عن ابن عباس فيما ذكره علي بن معبد: األرض ستة أجزاء، مخسة فيها �جوج 
�جوج أمة هلا «ومأجوج، وجزء فيه سائر اخللق. وعند القرطيب عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 ».ك مأجوج، صنف منهم طوله مئة وعشرون ذراًعاأربع مئة أمري، وكذل
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أ�م �كلون مجيع حشرات األرض من احليات والعقارب وكل ذي روح «قال القرطيب ويروى: 
عي احلمام ويعوون من الطري وغريه، وليس هلل خلق ينمى مناءهم يف العام الواحد، يتداعون تدا

القصد «ويف كتاب ».اب ابرزة �كلون اللحوم نيئةعواء الكالب، ومنهم من له قرن وذنب وأني
البن عبد الرب: هم أمم ال يقدر أحد على استقصاء ذكرهم لكثرهتم، ومقدار الربع » واألمم

مة خمتلفو العامر من األرض مئة وعشرون سنة، وإن تسعني منها ليأجوج ومأجوج، وهم أربعون أ
يه وثب، وبعضهم يغري على بعض، ومنهم من اخللق والقدود، يف كل أمة ملك ولغة، منهم من مش

ال يتكلم إال متتمة، ومنهم مشوهون، وفيهم شدة وأبس، وأكثر طعامهم الصيد، ورمبا أكل 
بعضهم بعًضا. وذكر الباجي عن عبد الرمحن بن اثبت قال: األرض مخس مئة عام، منها ثالث 

لسائر الناس. وعن علي بن أيب ة حبوٌر، ومئة وتسعون ليأجوج ومأجوج، وسبع للحبشة، وثالث مئ
طالب: غطاء أحدهم بستون هبا وجلده تسعون. وذكر عياض: أن �جوج ومأجوج رجل، ابنا 

�فث بن نوح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، مشتقان من أتجج النار وهي حرارهتا، مسوا بذلك لكثرهتم 
الشديد امللوحة، وقيل: مها هتم، وهذا على قراءة من مهزه، وقيل: من اإلجاج وهو املاء وشد

امسان أعجميان غري مشتقني. انتهىوأما قول من قال: إن سيد� آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم احتلم 
م فاختلط ماؤه ابلرتاب فخلقوا من ذلك، فباطل ال أصل له؛ ألن األنبياء صلوات هللا عليه

ل وزن �جوج يفعوًال من أجيج النار أو يف اللغة من مهزها جع» املنتهى«وسالمه ال حيتلمون. ويف 
الظليم أو غريه ومأجوج مفعوًال، ومن مل يهمزها جعلهما عجميني. قال األخفش: من مهزمها جعل 

جوج فاعوًال اهلمزة أصلية، ومن ال يهمز جعل األِلَفني زائدتني جبعل �جوج فاعوًال من جيجت ومأ
فكأ�م مسوا بذلك الختالف أصواهتم، من جمجت الشيء من فمي، واألول أشبه ابلواجب، 

 فشبهوا أبجيج النار، ومها غري منصرفني؛ أل�ما امسان لقبيلتني.
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لنُـَعيم عن كعٍب: أن الننت إذا أذى أهل األرض نقله هللا إىل �جوج ومأجوج » الفنت«ويف كتاب 
والبقر. قال نعيم: حدثنا حيىي  بلفجعله رزقًا هلم. زاد عمرو البكايل: فيجتزرو�ا كما جتتزرون اإل

بن سعيد، حدثين سليمان بن عيسى قال: بلغين أ�م أربعة وعشرون أمة �جوج ومأجوج، 
ومأجيج وأجيج، والغسيالنني والغسينني والفزانيني، والقوطيني وهو الذي يلتحف أذنه، 

هم رؤوس الكالب. قال  و والزريطيني والكنعانيني والدفرائيني واخلاخوئني واألنطارنني والتغاسيني



َتُه).هذا البخاري: (وقَاَل رَُجٌل لِلنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: رَأَْيُت السَّدَّ ِمْثَل البُـْرِد املَُحربَِّ، قَاَل: رَأَيْـ 
عن سليمان بن أمحد، حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي، » تفسريه«التعليق رواه ابن مردويه يف 

حدثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن رجلني عن أيب بكرة الثقفي، أن رجًال  هر،حدثنا أبو اجلما
� رسول هللا، إين قد رأيته، يعين السد، فقال: كيف هو؟ «أتى النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم فقال: 

، قال: قد رأيته فة طريقال: وحدثنا قتادة أنه قال: طريفة محراء من حناس، و ». قال: كالُربد احملربَّ
لنعيم بن محاد: حدثنا مسلمة بن ُعَليٍّ عن سعيد بن بشري » الفنت«سوداء من حديد. ويف كتاب 

� رسول هللا قد رأيت الردم، وإن الناس يكذبونين، فقال: كيف رأيته؟ «عن قتادة قال رجل: 
، قال: صدقتـ، والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة اإلسراء  َنة من ذهب لَبِ قال: رأيته كالُربد احملربَّ

بُعُد ما بني اجلبلني مئة فرسخ، فلما أخذ ذو القرنني يف »: تفسري احلويف«ويف ».ولَِبَنة من رصاص
عمله حفر له أسًّا حىت بلغ املاء، وجعل عرضه مخسني فرسًخا، وجعل حشوه الصخور وطينه 

يد والنحاس حلدالنحاس املذاب، فبقي كأنه عرق من جبل حتت األرض، مث عاله وشرفه بُزبَر ا
.  املذاب، وجعل خالله ِعرقًا من حناس فصار كأنه بُرد حمربَّ
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قرأت على أيب النون عن ابن املقري عن احلافظ السالمي عن احلبال عن ابن داود وابن األنباري 
ن معبد، حدثنا ابن وهب عن أيب بكر حممد بن أمحد بن املسور عن املقدام بن داود عن علي ب

نعم عن سعد بن مسعود عن شيخني من قومه عن عقبة بن عامر اجلهين، قال رسول هللا عن ابن أ
جئتم تسألوين عن ذي القرنني وكيف كان أول «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لطائفة جاؤوه من اليهود: 

وم، فأتى ساحًال من سواحل مصر شأنه، وسأخربكم مبا جتدونه يف كتابكم، إنه كان غالًما من الر 
وأتى السدين ومها جبالن زلقان يزل عنهما كل شيء «وفيه: ». بىن به مدينة تسمى اإلسكندريةف

احلديث. وعند الطربي: اإلسكندر هو إسكندروس بن فيلفوس. وعند املسعودي: » فبنامها ... 
تثقلها فعوجلت ببقلة يقال فيليس، وكانت أمه زجنية أهديت لدااب األكرب، فوجد منها نكهة اس

اندروس، فحملت منه بدارا األصغر، فلما رضعت ردها فتزوجها فيليس، فحملت منه هلا: 
ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، َحدَّثَنا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل،  – 3346ابإلسكندر اشتق امسه من تلك البقلة. (َحدَّ

ثـَْتُه َعْن ُأمِّ َحِبيَبَة بِْنِت َأِيب ُسْفَياَن، َعْن َنَب بِْنَت َأِيب َسَلَمَة حَ َعِن ابِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َأنَّ زَيْـ  دَّ
َها َفزًِعا يـَُقوُل: َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ  َنَب بِْنِت َجْحٍش، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم َدَخَل َعَليـْ ، َوْيٌل زَيـْ

ْدِم �َُْجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذه َوَحلََّق إبِِْصبَعيِه اِإلبـَْهاِم َرَب، فُِتَح اليَـْوَم ِمْن رَ ِلْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد اقْـتَـ 
َنُب: َ� َرُسوَل ِهللا، أَنـَْهِلُك َوِفيَنا الصَّاِحلُوَن؟ قَاَل: نـََعْم، ِإَذا َكثـَُر اخلَ  َبُث). َوالَِّيت َتِليَها، فـََقاَلْت زَيـْ



أيب شيبة عن عيينة عن الزهري عن  عن أيب بكر بن» صحيحه«مسلم يف  ] وملا رواه3346[خ 
 عروة عن زينب قال عن َحبيَبة بنت أم َحبيَبة عن أمها أم َحبيَبة عن زينب بنت جحش.
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وقال الرتمذي: قال احلميدي عن سفيان: حفظت من الزهري يف هذا اإلسناد أربع نسوة، قال 
نهم إبراهيم بن بشار سفيان مجاعة مالرتمذي: جرده سفيان. قال الدَّارَُقْطين: وكذا رواه عن 

وإبراهيم بن سعيد اجلوهري وابن مصفى واحلسن بن الصباح وعبد اجلبار بن العالء وحيىي بن 
السري وسعيد بن عمرو األشعثي وعبد هللا بن أيوب ونصر بن علي وحممد بن أيب عون وسعيد 

طوا حبيبة صر وعمرو فأسقبن عبد الرمحن املخزومي، قال أبو احلسن: وأما مسدد وسعيد بن ن
يف روايتهم عن سفيان، قال: وأظنه رمبا أسقطها ورمبا ذكرها، يعين ابن عيينة، قال: وأما اجلراح 

كتاب «احلديث. ويف » رواه عن الزهري عن عروة عن زينب بنت جحش ... «بن منهال فإنه: 
بن حمرز عن   عن عبد هللاحدثنا إمساعيل بن عيسى العطار، حدثنا إمساعيل بن زكر�»: ابن مردويه

قام رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «يزيد بن األصم عن ميمونة عن زينب بنت جحش قالت: 
ذات ليلة من نومه فقال: ويل للعرب من شر قد اقرتب، ثالث مرار، ُفرج الليلة من ردم �جوج 

كتاب نعيم «ويف ».ثإذا ظهر اخلب فرجة. قلت: � رسول هللا، أيعذبنا وفينا الصاحلون؟ قال: نعم
وعقد ثنيت «عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة، عن زينب بنت جحش، وفيه: » بن محاد

ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َحدَّثَنا ُوَهْيٌب، َحدَّثَنا ابُن طَاُوٍس َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب  – 3347».عشرة (َحدَّ
َرَة يَرفـَُعُه، قَاَل:  ] 3347ِمْن َرْدِم �َُْجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثَل َهِذِه َوَعَقَد بَِيِدِه ِتْسِعَني). [خ فـََتَح ُهللا ُهَريـْ

وملا رواه مسلم من حديث سفيان عن ابن شهاب قال: وعقد سفيان عشرة، وفيه أيًضا: أن 
كون وهيًبا عقد تسعني. قال عياض: لعل حديث أيب هريرة متقدم فزاد قدر الفتح بعده، أو ي

 ريب التمثيل ال حقيقة التحديد.املراد تق
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وقول ابن العريب هذا يدل على أن السد مذ بين مل يفتح منه شيء إال يوم إخباره َصلَّى هللاُ عليِه 
العدد، فيعارض قوله َصلَّى ُهللا عليِه  وَسلََّم مبثل ثقب عشرة يف العدِّ، وفقهه: أنه مل يقصد به

فيه نظر من حيث أ� أسلفنا أن هذه » مَّة أمية، وإمنا جاء لبيان صورة خاصة معينةإ� أ«وَسلََّم: 
اإلشارة مدرجة ليست من قول النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وإمنا ذكر إشارة عرب عنها الراوي 



ج �جوج ومأجوج يكون بعد خروج عيسى َصلَّى ُهللا عليِه الذي مل يشاهد تلك اإلشارة. وخرو 
لََّم، جاء ذلك يف حديث مرتب رواه احلاكم وصحح إسناده من حديث ُمؤثِر بن َعَفازَة عن وسَ 

ملا كان ليلة ُأسري ابلنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لقي إبراهيم وموسى وعيسى «ابن مسعود، قال: 
دجال، فتذاكروا أمر الساعة فردوا احلديث إىل عيسى، فذكر خروج الصلى هللا عليهم أمجعني، 

قال: فأهبط فأقتله ويرجع الناس إىل بالدهم، فيستقبلهم �جوج ومأجوج، فيْجأر إيلَّ الناُس، 
فأدعو هللا جل وعز فيميتهم، فتجأر األرض من رحيهم إيلَّ، فأدعو هللا جل وعز، فريسل السماء 

هريرة، بسند جيد عن أيب » تفسري ابن مردويه«احلديث. ويف » ر ... فتلقي أجسامهم يف البح
ينقرون السد، يعين �جوج ومأجوج، حىت يكادوا يروا «قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

شعاع الشمس، فيقولون: نرجع إليه غًدا، فريجعون فيجدونه أشد ما كان، فإذا بلغ مدهتم وأراد 
عون إليه كهيئته حني بعثهم على الناس قالوا: نرجع إليه إن شاء هللا غًدا، فريجهللا جل وعز أن ي

إن �جوج «ويف حديث حذيفة عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال: ».تركوه فيحفرونه
ومأجوج ينقرون مبعاوهلم دائبني، فإذا كان الليل قالوا: نفرغ، فيصبحون وهو أقوى منه ابألمس، 

املؤمن: غًدا نفتحه إن شاء هللا سِلم رجل منهم حني يريد هللا جل وعز أن يبلغ أمره، فيقول حىت يُ 
 احلديث.... » 
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يغدون إليه كل يوم فيعاجلونه حىت يولد فيهم رجل مسلم، فإذا غدوا عليه »: «تفسري مقاتل«ويف 
قال هلم املسلم: قولوا بسم هللا، فيعاجلوه حىت يرتكوه رقيًقا كقشر البيض ويرى ضوء الشمس، 

ذا ثالث احلديث. قالوا: يف ه» نرجع غًدا إن شاء هللا فنفتحه ...  فيقول املسلم: قولوا بسم هللا
آ�ت األول: أن هللا منعهم أن يوالوا احلفر ليًال و�ارًا. الثاين: منعهم هللا جل وعز أن حياولوا 

الرُِّقيَّ عليه آبلة أو سلم، وال أهلمهم ذلك وال علمهم إ�ه. الثالث: صدهم عن قول إن شاء هللا 
وقوهلا: (أَنـَْهِلُك َوِفيَنا  والشر املقرتب كأنه يريد به قتل عثمان، فلذلك أخرب بقربه.تعاىل. 

الصَّاِحلُوَن؟) قال أبو الفرج: ميوتون آبجاهلم ال بذنوهبم. قال ابن العريب: وحيشر كل أحد على 
وقيل: أوالد وُفسر ابلفجور والفسوق، وقيل: الز� خاصة،  -بفتح اخلاء والباء-نيته. و (اخلََبُث) 

 - 3348وهو مصدر. -بسكون الباء-(اخلْبث) الز�، ومطلقه املعاصي. قال القرطيب: ويروى: 
وذكر حديث أيب سعيد، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: (يـَُقوُل ُهللا جل وعز يوم القيامة: " 

َعًة نَّاِر؟، قَاَل: ِمْن ُكلِّ أَْلٍف ِتْسَع ِمائٍَة َوِتسْ َ� آَدُم، قْم فَابعْث بـَْعَث النَّاِر، قَاَل: َوَما بـَْعُث ال
َوِتْسِعَني، َفِعْنَدُه َيِشيُب الصَِّغُري، َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َمحٍْل َمحَْلَها، َوتـََرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم 



ْبِشُروا، فَِإنَّ ِمْنُكْم رَُجًال َوِمْن �َُْجوَج ِبُسَكاَرى، قَاُلوا: َ� َرُسوَل ِهللا، َوأَيـَُّنا َذِلَكالَواِحُد؟ قَاَل: أَ 
 َمْأُجوَج أَْلًفا.وَ 
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وا، فـََقاَل: َأْرُجو َأْن َتُكونُوا  مثَُّ قَاَل: َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، ِإّينِ َأْرُجو َأْن َتُكونُوا رُبَُع َأْهِل اجلَنَِّة " َفَكربَّ
َفَكبـَّْرَ�، فـََقاَل: َما أَنـُْتْم ِيف » ْرَ�، فـََقاَل: َأْرُجو َأْن َتُكونُوا ِنْصَف َأْهِل اجلَنَّةِ َأْهِل اجلَنَِّة، َفَكبـَّ ثـُُلَث 

خ [ النَّاِس ِإالَّ َكالشََّعَرِة السَّْوَداِء ِيف ِجْلِد ثـَْوٍر أَبـَْيَض، َأْو َكَشَعَرٍة بـَْيَضاَء ِيف ِجْلِد ثـَْوٍر َأْسَوَد).
وروى الرتمذي مثله عن عمران ».من كل مئٍة تسعة وتسعني«رة: ] ويف حديث أيب هري3348

، وقال احلاكم: مها صحيحا اإلسناد، »صحيحه«وصححه، وعن أنس كذلك، رواه ابن حبان يف 
وأكثر أئمة البصرة على أن احلسن مسع من عمران. وعند ابن مردويه من حديث األشعث عن 

عن جابر بن عبد هللا حنوه. ويف حديث » لمقامات التنزي«حنوه، ويف احلسن عن أيب موسى 
». إين ألرجو أن تكونوا شطر أهل اجلنة. مث قال: بل أرجو أن تكونوا أكثر أهل اجلنة«عمران: 

فيحتمل أن آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ملا » أخرجوا بعث النار«ويف حديث عبد هللا بن عمرو: 
تفسري ابن «رجوا ومييزوا أهل اجلنة من النار. ويف اج أمر هو املالئكة أن خيأمر أوًال ابإلخر 

بينا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم «من حديث الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس: » مردويه
ابته ] فوقف على د1يف مسريه يف غزوة بين املصطلق، إذ نزل عليه {ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة} [احلج: 

: أتعلمون أيَّ يوم ذاك؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: ذاك يوم يقول هللا: ورفع هبا صوته، وقال
ومن ».إين ألرجو أن تكونوا ثلثي أهل اجلنة«احلديث، وفيه: » � آدم قم فابعث بعث النار ... 

 آلدم ... هل تدرون أي يوم ذاك؟ يوم يقول هللا«حديث هالل بن حبَّاب عن عكرمة عنه بلفظ: 
« 
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إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة، إمنا أنتم يف الناس أو األمم كالشامة يف «احلديث، وفيه: 
وملا ». ف جزء من سائر الناسجنب البعري، أو كالرقمة يف ذراع الدابة، وإمنا أميت جزء من أل

قال: قد جيب أن يكون هذا على مذهب اآلخرين سقيًما غري » التهذيب«ذكره الطربي يف 
لعلتني، إحدامها: أنه جزء ال يعرف له خمرج عن عكرمة إال من هذا الوجه. الثانية: أنه  صحيح

من حديث احلسن: من نقل عكرمة، ويف نقل عكرمة عندهم نظر جيب التثبت فيه. وعند الطربي 



] ... » 1: ملا قفل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم من غزوة العشرية قرأ: {َ� أَيـَُّها النَّاُس} [احلج«
مل يكن رسوالن إال بينهما فرتة من اجلاهلية، فهم أهل النار، وإنك بني ظهراين «احلديث، وفيه: 

�جوج ومأجوج، وهم أهل النار، ويكمل خليقتني ال يعادهلما أحد من أهل األرض إال كثروهم 
على النيب  نزلت هذه اآلية«للبيهقي عن أبيه بسند جيد: » البعث«ويف ».العدد من املنافقني

أهل «وعند ابن أيب شيبة عن عبد هللا بن مسعود، عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: ».وهو يف سرية
يف إسناده احلارث بن حِصرية وفيه  » ا مثانون صفًّااجلنة يوم القيامة عشرون ومئة صف، أنتم منه

ود عند الطربي بسند صحيح: كالم. وعند الرتمذي حمسًنا عن بريدة مرفوًعا مثله، وعن ابن مسع
: روي عن النيب َصلَّى ُهللا » عيون األخبار«كحديث أيب سعيد. ويف » نصف أهل اجلنة« للَقَتِيبِّ

الئق يوم القيامة مئة وعشرين صفًّا، طول كل صف مسرية أربعني تكون اخل«عليِه وَسلََّم أنه قال: 
املؤمنون؟ قال: ثالثة صفوف، ألف سنة، وعرض كل صف ألف سنة. قيل: � رسول هللا كم 

قال القرطيب: هذا غريب جدًّا خمالف لصفوف املؤمنني الواردة » واملشركون مئة وسبعة عشر صفًّا
حاهلم يف املوقف كما يف األحاديث، وكالم القرطيب على يف األحاديث. انتهى، حيمل هذا على 

 حالة االنفصال ودخول اجلنة حيمل، فال تباين بني القولني.
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قال الطربي: اختلف أهل العلم يف وقت كون الزلزلة، فقال عطاء وعامروعلقمة: هي كائنة يف 
حنو معىن ما قالوا خرب يف إسناده  الدنيا قبل القيامة. وروي عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

كعب عن رجل عن نظر، مث ذكره من حديث يزيد بن أيب ز�د عن رجل من األنصار عن حممد بن  
أيب هريرة، قال أبو جعفر: والصواب يف ذلك ما صح عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فذكر 

لة يف الدنيا، وإنه يكون بعدها طلوع حديث أيب سعيد وأشباهه. وقال الزجاج: قيل: إن هذه الزلز 
لبخاري يف كتاب التفسري: الشمس من مغرهبا، وقيل: إ�ا الزلزلة اليت تكون معها الساعة. وقول ا

وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية، يعين عن األعمش: {ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى} 
عن عبد » تفسريه«ير رواه ابن مردويه يف ]. التعليق عن أيب معاوية وجر 4741] [ح: 1[احلج: 

عمش. وحدثنا َدْعَلج، هللا بن جعفر، حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا حماضر وجرير، حدثنا األ
حدثنا حممد بن علي بن زيد، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب 

عن األعمش: {ُسَكارى َوَما ُهم صاحل عن أيب سعيد به، ورواية املسيب بن شريك والُفَقيمي 
وقال الطربي:  ]، قال األعمش: وهي قراءتنا، وهبا قرأ محزة والكسائي.1ِبُسَكارى} [احلج: 



حدثنا أبو السائب، حدثنا أبو معاوية عن األعمش، والتعليق عن عيسى عن األعمش، وقال 
 ].1 الفرَّاء: أمجعت القراء على {ُسَكارى َوَما ُهم ِبُسَكارى} [احلج:
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م وحدثين هشيم عن مغرية عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قرأ: {َوَترى النَّاَس َسْكرى َوَما هُ 
كى واجلرحى، وليس هو مبذهب ] وهو وجه جيد يف العربية؛ ألنه مبنزلة اهلل1ِبَسْكرى} [احلج: 

النسوان والنساوي، فاختري سكرى بطرح األلف من هول ذلك اليوم وفزعه كما قيل: موتى، ولو 
قيل: سكرى على أن اجلمعيقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة كان وجًها كما قال: {اَألمساُء 

اُس} وهو وجه جيد، وعند ] وقد ذكر أن بعض القراء قرأ: {ويُرى النَّ 180احلُْسىن} [األعراف: 
الزجاج: {َتْذَهُل} وجيوز {ُتْذَهُل} ووجه مل يُقرأ به: {َويَرى النَّاَس َسْكرى} املعىن: يرى اإلنسان 

سكارى} الناس ويرى الناس سكرى وما هم بسكارى، وجيوز: {وترى الناس سكارى وما هم ب
الناس َسَكارى وما هم والقراءة الكثرية: {وترى الناس سكرى وما هم بسكارى} {وترى 

بَسَكارى}.قال ثعلب: امرأة حامل إذا أردت حبلى، فإذا أردت أ�ا حتمل شيًئا ظاهًرا قلت: 
حاملة، ومحل النخلة أو الشجرة بفتح وبكسر. قال أبو الفرج: فإن قيل: فهل تبقى حامٌل يوم 

أهوال القيامة امة؟ فاجلواب: أنه لو حضرت حامل يومئذ لوضعت، ولو حضر مولود يعقل القي
ُتْم ِيف 17لشاب، قال تعاىل: {يـَْوًما َجيَْعُل اْلوِْلَداَن ِشيًبا} [املزمل:  ].قال ابن التني: قوله: (أَنـْ

إما » كالرقمة يف جلد ثور«حديث آخر:  النَّاِس ِإالَّ َكالشََّعَرِة السَّْوَداِء ِيف ِجْلِد ثـَْوٍر أَبـَْيَض)، ويف
، أو يكون هذه األمة كالشعرة، وتكون هي وسائر املسلمني من أن يكون وًمها من بعض النقلة

 األمم السالفة كالرقمة.

)1/201( 

 

انتهى كالمهقد أسلفنا أن هذه األمة ثلثا أهل اجلنة، فإذا كانوا ثلثيهم كيف يكونوا شعرة من 
هم للسرور مبا ذكره هلم، يها شعر كثري، فال يتجه هذا القول حبال، وتكبري رقمة؟ إذ الرقمة ف

وقوله: (رُبُع) مث قال: (ِنصَف أهِل اَجلنَّة) ومل يقل النصف أوًال؛ ألن ذلك أوقع يف نفوسهم وأبلغ 
يف إكرامهم، فإن إعطاء اإلنسان مرة بعد أخرى دليل على االعتناء به ودوام مالحظته، أو يكون 

تسع مئة وتسعة «مث قال: » ألف«وقوله: هللا أوًال ابلربع، مث زاده إلىما سلف ذكره.  أخربه
َراِهيَم » وتسعني هو من العدد الذي يتسامح فيه العرب عادة. اَبُب قـَْوِل ِهللا تـََعاَىل: {َواختَََّذ ُهللا ِإبـْ



عليق َة: الرَِّحيُم ِبِلَساِن احلََبَشة) هذا الت] (َوقَاَل أَبُو َمْيَسَرَة ُرِوَي َعْن َعاِئشَ 125َخِليًال} [النساء: 
رواه ابن املنذر عن أيب حيىي عن أيب ميسرة، حدثنا يعقوب بن حممد الزهري، حدثنا إبراهيم بن 

سعد عنه، مث إين رأيت مجاعة من احلبش يقولون: إ�م ال ينطقون ابحلاء، إمنا يقولو�ا ابخلاء 
 ).َميسَرَة: الرَِّحيم> ال ذكر فيه لـ (َعاِئَشةَ فينظر، ويف بعض النسخ: <وقال أبو 
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ثـََنا ُسْفَياُن، َحدَّثَنا املُِغريَُة ْبُن النـُّْعَماِن، َحدََّثِين َسِعيُد ْبُن  – 3349 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َكِثٍري، َحدَّ (َحدَّ
َم، قَاَل: ِإنَُّكْم َحمُْشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًال، مثَُّ َعبَّاٍس، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ  ُجبَـْريٍ َعِن ابنِ 

َراِهيُم َصلَّى 104قـََرَأ: {َكَما َبَدْأَ� َأوََّل َخْلٍق نُِعيُدُه} [األنبياء:  ]، َوَأوَُّل َمْن ُيْكَسى يـَْوَم الِقَياَمِة ِإبـْ
َماِل، فََأُقوُل: َأْصَحاِيب َأْصَحاِيب، ِه وَسلََّم، َوِإنَّ ُأَ�ًسا ِمْن َأْصَحاِيب يـُؤْ ُهللا علي َخُذ هِبِْم َذاَت الشِّ

يَن َعَلى َأْعَقاهِبِْم ُمْنُذ فَارَقْـتَـُهْم، فَأَُقوُل َكَما قَاَل الَعْبُد الصَّ   اِلُح: {وَُكْنتُ فـَيُـَقاُل: ِإنـَُّهْم َلْن يـََزاُلوا ُمْرَتدِّ
َتِين ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهم} [املائدة: َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فـََلمَّا  ]. [خ 117تـََوفـَّيـْ

3349[ 
] وفيه قال سفيان: هذا مما كنا نعد أن ابن عباس مسعه 6524[ح: » ُمَشاةً «ويف موضع آخر: 

فقالت زوجة ابن »: «البعث والنشور«قي يف كتاب من النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، زاد البيه
وملا ». أينظر بعضنا إىل عورة بعض؟! فقال: � فالنة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيهعباس: 

 خرجه الرتمذي صححه.
حيشرون يوم القيامة حفاة عراة غرًال. فقلت: � رسول هللا «وعند البخاري أيًضا عن عائشة: 

 ].6527[ح: » : � عائشة األمر يومئذ أشد من ذلكالرجال مع النساء؟! قال
البيهقي بسند ال أبس به، عن سودة زوج النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم قالت: قال رسول هللا  وعند

يبعث الناس حفاة عراة غرًال، قد أجلمهم العرق وبلغ شحوم اآلذان. «َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 .»أاته! ينظر بعضنا إىل بعض؟! قال: ُشغل الناس عن ذلكقلت: � رسول هللا، واسو 
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حتشرون ركباً� ومشاة، وحتشرون على وجوهكم يوم القيامة «وعند الرتمذي عن معاوية بن حيدة: 
حيح عن أيب سعيد، أنه ملا قال البيهقي: وذكر حديثًا من أيب داود بسند ص» على أفواهكم الفدم

إن «ِه وَسلََّم يقول: حضره املوت دعا بثياب جدد فلبسها مث قال: مسعت رسول هللا َصلَّى ُهللا علي



، اجلمع بينهما: »صحيحه«، وخرجه ابن حبان أيًضا يف »امليت يُبعث يف ثيابه اليت ميوت فيها
 يكسى إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أ�م يكونون أو بعُضهم عراة إىل موقف احلساب أو قبله، مث

ن كسوة كل إنسان من جنس ما ميوت مث األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه مث األولياء، فتكو 
فيه، حىت إذا دخلوا اجلنة أُلبسوا من ثياب اجلنة، أو يبعثون من قبورهم يف ثياهبم اليت ميوتون 

يحشرون أو بعضهم إىل موقف احلساب عراًة، مث فيها، مث عند احلشر تتناثر عنهم ثياهبم ف
، أي يف أعماله اليت ميوت فيها يكَسون من ثياب اجلنة، وقد محله بعض أهل العلم على العمل

]، وقال: 26من خري أو شر، قال هللا جل وعز: {َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخْري} [األعراف: 
 مَلك أخِلصه.] يقول: ع4{َوثَِياَبَك َفَطهِّر} [املدثر: 

، قال: وروينا عن »يبعث كل عبد على ما مات عليه«مث ذكر من عند مسلم عن جابر يرفعه: 
من مات على مرتبة من هذه «لة بن عبيد عن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال: فضا

األول على  قال: وهذان اخلربان يؤكدان قول من محل اخلرب» املراتب بُعث عليها يوم القيامة
 العمل، وهللا أعلم.

فمن ُقطع منه عضو يرد وقال أبو عمر: ُحيشر العبد عبًدا وله من األعضاء ما كان له يوم ولد، 
يف القيامة حىت اخلتان، وقد احتج حبديث أيب سعيد من قال: إن املوتى يبعثون على هيئاهتم، 

 ثيابه ويدفن هبا وال يغري شيء من ومحله األكثر من العلماء على الشهيد الذي ُأمر أن يزمل يف
يد مسع احلديث يف حاله، بدليل حديث ابن عباس وعائشة، قالوا: وحيتمل أن يكون أبو سع

 الشهيد فتأوله على العموم، انتهى
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ُتُموَ�  ومما يدل على قول اجلماعة مما يوافق حديث عائشة وابن عباس قولُه جلَّ وعز: {َوَلَقْد ِجئـْ
] 29راف: ] وقوله: {َكَما َبَدَأُكْم تـَُعوُدوَن} [األع94م: فـَُراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة} [األنعا

واملالبس يف الدنيا أمواٌل وال ماَل يف اآلخرة، زالت األمالك ابملوت واملالبس يومئذ فال غناء 
 فيها، اللَّهمَّ إال ما كان من لباس اجلنة.

ابلغوا يف أكفان «يِه وَسلََّم: وأما الغزايل فذهب إىل حديث أيب سعيد وقول رسول هللا َصلَّى ُهللا عل
رواه أبو سفيان مسنًدا. انتهى، إن صح » شر يف أكفا�ا وسائر األمم عراةمواتكم، فإن أميت حتُ 

فيكون معناه: فإن أميت الشهداء حتشر أبكفا�ا، وأما ما روى أبو  -وما إخاله  -هذا احلديث 
عن هبة هللا بن إبراهيم بن عمر، » ابنةاإل«نصر عبيد هللا بن سعيد بن حامت الوائلي يف كتابه 

احلسن بن بندار، حدثنا أبو عروبة، حدثنا حممد بن املصفى، حدثنا معاوية، حدثنا  حدثنا علي بن



أحسنوا أكفان «إبراهيم بن معاوية عن أيب الزبري عن جابر، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
 حممول على أن ذلك» ون يف قبورهممواتكم، فإ�م يتباهون هبا ويتزاور 

يف نفس احلديث، فإذا قاموا من قبورهم خرجوا كما يف حديث ابن عباس إال  يكون يف الربزخ كما
 الشهداء.

وقوله: (َوَأوَُّل َمْن ُيْكَسى ِإبـَْراِهيُم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم) فيه فضيلة عظيمة إلبراهيم وخصوص له  
لََّم جيده متعلًقا بساق عليِه وَسلََّم، فإن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ  كما خص موسى َصلَّى هللاُ 

العرش، مع أن سيد� سيد املخلوقني أول من تنشق عنه األرض، وال يلزم من هذا أن يكون 
أفضل منه، بل هو أفضل من واىف القيامة، قال القرطيب: جيوز أن يكون أراد ابلناس ما عداه 

 وَسلََّم، فلم يدخل حتت خطاب نفسه، انتهى. َصلَّى ُهللا عليهِ 
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عن سفيان بن عمرو بن قيس، » الرقائق«يعكر على هذا ما رواه عبد هللا بن املبارك يف كتاب 
أول من يكسى «ال: عن املنهال بن عمرو، عن عبد هللا بن احلارث، عن علي بن أيب طالب، ق

ُحلة حربة عن ميني خليل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قبطيتني، مث يكسى حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
 ».العرش

أول من يكسى من «من حديث عباد بن كثري عن أيب الز�د عن جابر: » منهاج احلليمي«ويف 
إذا أثىن حممد ُأيت ُحبلة «مث قال: ».  عليهم وسلمحلل اجلنة إبراهيم مث حممد، مث النبيون صلى هللا

كأنه ليس مع إبراهيم صلى هللا ، فيكون  »ال يقوم هلا البشر؛ لينجرب التأخري بنفاسة الكسوة
 عليهما وسلم.

وعند أيب نعيم عن ابن مسعود، قال: جاء ابنا مليكة إىل النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فذكر حديثًا 
ن أول من يكسى إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فيقول ربنا جل وعز: اكسوا خليلي، فيكو «فيه: 

ين فيلبسهما، مث يقصد مستقبل العرش، مث أوتى بكسويت فألبسها، فأقوم فُيؤتى ِبريطَتني بيضاو 
 ».عن ميينه مقاًما يغبطين فيه األولون واآلخرون

ن عباس، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: للبيهقي عن اب» األمساء والصفات«ويف كتاب 
عن ميني العرش، ويؤتى يب فُأكسى  أول من يكسى إبراهيم ُحلة من اجلنة، ويؤتى بكرسي فُيطرح«

 احلديث.» ُحلة ال يقوم هلا البشر ... 
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فهذا إخبار من الصادق َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أبولية أبيه مث هو، وهللا أعلم، واحلكمة يف ذلك 
ٌد أخوف هلل منه، مل يكن يف األولني واآلخرين عبعلى ما ذكره العلماء: أنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 

فُيجعل له كسوته أماً� ليطمئن قلبه، وحيتمل أن يكون ذلك كما جاء يف بعض األحاديث من أنه 
أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغًة يف التسرت وحفظًا للفرج من َمسِّ املصلَّى، فلما فعل 

كون الذين ألقوه جردوه من يسرت يوم القيامة، وحيتمل أن يما أمر به ُجوزي أبن يكون أول من 
ثيابه كما يُفعل مبن يُراد قتله، وكان ذلك يف ذات هللا جل وعز، فلما صرب وتوكل على هللا دفع 
عنه شر النار، وجزاه بذلك التجريد أن جعله أول َمن يُدفع عنه العري يوم القيامة على رؤوس 

 األشهاد.
مجع أغرل، هو الذي مل خيتنت، قال األزهري:  -م الغني املعجمة وسكون الراءبض-قوله: (ُغرًال) 

األغَرل واألرَغل واألغَلف واألقلف واألعرم ابملهملة كلُّه واحد. وقال أبو هالل العسكري: ال 
تلتقي الراء مع الالم يف العربية إال يف أربع كلمات: أرل اسم جبل، وورل دابة، وجرل وهو 

ه نظر لوجداننا خامًسا وهو برل الديك، وهو ة، والُغرلة. انتهى كالمه. وفيضرب من احلجار 
الريش الذي يستدير بعنقه، وسادًسا قال أبو نصر: عيش أغرل، أي واسع، وسابًعا: رجل غرٌل 

 مسرتخي اخللق، واثمًنا وهو اهلرل، قال القايلُّ: هو ولد الزوجة.
 ل: بشرةلذة مجاع املختون، قال ابن عقيقال ابن اجلوزي: لذة مجاع األقلف تزيد على 
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، وموضع احلسِّ كلما رقَّ كان احلس أصدَق   حشفة األقلف موقَّاة ابلقلفة، فتكون بشرهتا أرقَّ
، وإذا كان ت يد قصار أو جنار خفي كراحة الكف إذا كانت مرفَّهة من األعمال صلحت للِحسِّ

يذيقها من حالوة فضله، فيها احلس، فلما أابنوا يف الدنيا تلك البضعة أعادها هللا جل وعز ل
قال: والسر يف اخلتان مع كون القلفة معفو عما حتتها من النجس أنه سنة إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه 

والد من أهل ملته ترويًعا بقطع عضو وَسلََّم حيث بلي ابلرتويع بذبح ولده، فأحب أن جيعل لكل 
م، فتكون هذه احلالة مظهرة للصرب وإراقة دم، ويبتلى أوالدهم ابلصرب على إيالم اآلابء هل

 والتسليم من اآلابء واألوالد أتسًيا إببراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
 قال ابن التني: طول الغرلة يدل على جنابة الصيب.

َماِل) ويف آخر احلديث: (إن هؤالء َملْ يَـ وقوله: (وُجيَاء برِ  َزاُلوا َجاٍل ِمن أمَّيت، فيُـْؤَخُذ هِبِْم َذاَت الشِّ
ُمْرَتدِّيَن) ذهب اخلطايب إىل أن االرتداد هنا التأخُّر عن بعض احلقوق الالزمة والتقصري فيها، ورُد 



دِّيَن) يعطي الكفر كقوله عليه أبن هذا الذي قاله فيه نظر من وجهني، أحدمها: أن قوله: (ُمْرتَ 
ُتْم َعَلى َأْعقَ  َقَلبـْ ] أي: رجعتم إىل الكفر. 144اِبُكْم} [آل عمران: تعاىل: {َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انـْ
وهذا ال يقال للمسلمني؛ ألن » بُعًدا هلم وُسحًقا«الثاين: أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 

؟ »تُعرض عليَّ أعماُل أميت«كيف خفي عليه حاهلم وقد قال:   شفاعته للمذنبني، فإن قيل:
ال املوحدين ال املنافقني واملرتدين، قال النووي: املراد به فيجاب: أبنه إمنا تعرض عليه أعم

يما اليت عليهم من غرة وحتجيل، فيقال: ليس هؤالء ممن  املنافقون واملرتدون، فيناديهم للسِّ
 بعدك، أي مل ميوتوا على ما ظهر من إسالمهم، انتهى. ُوِعدت هبم، إن هؤالء بدلوا

ال يكون إال ملريد وجه هللا تعاىل، وأما املرتد فزالتا عنه  املنافق ال غرة له وال حتجيل؛ ألن ذلك
 حببوط عمله، فُينظر.
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قال النووي: الثاين: املراد من كان يف زمنه َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مسلًما مث ارتد، فيناديهم ملا كان 
ا عرض األعمال، فإنه . انتهى، يعكر على هذيعرفه يف حياته من إسالمهم، فيقال: ارتدوا بعدك
 إذا فقد عملهم أو حبه يف قلبهم شيء من ذلك.

الثالث: أصحاب املعاصي الكبار الذين ماتوا على التوحيد، أو أصحاب البدع الذين مل خيرجوا 
ة ببدعتهم عن اإلسالم، وعلى هذا القول ال يقطع هلؤالء املَُذادين ابلتأويل جيوز أن يذادوا عقوب

  فيدخلهم اجلنة. انتهى.هلم، مث يرمحهم هللا
أصحاب الكبائر ال يدعى عليهم كما سبق، وقال أبو عمر: كل من أحدث يف الدين فهو من 

املطرودين عن احلوض كاخلوارج والروافض وسائر أصحاب األهواء، قال: وكذلك الظلمة 
 املسرفون يف اجلور وطمس احلق واملعلنون ابلكبائر.

عن ابن عباس وعن علماء اإلسالم وأهل الكتاب أن النسب  بن أسعد اجلواين: رويوقول حممد 
فيما بني آدم وإمساعيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صحيح على ما سنورده، وهو إبراهيم بن اترح وهو 
آزر بن �حور بن ساروح بن راغوا بن فالغ بن عيرب بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح بن يرد 

بن شيث بن آدم صلى هللا عليهم وسلم، قال: ال خالف يف هذا  هليل بن قيرت بن �بسبن ي
بينهم، وال خالف إال يف أمساء اآلابء ألجل ثقل األلسنة، وإمنا اخلالف فيما بني إمساعيل وعد�ن 

َسلََّم، اختلفوا فيما فوق إبراهيم َصلَّى هللاُ عليِه و »: كتاب السري«فيه نظر؛ ملا ذكره ابن حبان يف 
ل: آزر بن الناحر بن سارغ بن الراغ بن القاسم الذي قسم األرض بن يعرب بن فمنهم من قا

السائح بن الرافد بن السائح وهو سام، ومنهم من قال: آزر بن صاروح بن أرغوا ابن فالغ بن 



 أرفخشد، ومنهم من ذكر شيخنا بين عنرب وأرفخشد.
م من قال: نوح بن ملكان بن متوشلخ بن عليِه وَسلََّم، فمنهمث اختلفوا فيما بعد نوح َصلَّى ُهللا 

إدريس بن الرائد بن مهلهل بن قينان بن الطاهر بن شيث، ومنهم من قال: نوح بن المكر بن 
 متوشلخ بن حنوخ.
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وقال اجلواليقي: هو إبراِهْيُم وإبراِهُم وإبـَْرَهُم وإبراهام، وقال الزجاج: تفسريه أٌب راحٌم لرمحته 
  الذين ميوتون إىل يوم القيامة.ُجعل هو وسارة كافلني ألطفال املؤمنني األطفال، ولذلك

أن إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ولد بغوطة دمشق بقرية يقال هلا: برزة »: اتريخ ابن عساكر«ويف 
 قاسيون، والصحيح والدته بكواث من إقليم اببل ابلعراق.

: هي سواد كالدخان، ٌة) أي: ظُلمة، وقال أبو إسحاق الزجاجوقوله: (آَزَر قـَتَـَرٌة َوَغبَـرَ  - 3350
بذال معجمة مكسورة وخاء معجمة بعد -وقيل: الغبار، وعن مقاتل: سواد وكآبة. و (الذِّيُخ) 

ذََكر الضباع. قال ابن سيده: واجلمع أذ�خ وذيوخ وذخية، واألنثى ذخية،  -�ء مثناة من أسفل
 ]3350لطني. [خ راد ابملتلطخ، أي متلطخ ابلرجيع أو ابواجلمع ذخيات، وال ُيَكسَّر، وأ

]، وإنكاره استقسام هذين 398حديث ابن عباس تقدم يف احلج [ح:  - 3352 - 3351
الشيئني؛ ألن األزالم إمنا كانت يف أ�م اجلاهلية بعد عيسى، فأىن حينذاك إبراهيم وإمساعيل صلى 

ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللاِ ( – 3353] 3352 - 3351هللا عليهما وسلم. [خ  ، َحدَّثَنا َحيَْىي ْبُن َحدَّ
َرَة، ِقيَل َ� َرُسو  َل ِهللا: َسِعيٍد، َحدَّثَنا ُعبَـْيُد ِهللا، َحدََّثِين َسِعيُد ْبُن َأِيب َسِعيٍد َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـْ

 ]3353َمْن َأْكَرُم النَّاِس؟ قَاَل: أَتْـَقاُهْم ... ) احلديث. [خ 
َساَمَة َوُمْعَتِمٌر َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، َعْن َسِعيٍد، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ ُمث قَاَل: (َوقَاَل أَبُو أُ  -

مسنًدا عن عبيد بن إمساعيل عن أيب » صحيحه«عليِه وَسلََّم). هذا التعليق رواه البخاري يف 
حدثنا املعتمر بن  يف موضع آخر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم،أسامة محاد بن أسامة، وقال 

سليمان عن عبيد هللا، فذكره، وممن اتبعهما أيًضا عبيد بن إمساعيل وعبيد هللا بن منري وحممد بن 
 بشر واحلسن بن عياش، قال الدَّارَُقْطين: والقول حيىي بن سعيد.
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ربه عز وشرف؛ ألن التقى حيمله على أسباب العز الكرم هنا معناه: الشرف، وذلك أن من اتقى 
وما ذل إال من أسره هواه، أل�ا تبعده عن الطمع يف كثري من املباح فضًال عن غريه من املأمث، 

وأما قول القرطيب: خيرج من هذا احلديث أن إخوة يوسف ليسوا أنبياء؛ إذ لو كانوا كذلك 
وذلك أن الشخص قد يفضل غريه من إخوته ملعًىن  لشاركوه يف هذه املنقبة، فيحتاج إىل تثبُّت،

كان رسوًال، والرسالة أرفع   فيه، ال سيما على قول من قال: إن يوسف َصلَّى هللاُ عليِه وَسلَّمَ 
 درجة من درجة النبوة.
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وحديث ابن  - 3355] 3354]. [خ 745حديث مسرة تقدم يف اجلنائز [ح:  - 3354
َبُة، َحدَّثَنا  - 3356] 3355]. [خ 1555 عباس تقدم يف احلج [ح: ثـََنا قـُتَـيـْ ُمِغريَُة ْبُن (َحدَّ

َم: َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َأِيب الزَِّ�ِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
َراِهيُم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وَ  ] قال أبو 3356 ُهَو ابُن َمثَاِنَني َسَنًة اِبلَقُدوِم. ُخمَفََّفًة). [خاْختَـَنتَ ِإبـْ

زكر�: رواة مسلم متفقون على ختفيف (الَقُدوم) قال القاضي: هي قرية ابلشام، وقيل: هي آلة 
النجار املعروفة، وهي خمففة ال غري. وحكى الباجي التشديد وقال: هو موضع. وضبطه القابسي 

يد املروزي. وأنكر حديث قتيبة ابلتشديد، قال اَألِصيلي: وكذا قرأه علينا أبو ز  واَألِصيلي يف
يعقوب بن شيبة التشديد، قال ابن التني: وروي بضم القاف وتشديد الدال يريد املكان بغري 

دي: ألف والم، وهو مقيل إلبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ومن رواه خمفًفا أراد اآللة. وقال الدَّاو 
عليه أكثر الرواة التخفيف، يعين به  من رواه ابلتخفيف أراد الفأس الصغرية. قال القرطيب: الذي

اآللة، وهو قول أكثر أهل اللغة يف اآللة. وقال أبو جعفر: املكان مشدد ال يدخله األلف 
والالم. قال يعقوب: اآللة ال مشدد. قال القرطيب: وهو اسم موضع خمفف، قال: وحيصل من 

ففيه التشديد والتخفيف، وحيتمل قواهلم أنه إن أريد به اآللة فهو خمفف، وإذا أريد به املوضع أ
أن يراد ابلذي يف احلديث اآللة واملوضع، قال احلازمي: املخفف قريٌة كانت عند حلب، وقيل: 

أراد » لقدوماختنت إبراهيم اب«هو اسم جملس إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حبلب، ويف احلديث: 
: جبل ابحلجاز، واملشدد الدال قال ثعلب: اسم به املوضع، كذا جاء مفسًَّرا يف احلديث، والقدوم

موضع، قال احلازمي: إن أراد ثعلب أحد هذين املوضعني فال يتابع عليه؛ التفاق أئمة النقل على 
 خالف ذلك، وإن أراد موضًعا اثلثًا صح ما قاله.
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اختنت «ابُن َمثَاِنَني) قال عياض: جاء يف هذا احلديث من رواية مالك واألوزاعي:  وقوله: (وُهو
إال أن » ، وعاش بعد ذلك مثاين سنةإبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهو ابن مئة وعشرين سنة

 مالًكا ومن تبعه وقفوه على أيب هريرة، قال النووي: املوقوف متأول أو مردود، قال ابن قتيبة:
عاش إبراهيم مئة وسبعني سنة. قال القرطيب: وكان إبراهيم أول من اختنت، وصار سنة معموًال هبا 

، ومل يزالوا خيتتنون إىل زمن عيسى صلوات هللا يف ذريته، وهو حكم التوراة على بين إسرائيل كلهم
ت طائفة من النصارى ما جاء يف التوراة من ذلك وقالوا: املقص ود غلفة القلب عليه وسالمه، غريَّ

وقول أيب هريرة: (تِْلَك  - 3358ال قلفة الذََّكر، فرتكوا املشروع من اخلتان بضرب من اهلذ�ن.
اِء) يريد هاجر، وماء السماء: املرعى، قال: ويقال: إنه أراد زمزم، أنبطها ُأمُُّكْم َ� َبِين َماِء السَّمَ 

غريه: ُمسوا بذلك خللوص نسبهم وصفائه كماء  هللا تعاىل هلاجر فعاشوا به، فكأ�م أوالدها، وقال
السماء. قال عياض: واألظهر عندي أنه أراد بذلك األنصار، نسَبهم إىل جدهم عامر وكان 

ء، واألنصار كلهم من ولده، وهو حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن يعرف ماء السما
زيد بن كهالن بن سبأ بن يشحب بن  ثعلبة بن مازن بن األزد بن الغوث بن نـَْبت بن مالك بن

يعرب بن قحطان. انتهى كالمه، وفيه نظر من حيث إن األنصار ليسوا من ولد إمساعيل َصلَّى هللاُ 
ابن هاجر، وال يعلم هلا ولد غريه، وهللا أعلم، اللَّهمَّ إال على قول من يقول: إن عليِه وَسلََّم 

عليِه وَسلََّم إال قبائل استثنيت، يتجه على هذا وهو العرب مجيعها من ولد إمساعيل َصلَّى ُهللا 
حديث الشفاعةتقدم قريًبا، قال آخره: (اَتبـََعُه أََنٌس، َعِن  - 3361] 3358قول شاذ. [خ 

 لنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم).ا
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وخرجه  ]،7440من حديث قتادة عنه [ح: » صحيحه«انتهى، متابعة أنس هذه خرجها هو يف 
زيد عن أيب نصرة الرتمذي حمسًَّنا عن أيب سعيد اخلدري، وأبو داود الطيالسي من حديث علي بن 

] حديث 3361]. [خ 4718عن ابن عباس، وأبو عبد هللا البخاري عن ابن عمر أيًضا [ح: 
]، وحديث األوزاع تقدم يف احلج [ح: 2217الكافر وسارة تقدم يف البيوع [ح: 

ثـََنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص، َحدَّثَنا َأِيب، َحدَّثَنا اَألْعَمُش، َحدََّثِين (حَ  – 3360].1831 َراِهيُم َعْن دَّ  ِإبـْ
] ... 82َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد ِهللا، قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت {الَِّذيَن آَمُنوا َوَملْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم} [األنعام: 

مساعيلي: ال أعلم يف هذا احلديث شيًئا من قصة إبراهيم َصلَّى ] قال اإل3360) احلديث. [خ 
؛ إذ هو مذكور يف الباب املرتجم إببراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. انتهى. لقائل أن ُهللا عليِه وَسلَّمَ 

لََّم، يقول: هذه اآلية الكرمية املذكورة يف سورة األنعام كلها يف سيد� إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 



َداِن َوَال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأْن وكذا ما بعدها ملا حاجه قومه فقال: {َأُحتَاجُّوّينِ ِيف ِهللا َوَقْد هَ 
ًئا َوِسَع َريبِّ ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َأَفَال تـََتذَكَُّروَن ( َختَاُفوَن  ) وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوَال 80َيَشاَء َريبِّ َشيـْ

ُتْم تـَْعَلُموَن (أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم اِبهلِل َما َملْ يـُنَـزِّْل بِِه َعَلْيُكْم  ) 81ُسْلطَاً� فََأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ َأَحقُّ اِبْألَْمِن ِإْن ُكنـْ
َناَها ِإبـَْراِهي82ُأولَِئَك َهلُُم اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ( ، 80َم َعَلى قـَْوِمِه} [األنعام: ) َوتِْلَك ُحجَّتُـَنا آتـَيـْ

حلاكم أنه قرأ هذه اآلية: {الَِّذيَن آَمُنوا} قال: ] اآلية، وهلذا أن علي بن أيب طالب روى عنه ا83
 هذه يف إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وأصحابه ليس يف هذه األمة، وقال: صحيح اإلسناد.
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َراِهيَم َعَلى قـَْوِمِه} وهي قوله: {الَِّذيَن آَمُنوا َوَملْ وقال الثعليب يف قوله: {َوتِلْ  َناَها ِإبـْ َك ُحجَّتُـَنا آتـَيـْ
ٍم} فلعل البخاري ملح أحد هذين، وهللا تعاىل أعلم. قال اخلطايب: إمنا شق على يـَْلِبُسواِإميَانـَُهْم ِبظُلْ 

الناس، فظن الصحابة  الصحابة؛ ألن ظاهر الظلم ظلم النفس من ارتكاب املعاصي وأخذ أموال
 – 3362رضي هللا عنهم أنه يُراد هبا ظاهرها، وأصل الظلم وضع الشيء يف غري موضعه.

ُن َسِعيٍد، َحدَّثَنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر َعْن أَبِيِه، َعْن أَيُّوَب، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َسِعيِد ْبِن (َحدََّثِين َأْمحَُد بْ 
ًنا ُجبَـْريٍ، َعْن أَبِيِه، َعِن  ابِن َعبَّاٍس يـَْرفـَُعُه: يـَْرَحُم ُهللا ُأمَّ ِإْمسَاِعيَل، َلْوَال أَنـََّها َعِجَلْت، َلَكاَن زَْمَزُم َعيـْ

ا ... ) احلديث. رواه النسائي عن أمحد بن سعيد شيخ البخاري، عن وهب بن جرير عن َمِعينً 
يد عن علي بن املديين عن ابن عباس عن أيب بن كعب، ورواه أيًضا عن أيب داود سليمان بن سع

وهب به، وفيه: قلت أليب: محاٌد ال يذكر أيب بن كعب وال يرفعه، قال: أ� أحفظ كذا كذا حدثين 
] قال وهب: وحدثنا محاد بن زيد عن أيوب، عن عبد هللا بن سعيد عن 3362. [خ به أيوب

الم بن أيب مطيع فحدثين أبيه عن ابن عباس حنوه، ومل يذكر أُبًيا ومل يرفعه، قال وهب: فأتيت س
هبذا احلديث عن محاد بن زيد عن أيوب عن عبد هللا بن سعيد، فردَّ ذلك رًدا شديًدا مث قال يل: 

ا يقول؟ قلت: أيب يقول: أيوب عن سعيد، فقال: العجب وهللا! ما يزال الرجل من فأبوك م
 جبري.أصحابنا احلافظ قد غلط، إمنا هو أيوب عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن 

)1/215( 

 

وقال أبو مسعود: رأيت مجاعة اختلفوا على وهب بن جرير يف هذا اإلسناد، قال اجلياين: مل يذكر 
ب وعلى غريه يف هذا اإلسناد، أبو مسعود إال هذا، وأ� أذكر ما انتهى إيلَّ من اخلالف على وه

محري عن أبيه عن فرواه حجاج الشاعر عن وهب عن أبيه عن أيوب عن عبد هللا بن سعيد بن 



ابن عباسعن أيب بن كعب مرفوًعا، ورواه عن وهب هبذا اإلسناد أمحد بن سعيد الرابطي، وهو 
يين عن وهب فذكر أبًيا، حديث هذا الباب، إال أن البخاري مل يذكر عنه أبيًّا، ورواه ابن املد
وَسلََّم، ورواه ابن علية عن  ورواه محاد بن زيد عن أيوب فلم يذكر أبًيا وال النيب َصلَّى هللاُ عليهِ 

أول من سعى بني الصفا واملروة «أيوب فقال: نبئت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، قال: 
« ... 
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م بن أيب  احلديث بطوله، حنًوا مما رواه معمر عن أيوب عن سعيد، وفيه قصة زمزم، ورواه سالَّ
وكيف يصح هذا وفيه ري، قال أبو علي: مطيع عن أيوب عن عكرمة بن خالد ومل يذكر ابن جب

من اخلالف ما تقدم؟! فنقول: إذا متيَّزه الناظر ميَّز منه ما ميَّزه البخاري وحكم بصحته، وعلم أن 
اخلالف الظاهر فيه إمنا يعود إىل وفاق، وأنه ال يدفع بعضه بعًضا، فأما من أوقفه فقليل، والذين 

احلديث إسقاطه، واحلديث إذا  نده أبًيا؛ ألن يفأسندوه أئمة حفاظ، وكذلك من أسقط من س
اتصل إىل ابن عباس متصًال وكان حمفوظًا فال نبايل مسى لنا من رواه عن ابن عباس أو مل يسم، 

وليس يعد مرسل الصحابة مرسًال، وأما من أسقط عبد هللا بن سعيد فليس بشيء، قد صح أن 
محاد بن زيد وجرير بن حازم، تى به يف اإلسناد أيوب رواه عن عبد هللا بن سعيد عن أبيه، وقد أ

وقال ابن علية عن أيوب: نبئت عن سعيد، فهذا يصحح أن أيوب إمنا أخذه من عبد هللا بن 
سعيد عن أبيه، وإمنا كان يسقطه وهب يف بعض األحايني ويسوقه معنعًنا على طريق التخفيف 

ه، وأما إنكار سالم هني بسقوطه وإثباتوتقريب اإلسناد، وكان أمحد بن سعيد حيدث به على الوج
أن يكون خمرج احلديث عن سعيد وأنه عن عكرمة فال يلتفت إليه؛ ألنه ليس من محال 

(َحدَّثَنا َعْبُد ِهللا ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخبَـَرَ� َمْعَمٌر َعْن أَيُّوَب وََكِثِري ْبِن   – 3364احملافل.
زِيُد َأَحُدُمهَا َعَلى اآلَخِر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، قَاَل ابُن َعبَّاٍس: َأوََّل َما اختَََّذ ِن املُطَِّلِب، يَ َكِثِري بْ 

ديث. النَِّساُء النُُّطَق ِمْن ِقَبِل ُأمِّ ِإْمسَاِعيَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، لِتُـَعفَِّي أَثـََرَها َعَلى َسارََة ... ) احل
ريُّ: َحدَّثَنا ُجَريٌج قال: َأخبَـَر� َكثُري بُن َكثٍري، َفَحدََّثين ابحلديِث ومل (قال األنصا -]3364[خ 

 يرفعه).
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هذا التعليق عن حممد بن عبد هللا األنصاري رواه أبو نعيم احلافظ عن فاروق بن عبد الكبري: 
هللا األنصاري، حدثنا ابن مد بن عبد حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي، حدثنا حم

تعفيِة «عن األنصاري بال رواية:  -يعين البخاري  -جريج. قال: أما كبري فذكره وقال: ذكره 
، مبعىن تسحب طرف الثوب على الرتاب كما قال امرؤ القيس: خرجت هبا متشي »هاجر أثَرها

، فوهبت هاجر إلبراهيم عنها الولدجتر وراء� على أثر منا ذيل مرط مرجَِّلوذلك أن سارة أبطأ 
َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فلما ولدت إمساعيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قالت: ال تساكينِّ يف بلد، 

فكانت هاجر أول من خفض النساء، وأول امرأة جرَّت ذيلها، وأول امرأة ثقبت أذ�ها، وذلك 
عضائها، فأمرها إبراهيم أن ترب أعضاء من أأن سارة غضبت عليها، فحلفت أن تقطع ثالثة 

فصارت سنة يف النساء. و »: نوادره«قسمها بثقب أذ�ا وخفاِضها، قال ابن أيب زيد يف 
حىت قيل يف بعض األقوال: ال تفتح اِجلراب وال تكسر الَقصعة،  -بكسر اجليم-(اِجلَراب) 

قاء: إهاب فيه ماء، ويف رواي ) أي: َخَلَقة. وقوله: ة: (َشنَّةوحكى بعضهم فيه الفتح. والسِّ
(يـَتَـَلوَّى) وقال الراوي: (يـََتلبَُّط)، أي: يتمرَّغ ويتقلب، قال ابن التني: وقيل: (يـَتَـَلوَّى) يتقلَّب 

) أمرهتا -ُتريُد نَفَسها-ظهًرا لبطن، واللوُي: وجع البطن، ويتلبَّط: يتضوَّغ. وقوهلا: (َصٍه 
قال أبو الفرج: قاله لنا  -بفتح الغني املعجمة-) : (َغَواثٍ ابلسكوت لتسمع ما فيه فرج. وقوهلا

ابلضم -من اإلغاثة، قال ابن األثري: وروي: (ُغواث)  -ابلكسر-ابن اخلشاب. والِغياث 
ومها أكثر ما جييء يف األصوات كالنباح والنداء، والفتح فيها شاذ، قال القاضي:  -والكسر

ه) أي: جتعله حوًضا لئال يذهب املاء. و (يـَُفوُر) (ُحتوِّضُ  الفتح لَألِصيلي والضم أليب ذر. وقوله:
ينبع، قال أبو الفرج: إجراء زمزم كان إنعاًما حمًضا مل يشبه كسب البشر، فلما دخل احلوض 

 ذهبت تلك النعمة ووكلت إىل تدبريها.
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مزم مرتني، مرًة آلدم َصلَّى ُهللا للزخمشري: أنبط جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ز » ربيع األبرار«ويف 
الثانية إلمساعيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. والضَّيعة:  عليِه وَسلََّم حىت انقطعت زمن الطوفان، واملرة

وهو موضع  -بفتح الكاف واملد-الضَّياع، والرابية: املكان املرتفع. وقوله: (ِمْن َطريِق َكَداٍء) 
أسفلها، قال ابن اجلوزي: وهو املراد هنا؛  -ابلضم والقصر-، وُكدا أبعلى مكة شرفها هللا تعاىل

فموضع َمن خيرج من مكة إىل اليمن. وأما  -مصغر-أسفل مكة، وأما ُكَدي  ألنه قال: فنزلوا
(ُجْرُهَم): فهو ابن قحطان بن عابر بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. 

) يريو (الطَُّري العَ  د الرسول اِئُف): الذي يرتدد وحيوم حول املاء وال يربح. وقوله: (فَأْرَسُلوا َجِر�ًّ



والوكيل، وقيل: األجري. و (َسارََة): هي ابنة عمه توبيل بن �حور، وقيل: هي بنت هاران األكرب 
 تعاىل حرم بن �حور، وأما قول ابن قتيبة وغريه: إن سارة بنت هاران بن اترح فغري جيد؛ ألن هللا

يل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم نكاح بنت األخ على لسان نوح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وكان إمساع
مرَسًال، أرسله هللا جل وعز إىل أخواله من ُجرهم وإىل العماليق الذين كانوا أبرض احلجاز، فآمن 

ة، ودفن مع أمه ابحلجر. قال بعض وكفر آخرون. قال ابن قتيبة: عاش مئة وسبعة وثالثني سن
، واليت أمره إبمساكها امسها السيدة، السَُّهيلي: اليت أمره أبوه بطالقها امسها جدا بنت سعد

وقيل: عاتكة، وقيل: سامة بنت مهلهل. وعند ابن سعد: أم ولد إمساعيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
ْعلة بنت يعرب بن يسحب بن لوذان بن رِْعلة بنت ُمناضر بن عمرو اجلرمهي. وعند الكليب: رِ 

 ض، ويقال: سلمى، ويقال: اخليفاء.جرهم. وعند اجلوَّاين: هالة بنت احلارث بن مغا
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وملا ذكر أبو عمر أن ابن إسحاق ذكر عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن عثمان عن أيب 
قال: هذه الرواية أصح من » عربية إمساعيلأول من كتب ابل«ذر عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

انتهى كالمه، وفيه نظر » أول من تكلم ابلعربية إمساعيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ «رواية من روى: 
أول من «صحيح اإلسناد عن ابن عباس، قال: » مستدركه«من حيث إن أاب عبد هللا ذكر يف 

أليب جعفر النحاس: حدثنا » أدب الكاتب«، ويف »لَّمَ نطق ابلعربية إمساعيل َصلَّى هللاُ عليِه وسَ 
املربد، حدثنا املازين، حدثنا أبو عبيدة عن مْسَمع املعروف بكردين املسمعي عن جعفر بن حممد 

عن أبيه عن علي بن احلسني عن أبيه، عن علي بن أيب طالب، عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
بية املبيَّنة إمساعيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وهو ابن ز لسانه ابلعر أول من أنطق هللا جل وع«قال: 

،وقال املربد: قال يل املازين: قال يل أبو عبيدة: اكتب هذا احلديث � بكر، فوهللا ما  »أربع عشرة
كذبت وال كذب كردين، وحسبك من بعد يرووه عن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. 

قرن كردين يف املعروض » اهلامشيات«ملا أسلفناه، وألن عمرو بن حبر يف هذا سند حسن  انتهى،
ابلصدق مع الزهري وابن إسحاق، وقال الزبري بن أيب بكر: حدثنا أبو احلسن األثرم عن أيب 

عبيدة، حدثنا مسمع، فذكره، فقال يونس ملسمع: صدقت � اب سيار، هكذا حدثين أبو جزي. 
له متابًعا آخر من حديث سفيان بن وكيع عن يزيد » القصد واألمم«لرب يف كتاب وذكر ابن عبد ا

بن هارون عن قيس عن عقبة بن بشري عن أيب جعفر. وقال ابن سعد: أخرب� األسلمي عن غري 
واحد من أهل العلم أن إمساعيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ُأهلم من يوم ولد لسان العرب. وقال هشام 

عربية إمساعيل أفصح من عربية يعرب بن قحطان. وقال النحاس: عربية  : قال الشرقي:بن حممد



إمساعيل هي اليت نزل هبا القرآن العظيم، وأما عربية محري وبقا� جرهم فغري هذه العربية وليست 
 فصيحة.
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اعيل. قال أبو وعن عمرو بن العالء قال: أول من فتق هللا جل وعز لسانه ابلعربية املبينة إمس
ربية القدمية يعرب بن البن دريد: أول من تكلم ابلع» الوشاح«عمر: ال يصح غري هذا. ويف 

قوله: (وأنَفَسهم) أي: أعجبهم. [خ  - 3365قحطان، مث إمساعيل َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم.
السوق من شدة ما  ] وقوله: (َكأَنَُّه يـَْنَشُغ لِلَموِت) قال ابن فارس: هو مثل الشهيق عند3365

واًء وأنشغُته. وقال ابن التني: هو يرد عليه منه. وقيل: معناه ميتص بفيه، من َنَشْغُت الصيبَّ د
شهيق من �حية الصدر حىت يبلغ الغشي. وقيل فيه: نشغ ونشع ابملعجمة واملهملة إذا أوجر 

ن هشام يف الصيب. واختلفوا يف أول من بىن البيت، فقيل: آدم، وقيل: شيث، قال اب
ى ُهللا عليِه وَسلََّم، مث قريش مبعناه نصب؛ ألن عليه ُنصبت الدنيا، مث بناه إبراهيم َصلَّ »: التيجان«

مث ابن الزبري مث احلجاج، وقيل: إن جرًمها بنته مرة أو مرتني، وقيل: مل يكن بناًء، إمنا كان 
ثـََنا ُموَسى ْبُن إِ  – 3366إصالًحا، وهللا تعاىل أعلم. ْمسَاِعيَل، َحدَّثَنا َعْبُد الَواِحِد، َحدَّثَنا (َحدَّ

َراِهيُم التـَّْيِميُّ َعْن أَبِيِه، َعن َأيب َذرٍّ، قـُْلُت: َ� َرُسوَل ِهللا، َأيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع ِيف اَألْعَمُش، َحدَّثَنا إِ  بـْ
املَْسِجُد اَألْقَصى، قـُْلُت: َكْم َكاَن  اَألْرِض َأوََّل؟ قَاَل: املَْسِجُد احلََراُم، قـُْلُت: مثَُّ َأيٌّ؟ قَاَل:

نَـُهَما؟ قَاَل: َأْربـَُعوَن سَ  َنَما َأْدرََكْتَك الصََّالُة بـَْعُد َفَصلِّْه، فَِإنَّ الَفْضَل ِفيِه. [خ بـَيـْ ] 3366َنًة، مثَُّ أَيـْ
 ، وقال ابن حبان: هذا فيه دحض»فأيَنما أدركتك الصالة فصلَّ فإنه مسجدٌ «وعند أيب نعيم: 

حلافظ ضياء لقول من زعم أن بني إمساعيل وداود صلى هللا عليهما ألف سنة، وتتبع عليه ذلك ا
 الدين فقال بعد كالم: وجه هذا احلديث أن هذي املسجدين وضعا قدميًا مث خراب مث بُنيا.
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إبراهيم  وقال القرطيب: يرتفع اإلشكال أبن يقال: إن اآلية الكرمية واحلديث ال يدالن على أن
وسليمان صلى هللا عليهما وسلم ابتدأا وضعهما، بل كان جتديًدا ملا أسسه غريمها، وقد روي: 

وعلى هذا فيجوز أن يكون غريه من ولده رفع بيت املقدس بعده » أن أول من بىن البيت آدم«
ذي ربعني عاًما، وبنحوه ذكره ابن اجلوزي وغريه. انتهى كالمهم، وفيه نظر من حيث إن الأب

إن آدم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ملا »: التيجان«ذكروه خترًصا رأيناه منقوًال، قال ابن هشام يف كتاب 



 بيت املقدس وأن يبنَيه، بىن البيت شرفه هللا تعاىل أمره جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ابملسري إىل
ذا اإلشكال وأوضحه إيضاًحا ال فبناه ونسك فيه. وقد ورد عن علي بن أيب طالب ما بنيَّ ه

حاجة معه إىل كالم غريه يف حديٍث أخرب� به العالمة بدر الدين احلنفي بقراءة فريِد دهره علي بن 
ق بن عبد املنعم قراءًة عليه عن احلافظ عبد الكايف رمحهما هللا تعاىل، أخرب� املسند أبو الكرم الح

هللا بن حممد بن أمحد، أخرب� احلافظ أبو بكر، أخرب� أيب حممد املبارك، أخرب� أبو احلسن عبيد 
احلافظ أبو عبد هللا، حدثنا بكر بن حممد الصرييف، حدثنا أمحد بن حيان بن مالعب، حدثنا عبيد 

إسرائيل، حدثنا مساك بن حرب عن خالد بن عرعرة  هللا بن موسى وحممد بن سابق قاال: حدثنا
]، أهو أول 96ْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكََّة} [آل عمران: قال: سأل رجل علًيا عن {َأوََّل بَـ 

بيت بين يف األرض؟ قال: ال، كان نوح قبله وكان يف البيوت، وكان إبراهيم قبله وكان يف البيوت، 
الربكة واهلدى وَمن دخله كان آمًنا. فهذا كما ترى قد بنيَّ علي رضي ولكنه أول بيت وضع فيه 

لوضع غري البناء، وعلى هذا ينزاح اإلشكال؛ ألن مفهومه يقتضي وضع ذلك من هللا هللا عنه أن ا
 جل وعز فيه قبل أن يضع مثله يف املسجد األقصى، وسياق اآلية الكرمية يدل عليه أيًضا.
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للكنجي، عن أيب عمرو الشيباين، أن علي بن أيب طالب قال: » اتريخ البيت املقدس«وروينا يف 
األرض زبدة فقمسها األرض ماًء، فبعث هللا رًحيا فمسحت األرض مسًحا، فظهرت على كانت «

هللا جل وعز أربع قطع، فخلق من قطعة مكة، ومن الثانية املدينة، ومن الثالثة بيت املقدس ... 
أليب بكر حممد بن أمحد الواسطي من حديث ابن َهليعة » فضائل البيت املقدس«احلديث. ويف » 

خيلق شيًئا من األرض  ن عطاء عن عائشة: أن مكة خلقها هللا وحفَّها ابملالئكة قبل عن يزيد ع
كلها أبلف عام ووصلها ابملدينة، ووصل املدينة ببيت املقدس، مث خلق األرض كلها بعد أبلف 
عام. انتهى. وجه الداللة من هذا: أن األ�م اليت ُخلقت فيها السماوات واملوجودات كلُّ يوم 

خلق املسجد سنة على ما رجحه واحتج له ابن جرير، فيكون بني خلق البيت و  منها ألف
األقصى هذا املقدار من ِسين الدنيا، لكن خيدش فيه قول أيب ذر: أي مسجد وضع يف األرض، 

وروي عن كعب احلرب: أن »: التاريخ«اللَّهمَّ إال أن يريد يضع يوضع، وهللا أعلم. وقول صاحب 
وح صلى هللا عليِه وَسلََّم بىن القدس على أساس قدمي كان أسسه سام بن ن سليمان َصلَّى هللاُ 

عليهما وسلم، ال يدفع ما ذكر�ه، وعند النسائي بسند صحيح عن عبد هللا بن عمر يرفعه: أن 
سليمان َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ملا بىن بيت املقدس سأل هللا جل وعال خالًال ثالثة: ُحكًما 

ن بنيانه سأل هللا تعاىل فأوتيه، وُملًكا ال ينبغي ألحد من بعده فأوتيه، فلما فرغ م يصادف حكمةً 



أال �تيه أحد ال ينهزه إال الصالة فيه أن خيرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وذكر أبو بكر بن 
 أن سليمان َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ »: فضائل بيت املقدس«حممد بن أمحد الواسطي يف كتابه 

قصى لبعد املسافة بينه وبني الكعبة، اشرتى أرضه بسبعة قناطري ذهًبا. قال أبو الفرج: قيل له األ
وقيل: ألنه مل يكن وراءه موضع عبادة، وقيل: لبعده عن األقذار واخلبائث فإنه مقدس، أي 

 مطهَّر.
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قال عياض: ألن َمن   وقوله: (َمسِجًدا) أي: للصالة، وهو مما ُخصت به هذه األمة، - 3366
از الصالة يف مجيع كان قبلنا كانوا ال يصلون إال يف موضع تيقنوا طهارته، وحنن خصصنا جبو 

حديث أنس تقدم يف اجلهاد [ح:  - 3367] 3366األرض إال ما تيقنَّا جناسته. [خ 
 - 3368] 3367]. [خ 2129]. وحديث عبد هللا بن زيد تقدم يف البيوع [ح: 2893

ِد ْبِن ]، وقوله أخره: (َوقَال ِإْمسَاِعيُل: َعْبُد ِهللا ْبُن ُحمَمَّ 1583شة تقدم يف احلج [ح: وحديث عائ
] عن إمساعيل بن أيب أويس هذا متصًال. 4484َأِيب َبْكٍر). هذا التعليق رواه يف التفسري [ح: 

ْثَماُن ْبُن (َحدَّثـََنا عُ  – 3371] وحديث أيب ُمحيد وكعب بن عجرة تقدما يف الصالة.3368[خ 
َهاِل، َعنْ  َبَة، َحدَّثَنا َجرِيٌر َعْن َمْنُصوٍر، َعِن اِملنـْ َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، َعِن ابِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن  َأِيب َشيـْ

ُذ هِبَا ِإْمسَاِعيَل النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُعوُِّذ اَحلَسَن َواحلَُسْنيَ، َويـَُقوُل: ِإنَّ َأاَبُكَما َكاَن يـَُعوِّ 
 التَّامَِّة، ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة، َوِمْن ُكلِّ َعْنيٍ َوِإْسَحاَق َصلى ُهللا َعليِهم َوَسلَم: َأُعوُذ ِبَكِلَماِت هللاِ 

] رواه النسائي من حديث جرير عن منصور عن سليمان فقال: عن املنهال 3371َالمٍَّة). [خ 
ث مرسل. ورواه حممد بن فضيل عن األعمش فقال: عن املنهال عن حممد عن عبد هللا بن احلار 

، مرسل. ورواه اإلمساعيلي »كان النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ... « بن علي بن أيب طالب قال:
عن إبراهيم بن موسى وعمران عن عثمان بن أيب شيبة قال: حدثنا أبو حفص األابر عن األعمش 

، »عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ... «عن سعيد بن جبري عن ابن عباس: ومنصور عن املنهال 
 احلديث.
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كلمات هللا جلَّ وعز التامَّة هي كالمه على اإلطالق، وقيل: أقضيُته وِعداته اليت يتضمنها كالمه  
] 137يَل ِمبَا َصبَـُروا} [األعراف: ى َبِين ِإْسَرائِ كقوله تعاىل: {َومتََّْت َكِلَمُت رَبَِّك اْحلُْسَىن َعلَ 



] و 5فكلمته هنا هي قوله: {َونُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض} [القصص: 
(التامَّة) فضلها وبركتها وأ�ا متضي وتستمر وال يردها شيء، وقيل: الكاملة، ومعىن كماهلا: أ�ا ال 

يدخل كالم الناس، وقيل: (التامَّة) النافعة الكافية الشافية مما يتعوذ نقص وال عيب كما يدخلها 
به، وقيل: الكلمات هنا القرآن العظيم، قال اخلطايب: كان أمحد يستدل بقوله: كلمات هللا التامة 

مبخلوق.  على أن القرآن غري خملوق، ويقول: إن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ال يستعيذ
(ِمن ُكلِّ ُسلطَاٍن) يدخل حتته شياطني اإلنس واجلن. و (اهلَامَّة) الواحدُة من اهلوام ذوات وقوله: 

السموم القاتلة، فأما ما له سم ال يقتل كالعقرب والزنبور فهي السَّوام، وقيل: اهلامة كلُّ نسمة 
ُهللا عليِه وَسلََّم  رسول هللا َصلَّىهتمُّ بسوء، وقد تقع اهلامة على كل ما يدبُّ من احليوان، قال 

يعين القمل. و (الَعُني الالمَّة)، قال أبو عبيد أصلها من أملمت » أيؤذيك هوامُّ رأسك؟«لكعب: 
إملاًما، ومل يقل: ملمة، كأنه أراد أ�ا ذات ملم، وقال ابن األنباري: الالمَّة امللمَّة، وهي اآلتية يف 

ة؛ ليوافق لفظ هامَّة، فيكون ذلك أخف على المة وقياسها ملمالوقت بعد الوقت، وإمنا قال: 
اللسان. وقال اخلطايب: الالمَّة ذات اللمم، وهي كل داء وآفة تلم ابإلنسان من جنون وخبل 

َراِهيَم ... } اآلية  ُهْم َعْن َضْيِف ِإبـْ وحنوه. والعني الالمة: ذات ملَم إبصابتها وضرها. (اَبُب: {َونـَبِّئـْ
 ِإبـَْراِهيُم َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتِْيي املَْوَتى قَاَل َأَوَملْ تـُْؤِمْن ... } ]، {َوِإْذ قَالَ 52[احلجر: 
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، وذكر اإلمساعيلي أن يف اجلامع »اجلامع«]) كذا يف عدة نسخ من كتاب 260اآليََة [البقرة: 
َل ِإبراِهيُم} إىل قوله. ُب: {ِوِإذ قَا<ابب: {َونـَبِّئُهم َعن َضيِف ِإبَراِهيَم} اآلية>، مث قال: < (اب

] >. انتهى، وكأنه الصواب، وذلك أن البخاري مل يذكر لقوله: {َونـَبِّئُهم} 260{َقليب} [البقرة: 
].قال قتادة فيما ذكره 260حديثًا، وإمنا ذكر احلديث لقوله: {َوِإذ قَاَل ِإبراِهيُم} [البقرة: 

َسلََّم أتى على دابة توزََّعْتها الدواب والسباع ُهللا عليِه و  الطربي: ذكر لنا أن خليل هللا َصلَّى
فقال: ربِّ أرين كيف حتيي املوتى ألزداد يقيًنا. وعن ابن جريج: هي جيفة محار. وقال ابن دريد: 

مرَّ حبوت نصفه يف الرب ونصفه يف البحر، فالذي يف البحر �كله دواب البحر، والذي يف الرب 
يث: � إبراهيم مىت جيمع هللا هذا من بطون هؤالء؟ فقال قال إبليس اخلبأتكله دواب الرب، ف

إبراهيم: َربِّ َأِرين َكيَف ُحتْيي املوَتى ليطِمئنَّ قليب، ليسكن ويهدأ ابليقني الذي َيستيقُنه. وقال ابن 
منرود  إسحاق: ملا جرى بني إبراهيم وقومه ما جرى مما قصَّه هللا جلَّ وعز يف سورة األنبياء، قال

َ الَِّذي ُحيِْيي َوُميِيُت} اآلية [البقرة: له: أرأ يت إهلك هذا الذي تعبده ما هو؟ قال إبراهيم: {َريبِّ
]، فقال الكافر: هل عاينَت هذا القول الذي تقوله؟ فلم يقدر أن يقول: نعم قد رأيته، مث 258



 وال يف قدرته، ولكنه غري شك يف هللا ] عن260قال: {َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتِْي اْلَمْوَتى} [البقرة: 
أحب أن يعلم ذلك ليخرب عن مشاهدة. وقال السُّدي: ملا اختذه هللا خليًال استأذن ملك املوت 

يف أن ينشره، فلما مضى من عنده قام إبراهيم يدعو {َربِّ َأرين َكيَف ُحتِيي املوَتى} [البقرة: 
] أبين خليلك؟ أي: تصدق، 260ن} [البقرة: ] حىت أعلم أين خليلك، قال: {َأَوَمل ُتؤمِ 260

 ].260قال: {بـََلى} [البقرة: 
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وقاله أيًضا سعيد بن جبري، زاد الواحدي عن ابن عباس وابن جبري والسُّدي: فقال إبراهيم: وما 
تى بسؤالك. وعن ابن عباس: عالمة ذلك؟ قال له ملك املوت: أن ُجييب هللا دعاَءك وحييي املو 

]، قال عطاء: وكان ذلك ببحرية طربية، 260{لَِيطَمِئنَّ َقليب} [البقرة:  أرجى آية هلذه األمة
، قد علمُت لتجمعنَّها، فَأرِنِيِه معاينًة. ذكره احلسن وعطاء اخلراساين والضحاك وابن  فقال: � ربِّ

فيما ألفيته خبط شيخنا أيب حممد » دةشرح العقي«جريج. وذكر أبو احلسن بن احلصَّار يف 
إمنا سأل هللا أن حييي املوتى على يديه يدل على ذلك قوله: {َفُصرُهنَّ ِإلَيَك} [البقرة:  النَّصري:

]، فأجابه على حنو ما سأل، وعلم أن أحًدا ال يقرتح على هللا مثل هذا فيجيبه بعني مطلوبه 260
خليًال؟  ]، أب� اصطفيناك واختذ�ك260ؤِمن} [البقرة: إال عن رضى واصطفاء، فقوله: {َأَوَمل تُ 

].قال القرطيب: النفوس مسوقة إىل املعاينة، يصدق ذلك قوله َصلَّى 260قال: {بـََلى} [البقرة: 
وعن ابن عطية: السؤال االستفهام بكيف إمنا هو سؤال » ليس اخلرب كاملعاينة«ُهللا عليِه وَسلََّم: 

علم زيد وحنوه، رًا لوجود عند السائل واملسؤول حنو قولك: كيف عن حالة لشيء موجود مقر 
فكيف يف هذه اآلية الكرمية، إمنا هي استفهام عن هيئة اإلحياِء واإلحياُء متقرِّر، قال القرطيب: 

إمنا سأل أن يشاهد كيفية أجزاء املوتى بعد تفرقها واتصال األعصاب واجللود بعد متزيقها، فأراد 
واحد بن عمر املعروف اببن التني اليقني إىل عني اليقني. وذكر أبو حممد عبد ال أن يرتقى من علم

] أراد قليب رجًال كان صاحًبا له، أراد 260أنه أراد بقوله: {َوَلِكن لَِيطَمِئنَّ َقليب} [البقرة: 
عياض: ليطمئن صاحيب، وإال فإبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم كان موقًنا بذلك مطمئًنا. وعند 

 ه حييي ومييت طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه عياً�.وقيل: إنه ملا احتج على املشركني أبن رب
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وقال بعضهم هو سؤال على طريق األدب، املراد أقدرين على إحياء املوتى، وقوله: {لَِيطَمِئنَّ 
: <قاَل ابُن َعبَّاٍس: {َفُصْرُهنَّ ] عن هذه األمنية. قال البخاريُّ يف التفسري260َقليب} [البقرة: 

عن أيب سعيد األشج، حدثنا عبد » تفسريه«ُعهن>.هذا التعليق رواه ابن أيب حامت يف ِإلَيَك} َقطِّ 
هللا بن موسى عن إسرائيل عن ابن أيب جنيح عن جماهد عنه، مث قال: وروي عن سعيد ووهب 

صاد، والباقون يضمو�ا، قال الفرَّاء: وعكرمة واحلسن والسُّدي حنوه، وقراءة محزة بكسر ال
لتقطيع خاصَّة، وبضمِّها حيتمل التقطيعواإلمالة: وعن قتادة: أي َمّزِقهن، قال: أمر بكسر الصاد ا

أن خيلط الدَّم ابلدَّم والّرِيش ابلريش، وجعل على كل جبل جزًءا. قال القرطيب: ليكون أعجب، 
ديك والطاووس واحلَمام والُغراب. وذكر ابن وأمسك رؤوس الطري. قال ابن إسحاق: وهي ال

ن الغراب الكركي. ويف رواية مكان احلمام النسر يف يده. مث قال: تعالني إبذن هللا، عباس مكا
فتطايرت تلك األجزاء حىت التأمت وبقيت بال رؤوس، مث كرر النداء فجاءته سعًيا، أي َعْدًوا. 

 لتمثيل، قالوا: والفائدة يف أمر هللا جل وعز له أبنقال النحاس: يقال للطائر سعى إذا طار على ا
ثـََنا َأْمحَُد  – 3372يدعوها إليه ليتأملها ويعرف أشكاهلا وهيئاهتا ال تلتبس عليه بعد اإلحياء. (َحدَّ

َعْن َأِيب ْبُن َصاِلٍح، َحدَّثَنا ابُن َوْهٍب، َأْخبَـَرِين يُوُنُس َعِن ابِن ِشَهاٍب، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َوَسِعيٍد، 
َرَة، قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى َراِهيَم ِإْذ قَاَل: {َربِّ َأِرِين   ُهَريـْ هللاُ عليِه وَسلََّم: َحنُْن َأَحقُّ اِبلشَّكِّ ِمْن ِإبـْ
لَِبْثُت ِيف  ] َويـَْرَحُم ُهللا ُلوطًا، َلَقْد َكاَن �َِْوي ِإَىل رُْكٍن َشِديٍد، َوَلوْ 260َكْيَف ُحتِْيي املَْوَتى} [البقرة: 
ْجِن ُطوَل َما لَِبَث يُوُسفُ   َألََجْبُت الدَّاِعَي). السِّ
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فقال: حدثين إن شاء هللا تعاىل عبد هللا » صحيحه«] روى مسلم هذا احلديث يف 3372[خ 
ديه فقال: كيف بن إمساعيل عن جويرية عن مالك عن الزهري، وأنكره عليه بعض من ال حتقيق ل

الحتجاج، إمنا ذكره يف يدخل يف الصحيح شيًئا يشك فيه؟! وما علم أن مسلًما مل يذكره ل
املتابعات، ومن املعلوم أنه حيتمل فيها ما ال حيتمل يف األصول. قال النووي: اختلف العلماء يف 

) فأحسنها وأصحها ما ذكره الشافعي وغريه: الشك مستحيل يف حق  قوله: (َحنُْن َأَحقُّ اِبلشَّكِّ
 إحياء املوتى لو كان متطرقًا إىل األنبياء إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فكأنه قال: الشك يف

صلوات هللا عليهموسالمه لكنت أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أين مل أشك، فاعلموا أن 
سلم تواضًعا وأداًب، أو يكون إبراهيم مل يشك، وإمنا رجح إبراهيم على نفسه صلى هللا عليهما و 

قال مجاعة من العلماء: ملا » التحرير« قال ذلك قبل إعالمه أبنه سيد ولد آدم. وعن صاحب
] قالت طائفة: شك إبراهيم ومل يشك نبينا َصلَّى هللاُ 260نزل قوله تعاىل: {َأَوَمل ُتؤِمن} [البقرة: 



لََّم: (َحنُْن َأَحقُّ اِبلشَّكِّ ِمْنُه) قال أبو زكر�: وقع يل فيه عليِه وَسلََّم، فقال النيب َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
ن، أحدمها: أنه خيرج خمرج العادة يف اخلطاب، فإن من أراد املدافعة عن إنسان قال معنيا

للمتكلم: ما كنَت قائًال لفالن أو فاعًال معه من مكروه فُقله يل وافعله معي، ومقصوده: ال تقل 
. هذا الذي تظنونه شًكا أ� أوىل به، فإنه ليس بشك، وإمنا هو طلب ملزيد اليقني ذاك فيه. الثاين:

وقال عياض: حيتمل أنه أراد أمته الذين جيوز عليهم الشك، أو أنه قاله تواضًعا مع إبراهيم صلى 
 هللا عليهما وسلم.
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وقال أبو الفرج: أي أ� أوىل أن أسأل مثل هذا األمر العظيم الذي يسأل السائل يف إجابة ربه 
من ذكر البعث، فقال: أ�  ليهم وتعجبهمفيه، وإمنا صار أحق ملا عاىن من تكذيب قومه وردَّ ع

أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم لعظيم ما جرى على قومي، وملعرفيت بتفضيل هللا إ�ي على األنبياء 
البن دريد: أمُّ إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يو� بنت كرز بن » الوشاح«ولكن ال أسأل. ويف 

هر كواث حفره أبو أم إبراهيم قبل والدة الذي يعرف بنبركواث بن أرفخشد بن ابرسام. والنهر 
إبراهيم. وكان أهل إبراهيم منازهلم حران فأصابته السَّنة، فجاؤوا إىل كواث، فولد إبراهيم بقرية هبا 
يقال هلا: هرمزُجردقريًبا من خصَّا وخبتصى أحرق َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وُمسي إبراهيم؛ ألن أمه 

، يعين النهر، وهيم يعين املاء، فلما جنا من النار عرب الفرات وكالمه اث فسمي إبراوضعته على كو 
ر�نية، فبعث ُمنروذ فقال: ردُّوا كل من تكلم ابلسر�نية، فأدركوه وقد أقلب هللا لسانه إىل  السِّ

ارة. ويف العربانية، وإمنا ُمسي ِعربَاين؛ ألنه عرب الفرات، فذهب إىل عمه بنويل بن �حور فزوجه س
] وهو إشارة إىل قوله َصلَّى ُهللا عليِه 3375[ح: » يغفر هللا ِلُلوط«ية أخرى عند البخاري: روا

] والذي ذكره عن يوسف أراد به التواضع واألدب 80وَسلََّم: {َأو آوي ِإىل رُكٍن َشِديٍد} [هود: 
اران. الباب وحديثه خي إبراهيم همع إخوته َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وعليهم أمجعني. ولوط هو ابن أ

 ].2899تقدم يف اجلهاد [ح: 
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ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب املَْوُت} إىل قوله: {َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن} اآليََة [البقرة:  (اَبُب: {َأْم ُكنـْ
ُن َلُه ُمسِلُمون} أي: مكررة إبداًال من إذا ال وال، وقوله: {َوحنَ ]) قال الطربي: (إْذ) هذه 133

خاضعون ابلعبودية والطاعة، وحيتمل قوله: {َوَحنُن َلُه ُمسِلموَن} أن يكون مبعىن احلال، كأ�م 



قالوا: نعبد إهلك مسلمني له بطاعتنا وعبادتنا إ�ه، وحيتمل أن يكون خربًا مستأنًفا، فيكون معىن 
حال {ُمسِلموَن} قال: وأحسن هذين الوجهني أن  ِإهلََك} بعدك {َوَحنُن َلُه} اآلن ويف كل {نَعُبدُ 

يكون مبعىن احلال، وقدم ذكر إمساعيل على إسحاق؛ ألنه كان أسنَّ. قال السَُّهيلي: ُمسي يعقوب 
أي ُأسري إىل هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم إسرائيل؛ ألنه ُأسري ذات ليلة حني هاجر إىل هللا تعاىل، 

ر�ين والعريب تعاىل، فيكون بعض االسم  ِعربانًيا وبعضه موافًقاللعريب، وكثريًا ما يقع االتفاق بني السِّ
حديث  - 3374وإسرائني. -كميكال   -إسرائيل وإسرال »: املعرب«أو يقاربه يف اللفظ، ويف 

] وصاحل َصلَّى ُهللا 3374[خ  ]، وكذا األحاديث اليت بعده.3353أيب هريرة تقدم قريًبا [ح: 
َم هو ابن عبيد بن جاثر بن مثود بن عوص بن أرَْم بن سام بن نوح صلى هللا عليهما عليِه وَسلَّ 

وسلم، قال ابن وهب: أرسله هللا جل وعز إىل قومه حني راهق احللم، وكان رجًال أمحر إىل 
ى ُهللا عليِه وَسلََّم، وال يتخذ البياض، سبط الشعر، ميشي حافًيا كما كان ميشي املسيح َصلَّ 

ال بيًتا، وملا سأله قومه آيًة أتى هبم هضبة، فلما رأته متخَّضت كما متخَّض احلامل مسكًنا و 
ويقال: ابن دهر، ويقال: ابن  -وانشقت عن الناقة، وملا عقر ُقدار بن سالف وِمْصدَع بن هبرح 

 ، فأاتهم العذاب يوم السبت.الناقة يوم األربعاء صعد فصيلها جبًال ورَغا -جهم 
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السَُّهيلي: أن قدارًا كان ولد ز�، وهو أمحر مثود الذي يضرب به املثل يف الشؤم، وكان  وذكر
البن دريد: » الوشاح«ذكر يف  أمحر أسفر أزرق ساطًا قصريًا، وأما الذين متالؤوا معه فهم فيما

مصدح بن مهرح، وهويل بن َعرتَه، وعرام بن هبى، ومهرب بن زمري، وعرين بن جند، ودعري بن 
نم، وكان الذي توىل عقَرها قدار، والذي رماها مصدع، فلما هلكوا قال صاحل ملن معه: � قوم غ

لُّوا من ساعتهم ابحلج، فلم يزالوا إن هذه الدار مسخوط على أهلها، فاحلقوا حبرم هللا تعاىل، فأه
ن إرم، صاحل بن عبيد بن مثود بن عبيد بن عوص بن عاد ب»: غرر التبيان«هبا حىت ماتوا. ويف 

عاش مئتني ومثانني سنة، وبينه وبني هو صلى هللا عليهم وسلم مئة سنة. وعند الطربي عن قتادة: 
 مل يعقرها حىت اتبعه صغريهم وكبريهم يف عقرها.
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(أبُو زَْمَعة) هو األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، كان من  – 3377
بورقة خضراء. وملا ذكر  ملا رماه جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ  املستهزئني فأعماه هللا جل وعز



البخاري يف التفسري قال: وقال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبيه عن عبد هللا بن زمعة، قال النيب 
] وزعم القرطيب أن أاب 4942[ح: » مثل أيب زمعة عمِّ الزبري بن العوام«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

ت الشجرة، وتويف أبفريقيا مع معاوية بن ة هذا حيتمل أن يكون البلوي، وهو ممن ابيع حتزمع
خديج، فإن كان إ�ه فإنه شبهه ابلعاقر يف عزه يف قومه، وحذا حذوه أيًضا القاضي أبو بكر بن 

العريب وغريه، وهو غري جيد؛ أل� أسلفناه صحيًحا منسواًب فال وجه للتخرُّص بعده. [خ 
َرَة ْبِن َمْعَبٍد، ديث ابن عمر تقدم يف الصالة، وقول البخاري آ] ح3377 خره: (ُروي َعْن َسبـْ

َوَأِيب الشُُّموِس أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أمر إبلقاء الطعام) كأنه يريد حبديث َسْربة ما روى 
عبد العزيز بن  أبو داود بعضه عن سليمان بن داود املهدي عن ابن وهب قال: حدثين سربة ابن

ين عن أبيه عن جده به. وأما حديث أيب الشموس فرويناه يف الربيع بن سربة بن سعيد اجله
أن النيب َصلَّى هللاُ عليِه «من حديث سليم بن مطري عن أبيه عن أيب الشُُّموِس: » معجم الطرباين«

وأحاديث » حليس حيَسهوَسلََّم �ى أصحابه يوم احلجر عن بئرهم، فألقى ذو العجني عجينه وذو ا
وقول البخاري: (َحدَّثَنا ُحممٌَّد، َحدَّثَنا َعبُد ِهللا َعن َمعَمٍر). قال  - 3380احلجر كلها تقدمت.

 ]3380أبو نعيم: حممد هذا هو ابن مقاتل، وشيخه عبد هللا هو ابن املبارك. [خ 
 ])133(ابُب {َأم ُكنُتم ُشهَداَء} [البقرة: 

 حممًدا حدثنا عبدة (حدثين»: من أكرُم الناسِ «، وقوله إثر حديث: ]3374تقدم قريًبا [ح: 
عن عبد هللا)،رواه أبو نعيم عن أيب أمحد، حدثنا عمران بن موسى، حدثنا عثمان عن عبدة، مث 

 عن عثمان عن عبدة. انتهى. -يعين البخاري  -قال: رواه 
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ورواه اإلمساعيلي عن احلسن بن سفيان، وهو فيما رأيت من أصول الصحيح حممد أخرب� عبدة، 
 هللا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبدة بن سليمان وحممد بن بشر عن عبيد

 
تقدم ذكرمها » اللَّهمَّ أنِج َعيَّاًشا«وقوله: » ُمُروا أاب بكر َفلُيَصلِّ «حديث  - 3386 - 3385

لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ] وحديث لوط صَ 3386 - 3385]. [خ 804و  678يف الصالة [ح: 
 تقدم قريًبا.
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ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َسَالٍم، َحدَّثَنا ابُن ُفَضْيٍل، َحدَّثَنا ُحَصْنيٌ َعْن َشِقيٍق، َعْن َمْسُروٍق،  – 3388 (َحدَّ
َنا َأَ� َوَعاِئَشُة َأَخَذهْتا احلُمَّى ... َوِهَي أُمُّ َعاِئَشَة، َعمَّا ِقيَل ِفيَها، قَاَلْت: بـَيْـ  قَاَل: َسأَْلُت ُأمَّ ُروَماَن،

] هذا احلديث اختلف يف سنده من حيث إن أم 3388) فذكر قطعة من حديث اإلفك. [خ 
ا ماتت رومان دعد، ويقال: زينب، وتُفتح راؤها وُتضم، قال ابن سعد وابن حسان الز�دي: إ�

سنة ست ونزل رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف  يف حياة سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
قربها. زاد الزبري: يف ذي احلجة. وقال عمر: سنة أربع، وقيل: سنة مخس، فعلى هذا ال يتجه 

التاريخ «ق احلريب يف كتاب مساع مسروق منها، ويكون حديثه منقطًعا. وأما على قول أيب إسحا
س عشرة سنة، ومات وله مثان وسبعون سنة، وهي أقدم سأل مسروق أم رومان وله مخ»: والعلل

من حدَّث عنه مسروق، وقد صلى خلف أيب بكر وعمر. وقال أبو نعيم احلافظ: بقيت بعد النيب 
أبو بكر اخلطيب فإنه قال: العجب  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم دهًرا طويًال فيكون متصًال، وأما احلافظ

الة سؤال مسروق هلا مع علو قدره يف العلم، وأحسب العلة من احلريب كيف خفي عليه استح
اليت دخلت عليه اتصال السند وثقة رجاله، ومل يتفكر فيما وراء ذلك، وهي العلة اليت دخلت 

ه، وأحسبه فِطن الستحالته على البخاري حىت خرَّجه، وأما مسلم فلم خيّرِجه ورجاله على شرط
عشرة سنة فصلى، هذا كان له وقت وفاة سيد� رسول هللا فرتكه، وقول احلريب: سأهلا وله مخس 

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بضع عشرة سنة، فما الذي منعه أن يسمع من النيب َصلَّى ُهللا عليِه 
 وَسلََّم؟!.انتهى كالمه.
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َم حىت يورد عليه  وفيه نظر من حيث إن احلريب مل يقل: إ�ا توفيت زمن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
ا استلزمه، وأما مع عدم استلزام ذلك فال كونه ليس صحابًيا، وما يصلح اإليراد عليه هبذا إال إذ

إيراد، وعلى تقدير أن يكون قاله واستلزمه وذلك يف رواية ضعيفة عنه ال يصلح أيًضا، وذلك أن 
شرة سنة وقت الوفاة، من يصلي خلف أيب بكر الصديق ويروي عنه ال يبعد أن يكون له بضع ع

غر، إمنا يرو�ا من بعد العشرين عاًما، ومسروق  ال سيما والكوفيون ال يرون الرواية يف حال الصِّ
من كبار التابعني، مث إن التعارض ال يكون إال مع التساوي، وال تساوي بني حديث البخاري 

مان زمن النيب َصلَّى ُهللا املذكور وبني ما رواه علي بن زيد بن جدعان عن القاسم: ماتت أم رو 
سم، وهلذا إن البخاري ملا ذكره قال: فيه نظر، عليِه وَسلََّم؛ لضعف علي وانقطاع حديث القا

وحديث مسروق أسند، فهذا البخاري قد رأى العلة ومل يعتدَّ هبا، فكأ�ا عنده غري شيء فلم 
ه ترك من األحاديث اليت عند ختَف عليه، وأما عدم ختريج مسلم إ�ه فليس بعلَّة؛ أل� عهد�



لة، وهللا أعلم. قال اخلطيب: مل يزل حديث البخاري اجلم الغفري، ومل يقل أحد: إن ذلك ع
مسروق هذا يتخلج يف صدري وأستنكره سنني فال أعرف له علة لثقة رجاله واتصال سنده، حىت 

أرسل الرواية عنها،  رأيت يف روايٍة حلصني عن مسروق عن أم ُرومان، فجوَّزت أن يكون مسروق
ى احلديث يف حال اختالطه، ويف رواية عن وقد ذكر أن ُحَصيًنا اختلط يف آخر عمره، فلعلَّه رو 

،وهذا أشبه ابلصحة؛ ألن من الناس من يكتب اهلمزة ألًفا مع »ُسئلت ُأمُّ ُرومان«مسروق: 
فقرأه الراوي  ابأللف» ُسِئلتَ «أحواهلا الرفع والنصب واخلفض، ولعل بعض النقلة كتب: 

مسروق عن ابن مسعود عنها،  ورواه»: الكمال«ودوَّن عليه ورواه، ووقع يف كتاب » سألتُ «
 قال: وهو األشبه. انتهى.

)1/236( 

 

لو رأينا إسناده أو من قاله من القدماء لكان جيًدا ومرًحيا من هذه التمحُّالت، ومن قول أيب 
لقينا من البغداديني  ل احلميدي: كان بعض منعمر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلة، وقو 

، وقول ابن العريب: العنعنة يف رواية هذا أصح، وقول  احلفاظ يقول: اإلرسال يف هذا احلديث بنيِّ
السَُّهيلي: إنه وهم يف احلديث، وكأن شبهة عبد الغين قول ابن �صر السالمي يكون كأنه روي 

لم. وذكر ابن التني أن جيًدا، وهللا تعاىل أععن ابن مسعود عنها، ولئن كان كذلك فليس 
الداودي قال: رواه أبو وائل عن أم رومان، ويف حديث الباب وهٌم؛ ألن أم مسطح من قريش، 
وفيه قالت: (وجلت علينا امرأة من األنصار)، وقوهلا: (فانصرف النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ومل 

 عليِه وَسلََّم من حمله وال خرج ام رسول هللا َصلَّى هللاُ فما ر «يقل شيًئا)، خالف لقول عائشة: 
، والعجب من اخلطيب أنه مل ينبِّه على هاتني العلتني ومها »أحد من البيت حىت نزلت براءهتا

أن «ظاهراتن! وعند أيب داود من حديث محيد األعرج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: 
ربيل قال: أعوذ ابهلل السميع العليم من ا كشف وجهه حني جاءه جالنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مل

مث قال أبو داود: هذا حديث منكر، ]» 11الشيطان الرجيم {ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا اِبِإلْفِك} [النور: 
وقد روي هذا احلديث عن الزهري غري واحد مل يذكروا هذا الكالم على هذا الشرح، وأخاف أن 

ال ابن التني: اختلف يف معىن قوله تعاىل: {اْستَـْيَأَس ة فيه من كالم محيد. قيكون أمر االستعاذ
] فقيل: استيأسوا أن �يت قومهم العذاب، وقيل: أيسوا من إميان 110الرُُّسُل} [يوسف: 

 قومهم، وقول عائشة: وهللا لقد استيأسوا وظنوا أن قومهم كذبوهم وما هو ابلظن.
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و معروف يف اللغة أن الظن مبعىن اليقني، ومنه قوله جل وعز: {َوظَنُّوا َأْن َال هذا قول قتادة، وه
اآلية الكرمية قول آخر على قراءة التشديد: أن الظن  ] ويف118َمْلَجَأ ِمَن ِهللا ِإالَّ ِإلَْيِه} [التوبة: 

فظن الرسل  على اببه، وقوله قول عائشة هنا، أي طال على املؤمنني البالء وأتخر عنهم النصر،
أن أتباعهم كذبوهم. وقيل: هو أحسن يف قراءة عبد هللا بن مسعود وابن عباس بضم الكاف 

أ�م ضعفوا أي ُكسروا، والقول الثاين: ظن  والتخفيف، واختلف قول ابن عباس فيها، فذكر
الكاف قومهم أن الرسل ُكذبوا، فالضمري يف {ُكِذبوا} يعود إىل القوم على هذا، وقرأ جماهد بفتح 

والتخفيف وفسَّره: وظن قومهم أ�م كذبوهم، وهو معىن الذي قبله. وقال ابن عرفة: الكذب 
انصرف عن القتال، فمعىن {كذبوا} أي: االنصراف عن احلق، يقال: محل فما كذب، أي ما 

وا ِمن تكذيًبا ال تصديق بعده. وقوله: (� ُعَريَّة) يريد تصغري عروة وأصله عريوة. وقوله: ({ال تَيأسُ 
] 80]) معناه: ترجوا رمحة هللا، وقول البخاري: ({اْستَـْيَأُسوا} [يوسف: 87َروح هللا} [يوسف: 

)، قال ابن التني: ليس وزنه كذلك، وإمنا استفعلوا، وكذا هو يف بعض اْستَـْفَعُلوا، ِمْن يَِئْسُت ِمْنهُ 
] 3390]. [خ 3382 حديث (الكرمي بن الكرمي) تقدم قريًبا [ح: - 3390روا�ت الكتاب.

] 3391]. [خ 279وحديث أيوب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم تقدم يف الطهارة [ح:  - 3391
وحديث اإلسراء تقدم قريًبا  - 3393].3ول الكتاب [ح: وحديث: (تْرُجُف َبواِدرُه) تقدم أ

، عَ 3207[ح:  ْن أََنٍس، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا ]، وقوله آخره: (اَتبـََعُه اَثِبٌت، َوَعبَّاُد ْبُن َأِيب َعِليٍّ
] 3393عليِه وَسلََّم)، أما متابعة اثبت فرواها مسلم عن شيبان عن محاد بن سلمة عنه. [خ 

 ].3239يث اليت بعده تقدم ذكرها [ح: األحاد
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]، وقوله فيه: (قَاَل ابُن َعبَّاٍس: 2412وحديث الصعق تقدم يف اإلشخاص [ح:  - 3398
َبَجَسْت}: انـَْفَجَرْت)، وهو تعليق مذكور يف تفسريه روايَة ابن أيب{  ]3398ز�د الشامي. [خ  انـْ

]،، الرجل املؤمن من 74وحديث اخلضر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم تقدم يف الصالة [ح:  - 3400
ن آل فرعون. آل فرعون امسه مشعان، قال الدَّارَُقْطين: ال يعرف مشعان ابلشني املعجمة إال مؤم

امسه جرب، وقيل: امسه حابوت،  »:اتريخ الطربي«وقال السَُّهيلي: وهو أصح ما قيل فيه. ويف 
وهو الذي التقطه إذ كان يف التابوت. ويف تفسري عبد عن أيب إسحاق: هو حبيب ابن عم 

تفسري «وابن عباس: امسه حزبيل بن بوحائيل. ويف » تفسري أيب القاسم اجلَْوِزيِّ «فرعون. ويف 
 ]3400بعد فرعون. [خ كان قبطًيا كتم إميانه مئة سنة من فرعون، وكان له امللك »: مقاتل
البن خالويه: مل يؤمن من أهل مصر إال أربعة: آسية، وحزبيل مؤمن آل » كتاب ليس«ويف 



فرعون، ومرمي بنت القوس امللك اليت دلت على عظام يوسف َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وقـُبَّة 
 املاشطُة.

 قيل: فلسطون واألردن.واألرض املقدسة: الطور وما حوله، وقيل: أرحيا، وقيل: دمشق، و 
ونوف هو ابن بكال بكسر املوحدة ابن دغمي بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زبيد بن 
سدد بن رزعة بن سبأ، قال أبو العباس أمحد بن عمر: وعند أيب حبر واخلشين بفتح الباء وتشديد 

فاضًال وإماًما  لكاف، قال: ونسبه بعضهم يف محري وآخرون يف مهذان، قال: وكان نوف عاملًاا
ألهل دمشق، وهو ابن امرأة كعب احلرب، وقيل: ابن أخيه. قال ابن التني: كان حاجًبا لعلي، 

 وكان قاصًّا.
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يعقوب، وقيل: عمران، وهو  وموسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هو ابن عمران بن قاهت بن الوي بن
هارون َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عمرم بن قاهت بن يصهر بن عازر بن الوي، كان جعًدا آدم، وكان 

أطول منه وأكثر حلًما وأبيض جسًما وأغلظ ألواًحا وأسنَّ من موسى بثالث سنني، وكان يف 
وهي العقدة اليت ذكرها هللا، جبهته شامة، ويف أرنبة أنف موسى شامة وعلى طرف لسانه شامة، 

 وال يعرف قبله وال بعده من أحد على لسانه شامة غريه.
ابن وهب: وفرعون موسى هو فرعون يوسف َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، ُعمِّر أكثر من أربع مئة قال 

سنة، وامسه الوليد بن مصعب، قال ابن قتيبة: قال غري وهٍب: األمُر خبالفه وأن فرعون موسى 
 كان فرعون موسى ملًكا على مصر مخسني سنة.»: كتاب ليس«ليس فرعون يوسف. ويف 

ن النون بن افراثيم بن يوسف صلى هللا عليهما وسلم، وكذا ذكره القتيب، وقال ويوشع هو اب
 مقاتل: يوشع بن نون بن اليانع بن عهود بن عيزار بن شويلح بن أفراثيم بن يوسف.

ردن وحبر القلزم، قال السَُّهيلي: وقيل: حبر العرب وحبر الزقاق. قال وجممع البحرين: مها حبر األ
 لبحران موسى واخلضر صلى هللا عليهما وسلم جممع البحرين.ابن عباس: اجتمع ا

واملساكني الذين كانوا يعملون يف البحر كانوا سبعة بكل واحد منهم زمانٌة ليست ابآلخر. وقيل:  
كانت تساوي ألف دينار، »: الغرر«يعملون عليها، قال يف  كانوا عشرة، مخسة زَمَىن، ومخسة

ذكره البخاري ومساه فيما ضبط عن أيب زيد املروزي جيسون وامللك الذي كان �خذ كل سفينة 
ويف غري هذه الرواية ابحلاء املهملة، قال السَُّهيلي: وفيه رواية اثلثة وهي جيبون، وقيل: امسه 

ل: منوله، ومساه الرضي الشاطيب: قاطع بن سارق بن ظامل بن جلندان، وقيل: هدد بن بدد، وقي



قام بن اجلََلْندي بن املستكرب بن اجلََلْندي. وأما الغالم فسماه ابن عمرو بن شهاب بن مرة بن اهلِلْ 
 ماكوال جيسور جبيم وسني مهملة وراء. انتهى.
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 كتاب حممد بن جرير: أخذ اخلضر كأن هذا هو املذكور أوًال، أو أحدمها تصحف من اآلخر، ويف
وأمه سهوى، وقيل: اسم أبيه  َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم صخرة فثلغ هبا رأسه، واسم أبيه كازيري

 مالس واسم أمه رمحى.
] يعين برقة، وقيل: أنطاكية، وقيل: أيلة، واليتيمان اسم أحدمها 77و {َأهَل َقريٍة} [الكهف: 

ح، واألب الصاحل الذي حفظ كنزمها من أجله بينهما وبينه سبعة أصرم، واآلخر صرمي ابنا كاش
لكنز جاء يف حديث ابن عمر مرفوًعا عند الرتمذي: أنه  آابء، وقيل: عشرة، واسم أمهما دنيا، وا

كان ذهًبا وفضة، وروي من وجه آخر: أنه كان علًما وحكمة، وجيمع بينهما ما روي من أنه كان 
م هللا الرمحن الرحيم عجًبا ملن أيقن أبن املوت حق كيف يفرح، لوًحا من ذهب مكتوب فيه: بس

ًبا ملن رأى الدنيا وتقلبها أبهلها كيف يطمئن إليها، وعجًبا ملن أيقن ابلقدر كيف حيذر، وعج
وعجًبا ملن عرف النار مث عصى! ال إله إال هللا حممد رسول هللا، فلما أرادا التفرق قال له اخلضر: 

 ألف عجب، كل أعجب مما رأيت. لو صربت ألتيت على
 والصخرة هي اليت دون �ر الزيت ابملغرب.

رية ولدت سبعني نبًيا، وقيل: تزوجت بنيب فولدت نبًيا هدى هللا جل وقوله: (خريًا منُه زَكاة) جا
 وعز به أمة. والنَّول: العطاء بفتح النون وسكون الواو. و {تُرِهَقين} تكلفين، وقيل: حتملين.

عُتُه ِمن َعمٍرو َمرََّتِني. رواه أبو ذر اهلروي، حدثنا أبو إسحاق وقول ال - بخاري: (قاَل ُسفياُن: مسَِ
 تملي، حدثنا الفربري، حدثنا علي بن خشرم عن سفيان. لغٌة يف فلسطني ... )، فذكره.املس
 اببٌ 
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َع َأاَب (َحدََّثِين ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر، َحدَّثَنا َعْبُد الرَّزَّا – 3403 ِق َعْن َمْعَمٍر، َعْن َمهَّاِم ْبِن ُمنَـبٍِّه، مسَِ
ُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: ِقيَل لَِبِين ِإْسَرائِيَل: {اْدُخُلوا الَباَب ُسجًَّدا َوُقوُلوا ُهَريـَْرَة، قَاَل رَ 

َتاِهِهْم، َوقَاُلوا: َحبٌَّة ِيف َشْعَرٍة). [خ ] فـََبدَُّلوا، َفَدَخُلوا يـَْزَحُفوَن َعَلى َأسْ 58ِحطًَّة} [البقرة: 
أي: منحرفني، قال ابن العريب: ال » ن على أوراكهمفدخلوا يزحفو «] عند النسائي: 3403



خالف أن القرية بيت املقدس، والباب الذي أمروا بدخوله هو ابب املسجد الثامن، وهو من 
رطيب: وقيل: هو ابب القرية، وقيل: جهة القبلة، وعن الضحاك يقال له: ابب حطة. قال الق

تفسري «ُلوا) منحرفني على شقِّ وجوههم، ويف ابب قرية فيها موسى. وقال مقاتل: إيلياء. (َفَدخَ 
هي قرية اجلبارين، وقال جماهد: ُطوِطَئ هلم الباب ليخفضوا رؤوسهم، فلم خيفضوا »: اجلوزي

أرحيا، وقيل: مصر، وقيل: البلقاء، وقيل: الرملة. ودخلوا (َعَلى َأْسَتاِهِهْم). وقال السَُّهيلي: هي 
منحنني ركوًعا، وقيل: خضوًعا وشكًرا لتيسري الدخول.  وقوله: ({ُسجًَّدا}) قال ابن عباس:

({َوُقوُلوا ِحطًَّة}) قال الضحاك: أي أخطأ� فاعرتفنا، قال ابن اجلوزي: فقالوا: حطا مسقاات؛ أي 
جل وعز. وقال ابن التني: معناها عند ابن عباس مغفرة. وقال حنطة محراء، استخفافًا أبمر هللا 

مرفوع -وقال احلسن: حط عنَّا ذنوبنا. وقال الكليب: َتعبِّدوا بقوهلا، وهو عكرمة: ال إله إال هللا. 
 أي مسألتنا وأمُر� حطة. وقال ابن قـُْرُقوٍل: حطة بدل من حنطة. -على أنه خرب مبتدأ حمذوف

)1/242( 

 

لعريب: أخربين بعض األحبار أ�م قالوا بلغتهم: مسقاات أره هزاب، تفسريه: حبة مقلوة يف قال ابن ا
شعرية، فلما عصوا عاقبهم هللا ابلرجز وهو  شعرة مربوطة، وقوله: (َحبٌَّة ِيف َشْعَرٍة) وروى املروزي:

ألمة وتلك، الطاعون والظلمة، هلك منهم سبعون ألًفا يف ساعة واحدة، وانظر الفرقان بني هذه ا
أولئك أذنبوا ودلوا على طريق التوبة فتالعبوا، وحنن إذا أذنبنا جعلنا الذنب نصب عيوننا ... 

. وملا أعاد البخاري ذكر هذا احلديث يف التفسري عليه كل ما نقدر عليه، واحلمد هلل على هذا
ه ابن ] رواه عن حممد، حدثنا ابن مهدي، قال أبو علي: نسبه ابن السكن وحد4479[ح: 

سَالم، قال اجليَّاينُّ: واألشبه أن يكون [ابن] بشار أو حممد بن املثىن، وقد ذكر أبو أمحد أن ابن 
خاري يف اجلامع عن ابن مهدي ومل يذكر ابن بشار وابن مثىن من مجلة من خرج عنهما الب

 ]، وحديث ابن مسعود تقدم يف278حديث أيب هريرة تقدم يف الطهارة [ح:  - 3404سَالم.
 ]3404]. [خ 3150الغنائم [ح: 

 ])138(اَبُب قوله تعاىل: {يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َهلُْم} [األعراف: 
ثـََنا ابُن ُبَكْريٍ، َحدَّ  – 3406 ثَنا اللَّْيُث َعْن يُوُنَس، َعِن ابِن ِشَهاٍب، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َأنَّ َجاِبًرا (َحدَّ

» َعَلْيُكْم اِبَألْسَوِد ِمْنُه، فَِإنَُّه َأْطيَـُبهُ «ى ُهللا عليِه وَسلََّم َجنِْين الَكَباَث، فـََقاَل: قَاَل: ُكنَّا َمَع النَّيبِّ َصلَّ 
 ]3406[خ »). َوَهْل ِمْن َنِيبٍّ ِإالَّ رََعاَها«َم � َرُسوَل ِهللا؟ قَاَل: قَاُلوا: َأُكْنَت تـَْرَعى الَغنَ 
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من حديث عتبة بن » الدالئل«وذكر معناه البيهقي يف » هرانكنا مبر الظ«يف بعض الروا�ت: 
الناس واإلبل وفيه حرارة. عبد السلمي بسند جيد، قال أبو ز�د: (الَكَباَث) شبيه ابلتني �كله 

وعن عمر: وهو حار مالح. وعن أيب عبيد: هو مثر األراك إذا يبس وليس له عجمة. ويف 
هو »: كتاب أيب حنيفة«ا كان متفرقًا واحدته َكَباثَة. ويف قيل: هو محل مثر األراك إذ»: احملكم«

فصل عن لقمته. وقول أيب  فويق حب الكزبرة، وعنقوده ميأل كفي الرجل، وإذا اْلتَـَقَمه البعري
قال أهل اللغة:  -بفتح الكاف وبعدها ابء موحدة خمففة مث ألف مث اثء مثلثة-زكر�: (الَكَباَث) 

، حيتاج إىل تثبت ملا أسلفناه، وملا قاله القزَّاز: هو الغض من األراك، هو النضيج من مثر األراك
رمه، وأما قول ابن خالويه: ليس يف كالم والنضيج يقال له: املرد، وقال ابن قـُْرُقوٍل: هو ِحص

العرب من أمساه الكمأة إال الذي أعرفك: الدُّعلوق، والِربنيق، واملعزود، والفقع، واحلب، ونبات 
، والعنقل، والعسافل، والعساقيل، والكم، -واجلمع قعائل القاف قبل العني -لقعيل أوبر، وا

، وزد� عليه ما »امليس إىل كتاب ليس«املسمى بـ  واحلباة، والفقع، فقد تتبعناه عليه يف كتابنا
بد البدأة، وما ذكره الَقزَّاُز: الُعرجون، والفطر، ذكره ابن سيده، وقال ع» املنضد«ذكره كراع يف 

اللطيف البغدادي: روي أن الكمأة جدري األرض، وتسمى أيًضا نبات الرعد أل�ا تكثر بكثرته، 
 وتنفطر عنها األرض.
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قال ابن التني: معىن هذا أن هللا جل وعز مل يضع النبوة يف امللوك وأبناء الدنيا واملرتفِّهني، إمنا 
ث جيعل رساالته. قال القرطيب: درَّب  أعلم حيجعلها يف أهل التواضع من أصحاب اِحلَرف، وهللا

هللا جل وعز األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه على رعاية الغنم وسياستها؛ ليكون تدرًجيا إىل 
سياسة العامل؛ إذ الراعي يقصد مصلحة الغنم ويقوم بكلفتها، ومن تدرب على هذا وأحكمه متكن 

هبذا أوىل ملا خص به أهلها من السكينة نت الغنم من سياسة اخللق ورمحتهم والرفق هبم، وكا
وطلب العافية والتواضع، وهي صفات األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه، قال َصلَّى ُهللا عليِه 

] قال ابن بطال: كان جناهم للكباث أول األمر 3301[ح: » السكينة يف أهل الغنم«وَسلََّم: 
ه فال حاجة هبم إليه. انتهى، وال مناسبة بني وعز عباد عند تعذر األقوات، فإذ قد أغىن هللا جل

 الباب واحلديث.
 ])67(اَبُب {َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ َهللا �َُْمرُُكْم َأْن َتْذَحبُوا بـََقَرًة} [البقرة: 

تعليق رواه الطربي عن ) هذا ال] َنَصٌف بـَْنيَ اْلِبْكِر َواهلَرَِمةِ 68(قَاَل أَبُو اْلَعالَِيِة: {َعَواٌن} [البقرة: 
 سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عنه.



 
واألحاديث اليت يف ابب وفاة موسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم تقدم يف اجلنائز [ح:  - 3407
]، وذكر ابن إسحاق: أن يوشع ملا متىن يف حياته كره 5705 - 4763 - 2411 - 1339

سعود وغريه من الصحابة: أن موسى ويوشع بينما عن ابن م احلياة وأحب املوت. وذكر الثعليب
مها ميشيان إذ أقبلت ريح سوداء، فلما رآها يوشع ظن أ�ا الساعة فالتزم موسى، وانسلَّ موسى 

وترك القميص يف يده، فقالت بنو إسرائيل: قتلَت موسى، وأرادوا قتله، فدعا يوشع فأتى كل 
 ]3407فعناه إلينا. [خ أن موسى ر رجل ممن كان حيرسه يف املنام فأخرب 
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خرج موسى لبعض حاجته، فمر برهط من املالئكة حيفرون قربًا مل ير أحسن منه! «وعن وهب: 
يكون لك؟ قال: وددت، قال: فقال: � مالئكة هللا ملن هذا؟ قالوا: لعبٍد كرٍمي على هللا، أحتب أن 

إن ملك املوت أاته فقال: � «وقيل: ». بضفانزل فاضطجع فيه وتوجه إىل ربك، فلما فعل قُ 
بل أاته بتفاحة من اجلنة «وقيل: ». موسى أشربت شيًئا؟ قال: ال، قال: فاستنكهه فقبض روحه

 ».فشمها فمات، وكان عمره مئة وعشرين سنة
: {َوَضَرَب ُهللا َمَثًال لِلَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرعَ (اَبُب قـَْوِل ِهللا َجلَّ  ْوَن} ِإَىل قـَْوِلِه: {وََكاَنْت ِمَن َوَعزَّ
 ])12 - 11الَقانِِتَني} [التحرمي: 

(آِسَيُة) ابنة مزاحم هي ابنة عمة فرعون، وقيل: إ�ا من العماليق، وقيل: من بين  - 3411
عليِه وَسلََّم، قال السَُّهيلي: وقيل: هي عمة موسى َصلَّى ُهللا  إسرائيل من سبط موسى َصلَّى هللاُ 

] اسم أبيه 76] وقوله: {ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قـَْوِم ُموَسى} [القصص: 3411ِه وَسلََّم. [خ علي
ضافر بن قاهث بن َيْصَهر بن عازر بن الوي بن يعقوب، وكان سكنه تنيس وما واالها من أسفل 

مه إال كن عبد العزيز اجلََروي تنيس عثر على بعض ماله، فحصل له منه ما ال يعلاألرض، وملا س
هللا تعاىل حبيث إنه ملا تويف تورَّع ابنه احلسن شيخ البخاري عن أخذ إرثه منه ألنه مل يستطبه، 

فقال أخوه علي ملا ملك تنيس: � أخي إين قد استطبت لك من مال أبيك مئة ألف ألف دينار 
. ال: أ� تركت الكثري من ماله فكيف آخذ هذا القليل؟! ذكره صاحب اترخيهافخذها، فق

: {َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّيت َكاَنْت َحاِضَرَة الَبْحِر}  األحاديث اليت بعده تقدم ذكرها. قوله جلَّ وعزَّ
يف السبت زمَن ] ذكر الِكشيُّ أ�ا أيلة، وقال غريه: طربية، وكان اعتداؤهم 163[األعراف: 

َنا َداُوَد زَبُورًا} [النساء:  داود َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. (اَبُب قـَْوِل هللاِ  : {َوآتـَيـْ  ])163جلَّ وعزَّ
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وقال قتادة: كنا ». الزبور ثناء هللا ودعاؤه وتسبيحه«روى ابن أيب حامت عن الربيع بن أنس قال: 
ُحندَّث أنه دعاء علمه وحتميد ومتجيد هلل جل وعز، ليس فيه حالل وال حرام وال فرائض وال 

وهو  -يفتحها-وغريه من القراء  -يضم الزاي-ومخسون سورة، وكان محزة حدود، وهو مئة 
 العطاء لداود كتبا، وقيل: أراد به العقل والسداد، وقيل: خص داود َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم مبعىن

ابلذكر؛ ألنه كان ملًكا فلم يذكر ما آاته من امللك، وذكر ما أعطاه من الكتاب تنبيًها على 
أمته ترث  : ألنه كان يف الزبور حممد خامت األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه، وأنفضله، وقيل

َنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي  األرض كما أخرب جل وعز بقوله: {َوَلَقْد َكتَـبـْ
 ].105الصَّاِحلُوَن} [األنبياء: 
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 حديث أيب هريرة: (ُخفَِّف َعَلى َداُوَد الُقْرآُن، َفَكاَن �َُْمُر ِبَدَوابِِّه فـَُتْسَرُج، وقوله يف - 3417
) يريد ب (اْلُقْرآَن) القراءة يف الزبور، (وقال البخاري آخره: َرَواُه فـَيَـْقَرُأ الُقْرآَن قـَْبَل َأْن ُتْسَرجَ 

ِن َيَساٍر، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة) يرفعه: (ُخفَِّف على داوَد َصلَّى ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن َصْفَواَن، َعْن َعطَاِء بْ 
]، أسند هذا التعليق 4713ث [ح: ُهللا عليِه وَسلََّم الُقرآُن، فكاَن �مُر ِبدابَِّته ... ) احلدي

اإلمساعيلي فقال: حدثنا حممد بن هارون، حدثنا كنانة بن َجبلة، وحدثنا أبو بكر الشعراين وأبو 
احلريي قاال: حدثنا أمحد بن حفص، حدثين أيب قاال: حدثنا إبراهيم بن َطْهمان عن موسى  عمر

عمرو تقدمت يف الصيام [خ:  ] أحاديث عبد هللا بن3417بن عقبة عن صفوان، فذكره. [خ 
] إىل 84].وقول البخاري يف قوله تعاىل: ({َوِإَىل َمْدَيَن} [هود: 1977 - 1976 - 1975

] {َواْسَأِل الِعَري} [يوسف: 82مدين بلد، ومثله: {َواْسَأِل الَقْريََة} [يوسف: أهل مدين؛ ألن 
ية الكرمية هو مدين بن إبراهيم. ]) خيدش فيه ما ذكره املؤرخون أن مدين هذا املذكور يف اآل82

وشعيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم هو شعيب بن صيفون، ويقال: ابن ملكا بن بوتني بن مدين بن 
راهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، والتالوة تدل على صحة ما ذكر�ه، وهو قوله: {َوِإَىل َمْدَيَن} إب

خاهم شعيًبا، فإن قلت: أصحاب األيكة هم مدين، ] يعين: وأرسلنا إىل ولد مدين أ84[هود: 
يٌب} [الشعراء: وهم الذين أصاهبم العذاب يوم الظلة، وقد قال جل وعز فيهم: {ِإْذ قَاَل َهلُم ُشعَ 

] ومل يقل: أخوهم، فيجاب أبنه ملا عرفهم ابلنسب وهو أحدهم يف ذلك النسب، قال: 177
ها النقمة مل يقل: أخوهم، وأخرجه عنهم تنزيًها له أخوهم، وملا عرفهم ابأليكة اليت أصابتهم في

 وتعظيًما.
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أبو جد شعيب، وذكر وهب: أن شعيًبا كان من  وذكر ابن قتيبة: أن إبراهيم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
ل نيب قبل بين إسرائيل وبعد فمن ولد ولد رهط آمنوا إلبراهيم يوم أحرق وهاجروا إىل الشام، فك

أولئك الرهط وجده شعيب بن لوط بن هاران. وذكر أبو الفاخر إسحاق بن جربيل بن مردشري 
ني سنة. وأيوب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال ابن أنه عاش ستمائة واثنتني ومخس»: اترخيه الغريب«يف 

رائيل، ومل يرفع لنا يف نسبه فوق أبيه شيًئا، كان رجًال من بين إس»: املبتدأ«إسحاق يف كتاب 
وهو أيوب بن اترح بن أموص، وذكر مقاتل بعد أموص اليفرر بن العيص بن إسحاق عليه 

»: وشاح ابن دريد«، قاله ابن إسحاق. ويف السالم، قربه مشهور حبران بقرية بقرب من نوى
ثَِنيََّة من الشام. وعن احلسن بن أيب أيوب بن أموص بن رازح بن اليفرز بن العيص، وكان ينزل البَـ 

ثالث سنني مل يزد يوًما «، وقال وهب: »مكث أيوب يف البالء سبع سنني وستة أشهر«احلسن: 
، أخرب� �فع بن يزيد عن عقيل عن ابن ومن رواية أمحد بن وهب عن عمه عبد هللا». واحًدا

إن أيوب َصلَّى ُهللا عليِه «َسلََّم قال: شهاب عن أنس بن مالك، أن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه و 
أصابه البالء على رأس مثانني سنة «، وعن خالد بن دريك: »وَسلََّم لبث يف بالئه مثاين عشرة سنة

البالء سبع سنني، وكان أصابه بعد السبعني من  مكث يف«وعن ابن عباس: ». من عمره
تزوج ليا بنت يعقوب صلى هللا  أيوب بن أموص بن رعويل،»: التاريخ الغريب«ويف ».عمره

عليهما وسلم، وأمه ابنة لوط َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وعاش مئيت سنة وست عشرة سنة، وقربه 
 مبصر، وقيل: ابلشام.
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-مجيع ما يقوله عنه القصاص من تسلط إبليس »: سراج املريدين«يب يف كتاب وقال ابن العر 
َس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان} غري صحيح؛ ألن هللا جل وعز قال: {ِإنَّ ِعَباِدي لَيْ  -لعنة هللا عليه

ُهُم ) ِإالَّ ِعبَ 82] وأخرب عنه أنه قال: {فَِبِعزَِّتَك َألُْغوِيـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني (42[احلجر:  اَدَك ِمنـْ
على من هو من كبار  -لعنه هللا-] فكيف يسوغ مع هذا تسلطه 83، 82اْلُمْخَلِصني} [ص: 

 - 3422نيته أبو عبد هللا، وامرأته أم زيد.البن خالويه: ك» كتاب ليس«املخلصني؟! ويف 
 ]3422]. [خ 1069حديث الباب تقدم يف الصالة [ح: 

َم فهو ابن أبشى بن عارز بن �عر بن سلمان بن حيسون بن وأما داود َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّ 
 عمرتات بن رام بن حضرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب، كان بعد امشويل، وكان أصغر إخوته



السبعة، وكان لقمان يف زمانه، وعاش مئة وسبعني سنة، ومل يصحح العلماء ما يذكره القصاص 
 من أمر أور�، وقربه ابلقدس.

لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ملك أربعني سنة، عشرين قبل الفتنة وعشرين بعدها، وهو وسليمان صَ 
 ربه عند حبرية طربية.األكثر، وقيل: أربعة وعشرين سنة، وعاش ثنتني ومخسني سنة، وق

قال ابن قتيبة: مل يزل امللك والنبوة يف ولده وولد ولده إىل األعرج. وقوله: {َوَهْب ِيل ُمْلًكا َال 
] قال قتادة: هب يل ملًكا ال أسلبه كما سلبته. قال حممد 35َبِغي ِألََحٍد ِمْن بـَْعِدي} [ص: يـَنْـ 

] أي: 35{َال يَنَبِغي ِألََحٍد ِمن بَعِدي} [ص:  بن جرير: وكان بعض أهل العربية يوجه معىن قوله:
 ال يكون ألحد من بعدي كما قال ابن أمحر:

 قراميد عنها األعصم الوقلما أم عفر على دعجاء ذي علق ينفي ال
 يف رأس حلقا من عنقاء مشرفة ال ينبغي دو�ا سهل وال جبل

 يعين: ال يكون فوقها سهل وال جبل أحصن منها.
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َبِغي ِألََحٍد ِمْن بـَْعِدي} [ص: »: تفسري ابن عباس«ويف  ] هب يل 35{َوَهْب ِيل ُمْلًكا َال يـَنـْ
يح حىت أملكها، فوهب هللا ن حىت أملكهم، وهب يل الر الشياطني حىت أملكهم، وهب يل اجل

 جل وعز له ما ال يهبه ألحد حىت تقوم القيامة.
] قال عبد: حدثنا روح 12وقوله: {َوِلُسَلْيَماَن الّرِيَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر} اآلية [سبأ: 

 عليِه وَسلََّم ملا إن سليمان َصلَّى هللاُ : «عن عوف عن احلسن، قال نيب هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلَّمَ 
شغلته اخليل حىت فاتته صالة العصر غضب هلل فعقر اخليل، فأبدله هللا مكا�ا خريًا منها وأسرع 

 .-الريَح اليت جتري أبمره كيف يشاء-
ض اليمن. ]) قال قتادة: عني من حناس كانت أبر 12وقوله: ({َوَأَسْلَنا َلُه َعْنيَ اْلِقْطِر} [سبأ: 

 س اليوم ما أخرج له.وإمنا يصنع النا
] قال: من رخام وَشَبه. 13قال: وقوله: {يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َحمَارِيَب َوَمتَاثِيل} [سبأ: 

{َوِجَفاٍن َكاْجلََواِب} أي: احلياض. و {رَاِسَياٍت} أي: اثبتات ال يزلن عن مكا�ن تُرى أبرض 
 اليمن.

ريب دون القصور، {َوَمتاثِيَل} من حناس، و {ِجَفاٍن َكاجلَواِب}  (َوقاَل ُجماِهٌد: احملا قال البخاري:
 كحياض اإلبل) هذا التعليق رواه عبد بن محيد عن روح عن شبل عن ابن أيب جنيح عنه.

ْيِه َحىتَّ ] َصَفَن الَفَرُس: رََفَع ِإْحَدى رِْجلَ 31قال البخاري: (َوقاَل ُجماِهٌد: {الصَّاِفَناُت} [ص: 



 ى َطَرِف احلَاِفِر) هذا التعليق رواه عبدة ابلسند املذكور قبل.َتُكوَن َعلَ 
] َكاْجلَْوبَِة ِمَن اَألْرِض) وقال يف سورة سبأ: (قال ابن 13قال البخاري: ({َكاجلَواب} [سبأ: 

 بد هللا.عباس: {َكاجلَواِب} كاجلوبة) وهو صحيح من كالم ابن عباس، وهناك بيَّنا سنده إىل ع
 تقدما حديثا أيب هريرة

 ]3423]. [خ 461األول يف الصالة [ح:  - 3423
 ]3424]. [خ 2819والثاين يف اجلهاد [ح:  - 3424
 ]3425]. [خ 3366وحديث أيب ذر تقدم قريًبا [ح:  - 3425
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ثـََنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب، َحدَّثَنا أَبُو ال - 3426 َع (َحدَّ ّزَِ�ِد، َأنَّ َعْبَد الرَّْمحَِن َحدَّثَُه: أَنَُّه مسَِ
َع َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: َمَثِلي َوَمَثُل النَّاِس َكَمَثِل رَُجٍل اْستَـْوَقَد َ�رًا،َأاَب ُهَريْـ   َرَة، مسَِ

 ]3426اِر). [خ َفَجَعَلِت الَفَراُش َوَهِذِه الدََّوابُّ تـََقُع ِيف النَّ 
َناُمهَا - 3427 ْئُب َفَذَهَب اِببِن ِإْحَداُمهَا، فـََقاَلْت قال: (وَكاَنِت اْمَرَأاَتِن َمَعُهَما ابـْ ، َجاَء الذِّ

َا َذَهَب اِبْبِنِك، فـََتَحاَكَما ِإَىل َداُوَد َصلَّى هللاُ  َا َذَهَب اِبْبِنِك، َوقَاَلِت اُألْخَرى: ِإمنَّ  عليِه َصاِحبَـتُـَها: ِإمنَّ
َرى، َفَخَرَجا َعَلى ُسَلْيَمانَ  َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم فََأْخبَـَراَتُه، فـََقاَل: ائْـُتوِين  وَسلََّم، فـََقَضى ِبِه ِلْلُكبـْ

نُـَها، فـََقَضى بِ  نَـُهَما، فـََقاَلِت الصُّْغَرى: الَ، يـَْرَمحَُك هللاُ، َال تَفَعْل, ُهَو ابـْ كِِّني َأُشقُُّه بـَيـْ ِه اِبلسِّ
 ]3427ِللصُّْغَرى ... ) احلديث. [خ 

َنُه ومها حديثان مجع البخاري بينهما، و  احلديث األول أيًضا خمتصر ومتامه: (َفَجَعَل يـَْنزُِعُهنَّ َويـَْغِلبـْ
 ].6483فـَيَـتَـَقحَّْمَن ِفيَها، فََأَ� آُخُذ ِحبَُجزُِكْم َعِن النَّاِر، َوأَنُتْم تـَْقَتِحُموَن ِفيَها) [ح: 

فراش يقعن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد �رًا، فجعل اجلنادب وال«د مسلم عن جابر يرفعه: وعن
 ».فيها وهو يذهبن عنها، وأ� آخذ ُحبَجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي
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قال اخلليل: (الَفَراُش) يطري كالبعوض، وقيل: هو كصغار البق. وقال: (الَفَراُش) هو غوغاء اجلراد 
أوقد، والسني والتاء زائداتن، وهذا لذي ينفرش ويرتاكب ويتهافت يف النار. و (اسَتوَقَد) أي: ا

مثل الجتهاده َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم وحرصه على ختليصنا من اهلالك، ولغلبة شهواتنا وظفر عدو� 
لدال وفتحها، بضم ا-اللعني بنا صر� أحقر من الفراش واجلنادب، أي: اجلراد، واحدها ُجندب 



ع يف األمور الشاقة من غري سبب. واحلَُجز مجع . واملقحم: اإلقدام والوقو -وحكى عياض كسرها
بكسر -روي بوجهني، أحدمها: أنه اسم فاعل » آِخذ«ُحجزة، وهو معقد اإلزار والسراويل. و 

 .والثاين: أنه فعل مضارع بضم الذال بغري تنوين -اخلاء وتنوين الدال، وهو املشهور
إمنا �تونه ابسم النجاة واملنفعة كالفراش قال ابن العريب: اخللق ال �تون ذلك على قصد اهللكة، و 

الذي يقتحم الضياء ليس مراده اهلالك ولكنها لتستأنس به وهي ال تبصر حبال، حىت قال 
ق بعضهم: إ�ا يف ظلمة، فتعتقد أن الضياء كوة يستطري فيها النور، فتقصدها ألجل ذلك فتحرت 

انتهى، مسعت بعض مشايخ األطباء وهي ال تشعر، وذلك هو الغالب من أحوال اخللق أو كله. 
 يقول: ومراد الفراش إطفاء النور املرئي، إلفراط جهله يورط نفسه فيما ال قدرة له به.
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كن وحديث املرأتني قال القرطيب: قد أشكل على كثري من الشراح حىت قال بعضهم: إن هذا مل ي
ه على أنه قضاء، من داود َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حكًما وإمنا كان فُتيا، قال:  وهذا فاسد؛ لنصِّ

وألن فتيا النيب كحكمه سواء؛ إذ جيب تنفيذ ذلك، وقالت طائفة أخرى: إن ذلك من شرع داود 
يًضا فاسد؛ ألن َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أن حيكم به للكربى، يعين من حيث هي كربى، وهذا أ

د الدعاوي كالطول والقصر والسواد اللفظ ليس نصًّا يف ذلك، وألن الكرب والصغر طرد حمض عن
والبياض، فال يوجب شيء من ذلك ترجيًحا لواحد من املتداعيني حىت حيكم له أو عليه ألجل 

ى لسبب ذلك، وهذا مما يقطع به من له فهٌم، والذي ينبغي أن يقال: إنه إمنا حكم به للكرب 
الولد كان يف يدها، وعلم  اقتضى عنده ترجيح قوهلا مل يذكر يف احلديث، فيمكن أن يقال: إن

عجز األخرى عن إقامة البينة فقضى به هلا، وهذا أتويل حسن ال مينعه اللفظ وتشهد له قاعدة 
 الدعاوي الشرعية.
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صلى هللا عليهما وسلم نقض قال: قيل: إن كان داود قضى بسبب شرعي، فكيف ساغ البنه 
قالت حكمه؟ فاجلواب: أنه مل يتعرض لنقض حكم أبيه، إمنا قال: هات السكني أشقه، ف

الصغرى: ال، فظهر له من قرينة الشفقة يف الصغرى وعدم ذلك يف الكربى مع ما عساه انضاف 
كم بعلمه، ولعل إليه من القرائن اليت حصلت له العلُم بصدقها، أو لعله كان ممن يسوغ له أن حي

 الكربى اعرتفت أبن الولد للصغرى عندما رأت من سليمان اجلد يف ذلك، ويكون هذا كما إذا



حكم احلاكم ابليمني مضى ليحلف حضر من استخرج من املنكر ما أوجب إقراره، فإنه حيكم 
ن عليه بذلك اإلقرار قبل اليمني وبعدها، وال يكون ذلك من ابب نقض احلكم األول، ولكن م

ابب تبدل األحكام حبسب تبدل األسباب. وذكر النووي أن سليمان َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فعل 
حتيًُّال على إظهار احلق وظهور الصدق، فلما أقرت به الصغرى عمل إبقرارها وإن كان ذلك 

ا حكما احلكم قد نفذ كما إذا اعرتف احملكوم له بعد احلكم أن احلق خلصمه. وقال أبو الفرج: إمن
ابالجتهاد؛ إذ لو كان بنص ملا ساغ خالفه، وهذا يدل على أن الفطنة والوهم موهبة. قال 

وال التفات لقول من يقول: إن االجتهاد إمنا يسوغ عند فقد النص، واألنبياء صلوات  القرطيب:
بينهم هللا عليهم وسالمه ال يفقدون النص، فإ�م متمكنون من استطالع الوحي وانتظاره، والفرق 

وبني غريهم عصمُتهم عن اخلطأ وعن التقصري يف االجتهاد، وليس كذلك غريهم، وفيه من الفقه 
ل احلكام احليل اليت تستخرج هبا احلقوق، وذلك يكون عن قوة الذكاء والفطنة وممارسة استعما

ه من أحوال اخللق، وقد يكون يف أهل التقوى فراسة دينية وتومسات نورية، وذلك فضل هللا يؤتي
 يشاء.
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وقوهلا (َال، يـَْرَمحَُك هللاُ) يقف على (َال) دقيقة حىت يتبني للسامع أن ما بعده كالم مستأنف؛ ألنه 
قال أبو بكر رضي هللا عنه لرجل قال له: إذا وصل ما بعد (َال) توهم السامع أنه دعاء عليه كما 

ك هللا. وفيه حجة ملن يقول: إن األم ال يرمحك هللا: لقد َعِلمتم لو علمتم، قل: ال، ويرمح
 تستلحق، وليس مشهور مذهب مالك؛ ألنه ال يلحق عنده أبحدمها إال ببينة.

كِِّني) تذكر ُمسيت بذلك؛ أل�ا تقطع مدى ا -بضم امليم وكسرها وفتحها-واملُْديَة:  حلياة. و (السِّ
 وتؤنث، ويقال أيًضا: سكينة؛ أل�ا تسكن حركة احليوان.

لذي تقدم ما فيه، وقوله هنا: (حدثنا إسحاق، أخرب� عيسى بن يونس) ذكر أصحاب الباب ا
 األطراف أنه ابن إبراهيم.

 ] اآليََة)13رَسُلوَن} [يس: (اَبُب: {َواْضِرْب َهلُْم َمَثًال َأْصَحاَب الَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها امل
نفس, وهو اسم الذي بناها, ُغريِّ ملا قال الطربي: ذكر أ�ا أنطاكية, قال السَُّهيلي: نسبت إىل أنط

ُعرِّب. وقد اختلف أهل العلم يف هؤالء الرسل, فعن قتادة: أرسلهم عيسى صلى هللا عليهم 
ا, وقال وهب فيما ذكره الطربي:  وسلم, وكذا ذكره مقاتل بن سليمان وابن عباس يف تفسريمه

صنام, فبعث هللا جل وعز إليه كان أبنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له: أنطبجنني يعبد األ
ثالثة, وهم صادق وصدوق وشلوم، وقال مقاتل: هم تـَْومان وبولس واآليت اثلثًا مشعون, وكان من 



قال ابن عباس: فجعلهم هللا جل وعز بعد عيسى  احلواريني, وَوِصيَّ عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم,
يلي فيهم يوحنا, وسيأيت طرف من هذا يف سورة أنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه. وذكر السُّهَ 

 يس.
قال البخاري: (قَاَل ُجمَاِهٌد: {فـََعزَّْزَ�} َشَدْد�). روى هذا التعليق حممد بن جرير عن حممد بن 

 ا عيسى, احلديث.عمرو, حدثنا أبو عاصم, حدثن
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يح عنه مث قال: حدثنا ابن وحدثين احلارث, حدثنا احلسني, حدثنا ورقاء مجيًعا عن ابن أيب جن
 م بن أيب بزة عن جماهد.محيد, حدثنا َحكَّام عن َعنبَسة، عن حممد بن عبد الرمحن عن القاس

قوله: {فـََعزَّْزَ� بِثَاِلٍث} قال: زد�. قال الطربي: {فـََعزَّْز�} ابلتشديد، قرأه الُقراء سوى عاصم، 
مجاع احلجة من القراء عليه، ومعناه إذا ُشدِّد: فإنه قرأه ابلتخفيف، والقراءة عند� التشديد إل

  هذا املوضع كبري معنا.فقوَّينا, وإذا خفف: فغلبنا, وليس لغلبنا يف
 قال البخاري: (َوقَاَل ابُن َعبَّاٍس: {طَائِرُُكْم} َمَصائُِبُكم).

قال الطربي: حدثنا ابن محيد، حدثنا سلمة عن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وعن كعب 
رواية جويرب » تفسري الضحاك«] أي: أعمالكم معكم. ويف 19وهب: {طَائِرُكم َمَعُكم} [يس: و 

 ] يعنون شؤمكم معكم.19عن ابن عباس: {طَائِرُكْم َمَعُكْم} [يس: عنه 
وأما زكر� َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فهو ابن أدى بن ترخيا بن مسلم بن صدوق بن حنان بن داود بن 

م بن صديقه بن برخيا بن صفاينا بن �حور بن سلوم بن �شافاط بن اسا بن سلمان بن مسل
 ن بن داود صلى هللا عليهما وسلم.رَُحْبِعْم بن سليما

قال ابن إسحاق: كان زكر� وابنه آخر من بعث يف بين إسرائيل من أبنائهم، قال ابن إسحاق: 
فدخل فيها فاصطكت عليه، فأدركه عدت بنو إسرائيل عليه ليقتلوه، فمرَّ بشجرة فانفلقت له 

راهم إبليس إ�ها، فوضعوا الشيطان فأخذ هبدبة ثوبه فربزت من ساق الشجرة، فلما جاؤوا أ
املنشار على الشجرة، فنشروه حىت قطعوه من وسطه يف جوفها. قال: وبعض أهل العلم يقول: 

ا ذكر� هو أشعياء الذي كان قبل زكر� إن زكر� َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم مات مواًت، والذي فُعل به م
 صلى هللا عليهما وسلم.
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وأما حيىي َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فذكر عبد هللا بن الزبري: أن قتله كان أبمر بغي امسها ازبل بنت 
أبوها. قال ابن إسحاق: وكان قتله قبل إحاب، وكان ملًكا يف بين إسرائيل أرادت أن يتزوجها 

عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وقيل: قبل أبيه، وقـََتل خبتنصَُّر على دمه سبعني ألًفا، فلم  رفع
 يسكن حىت جاء الذي قتله فقال: أ� قتلُته، فقتله عليه فَسَكن.

يًّا} قال: ِمْثًال} رواه ابن إسحاق قال البخاري: (قَاَل ابُن َعبَّاٍس: {َمل َجنَعْل َلُه ِمْن قـَْبلُ  عن  مسَِ
 يوسف بن مهران عنه.

]، وأما مرمي فهي ابنة عمران بن �شئ بن 3207حديث اإلسراء تقدم قريًبا [ح:  - 3430
أموز بن ميشى بن حزقيا بن أحزى بن عورى بن أمصا بن �وش بن �رم بن �قاشاط بن أسا بن 

ن قائل: هي نبيَّة، وهو املرجح عليِه وَسلََّم، اختلف العلماء فيها، فم رَُجْيِعم بن سليمان َصلَّى هللاُ 
يَقة. [خ   ]3430عند القرطيب، ومن قائل: ليست بنبيَّة، إمنا هي كما قال تعاىل ِصدِّ

 ]3431]. [خ 3286حديث الباب تقدم [ح:  - 3431
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ْعُت َعْبَد ِهللا ْبَن (َحدَّثَنا َأْمحَُد ْبُن َأِيب رََجاٍء، َحدَّثَنا النَّْضُر َعْن ِهَشاٍم، َحدََّثِين أَ  - 3432 ِيب، مسَِ
ْعُت َعلِ  ُر ِنَسائَِها َمْرَميُ بِنُت ِعْمَراَن، َجْعَفٍر، مسَِ ْعُت َرُسوَل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: َخيـْ يًّا، مسَِ

ُر ِنَسائَِها َخِدَجيُة). قال الدَّارَُقْطين: رواه ابن جريج وابن إسحاق عن هشام عن أبيه فقاال : َوَخيـْ
ال: والصواب مع من مل يذكِر ابن الزبري. عن عبد هللا بن الزبري عن عبد هللا بن جعفر عن علي. ق

وذكر ابن عبد الرب: أن جريج رواه أيًضا بسقوط ابن الزبري كاجلماعة فُينظر. قال الدَّارَُقْطين: 
 عن هشام عن أبيه عن ابن ورواه أيًضا عبيد هللا وحممد ابنا املنذر بن عبيد هللا بن املنذر بن الزبري

أن سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا «لسند مل يتابعهما غريمها، وهو جعفر، وأغراب حبديث آخر هبذا ا
]، وقال محاد بن سلمة عن هشام 3816[ح: » عليِه وَسلََّم بشَّر خدجية ببيت من قصب اللؤلؤ
 ]3432فذكره مرسًال. [خ » نسائهاخري «عن أبيه: إن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 

أفضل نساء أهل «باء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه: وعند النسائي من حديث عل
، وعند أيب عمر من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن »اجلنة خدجية وفاطمة ومرمي وآسية

وعند الرتمذي من ، »سيدة نساء أهل اجلنة بعد مرمي فاطمة وخدجية وآسية«ابن عباس مرفوًعا: 
من نساء العاملني مرمي وخدجية وفاطمة  حسبك«حديث معمر عن قتادة عن أنس يرفعه: 

 ».وآسية
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قال القرطيب: هذا الضمري عائد على غري مذكور، لكنه يفسره احلال واملشاهدة، يعين به الدنيا. 
سر ذلك الضمري، وهذا حنو فويف رواية: وأشار وكيع إىل السماء واألرض يريد الدنيا، كأنه ي

ويشهد هلذا قول هللا جل وعال عن املالئكة: {ِإنَّ » خري نساء العاملني مرمي«حديث ابن عباس: 
]، وظاهره يقتضي أ�ا 42َهللا اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمني} [آل عمران: 

تقوم عليها الساعة، ويعتضد هذا الظاهر أب�ا صدِّيقة  خري نساء العاملني من حواء إىل آخر امرأة
ونبيَّة وهو أوىل من قول من قال: إ�ا غري نبيَّة، وإذا ثبت ذلك ومل ُيسمع يف الصحيح أن يف 

النساء نبية غريها فهي أفضل من كل النساء األولني واآلخرين؛ إذ النيب أفضل من الويل 
يث إن أاب عبد هللا روى عن العباس بن حممد بن يعقوب حابإلمجاع. انتهى كالمه. وفيه نظر من 

حديثًا صحيًحا سنده كالشمس ال مرية يف صحته وال لَْبس قال: حدثنا احلسن بن علي بن 
عفان، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن 

عليِه وَسلََّم ملٌك استأذن جل وعز أن يسلم عليه مل  أتى النيبَّ َصلَّى هللاُ «ِزرٍّ عن حذيفة قال: 
 ».ينزل قبلها، قال: فبشرين أن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة

قال أبو عبد هللا: اتبعه أبو مرمي األنصاري عن املنهال، أخرب�ه علي بن عبد الرمحن بن عيسى، 
 حدثنا احلسني بن احلكم اِحلَربي، حدثنا احلسُن بُن احلُسنيِ 

َهاِل، وقال: صِحيُح اِإلسناِد ومل ُخيَّرَِجاُه.عُ الْ   َرِينُّ، حدَّثنا أبو َمْرميٍَ األنصاريُّ، َعِن اْلِمنـْ
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وذكر يف كتاب مجع فيه فضائلها: أخرب� أبو عمر الزاهد، أخرب� حممد بن عثمان العبسي، حدثنا 
حممد عن أبيه عن ابن عباس،  عفر بنعبادة بن ز�د األسدي، حدثنا حيىي بن العالء الرازي عن ج

قال: قال عليٌّ: لقد علمتم أين أخو النيب َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم ووزيُره، وأين أوَّلكم إمياً� وأبو 
ولديه وزوج ابنته سيدة ولده وسيدة نساء أهل اجلنة. قال جعفر بن حممد: وكانت تسمى 

 اجلنة؛ ألن هذه فضيلة أعطيها نبينا َصلَّى ع من يفالصديقة، انتهى. فثبت هبذا أ�ا أفضل من مجي
ُهللا عليِه وَسلََّم والفضائل ال تنسخ إمجاًعا، فتعني أن هذا احلديث أطلعه هللا تعاىل عليه بعد أن 

ذكر يف مرمي ما ذكر، على أن يف بعض طرق حديث أيب موسى أن امللك جاء نبينا صلى هللا 
من قال يف مرمي: إ�ا خري نساء عامل زما�ا، وكذا نقول ح قول عليهما وسلم يف آخر حياته، ويرتج

 به يف آسية وخدجية، وينتظم احلديثان وال يتهاتران، واحلمد هلل.



ويعضد هذا أيًضا بكو�ا بضعة من سيد� رسول هللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، قال مالك: ال يُعدل 
 ن سبَّها والعياذ ابهلل كفر.إن مَ  ببضعة منه أحٌد. وقد قال مجاعة من العلماء:
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ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُُه املَِسيحُ   ِعيَسى ابُن (اَبُب قـَْولِِه تـََعاَىل: {ِإْذ قَاَلِت املَالَِئَكُة َ� َمْرَميُ ِإنَّ َهللا يـَُبشِّ
َراِهيُم: (املَ 45اآليََة [آل عمران:  َمْرَميَ} دِّيُق) هذا التعليق ... ] قال البخاري: َوقَاَل ِإبـْ ِسيُح: الصِّ

.قال البخاري: (َوقَاَل ُجمَاِهٌد: الَكْهُل احلَِليُم) هذا التعليق رواه هند عن روح عن شبل عن ابن 
 - 3434] 3433]. [خ 3411حديث أيب موسى تقدم قريًبا [ح:  - 3433أيب جنيح عنه.

َحدََّثِين ابُن املَُسيِِّب، َأنَّ َأاَب  314ُس َعِن ابِن ِشَهاٍب،قال البخاري: (َوقَاَل ابُن َوْهٍب: َأْخبَـَرِين يُونُ 
ُر ِنَساٍء رَِكْنبَ اِإلِبلَ  ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل لِنَساء قـَُرْيٍش َخيـْ َرَة قَاَل: مسَِ ، ُهَريـْ

ِدِه. يـَُقوُل أَبُو ُهَريـَْرَة َعَلى ِإْثِر َذِلَك: َوَملْ تـَرَْكْب َمْرَميُ َأْحَناُه َعَلى ِطْفٍل، َوَأْرَعاُه َعَلى َزْوٍج ِيف َذاِت يَ 
عن حرملة بن حيىي » صحيحه«] هذا التعليق رواه مسلم يف 3434بِْنُت ِعْمَراَن بَِعريًا َقطُّ). [خ 

، َوِإْسَحاُق الَكْلِيبُّ، عن ابن وهب. قال البخار  ) زاد ي: (اَتبـََعُه ابُن َأِخي الزُّْهِريِّ َعِن الزُّْهِريِّ
أن رسول «اإلمساعيلي: واتبعه أيًضا معمر وصفوان بن عمرو، وحديث معمر عند مسلم بلفظ: 

ويل  هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم خطب أم هانئ بنت أيب طالب فقالت: � رسول هللا، قد َكِربتُ 
مقرَّب التجييب يف كتابه احلديث، ويف رواية عند عبد الرمحن بن » عيال، فقال: خري نساء

يتلمح من قول أيب هريرة: (ما ركبت مرُمي بعريًا قط).ومن » أحناه على يتيم»: «مناقب قريش«
 ذكر البخاري له يف قصة مرمي تفضيلها على خدجية وفاطمة رضي هللا عنهما؛ أل�ما من العرب

: الشفقة، والرعي: احلفظ، وإمنا   �يت ذلك من الصالح واخلري.املخصوصني بركوب اإلبل. واحلُنوُّ
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وقول البخاري إثر حديث صدقة بن الفضل عن عبادة: (َمْن َشِهَد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهللا  - 3435
ابن جابر عن عمري عن جنادة وزاد: (ِمْن َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه) احلديث، قال الوليد: حدثين 

] قال 3435[خ ». كتابه الكبري«أَيـََّها َشاَء)، رواه النسائي متصًال يف  أَبـَْواِب اجلَنَِّة الثََّمانَِيةِ 
الرتمذي: روي عن الزهري أنه قال: كان هذا يف أول اإلسالم قبل نزول الفرائض. قال أبو 

العلم أن أهل التوحيد سيدخلون اجلنة وإن عذبوا  عيسى: ووجه هذا احلديث عند بعض أهل
يف النار. وقد روي عن ابن مسعود وأيب ذر وعمران بن حصني وجابر بذنوهبم، فإ�م ال خيلدون 



وكذا روي عن سعيد » سيخرج من النار أهل التوحيد ويدخلون اجلنة«وأيب سعيدوأنس مرفوًعا: 
فسري هذه اآلية: {ُرَمبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا بن جبري والنخعي وغري واحد من التابعني يف ت

] قالوا: إذا خرج أهل التوحيد من النار وُأدخلوا اجلنة يود الذين كفروا لو  2ِمَني} [احلجر: ُمْسلِ 
كانوا مسلمني. وذكر ابن العريب أن معناه: أن يكون كافًرا فيؤمن وميوت قبل أن يذنب، أو يكون 

زن فال يرجحها توب أو يقتل يف سبيل هللا تعاىل، أو يقول: إذا عدت ال إله إال هللا يف الو مذنًبا في
شيء كما يف حديث البطاقة، قال: وليست توزن لكل أحد، وإمنا توزن ملخصوص، أو يقول كما 

قال وهب: ال إله إال هللا مفتاح له أسنان، إن جئت ابملفتاح وأسنانه فُتح لك، وإال فال. قال: 
ه: إن قول ابن شهاب ال وجه له، وقول وهب صحيح، انتهى كالمه. وفيه نظر من حيث قولو 

الوزن ليس لكل أحد إال ملخصوص، ختصيص من غري خمصص، فيحتاج إىل تثبُّت، وقول الزهري 
حمتمل ألن يكون قاله نقًال ال تفقًُّها، وهو إىل األول أقرب؛ ألنه ُيسرتوح من فحوى لفظه النقُل، 

أمه صلى أعلم. قال القرطيب: املقصود ابحلديث التنبيه على ما وقع للنصارى يف عيسى و وهللا 
 هللا عليهما وسلم، ويستفاد منه أيًضا ما يلقنه النصراين إذا أسلم.

)1/263( 

 

وقد اختلف يف وصف عيسى أبنه كلمة، فقيل: ألنه تكوَّن بكلمة: كن من غري أب، وقيل: ألن 
: {َواذُْكرْ  امللك جاء بكلمة البشارة عن هللا تعاىل إىل أمه. (اَبُب قـَْوِل هللاِ  ِيف الِكَتاِب  َجلَّ َوَعزَّ

ًئا) هذا التعليق ذكره ابن أيب ز�د يف 16َمْرَميَ} [مرمي:  ].قَاَل ابُن َعبَّاٍس: {َنْسًيا} َملْ َأُكْن َشيـْ
 عن ابن عباس. قال البخاري: (َوقَاَل أَبُو َواِئٍل: َعِلْمُت َأنَّ التَِّقيَّ ُذو ُ�َيٍة) هذا التعليق» تفسريه«

َل وَكيٌع َعن ِإسرائِيَل َعن َأيب ِإسَحاَق).وعند ابن منده من حديث ذكره. قال البخاري: (َوقَا
بعث هللا روح عيسى إىل «احلكم بن ظهري عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن كعب: 

قال: محلت ابلذي �طقها ودخل يف فيها وهو روح عيسى. ورواه أيًضا من » مرمي فحملته
يع بلفظ: ملا أخذ العهد على األرواح كان روح عيسى يف تلك يث املعتمر عن أبيه عن الربحد

األرواح الذي خاطبها، فأرسل هللا ذلك الروح إىل مرمي، قال تعاىل: {فََأرَسلَنا ِإلَيَها ُروَحَنا} [مرمي: 
] قال: فحملت الذي خاطبها، وهو روح عيسى فدخل من فيها. ومن حديث حممد بن 17

} [مرمي: ابق عن أيب جعفر عيسى بن ماس ]: َ�ٌر َصِغٌري 24هان عن الربيع (عن الرباء: {َسِر�ًّ
رَ�نيَّة) هذا التعليق زعم خلف وتبعه شيخنا أبو احلجاج أن البخاري أخرجه يف التفسري عن  اِبلسِّ

ه يف سورة  حيىي عن وكيع عن إسرائيل، ولفظه: �ٌر جدول من ماء، وكأنه غري جيد؛ ألين مل أر 
أاب العباس الطَّْرقي وأاب مسعود الدمشقي مل يذكراه، فينظر فيما قااله، ويف  كهيعص مجلة، وألن



اللفظ أيًضا، ورواه ابن مردويه من حديث بقية، حدثنا معاوية بن حيىي عن أيب سنان عن أيب 
 قال: وحدثنا أبو» : النَّهرالسَّريُّ «إسحاق عن الرباء عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه قال: 

عمرو، حدثنا حممد بن عبد الوهاب، حدثنا آدم، حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء، 
 وهو النهر الصغري.» السَّريُّ اجلدول«قال: 
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وملا رواه احلاكم عن احملبويب، حدثنا أمحد بن سيار، حدثنا حممد بن كثري، حدثنا سفيان عن أيب 
شرط الشيخني. وذكره أيًضا قال: صحيح على ». ُر الصغرياجلدوُل النه«إسحاق موقوفًا بلفظ: 

السَّريُّ الذي قال «عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، قال:  317ابن مردويه من حديث ابن عمر 
} [مرمي:  ]، قال: �ر أخرجه هللا تعاىل هلا لتشرب 24هللا جل وعز: {َقْد َجَعَل رَبُِّك َحتَْتِك َسِر�ًّ

] قال ابن عباس: هو جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، 24َها} [مرمي: : {فـََناَداَها َمْن َحتْتَـ وقوله».منه
أليب بكر عنه: ما » املصنف«ومل يتكلم عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حىت أتت به قومها. ويف 
أيب هريرة تقدم حديث  - 3436تكلم عيسى إال ابآل�ت اليت تكلَّم هبا حىت بلغ مبلغ الصبيان.

 ]3436[خ يف املظامل 
 ]3437]. [خ 3394وحديثه يف اإلسراء تقدم فيه [ح:  - 3437
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َكِثٍري، َأْخبَـَرَ� ِإْسَرائِيُل، َأْخبَـَرَ� ُعْثَماُن ْبُن املُِغريَِة، َعْن ُجمَاِهٍد، َعِن اب - 3438 ِن (َحدَّ

ذكر قطعة من حديث اإلسراء، وأن عيسى أمحر) ى هللاُ عليِه وَسلََّم, فُعَمَر، قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّ 
قال أبو مسعود احلافظ: أخطأ البخاري يف قوله: جماهد عن ابن عمر، وإمنا رواه حممد بن كثري 
وإسحاق بن منصور السلويل وابن أيب زائدة وحيىي بن آدم وغريهم عن إسرائيل عن عثمان عن 

على ذلك، قاله أبو علي. قال أبو ذرٍّ: ورواه د نبَّه أبو ذرٍّ يف نسخته جماهد عن ابن عباس، وق
أيًضا عثمان الدارمي عن بن كثري، واتبعه نصر بن علي عن أيب أمحد الزبريي عن إسرائيل، 

وكذلك رواه حيىي بن زكر� بن أيب زائدة عن إسرائيل عن عثمان عن جماهد عن ابن عباس، وقد 
إبراهيم من رواية ابن عون عن جماهد ] ويف قصة 1555اب احلج [ح: تقدم هذا احلديث يف كت

عن ابن عباس على الصواب، رواه البخاري عن حممد بن مثىن، حدثنا ابن أيب عدي عن ابن 
 ]3438عون. [خ 
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وقال أبو نعيم احلافظ: حدثنا سليمان بن أمحد، أخرب� أمحد بن حممد بن علي، حدثنا حممد بن  
اه أبو أمحد الزبريي عن دثنا إسرائيل عن عثمان عن جماهد عن ابن عباس به، قال: ورو كثري، ح

إسرائيل عن عثمان عن جماهد عن ابن عمر، أن ابن عباس قال: قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه 
وَسلََّم، فذكره، حدثنا أبو أمحد، حدثنا الوزان، حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أمحد به، وقال 

محد الزبريي، حدثنا إسرائيل عن إلمساعيلي: حدثنا الوزان، حدثنا نصر بن علي، أخربين أبو أا
 عثمان عن جماهد عن ابن عباس، وأما خلف والطرقي فتبعا البخاري حذو الُقذَّة ابلُقذَّة.

ن بسكو -أنه »: جممع البحرين«وأما املسيح َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم فذكر ابن دحية يف كتابه 
حركتها إىل السني وُكسرت؛ الستثقاهلم  السني وكسر الياء على وزن َمفِعل، فُأسكنت الياء ونُقلت

،  -الكسرة على الياء وقيل: ُمسي مسيًحا؛ ألنه كان ال ميسح ذا عاهة إال برئ، وال ميًتا إال حيَّ
الصديق. وقال فهو من أبنية أمساء الفاعلني مسيح مبعىن ماسح، وقال إبراهيم النخعي: املسيح 

 فُعّرِبت، وكذا ينطق هبا اليهود. -عجمةابلشني امل-أبو عبيد: أظن هذه الكلمة مشيخا 
وعن ابن عباس: ُمسي مسيًحا؛ ألنه كان أمسح الرجل ليس لرجله أمخص. وقيل: ألنه خرج من 

به  بطن أمه كأنه ممسوح ابلدهن. وقيل: ألنه مسح عند والدته ابلدهن. وقيل: هو اسم خصه هللا
سيح يف اللغة: اجلميُل الوجه، واملسيح أو مبسح زكر� إ�ه. وقيل: مسي بذلك حلسن وجهه؛ إذ امل

أيًضا يف اللغة: قطع الفضة، وكذا كان أبيض مشراًب ابحلمرة، وقيل: ملسحه األرض، أي قطعها؛ 
لذنوب عنه. ألنه كان اترة ابلشام واترة مبصر، واملهامه والقفار. وقيل: ألن هللا تعاىل مسح ا

َنَما  وقيل: ألن جربيل َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم  مسحه ابلربكة، وهو قوله تعاىل: {َوَجَعَلِين ُمَبارًَكا أَيـْ
 ].31ُكْنُت} [مرمي: 
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وأما املسيح الدجال لعنه هللا، فزعم القابسي: أنه مسي مسيًحا؛ ألن عينه ُمسحت، قال: ومن 
 ثقِّل السني ليفرقالناس من يكسر ميَمه وي
يح على وزن فعِّيل فرقًا بينه وبني بينه وبني عيسى َصلَّى هللاُ   عليِه وَسلََّم. وحكى األزهري: أنه مسِّ

عيسى صلى هللا عليه. وعن أيب عمر: منهم من قاله ابخلاء املعجمة، قال: وذلك كله عند أهل 
ى ُهللا عليِه وَسلََّم أنه نطق به، ونقله العلم خطًّا ال فرق بينهما، كذلك ثبت عن رسول هللا َصلَّ 

 الصحابة املبلِّغون عنه، وقالته العرب، قال ابن قيس الرقيات:
 وقالوا: دع رقية واجتنبها فقلت هلم: إذا خرج املسيح

 يريد: إذا خرج الدجال، كذا فسَّروه، وقال آخر:



 إذا املسيُح قـََتل املسيحا
وقيل:  عني له وال حاجب، وقيل: مسي بذلك لكذبه، وقيل: مسي مسيًحا؛ ألن املسيح الذي ال

مسي بذلك لتمرده وخبثه، وقيل: ملسحه األرض؛ ألن عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم اختص بقطع 
بعض األرض، وهذا ميسح مجيع البالد يف أربعني يوًما إال ما اسُتثين، وقيل: ألن أحد شقي وجهه 

 ممسوح وهي أشوه احلاالت.
) يريد السودان.و (رَِجا  ِل الزُّطِّ
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الشعر إذا جاوز شحم األذنني، مسيت بذلك؛ أل�ا أملت  -بكسر الالم-و (اللِّمَُّة)  - 3440
] و 3440فهي َوفرة. [خ ابملنكبني، فإذا بلغت املنكبني فهي ُمجة، فإذا بلغت شحمة األذنني 

ِبط)  وهو  -بفتح الطاء-اجلعد، و (الَقَطط) وهو خالف  -بكسر الباء املوحدة وسكو�ا-(السِّ
بط. و (يَنِطُف رَأُسُه) قال الداودي: أي يقطر، قال: ومنه النطفة، والذي  - 3441خالف السِّ

العزى بن قطن املصطلقي، أمُّه  عند اللغويني: أن النطفة هو املاء الصايف. و (ابُن َقَطٍن) هو عبد
اِهِليَِّة) وقد قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يف حديث هالة بنت خويلد أخت خدجية. (َهَلَك ِيف اجلَ 

رُفع إيلَّ الدجال، وأشبه َمن رأيت به أكثم بن أيب اجلون اخلزاعي. فقال أكثم: � رسول «آخر: 
وإنكار ابن عمر يف احلديث بعده: (وهللا ما » كافرهللا أيضرين شبهه؟ قال: ال أنت مسلم وهو  

] وقول 3441ليِه وَسلََّم لعيسى: أمحر) يؤيد من قال ابخلطأ. [خ قال النيب َصلَّى ُهللا ع
عُت ِإبراِهيَم بَن َسعٍد) قال أبو نعيم: أمحد هذا أراه  البخاري: (َحدَّثَنا َأَمحُد بُن ُحممٍَّد املكِّيُّ، مسَِ

، أَ  – 3442األزرقي. ثـََنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبَـَرَ� ُشَعْيٌب َعِن الزُّْهِريِّ ْخبَـَرِين أَبُو َسَلَمَة َأنَّ َأاَب (َحدَّ
ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، يـَُقوُل: َأَ� َأْوَىل النَّاِس اِببِن َمْرَميَ، َواألَ  َرَة قَاَل: مسَِ ْنِبَياُء ُهَريـْ

َنُه َنِيبٌّ)، ويف رواية: َأْوَالُد عَ  ٍت، لَْيَس بـَْيِين َوبـَيـْ يف «، ويف رواية: » وديُنهم واحدأمَّهاهُتم َشىتَّ «الَّ
تٍ  ت«، ويف لفظ: »الدنيا واآلخرة، واألنبياء إخوة لعالَّ لُنعيم من » الفنت«، ويف كتاب »ِمن َعالَّ

 عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وإن أوالهم يب«حديث قتادة عن عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة: 
 ».خللق إىل البياض واحلمرةوَسلََّم، وإنه �زل فيكم فاعرفوه، رجل مربوع ا
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فألوىل «] قوله: (أ� أوىل) أي: أخص وأقرب كما قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 3442[خ 
ت) أي: أحق وأقرب، وملا مل يكن بينهما نيبٌّ كا� كأ�ما يف ز » َعصبة -من واحد و (َأْوَالُد الَعالَّ

د الرجل من نسوة شىت، مسوا بذلك أل�م أوالد هم أوال -بفتح العني املهملة وتشديد الالم
ت): الضرائر، وقيل: ألن الذي تزوجها على األوىل كانت قبلها، مث َعلَّ من  ضرائر، و (الَعالَّ

مها أخوان من َعلَّة، ومها »: التهذيب« هذه، والَعَلل: الشرُب الثاين، يقال: علل بعد �ل، ويف
لَعلة: الدابة، قال ابن ِسيَده: ومجع العلة العالئل. زاد يف أبناء علة وبنو علة وهم من عالت، وا

األخياف عكسهم األم الواحدة واآلابء خمتلفون، وبنو األعيان أخوٌة ألب وأم واحد. » التهذيب«
عليهم وسالمه أزما�م خمتلفة، وبعضهم بعيد الوقت قال عياض: معناه أن األنبياء صلوات هللا 

ٍت)؛ إذ مل جيمعهم زمن واحد كما مل جيمع أوالد العالت بطن واحد، من بعض، فهم (َأْوَالُد عَ  الَّ
وملا كان عيسى قريب الزمن منه صلى هللا عليهما وسلم، ومل يكن بينهما نيب كا� كأ�ما يف زمن 

فرج: فإن قيل: قد ذكر بعد عيسى أنبياء، فاجلواب: أن هذا واحد خبالف غريمها. قال أبو ال
ماد عليه، وإن جوز� وجود نيب بعد عيسى فهو كالتبع له والداعي إىل دينه احلديث أصح، فاالعت

 ال ينقض شيًئا مما قرره، وليس هو بنيب ذي شرع متجدد.
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ويستفاد من هذا احلديث إبطاُل قول من قال: قد كان بني نبينا وعيسى صلى هللا عليهما وسلم 
خمتلفون فيها كما قال تعاىل:  رد فروع الشرائع؛ أل�مأنبياء، وأراد ابلدين الواحد التوحيد ومل ي

َهاًجا} [املائدة:  وقول البخاري: (قاَل ِإبراِهيُم بُن  - 3443] 48{ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
َعن النَّيب  َطهَماَن َعن ُموَسى بِن ُعقَبَة، َعن َصفواَن بِن ُسَليٍم، َعن َعطاِء بِن َيساٍر، َعن َأيب ُهريرَة،

 عليِه وَسلََّم) رواه اإلمساعيلي عن أمحد بن حفص، والنسائي عن أمحد بن حفص عن َصلَّى هللاُ 
أبيه عن إبراهيم بن طهمان، وزعم أبو نعيم أن البخاري ذكره عن إبراهيم مرسًال، كذا قاله، 

ِه وَسلََّم: (رََأى وقوله َصلَّى ُهللا علي - 3444] 3443واملعروف يف االصطالح أنه تعليق. [خ 
يَسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم رَُجًال َيْسِرُق، فـََقاَل َلُه: َأَسَرْقَت؟ قَاَل: َكالَّ َوالَِّذي الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو، عِ 

ْبُت َعْيِين)، وعند مسلم:  قال أبو الفرج: إن » وكذَّبت نفسي«فـََقاَل ِعيَسى: آَمْنُت اِبهلِل، وََكذَّ
يف يـَُقدم عليها قول زاعم؟ فيجاب: أبن الناظر إىل الشيء لى اليقني املشاهدة، فكقيل: إن أع

قد ال يثبت نظره وال حيصل له اليقني، أو يكون من املعاريض وتقديره: كذبت عيين يف غري هذا. 
] قال القرطيب: ظاهر قوله هلذا الرجل: (َسَرْقَت) أنه خرب عما فعل الرجل من 3444[خ 

رآه أخذ ماًال لغريه من حرز يف خفية، وحيتمل أن يكون حقق السرقة عليه؛ ألنه السرقة، وأنه 



مستفهًما له عن حتقيق ذلك فحذف مهزة االستفهام. وقول الرجل لعيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
) أي: ال، نفى ذلك مث أكَّده بيمني.  (َكالَّ
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(آَمنُت ابهلل) أي: صدَّْقُت من حلف ابهلل وكذَّبت ما ظهر وقول عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
ه حقٌّ، أو يكون صاحبه قد أذن له من ظاهر السرقة؛ فإنه حيتمل أن يكون الرجل أخذ ما له في

فيه، أو حيتمل أن يكون أخذه ليقلِّبه وينظر إليه، وُيستفاد من هذا درُء احلدود ابلشبهات، وقال 
يف احلكم؛ ألنه مل حيكم بعلمه، وهو مذهب مالك خالفًا ملا ذهب إليه  ابن التني: قيل أراد صدقه

] 3446]. [خ 97 العتق [ح: حديث أيب موسى تقدم يف - 3446عبد امللك وسحنون.
]، ويف آخره (قَاَل: ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف 3349وحديث ابن عباس تقدم قريًبا [ح:  - 3447

َعْن قَِبيَصَة، قَاَل: " ُهُم املُْرَتدُّوَن الَِّذيَن اْرَتدُّوا  -يعين: البخاري-ِد ِهللا الَفَرْبِريُّ، ذُِكَر َعْن َأِيب َعبْ 
] التعليق عن قبيصة رواه اإلمساعيلي عن إبراهيم بن 3447 َبْكٍر فـََقاتـََلُهْم) [خ َعَلى َعْهِد َأِيب 

املغرية عن سعيد  موسى اجلرجاين: حدثنا إسحاق، حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان، حدثنا
 بن جبري، عن ابن عباس، احلديث.

 الُمُه).(اَبُب نـُُزوِل ِعيَسى ابِن َمرَميَ َصَلواُت ِهللا َعَليِهم َوسَ 
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َراِهيَم، َحدَّثَنا َأِيب َعْن َصاِلٍح، َعِن ابِن ِشَهاٍب،  – 3448 ثـََنا ِإْسَحاُق، َأْخبَـَرَ� يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـْ (َحدَّ
َرَة، قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم: َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َأنَّ سَ  َع َأاَب ُهَريـْ ِعيَد ْبَن املَُسيَِّب مسَِ

 ،وِشَكنَّ َأْن يـَْنِزَل ِفيُكم ابُن َمْرَميَ َحَكًما َعْدًال، فـََيْكِسَر الصَِّليَب، َويـَْقُتَل اخلِْنزِيَر، َوَيَضَع احلَْربَ لَيُ 
َيا َوَما ِفيَها.  نـْ ًرا ِمَن الدُّ يـَُقوُل  مثَُّ َويَِفيَض املَاُل َحىتَّ الَ يـَْقبَـَلُه َأَحٌد، َحىتَّ َتُكوَن السَّْجَدُة الَواِحَدُة َخيـْ

ُتْم: {َوِإْن ِمْن َأْهِل الِكَتاِب ِإالَّ لَيُـْؤِمَننَّ ِبِه قـَْبَل َمْوتِِه،  َرَة: اقْـَرُؤوا ِإْن ِشئـْ َويـَْوَم الِقَياَمِة َيُكوُن أَبُو ُهَريـْ
ويف لفظ (يُوُنَس، َعِن ابِن ِشَهاٍب،  - 3449] 3448]). [خ 159َعَلْيِهْم َشِهيًدا} [النساء: 

ُتْم ِإَذا نـََزَل ابُن َمْرَميَ ِفيُكْم، َوِإَماُمُكْم ِمْنُكمْ َعْن َ�فِ  َرَة: َكْيَف أَنـْ مثَُّ  .ٍع، َمْوَىل َأِيب قـََتاَدَة، َعْن َأِيب ُهَريـْ
] ذكر اجلياين: أن ابن السكن نسب إسحاق هذا ابن 3449قَاَل: اَتبـََعُه ُعَقْيٌل، َواَألْوزَاِعيُّ) [خ 

عيم عن أيب أمحد: حدثنا عبد هللا بن حممد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وكذا رواه أبو ن
رب، حدثنا الوليد عن زهري بن ح» صحيحه«إبراهيم، فذكره. ومتابعة األوزاعي رواها مسلم يف 



حكًما «، ويف لفظ: »إماًما مقسطًا«بن مسلم، حدثنا األوزاعي، حدثنا الزهري به. ويف لفظ: 
ليضعن اجلزية، وليرتكنَّ الِقالص فال يسعى عليها أحد، وليذهنب عادًال، و «، ويف لفظ: »مقسطًا

ب: يعين أمَّكم قال ابن أيب ذئ» فأمَُّكم منكم«، ويف لفظ: »الشحناء والتباغض والتحاسد
 بكتاب ربكم وُسنة نبيكم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.
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، وعند الطرباين »يقول له اإلمام: صلِّ بنا، فيقول: ال، إن بعضكم على بعض أمراء«ويف لفظ: 
 عن عاصم بن هبدلة عن يعين -، وقال: مل يروه عن روح »يقتل اخلنزير والقرد»: «األوسط«يف 

إال حممد بن ُمسيع. ولفظ ابن عيينة عن الزهري عن سعيد:  -عن أيب هريرة مرفوًعا أيب صاحل 
حياصر الدَّجال «وعن كعب: ». الفنت«، عند نعيم بن محاد يف كتاب »يوِشُك أن يَنزَل فيهم«

م، فبينا هم على ذلك إذ املؤمنني ببيت املقدس، فيصيبهم جوٌع شديد حىت �كلوا أواتر ِقِسيِّه
اًت يف الغلس، فينظرون فإذا عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وتقام الصالة فريجع إماُم مسعوا صو 

املسلمني، فيقول عيسى: تقدم، فـََلَك ُأقيمت الصالُة، فيصلي هبم ذلك الرجل تلك الصالة، مث 
يضاء على ابب دمشق الشرقي، ينزل عند القنطرة الب«ويف لفظ: ».يكون عيسى اإلمام بعدُ 

ه َغمامة واضًعا يديه على منكيب ملكني صلى هللا عليهم وسلم، عليه ريطتان، إذا أكبَّ رأسه حتملُ 
إمنا  -وللنصارى كذلك-قطر منه كاجلمان، فيأتيه اليهود فيقولون: حنن أصحابك، فيقول: كذبتم 

، صلي هبم فيتأخَّر، فيقول له: صلِّ أصحايب املهاجرون بقية أصحاب امللحمة، فيجد خليفَتهم في
ويف ».فقد رضي هللا عنك، فإين إمنا بُعثت وزيًرا ومل أُبعث أمريًا، قال: وخبروجه تنقطع اإلمارة

وإمام املسلمني يومئذ رجل صاحل، فيقال له: صل الصبح، «حديث أيب أمامة بسند جيد مرفوًعا: 
ع عيسى رجل عرفه فرجع ميشي القهقرى، فيضفإذا كربَّ ودخل فيها نزل عيسى، فإذا رآه ذلك ال

، ويصلي وراءه وتضُع احلرُب أوزارَها، «وعن أيب هريرة بسند جيد: ».يده بني كتفيه ويقول: صلِّ
احملاصرون ببيت املقدس إذ ذاك مئة ألف امرأة، «وعن ابن عمر موقوفًا: ».وينزُل بني أذانني

إذا مام، أو ُتكشفت عنهم مع الصبح، فواثنان وعشرون ألف مقاتل، إذ غشيتهم ضبابة من غ
 ».وتبتز قريًشا اإلمارة، وتكون األرض كفاثورة الفضة«، وفيه: »عيسى بني ظهرانيهم
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قال نعيم: حدثنا أبو حيوة وأبو أيوب عن أرطاة، عن عبد الرمحن بن جبري، قال رسول هللا َصلَّى 
قال: وحدثنا ».مثلكم مثلكم، أو خريُهم لُيدركن ابَن مرمي رجاٌل من أمَّيت هم«ُهللا عليِه وَسلََّم: 

أبو عمر عن ابن هليعة، عن عبد الوهاب بن حسني، عن حممد بن اثبت عن أبيه، عن احلارث، 
إذا بلغ الدجال عقبة أفيق وقع ظلُّه على «عن عبد هللا، عن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

الاًث، وتشرق األرض بنور قد أاتكم الغوث ث املسلمني، فيوترون قسيَّهم لقتاله، فيسمعون نداءً 
ا، وينزل عيسى ورب الكعبة، فيوافقونَه وقد نزل على ابب ُلدٍّ، فإذا نظر الدجال إىل عيسى  رهبِّ
، فإذا  قال: � نيب هللا، قد أُقيمت الصالة، فيقول عيسى: � عدو هللا، ُأقيمت لك فتقدم فصلِّ

فلمن تصلي؟! ويضربه مبقرعة معه  أنك رب العاملني، تقدم يصلي قال له: � عدو هللا، زعمتَ 
يُلقى عليه مهابة املوت، ميسح «ومن حديث صفوان عمَّن حدثه عن أيب هريرة مرفوًعا: ».فيقتله

رهم بدرجات اجلنة ويف حديث رجل من األنصار عن بعض الصحابة مرفوًعا: ».وجوه رجال ويبشِّ
دة ال يبصر امرؤ فيها كفَّه، ذ أخذهتم ظلمة شديحياِصرهم الدجال يف جبل من جبال الشام، إ«

فينزل ابن مرمي فيحسر عن أبصارهم، فإذا بني أظهرهم رجل عليه َألَمَتُه، فيقولون: َمن أنت � 
عبد هللا؟ فيقول: أ� عبد هللا ورسوله وروحه وكلمته عيسى ابن مرمي، اختاروا واحدة من ثالث: 

خيسف هبم األرض، أو يسلط عليهم  اًب من السماء، أوأن يبعث هللا على الدجال وجنوده عذا
احلديث. وعن  » سالَحكم ويكفَّ سالَحهم عنكم، فقالوا: � رسول هللا هذه أشفى لنفوسنا

، »يقيم عيسى أربًعا وعشرين سنة منها عشر حجج، يبشر املؤمنني بدرجاهتم يف اجلنة«كعب: 
هو خنت موسى َصلَّى ج إىل قوم شعيب، و يتزو «وعن ابن عباس: ».يقيم أربعني سنة«ويف لفظ: 

ُهللا عليِه وَسلََّم، وهم ُجذام، فيولد له فيهم، ويقيم تسعة عشر سنة ال يكون أمري وال شرطي وال 
 ».ملك
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قال نعيم: حدثنا ».يتزوج امرأة من األزد ليعلم الناس أنه ليس إبله«وعن يزيد بن أيب حبيب: 
ُهللا عليِه وَسلََّم قال:  عنه، عن النيب َصلَّىعيسى بن يونس عن هشام، عن صاحٍب أليب هريرة 

وحدثنا املعتمر عن أبيه عن قتادة، عن عبد ».ينزل عيسى، فيمكث يف األرض أربعني سنة«
يلبث عيسى يف األرض أربعني سنة، لو قال للبطحاء: «الرمحن بن آدم، عن أيب هريرة قال: 

مرفوًعا: » مسنده«د الطيالسي رواه يف سيلي عسًال سالت عسًال) كذا ذكره موقوفًا، وأبو داو 
ميكث عيسى بعد الدجال «حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الرمحن بن آدم عنه. وعن أرطاة: 

للبيهقي عن ابن » البعث«ويف ».ثالثني سنة، كل سنة منها �يت مكة شرَّفها هللا تعاىل فيصلي فيها



وعند ».و عاًماعني يوًما أو شهًرا أميكث عيسى فيهم أربعني، ال يُدرى أرب«عمرو مرفوًعا: 
قال أبو » أَال َمن أدرك منكم عيسى فليقرأ عليه السالم«الطرباين، قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

هريرة: إين ألرجو أن أكون أول َمن ُأقرَِئه السالم من أيب القاسم صلى هللا عليهما وسلم، وآكل 
ينزل عيسى على مثان مئة رجل وأربع مئة «  عليِه وَسلََّم:من جفنته. وعند القرطيب، قال َصلَّى هللاُ 

 ».امرأة كصلحاء َمن مضى، ويتزوج ويولد له، وميكث مخسة وأربعني سنة، ويدفن معي يف قربي
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ويف حديث عبد هللا بن َعمرو داللة أنه ميكث يف األرض سبع سنني، وأنه يولد له ولدان مسى 
قرطيب: يف أ�مه ال إمام موسى، وقيل: إنه يدفن ابألرض املقدسة، قال ال أحدمها حممًدا واآلخر

وال قاض وال ُمفت، قد قبض هللا العلم وخلى الناس منه، فينزل وقد علم أبمر هللا يف السماء ما 
حيتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بني الناس والعمل به يف نفسه، فيجتمع املؤمنون 

ن بنزوله يرتفع التكليف؛ سهم؛ إذ ال يصلح لذلك غريه، وقد ذهب قوم إىل أوحيكِّمونه على أنف
لئال يكون رسوًال إىل أهل ذلك الزمان �مرهم عن هللا تعاىل وينهاهم، وهذا مردود؛ ألنه ال ينزل 

عليِه  بشريعة متجددة غري شريعة نبينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، إمنا يكون من أتباعه؛ لقوله َصلَّى هللاُ 
، وملا أسلفناه من »ما وسعهما إال اتباعي -يسى حيَّني ويف لفظ: وع -لو كان موسى «وَسلََّم: 

قول عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم عن نفسه. فإن قيل: ما احلكمة يف نزوله دون سائر األنبياء؟ 
راهم هللا كذهبم، وأنه هو فاجلواب من أوجه، األول: حيتمل أن يكون اليهود ملا كانوا يدعون قتله أ

: حيتمل أن يكون نزوله لدنو أجله ال لقتال الدجال؛ إذ ليس ملخلوق من الذي يقتلهم. الثاين
َها ُخنْرُِجُكْم اَترًَة  َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ الرتاب أن ميوت يف غريها، قال هللا تعاىل: {ِمنـْ

نبينا َصلَّى ُهللا  نظر؛ ملا أسلفناه من أنه هو ليلة اإلسراء أخرب] انتهى، وفيه 55ُأْخَرى} [طه: 
 عليِه وَسلََّم عن هللا جل وعز أنه يُنزله إىل األرض فيقتل الدجال وغريه.
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الثالث: ملا وجد يف اإلجنيل صفة أمة حممد َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حسبما قال جل وعال: {َذِلَك 
] دعا ربه جل وعال أن جيعله من أمة حممد 29يل} [الفتح: لتـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اْإلِجنِْ َمثـَُلُهْم ِيف ا

َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فاستجاب دعاءه ورفعه إىل السماء إىل أن ينزله آخر الزمان جمدًدا ملا درس 
له الدجال يكون من من دين اإلسالم، فوافق خروج الدجال, وال يبعد على هذا أن يقال: إن قت



ظهراين الناس وقد عمَّهم فرض اجلهاد وهو أحدهم لزمه من هذا الفرض  حيث إنه إذا حصل بني
ما يلزم غريه، فلذلك يقوم به؛ ألنه من اتباع نبينا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم. انتهى، وهذا يرد عليه ما 

ه ما ادعى ليشاهدوه ويشاهدوا أسلفناه من قبل، والذي يظهر أن نزوله لتكذيب من ادعى في
والرب جل وعز منزَّه عن هذه األمور. وقوله: (حىتَّ َتُكوَن الَّْسَجُدة اْلَواِحَدُة  329وته،تزوجيه وم

َيا َوَما ِفيَها) قال أبو الفرج: كأنه يشري إىل صالح الناس وإقباهلم على اخلري، فهم  نـْ ًرا ِمَن الدُّ َخيـْ
القرطيب: معناه أن الصالة يا، ولذلك قرأ أبو هريرة ما قرأ. وقال لذلك يؤثرون الركعة على الدن

تكون حينئذ أفضل من الصدقة؛ لعدم االنتفاع ابملال يوم ذاك، وأهل احلجاز يسمون الركعة 
سجدة. قال أبو الفرج: ولو تقدم عيسى وصلى به لوقع يف النفوس إشكال ولقالت: أُتراه قدم 

ه قوله: (ال َنِيبَّ بـَْعِدي) وهللا مأموًما؛ لئال يتدنس بغبار الشهوة. وج �ئًبا أو مبتداًئ شرًعا؟ فصلى
: أن تكون األد�ن كلها واحدة، يدل عليه قوله: (َوَيَضُع -وضع احلرب-تعاىل أعلم. ومعىن 

اجلِْْزيََة) ألنه ال دين إال اإلسالم فال جزية حينئذ، وقيل: معىن فيِض املال أن مصرف اجلزية يكون 
قوله: (يَِفيَض املَاُل َحىتَّ َال يـَْقبَـَلُه َأَحٌد). (اَبُب َما فتوضع اجلزية استغناء عنها، وهو معىن  إليه،

 ذُِكَر َعْن َبِين ِإْسَرائِيَل)
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ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَاِعيَل، َحدَّثَنا أَبُو َعَوانََة، َحدَّثَنا َعْبُد  - 3452 - 3451 - 3450 (َحدَّ
، قَاَل ُعْقَبُة ْبُن املَِلِك  ْعَت ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه َعْن رِْبِعيٍّ ثـَُنا َما مسَِ َفَة: َأَال ُحتَدِّ َعْمٍرو ِحلَُذيـْ

ْعُتُه يـَُقوُل: ِإنَّ َمَع الدَّجَّاِل ِإَذا َخَرَج َماًء َوَ�رًا، فََأمَّا الَِّذي يـََرى النَّاُس أَنـَّ  ا النَّاُر هَ وَسلََّم؟ قَاَل: مسَِ
الَِّذي يـََرى النَّاُس أَنَُّه َماٌء اَبرٌِد فـََناٌر ُحتِْرُق، َفَمْن َأْدَرَك ِمْنُكْم فـَْليَـَقْع ِيف الَِّذي يَراه  َفَماٌء اَبرٌِد، َوَأمَّا

 ]3452 - 3451 - 3450َ�رًا، فَِإنَُّه َعْذٌب اَبرٌِد). [خ 
 ر).وذكر البخاري حديث: (وأَجتَاَوُز َعِن املُْعسِ 

ُه املوت، فلما يَِئَس من اْحلََياِة َأْوَصى َأْهَلُه: ِإذا َأ� ِمتُّ أن رجًال َحَضرَ «وذكر بعده حديث: 
فَاْمجَُعوا ِيل َحطًَبا َكثريًا َوَأْوِقدوا فيه �رًا، َحىتَّ ِإذا َأَكَلْت َحلِْمي َواَمَتَحَشْت َوَخَلَصْت ِإىل َعْظِمي 

، فـََفَعُلو فَاْطَحُنوَها َوَذُروَها ِيف  ا، َفَجَمَعُه ُهللا َتعاَىل َوقَاَل: ِملَ فـََعْلَت َهَذا؟ قَاَل: ِمْن  يـَْوٍم رَاٍح يف الَيمِّ
، (قال عقبة: وأ� مسعته يقول ذلك، وكان نّباًشا) هذه األحاديث ال »َخْشَيِتَك، فـََغَفَر ُهللا َلهُ 

هذا احلديث من رسول هللا َصلَّى مدخل هلا يف الرمحة فتنظر، وظاهر هذا يقتضي أن عقبة مسع 
عليِه وَسلََّم فقط، خيدش يف هذا ما رواه البخاري يف كتاب الفنت عن حذيفة مرفوًعا يف  هللاُ 

] مث قال: قال أبو مسعود: أ� مسعته من 3479احلديث [ح: » إن معه ماًء و�رًا«الدجال: 



دم يف : (وأَجتَاَوُز َعِن املُْعِسر).املتقرسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وكذا قال يف حديث
االستقراض، فدل أن قول عقبة عائد إىل الثالثة األحاديث، وخرَّج البخاري احلديث اآلخر أيًضا 

 من حديث أيب سعيد وأيب هريرة.
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حديث ربعي عن حذيفة وحده » صحيحه«وملا ذكر ابن حبان يف » ُأِضُل هللاَ «ويف رواية لعلِّي: 
يًعا أيًضا، وقول البخاري فيه: فتبني أن هذه اللفظة رو�ها مج» وكان نّباًشا«ديث احملرق، قال: ح

حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، أخرب� عبد امللك. قال اجلياين: كذا روينا هذه املتابعة عن ابن 
ي: السكن وأيب زيد وأيب أمحد، وعن بعض شيوخ أيب ذر، ويف نسخة عن النسفي عن البخار 

مسدد، وكذلك عن بعض  حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، أخرب� عبد امللك جعل موسى بدل
شيوخ أيب ذر وهو احلموي وهو الصواب؛ ألنه ساق احلديث أوًَّال بكماله عن مسدد مث ساق 

 اخلالف يف لفظه من املنت عن موسى بن إمساعيل؛ ولذلك قال أبو ذر الصواب: موسى
احلديث: ًرا للبعث، بل هو جاهل ظنَّ أن هذا ينفعه، يدل عليه قولُه آخَر هذا الرجل مل يكن منك

أن بعضهم قال: إن هذا » خمتلف احلديث«، وذكر ابن قتيبة يف كتابه »(ِمْن َخْشَيِتَك َ� َرب
احلديث يبطله القرآن؛ ألن هذا الرجل كافر، وهللا جل وعز ال يغفر للكافر، قال: وحنن نقول: 

يبِّ َوَال يـَْنَسى} [طه: مبعىن أفوت هللا، قال تعاىل: {ِيف ِكَتاٍب َال َيِضلُّ رَ » هللا ُأضل«إن قوله: 
] أي: ال يفوت ريب، وهذا رجل مؤمن ابهلل، مقرٌّ به، خائف منه، إال أنه جهل صفة من 52

 صفاته، فغفر هللا له مبعرفته وخمافته من عذابه، وقد يغلط يف بعض الصفات قوٌم من املسلمني وال
 حيكم عليهم ابلنار. انتهى

 َعليَّ مبعىن ضيَّق عليَّ، قال تعاىل: {َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُُه} جاء يف بعض الروا�ت: أنَّ َقَدَر هللا
 ] أي: ُضيِّق، وهذا يوضح ما تقدم.7[الطالق: 

ته وقوله: (فَاْذُروُه) قال ابن التني: هو بوصل األلف، يقال: ذرَّ الشيء سقط، وذرَّ  يته طريَّ
يقال: أذريت الرجل عن فرسه رميته، واألول  وأذهبُته، وأما اْذروه ارموه فهو بقطع األلف رابعي،

 أبُني يف معىن احلديث؛ ألن التطّري واإلذهاب أشد من اإللقاء.
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  وقال اخلطايب: قيل: كان هذا الرجل يف زمان الفرتة. وقال أبو الفرج: جهُله صفًة من صفات هللا
: {ِإنَّ َهللا َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه} كفٌر إالَّ أنه كان يغتفر يف ذلك الزمان إىل أن نزل قوله تعاىل

] أو ُحيمل على أنه من شدة جزعه وخوفه قال هذا كما قال ذاك الرجل: اللَّهمَّ 48[النساء: 
يف سابق علمه أن يعذبين ليعذبين  أنت عبدي وأ� ربك، أو يكون قوله: (َقَدَر) مبعىن قدَّر مشددةً 

 على أنه مثبت الصانع مل تبلغه دعوة األنبياء، فال يؤاخذ بذلك. عذااًب ال يعذبه أحًدا، أو حيمل
فإن قيل: كيف مجعه قبل القيامة؟ فإن قيل: خاطب روحه فليس هو جبمع، وإن قلتم: مجع 

لمه يف الدنيا، قال ابن عقيل: اجلواب: أجزاءه فهو عني البعث, مث لو بعثه مل خياطبه؛ ألنه ال يك
 القيامة.أنه إخبار عما سيجري له يف 

وقوله: (اْمَتَحَشْت) أي: احرتقت العظام. واليوم الراح: الكثري الريح، ويقال: املوضع الذي حترقه 
: الر�ح مروحة، قال ابن قتيبة: (الَيمُّ) البحر ابلسر�نية، وقال اهلروي: هو البحر الذي يقال له

 أشاب، وفيه غرق فرعون.
] وقوله 7407[ح: » لدجال أعور العني اليمنيا«ويف لفظ عند البخاري من حديث ابن عمر: 

]، كأنه يريد حبديث أيب هريرة ما ذكره 1731آخر كتاب الفنت: فيه أبو هريرة وابن عباس [ح: 
أبس به، ولفظهما أبو داود الطيالسي احلديث ابن عباس ما ذكره ابن أيب شيبة، وسندمها ال 

 نذكره بعد.
ما مع الدجال منه، معه �ران جير�ن، أحُدمها رأي أل� أعلم «وعند مسلم من حديث حذيفة: 

العني ماء أبيض، واآلخر رأي العني �ر أتجَّج، وإنه ممسوح العني، عليها ظفرة غليظة، مكتوب 
 ».بني عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب

 ».عور العني اليسرى، ُجَفال الشعرأ«ويف لفظ: 
لضاللة فرجل أجلى اجلبهة ممسوح العني اليسرى، عريض النحر أما مسيح ا«وعند ابن أيب شيبة: 

 ».فيه اندفاء
 ».أعور َجْعد ِهجان أمنر، كأن رأَسه غضة شجرة«ويف لفظ: 
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 ».خضراء إحدى عينيه كأ�ا زجاجة«وعند أيب داود الطيالسي عن أيب بن كعب: 
الدجال مطموسة عينه ليست بناتئة وال «عن شريح بن عبيد: » كتاب نعيم بن محاد«ويف 

 ».جراءح
 ».إن رأسه من ورائه حبًكا حبًكا«وعن رجل له صحبة قال: 



 ».أعور العني الشمال«، وعن أنس: »هو رجل قصُري أفَحُج جعد أعور«وعن عبادة يرفعه: 
 ».ة، واألخرى ممزوجة ابلدم كأ�ا الزهرةأحدى عينيه مطموس«وعن ابن عمر: 

 ».البنان, ممسوح القفاهو أزبُّ الذراعني, قصري «وقال عبد هللا بن عمرو: 
الدجال ليس هو «وقال جبري بن نفري وشريح بن عبيد واملقدام وعمرو بن األسود وكثري بن مرة: 

يعلم من أوثقه سليمان  إبنسان، إمنا هو شيطان يف بعض جزائر البحر موثق بسبعني حلقة، ال
ل وعز عنه يف كل عام حلقة، فإذا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم أم غريه، فإذا كان أول ظهوره فك هللا ج

، فيضع  برز أتته أاتن عرض ما بني أذنيها أربعون ذراًعا بذراع اجلبار وذلك فرسخ للراكب احملثِّ
 ».ئل اجلن وخيرجون له كنوز األرضعلى ظهرها منربًا من حناس ويقعد عليه، فيبايعه قبا

الكاهن، ويقال: بل هذا  البن وصيف: يقال: إن الدجال من ولد شق» كتاب العجائب«ويف 
الدجال بعينه، أنظَره هللا جل وعز وهو حمبوس يف بعض اجلزائر، ويقال: كانت أم شق جنية، 

وكان إبليس يعمل له َعِشقت أابه فأولدها الدجال، وكان مشوًها مبذوًال، وامسه َحْوُص، 
فحبسه يف جزيرة يف البحر، العجائب، فلما كان سليمان َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم دعاه فلم جيبه، 

وأنه ملك د�ر و�ر بلد اجلن، وكان جملسه يف قبة بوادي بـَْرُهوت، وكانوا حيجون إليه، وقيل: إنه 
 مل يتزوج، وكانوا يرون فوق قبته �رًا مضيئة.
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وقال كعب فيما ذكر نعيم: الدجال بشر ولدته امرأة بُقوص من أرض مصر، يكون بني مولده 
يف كتب األنبياء صلوات  وخمرجه ثالثون سنة، ومل ينزل شأنه يف التوراة وال يف اإلجنيل، ولكن ذكر

هللا عليهم وسالمه، فيوّجه حنو الشرق فينزل عند ابب دمشق الشرقي، مث يُلتمس فال يُقدر 
عليه، مث يُرى عند املنارة اليت عند �ر الكسوة، مث يُطلب فال يُدرى أين سلك فُينسى ذكُره، مث 

خروج املسيح َصلَّى ُهللا �يت املشرق فيظهر ويعدل، مث يعطى اخلالفة فيستخلف، وذلك عند 
ه وتفارقه عليِه وَسلََّم، ويربئ األكمه واألبرص، مث يظهر السحر ويدعي النبوة، فيتفرق الناس عن

أهل الشام، فيأيت األمم يستمدهم على أهل الشام، وينزل �ر أيب فطرس، فيأمره أن يسيل إليه 
ييبس فييبس، و�مر جبل ثور وجبل زيتا فيسيل، مث �مره أن يرجع فريجع إىل مكانه، مث �مره أبن 

بت، و�مر إبليس أن ينبطحا فينبطحا، و�مر الريح أن تثري سحااًب من البحر فتمطر األرض وتن
جنوده أبن يظهروا له الكنوز، ومعه قبيل من اجلن يشبهون أنفسهم مبوتى الناس، وخيوض البحر 

فيقول: أ� الرب، فيقول له أحدمها:  يف اليوم ثالث خوضات فال يبلغ حقويه، و�تيه ملكان 
 كذبَت، ويقول اآلخر لصاحبه: صدقَت.



لق، مطموس العني اليمىن، إحدى يديه أطول من وصفُة اللعِني: أفحُج، أصهُب، خمتلف اخلَ 
األخرى، يغمس الطويلة منهما يف البحر فتبلغ قعَره فيخرج احليتان ما شاء، يسري أقصى األرض 

طويه مدُّ بصره، تسخر له اجلبال واأل�ار والسحاب، يقود اجلبل بيده وأد�ها يف يوم، بني خ
ُعه يف يومه، معه جنة خضراء و�ر محراء وجبل من ويقول: تنحَّ عن الطريق فيتنحَّى، ويدرك زر 

 خبز، يظهر عند عالية مرة وعند ابب دمشق مرة، وعند �ر أيب ُفطرس مرة.
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ومن حديث ابن هليعة عن عبد هللا بن حسني، عن حممد بن اثبت عن أبيه، عن احلارث عن عبد 
ثة أ�م، خيوض البحر على محاره مسرية ثالبني أذين محاره أربعون ذراًعا، وخطوة «هللا مرفوًعا: 

محاره كما خيوض أحدكم الساقية، يقول: أ� رب العاملني، وهذه الشمس جتري إبذين، أفرتيدون 
أن أحبسها لكم؟ فيحبسها حىت جيعل اليوم كالشهر واجلمعة، مث يقول: أتريدون أن أسريها لكم؟ 

ا أحيي يل أفيجعل اليوم كالساعة، وأتتيه املرأة فتقول: � ر  يب وأخي وزوجي، حىت إ�ا لتعانق هبَّ
السلطان وينكحها، وبيوهتم مملوءة شياطني، ومعه جبل من مرق وعراق اللحم حارٌّ ال يربد، 

واليسع َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ينذر الناس ويقول: هذا املسيح الكذاب لعنه هللا فاحذروه، ويعطيه 
جال، فإذا قال: أ� رب العاملني قال له الناس:  ما ال يلحقه الدهللا جل وعال من السرعة واخلفة 

كذبت، ويقول اليسع: صدق الناس، ويرسل هللا ميكال إىل مكة وجربيل إىل املدينة صلى هللا 
عليهما وسلم مينعانه منهما، فإذا رآمها وىل هاراًب، فيصيح صيحة فيخرج إليه من املدينة كل 

أذن «، ويف لفظ: »ن محاره ُتِظلُّ تسعني ألًفاأذ« بن مسعود: قال عبد هللا». منافق ومنافقة
 ».الدجال نفِسه ُتظلُّ تسعني ألًفا

أليب الثناء محاد عن كعب قال: يف الكتب املنزلة أن حران ال يقدر عليها » اتريخ حران«ويف 
صريهم الدجال، إمنا يشرف عليها من جبل حسمى، ويرسل عسكره إليها، فرتتفع يف اهلواء قبل م

 إليها.
، وعند »أن الدجال ال يدخل بيت املقدس«ند الطربي من حديث عبد هللا بن عمرو: وع

 فإن املالئكة تطرده عن هذه املواضع.» ومسجد الطور«الطحاوي: 
لعل الدجال يدركه بعض من رآين أو مسع  «وعن أيب عبيدة بن اجلراح عند الرتمذي مرفوًعا: 

وقال: » أو خريٌ  -يعين اليوم  -ذ؟ قال: مثلها كيف قلوبنا يومئكالمي. قالوا: � رسول هللا،  
 حديث حسن غريب.
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أن الدجال خيرج من أرض «وعن أيب بكر الصديق قال: حدثنا رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم 
 غريب.وقال: حسن » املُْطَرَقة ابملشرق يقال هلا: خراسان، يتبعه قوم كأنَّ وجوههم اجملانُّ 

للطرباين من حديث متيم الداري، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: » املعجم الكبري«ويف 
من حديث » األوسط«، وذكره أيًضا يف »خيرج الدجال من أصبهان من قرية يقال هلا: ُرْستَـَقااَبد«

إال سيف بن : مل يروه عن أيب األشهب أيب األشهب عن الشعيب، عن فاطمة بنت قيس، وقال
خيرج من قرية «مسكني، تفرد به أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم شيخنا، وعند ابن ماجه: 

يقال هلا: اليهودية، وهو عظيم اخلِلقة، طويل القامة، جسيم، عينه اليمىن كأ�ا مل ُختَلق، واألخرى 
جال أعور عني الشمال، الدَّ «ن ُجْنَدب مرفوًعا: ، وعند أيب عمر من حديث َمسُرة ب»ممزوجة ابلدم

 ».وإنه يربئ األكمه واألبرص وحيي املوتى
» خيرج الدجال من خلة بني الشام والعراق«عن أيب أمامة يرفعه: » كتاب نعيم بن محاد«ويف 

خيرج من مرو بني يهود «، وقال أبو بكر الصديق: »خيرج من قرية ابلعراق«وقال أبو هريرة: 
بلغين أنه خيرج من جزيرة أصبهان يف «ار عن سلمى بن عيسى: . وقال حيىي بن سعيد العط»يتما

وذكره التارخيي بسند ال ». خيرج من كواث«وقال عبد هللا بن عمرو: ». البحر يقال هلا: َما ُطوَله
 أبس به عن ابن مسعدو أيًضا.

هذا «ة إال سبقته إليها تقول: وقال أبو سعيد اخلدري: مع الدجال امرأة تسمى طيبة، ال يؤم قري
 انتهى». الدجال داخل عليكم فاحذروه

 االختالف يف موضع خروجه ُحيمل على ما قدمناه أنه خيرج مرة بعد مرة، وهللا أعلم.
وا عن اإلقليم، واترة عن  وأما َمْرو و َرسَتفااَبد وأصَبهان وشبهها فشيء واحد؛ أل�م اترة عربَّ

 البلد، واترة عن املكان.
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م البغوي من حديثه عن حممد بن عبد الوهاب، عن َحْشَرج بن نباتة، عن سعيد وعند أيب القاس
ىن ظفرة غليظة، معه الدجال أعور العني اليسرى، وبعينه اليم«بن مجهان، عن سفينة يرفعه: 

انتهى، فقد ذكر� امسيهما من ». ملكان يشبهان نبيني، لو شئت مسَّيتهما أبمسائهما وأمساء آابئهما
فقال: الذي على ظين » اإلرشاد«لَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وحترَّص ابن مرجان يف كتاب قول النيب صَ 

لََّم. وقد تقدم يف كتاب اجلنائز قول النيب َصلَّى أن أحدمها املسيح واآلخر نبينا َصلَّى ُهللا عليِه وسَ 
 ».إن أمه تلُده وهي منبوذة يف قربها«ُهللا عليِه وَسلََّم: 



شيٍخ من األنصار، بينه -كأن عينه عني أيب حيىي «من حديث مسرة: » حبانصحيح ابن «ومن 
يس ينفعه عمل وأنه مىت خيرج يزعم أنه هللا من آمن به وصدقه فل -وبني حجرة عائشة خشبة

صاحل من عمل سلف، وأنه سيظهر على األرض كلها، كذا على احلرم وبيت املقدس، وأنه يسوق 
 ».ن حصارًا شديًداالناس إىل بيت املقدس فيحاصرو 

إن : «-يعين ابن صائد -للطحاوي: ملا قال عمر: � رسول هللا دعين أقتله » املشكل«ويف 
سى، وإن ال يكن هو فليس لك أن تقتل رجًال من أهل يكون إ�ه فلست بصاحبه إمنا صاحبه عي

 انتهى، هنا يندفع خترص من خترص إمنا ترك قتله لعله كان من أهل العهد.» العهد
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�يت الدجال وهو حمرَّم عليه أن يدخل أنقاب املدينة، فيخرج إليه «وعند البخاري عن أيب سعيد: 
الذي حدثنا رسول هللا  فيقول: أشهد أنك الدجال -أو من خريهم-يومئذ رجل هو خري الناس 

، هل تشكُّون يف َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم حديثه، فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا مث أحييته
األمر؟ فيقولون: ال، فيقتله مث حيييه، يقول: وهللا ما كنت فيك أشد بصرية من اليوم، فرييد 

فُيشبح ويوسع ظهره ضراًب وهو يقول: فيأمر به «، زاد مسلم: »الدجال أن يقتله فال ُيسلَّط عليه
بني رجليه، فيمشي بني أنت املسيح الكذاب، فيؤمر به فيؤشر ابملناشري من مفرقه حىت يفرق من 

القطعتني مث يقول: قم، فيستوي قائًما، فيقول: أتؤمن يب؟ فيقول: ما ازددت فيك إال بصرية، مث 
اس، قال: فيأخذه ليذحبه فُيجعل ما بني رقبته يقول: � أيها الناس إنه ال يفعل بعدي أبحد من الن

يديه ورجليه فيقذف به يف النار، وإمنا إىل ترقوته ُحنَاٌس، فال يستطيع إليه سبيًال، قال: فيأخذ ب
، قال أبو »أُلقي يف اجلنة، قال َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العاملني

هذا الرجل هو اخلضر َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، وعلى هذا يرد قول أيب إسحاق السبيعي: يقال: إن 
ليست صرحية يف » َحدَّثنا«حيث قال: إن » م واإليهامالَوهَ «احلسن بن القطان يف كتاب 

أنت الذي حدثنا عنك النيب َصلَّى ُهللا عليِه «االتصال، قال: ألن هذا الرجل قال للدجال: 
لنيب وال مسع منه حبال، فعلى قول أيب إسحاق هذا تكون متصلة على ابهبا، وهذا مل ير ا» وَسلَّمَ 

 وهللا املوفق.
]، وقوله: 1879[ح: » ال يدخل املدينة رعب الدجال«ن قيل: ما معىن قوله: قال املَهلَّب: فإ

] فيجاب: أن رجفات املدينة ليست من رُْعبه وال 7124(ترجف املدينة ثالث رجفات)؟ [ح: 
 ا ترجف ملن يتشوف إليه من املنافقني فُيخرجهم أهُل املدينة.خوفه، وإمن
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على قتل الرجل وإحيائه فيه داللة أن هللا تعاىل يعطي اآل�ت  قال: فإن قيل: فإذا ُسلط الدجال
ك، إمنا هذا من نوع الفتنة ملن وقـَْلَب األعيان ألكذب اخللق وأعظمهم ِفْرية، قيل له: ليس كذل

عاينه واالختبار ملن أبصره؛ إذ هو مشوَّه اخللق ال يقدر على إصالح نفسه فكيف غريه، وهلذا إن 
 حكمه قبل غريه وحياته.ذلك مل يستمر له يف 

ثُه يف األرض أربعون يوًما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر «وعن النواس بن مسعان:  لَبـْ
كأ�مكم. قلنا: � رسول هللا ذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صالة يوم؟ قال: اقدروا له أ�مه  
 ».قدره

عن ابن عباس يرفعه: » البعث والنشور«اب وإسراعه يف األرض كالغيث استدبرته الريح. ويف كت
 يعين األفعى.» الدجال هجان أزهر كأنه رأسه أصلة«

وسف، مذهب أهل السنة واجلماعة اإلميان ابلدجال، وأن وعن جماهد قال: الدجال كنيته أبو ي
خروجه حق خالفًا ملن أنكر أمره من اخلوارج وبعض املعتزلة ووافق السنِّيني على إثباته بعُض 

جلهمية وغريهم، لكن زعموا أن ما عنده َخمَاريق وِحَيل، قالوا: أل�ا لو كانت أمورًا صحيحة لكان ا
، وحينئذ ال يكون فرق بني النيب واملتنبِّئ. قال القرطيب: وهذا ذلك إلباًسا للكاذب ابلصادق

كذلك، فإنه   هذ�ن ال يلتفت إليه؛ فإن هذا إمنا كان يلزم أن لو كان الدجال يدعي النبوة، وليس
إمنا يدعي اإلهلية، انتهى كالمه. وفيه نظر يف موضعني، األول: قد أسلفنا قول ابن َصيَّاد: 

]. الثاين: 3055وقدمنا يف هذا الباب أيًضا أنه ادعى النبوة [ح: » ؟أتشهد أين رسول هللا«
! قال: هو قلت: � رسول هللا، يقولون: إن معه جبل خبز و�ر ماء«خرج البخاري عن املغرية 

 ».فُيخيَّل إليهم«]، ويف بعض األحاديث: 7122[ح: » أهون على هللا من ذلك
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» أل� أعلم مبا مع الدجال منه«وقد ذكر� من عند مسلم: أن النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم قال: 
ه يظنهما كما يرامها وال من النهرين؛ ألنألن الدجال نفسه ال يعلم حقيقة ما معه من اجلنة والنار 

غريه، فيظن جنته جنًة وماؤه ماًء و�ره �رًا على احلقيقة، واألمُر خبالف ذلك، فيكون قد لبس 
عليه فيها، والنيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم علَّم حقيقَته كل واحد، وقد قدمنا أنه كان ساحًرا، وعلى 

ال نقول به، لكنه يعضد قول من قال: هي غري حقيقة، وإن كنا قول من يقول: السحر ختييل من 
]، أو أنه لبس 116خماريق، إما من سحره كما قال تعاىل: {َسَحُروا َأْعُنيَ النَّاِس} [األعراف: 

 عليه كما قدمناه، وهو املرجح عند البيهقي.



فال خري  عليه، وإن مل يكن هوإن يكن هو فلن ُتسلَّط «وقول النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم لعمر: 
يدل على أن اليت يشك منه وعنه جواابن، األول: ميكن أن يكون هذا قبل إعالمه » لك يف قتله

أنه هو الناهي، وإن خرج الكالم خمرج الشك، فقد جيوز أن يراد به التفنن والقطع؛ لقوله تعاىل: 
 قول ذي الرُّمَّة:] وهو يعلم أنه ال يشرك، ول65{لَِئْن َأْشرَْكت} [الزمر: 

 � ظبية الوعساء بني جالجل وبني الندا آأنت َأْم أمُّ سامل؟أ
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وأخرج كالمه خمرج الشك مع كونه غري شاكٍّ يف أ�ا ليست أبم سامل، وكذا خرج كالم النيب َصلَّى 
بد الرزاق عن معمر عن الزهري ُهللا عليِه وَسلََّم خمرج التشكيك لصرف عمر عن قتله، وذكر ع

بيه قال: لقيت ابن صيَّاد فإذا عينه قد طفئت وهي خارجة مثل عني اجلمل، عن سامل عن أ
فقلت: أنشدك ابهلل مىت طفئت عينك؟ قال: ال أدري والرمحن، فقلت: كذبت ال تدري وهي يف 

على الشك يف  رأسك؟! قال: فمسحها وخنر ثالاًث. قال املهلب: فإن قيل: إن هذا كله يدل
مرمي، فلم يقع؛ فلذلك مل يقع الشك يف أمره وأنه الدجال الذي  أمره. قيل: إن وقع يقتله ابن

يقتله ابن مرمي، فلم يقع شك أنه أحد الدجالني الذين أنذر هبم َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فلذلك مل 
 صيَّاد الدجال.ينكر النيب َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم على عمر ميينه أن ابن 

فقال: معناه ما ثبت من مسته » مكتوب بني عينيه كافر«اس قوله: قال القرطيب: أتول بعض الن
 وشواهد عجزه وظهور نقصه،

قال: فلو كان على ظاهره حقيقة الستوى يف إدراك ذلك املؤمن والكافر، قال: وهذا عدول 
لزوم املساواة بني املؤمن وحتريف عن حقيقة احلديث من غري موجب لذلك، وما ذكره من 

فكأنه قال: وأما الكافر » كل مؤمن«كه؛ ألن نفس احلديث بيَّنه، وهو قوله: والكافر من إدرا 
فال يقرؤه وُيصرف عن قراءة سطور كفره ورمزه، وذلك أنه انصرف عن إدراك عوره وشواهد 

 نيه بطريق األوىل.عجزه من كونه جسيًما وراكًبا على محار، فألن ينصرف عن قراءة ما بني عي
نبِّئ: أن املعجزة ال تظهر على يد املتنبِّئ خبالف النيب؛ إذ لو كان كذلك والفرق بني النيب واملت

 للزم منه انقالب دليل الصدق مع دليل الكذب وهو حمال.
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وقد أشكل على مجاعة من العلماء ما جاء: أنه أعور العني اليمىن، واآلخر: اليسرى، حىت إن أاب 
وى الشمال من ] أصح من رواية من ر 5902 [ح:» أعور اليمني«عمر قال: حديث مالك 

جهة اإلسناد، وأما ابن دْحية فقال: ليس كما قال أبو عمر، بل الطرق كلها صحيحة يف العينني. 
وقال عياض: اجلمع بينهما عندي أن كل واحدة من عينيه عوراء من وجٍه ما؛ إذ العور يف كل 

وصفت يف وراء ابحلقيقة، وهي اليت شيء العيب، والكلمة العوراء هي املعيبة، فالواحدة ع
احلديث أب�ا ليست حبجراء وال �تئة، وممسوحة ومطموسة وطافئة على رواية اهلمز، واألخرى 

عوراء لعيبها الالزم هلا لكو�ا جاحظة، أو كأ�ا كوكب دريٌّ، أو كأ� عنبة طافية بغري مهز، فكل 
 العور االستعمال مبعىن، أو مبعىنواحدة منهما يصح فيها الوصف ابلعور حبقيقة العرف و 

 األصلي.
قال القرطيب: حاصل هذا الكالم أن كل واحدة من عيين الدجال عوراء، إحدامها مبا أصاهبا حىت 

ذهب إدراُكها، والثانية عوراء أبصل خلقته معيبة، ولكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من 
 األخرى من العور، فتأمله!عينيه قد جاء وصفها يف الرواية مبثل ما وصفت به 
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قال أبو عبد هللا القرطيب: ما قاله القاضي وأتوَّله صحيح، وأن العور يف العني خمتلف كما بني يف 
مطموس ممسوح العني ليست «خرى: هو مبعىن الرواية األ» كأ�ا مل ُختلق«الروا�ت؛ فإن قوله: 

وذلك عيب ال سيما مع وصفها ابلظفرة  ووصف األخرى ابملزج ابلدم،» بناتئة وال حجراء
الغليظة اليت عليها، وهي جلدة غليظة تغشى البصر، وعلى هذا فقد يكون العور يف العينني 

دجال على هذا أعمى سواء؛ ألن الظفرة مع غلظها متنع من اإلدراك فال تبصر شيًئا، فيكون ال
سفينة يف الشمال يف حديث مسرة، وهو أو قريًبا منه إال أنه جاء ذكر الظفرة يف اليمىن يف حديث 

وإذا  » ممسوح العني عليها ظفرة«حمتمل أن تكون كل عني عليها ظفرة، ويف حديث حذيفة: 
والطفرة قيل  كانت املمسوحة املطموسة عليها ظفرة فاليت ليست كذلك أوىل فتتفق األحاديث،

يف بعض الروا�ت بضم الظاء فيها: إ�ا حلمة تنبت عند املآقي كالعلقة، قال ابن دحية: قيدت 
 وسكون الفاء وليس بشيء. انتهى

لقائل أن يقول: لعله أراد ابليمني واليسار النسبة إىل الرأي ال إىل الدجال، فلئن صح هذا 
 االحتمال فال يبقى من األحاديث خلف.

ل: أ� ربكم، طيب: فتنة الدجال من حنو فتنة أهل احملشر، ابلصورة اهلائلة اليت أتتيهم فيقو قال القر 
فيقول املؤمنون: نعوذ ابهلل منك. ومقتضى رواييت حذيفة: أن معه �رين وجنتني، وأ�ما خمتلفان 



الظاهر، يف اللفظ واملعىن؛ ألن النهر ال يقال عليه: جنة، وال اجلنة يقال عليها: �ر، هذا هو 
 .وحيتمل أن يقال يف ذينك: جنة و�ر، فحسن أن يعربَّ أبحدمها عن اآلخر

وذكر علي بن معبد عن عبد هللا بن عمرو، عن زيد بن أنيسة، عن أشعث بن أيب الشعثاء عن 
إذا خرج الدجال فالناس ثالث ِفَرق: فرقة تقاتله، وفرقة تفرُّ منه، «أبيه عن ابن مسعود، قال: 

ه، فمن حترَّز منه يف رأس جبل أربعني ليلة أاته رزقه وأكثر من يشايعه أصحاب وفرقة تشايع
 ».العيال، يقولون: إ� لنعرف ضاللته، ولكن ال نستطيع أن نرتك عيالنا، فمن فعل ذلك كان منه
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إنه خيرج فيقول: إنه بقي مثََّ شيء، فيقول: أ� ربكم، فمن «وعند الطربي عن أيب أمامة مرفوًعا: 
 ».لكه ال يعدو ذابتلي به فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وليتفل يف وجهه، فإن

قلت: � رسول هللا، ما يكفي املرء من الطعام عند خروجه؟ قال: «ومن حديث شهر عن أمساء: 
 ».يكفيه ما يكفي أهل السماء، التسبيُح والتقديس

بني امللحمة وفتح «وأما العالمات قبل خروجه: فذكر نعيم بسند جيد عن أيب أمامة يرفعه: 
 ».نة السابعةدجال يف السالقسطنطينية ست سنني، وخيرج ال

يكون قبل خروج الدجال سنوات خدعة، يكذَّب فيها الصادق «وعن أيب هريرة بسند صحيح: 
ويصدَّق فيها الكاذب، ويؤمَّن فيها اخلائن وخيوَّن فيها األمني، ويتكلم فيها الرَُّوْيِبضة الوضيُع بني 

 ».الناس
 ».الدجال يف سبعة أشهر طينية وخروجامللحمة العظمى وفتح القسطن«وعن معاذ بسند جيد: 

إذا صار الناس إىل ُفسطاطني: «وعن عمري بن هانئ، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 
فسطاط إميان ال نفاق فيه، وفسطاط نفاق ال إميان فيه، فإذا مها اجتمعا فانتظر الدجال اليوم أو 

 ».غًدا
غزاها استغىن، مث يستصعب البحر بعد البحر، من  تكون غزوة يف«وقال حذيفة بن اليمان: 

الغزو ست سنني، مث يعود البحر بعد ست سنني كما كان، مث يستصعب سًتا، فذلك مثان عشرة 
 ».سنة، مث خيرج الدجال

بَني َيِدي الدَّجال ثالُث عالماٍت: ثالُث سنني جوع، وتغيض األ�ار، ويصفرُّ «وعن تـَُبيٍع: 
ذحج ومهدان من العراق حىت ينزلوا ِقَنسرين وَحَلب، فعدُّوا ن، وتنتقل مَ الرحيان، وتنزف العيو 

 ».الدجاَل غادً� يف د�رُكم أو رائًحا
 ».خيرُج الدَّجال يف سنة مثانني«وعن كعب قال: 
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تفتح القسطنطينية، مث �تيهم اخلرب خبروج الدجال فيكون ابطًال، مث يقيمون «وعن أرطاة قال: 
الثانية ثلثَيها، ويف الثالثة مسك السماء يف تلك السنة ثُلَث َمطرها، ويف ثالث سبع سابوع، فتُ 

متسك قطرها أمجع، فال يبقى ذو ظفر وال �ٍب إال هلك، ويقع املوت حىت ال يبقى من كل 
سبعني عشرة، ويهرب الناس إىل جبال اجلوف إىل أنطاكية، وهتبُّ ريح شرقية ال ابردة وال حارة، 

س الفرات والعيون واأل�ار، ة وتقلع زيتون املغرب والشام من أصوهلا، وتيبهتدم صنم إسكندري
 وعن أيب الدرداء حنوه.». وتُنسى مواقيت األ�م والشهور واَألِهلَّة

 روي مرفوًعا من حديث أمساء بنت يزيد األنصارية.» وإمساُك القطر يف كل سنة الثلث«
الدجال يولد مولود ببيسان من سبط الوي بن وعن إبراهيم بن أيب جبلة: كان يقال: بني يدي 

 وب، يف جسده متثال السالح: السيف والرتس والنيزك والسكني.يعق
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والدجال لعنه هللا تعاىل ينطلق يف اللغة على وجوه »: مرج البحرين«قال ابن دحية يف كتابه 
لثاين: مأخوذ من اعشرة، أحدها: الدجاُل الكذاب، ومجعه دجالون ودجاجلة يف التكسري. 

الدجل، وهو طلي البعري ابلقطران، ُمسي بذلك ألنه يغطي احلق بكذبه وسحره كما يغطى الرجل 
جرب بعريه ابلدُّجالة وهي القطران يهنأ به البعري، وامسه إذا فعل به ذلك الدجل، قاله األصمعي. 

عل ذلك. الرابع: فالثالث: مسي بذلك لتضربه نواحي األرض وقطعها، يقال: دجل الرجل إذا 
الدجل التغطية، قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجَّلته، ومنه مسيت دجلة النتشارها على 
األرض وتغطية ما فاضت عليه. انتهى، هذا والثاين واحد. اخلامس: مسي بذلك لقطعه األرض؛ 

حد. السادس: ُمسي اإذ يطأ مجيعها إال املستثىن، والدجالة: الرفقة العظيمة، انتهى هذا والثالث و 
بذلك؛ ألنه يعر الناس بشّرِه كما يقال: لطخين فالن بشره. انتهى، هذا هو معىن الثاين. السابع: 

الدجال املمخرق. الثامن: الدجال املموه، قاله ثعلب، يقال: سيف مموَّه إذا كان قد طلي 
لشيء فيحسن، اابلذهب، انتهى، هذا هو الذي قبله. التاسع: الدجال ماء الذهب يطلى به 

وابطنه حزن أو عود، مسي الدجال بذلك ألنه حيسن الباطل، انتهى، هذا هو الذي قبله. العاشر: 
 الدجال فريد السيف، يريد جوهره.

 ]3453]. [خ 436حديث ابن عباس وعائشة تقدم يف الصالة [ح:  - 3453
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بَـُنو ِإْسَرائِيَل َتُسوُسُهُم وحديث أيب هريرة، قال رسول هللا َصلَّى ُهللا علي - 3455 ِه وَسلََّم: (َكانـَتـْ
َلَفُه َنِيبٌّ، َوِإنَُّه َال َنِيبَّ بـَْعِدي، َوَسَيُكوُن ُخَلَفاُء فـََيْكثـُُروَن. قَاُلوا: َفَما اْألَْنِبَياُء، ُكلََّما َهَلَك َنِيبٌّ خَ 

َعِة اْألَوَِّل فَاْألَوَِّل، أَ  ْعُطوُهْم َحقَُّهْم، فَِإنَّ َهللا َسائُِلُهْم َعمَّا اْستَـْرَعاُهْم). [خ أَتُْمُرَ�؟ قَاَل: ُفوا بِبَـيـْ
م على الشيء والتعاهد له مبا يصلحه، وفيه جواز قول: (َهَلَك) تبًعا ملا ] السياسة: القيا3455

يف الكتاب العزيز، وذلك أن بين إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فساد وشبهه بعث هللا هلم نبًيا يقيم 
م أمرهم ويزيل ما غريوه وبدلوه من أحكام التوراة، فلم يزل أمرهم كذلك إىل أن قتلوا حيىي هل

لى هللا عليهما وسلم، فقطع هللا ملكهم وبدد مشلهم إىل زمن عيسى ونبينا صلى هللا وزكر� ص
] 90عليهما وسلم فكذبومها، {فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهني} [البقرة: 

] وملا  34لدنيا ضرب اجلزية ولزوم الصغار والذلة، {ولعذاب اآلخرة أشق} [الرعد: وهو يف ا
ياء بعثًا وكتابُه ال يقبل التغيري ألن هللا توىل كالمه، جعل علماء أمته قائمني كان نبينا آخر األنب

فاكتفى » علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل«ببيان مشكله وحفظ أحكامه وحدوده كما روي: 
ئها عما كان من توايل األنبياء عندهم. وقوله: (َال َنِيبَّ بـَْعِدي) هو عام يف األنبياء والرسل؛ بعلما

ال نيب بعدي وال «ن الرسول يف اآلدميني ال بد من أن يكون نبًيا، وقد جاء مبيًنا عند الرتمذي: أل
ة من استخلفته، فإن اخلليف»: كتاب ليس«وقوله: (َسَيُكوُن ُخَلَفاُء) قال ابن خالويه يف ».رسول

هللا مل تستخلفه وجلس يف مكانك بعدك فهو خالفة، فمن هذا يقال أليب بكر: خالفة رسول 
 َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم، فقال: لسُت خليفته، إمنا أ� خالفُته.
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علم أبن الصحابة كلهم ال ي» امليس إىل كتاب ليس«وقد ردد� هذا عليه يف كتابنا املسمى بـ 
هو املعروف،  -بثاء مثلثة-ُروَن) بينهم خالف، إمنا كانوا يسمونه خليفة رسول هللا. وقوله: (فـََيْكثُـ 

قال عياض: وضبطه بعضهم بباء موحدة، كأنه من إكبار قبيح فعلهم، وهو تصحيف، وفيه 
ابخلالفة، وبويع عبد  معجزة ظاهرة إبخباره َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم عن املغيب؛ أل� رأينا الزبري بويع

واحد، وبعدهم بنو العباس ابلعراق، وبنو امللك ابلشام، وبويع لشبيب وقطري الشامي يف زمن 
َعِة اْألَوَِّل) معناه:  مروان ابألندلس، وبنو عبيد مبصر، وبنو عبد املؤمن ابملغرب. وقوله: (ُفوا بِبَـيـْ

فاء هبا، وبيعة الثاين ابطلة حيرم الوفاء إذا بويع خلليفة بعد خليفة فبيعة األول صحيحة جيب الو 
ني بعقد األول أو جاهلني، وسواء كا� يف بلدين أو بلد أو أحدمها يف هبا، وسواء عقدوا للثاين عامل



بلد اإلمام املنفصل واآلخر يف غريه، وقال النووي: هذا هو الصواب، وقيل: تكون ملن عقدت له 
ان القوالن فاسدان. قال القرطيب: مل يبني يف هذه الرواية يف بلد اإلمام، وقيل: يقرع بينهما، وهذ

فاضربوه ابلسيف كائًنا َمن  «ويف أخرى: » فاضربوا عنقه«وهو مبني يف رواية أخرى:  حكُم الثاين،
قال: وهذا احلكم جممع عليه عند تقارب األقطار. وقوله: (ُفوا) ِمن وىف يفي، ويقال: من » كان

رًضا وُهْم َحقَُّهْم) يعين السمَع والطاعَة والنصيحَة والذب عنهم نفًسا وعِ أوىف يويف. وقوله: (َأْعطُ 
ثـََنا َسِعيُد ْبُن َأِيب َمْرَميَ، َحدَّثَنا أَبُو َغسَّاَن، َحدَّثَنا زَْيُد ْبُن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء  – 3456وشبهها. (َحدَّ

َلُكمْ «ى ُهللا عليِه وَسلََّم قَاَل: ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِيب َسِعيٍد، َأنَّ رسوَل ِهللا َصلَّ  ًرا  لَتَـتَِّبُعنَّ َسَنَن َمْن قـَبـْ ِشبـْ
، قـُْلَنا: اليَـُهوَد َوالنََّصاَرى؟! قَاَل: »ِبِشْربٍ، َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع، َحىتَّ َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموهُ 

 َفَمْن؟!).
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وذلك أنه قال يف كتاب » صحيح مسلم«ة اليت يف ] هذا من األحاديث املنقطع3456[خ 
العلم: وحدثين عدة من أصحابنا عن سعيد بن أيب مرمي به، ووصله عنه راوي كتابه إبراهيم بن 

سفيان فقال: حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا ابن أيب مرمي به. ذكر الضب �يت إن شاء هللا تعاىل يف 
 ].5391ة [ح: األطعم
]. [خ 1219] [ح: 606عائشة وأنس تقدما يف الصالة [ح: حديث  - 3458 - 3457
3457 - 3458[ 
] [خ 2224 - 2223وكذا حديث ابن عمر وحديث عمر [ح:  - 3460 - 3459
3459 - 3460[ 

 ] وأبو هريرة.2236تقدم يف البيوع، وكذا قوله آخره: اتبعه جابر [ح: 
ثُوا َعْن َبِين ِإْسَرائِيَل َوالَ عبد هللا بن عمرو: (بـَلُِّغوا َعينِّ وقوله يف حديث  - 3461  َوَلْو آيًَة، َوَحدِّ

ًدا، فـَْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر) ملا ذكره الطرقي قال: ويف الباب عن  َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّ
يد، وكأنه وهللا املغرية ومسرة وابن مسعود وأيب سععليٍّ والزبري وسعيد بن زيد وأيب هريرة وأنس و 

] وأن مجاعة من 110 - 106الذي تقدم ذكره [ح: » َمن كذب«أعلم يريد حديث: 
الصحابة رووه بلغ عددهم أكثر من سبعني رجًال، وأما هذا احلديث فإ� رأينا مسلًما وحده ذكره 

، ومَ «عن أيب سعيد يرفعه: » صحيحه«يف  ن كتب عينِّ غري القرآن فليمُحه، ال تكتبوا عينِّ
 ]3461فينظر، وهللا تعاىل أعلم. [خ » وحدِّثوا عن بين إسرائيل وال حرج

قيل: حدثوا عنهم مبا جاء يف القرآن العظيم أو احلديث الصحيح، قال ابن التني: وقال مالك: مل 



ا ُعِلم يف الغالب أمسع هذا من ثبٍت، فأما ما كان من كالم حسن فال أبس به. وقال األهبري: م
احلديث به، وهو معىن قوله: (َوَال َحَرَج) أي: ال تتحدثوا ما ُحيرج اإلنسان. قال:  أنه كذب مل جيز

وقيل: معناه: ال ضيق عليكم يف احلديث عنهم. وقيل: جيوز أن حيدث عنهم على البالغ ثبت أم 
ن حيدث ُهللا عليِه وَسلََّم، فال جيوز أال؛ لبعد املسافة بيننا وبينهم، خبالف احلديث عن نبينا َصلَّى 

 به عن بالغ، وال جيوز
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عن ثقة ال يلزمنا العمل به، ومسافة ما بيننا متصلة، وذكر ابن اجلوزي أن وجهه أنه كان تقدم 
فخشي َصلَّى » َأِمطها عنك«عنه ما يشبه النهي من قوله لعمر إذ جاء ومعه كلمات من التوراة: 

م مجلة، فأجاز احلديث عنهم، أو يكون معناه: وال ُهللا عليِه وَسلََّم أن يُتوهم النهي عن ذكره
يضيق صدر السامع من عجائب ما جرى هلم، فقد كانت فيهم أعاجيب، أو أنه ملا قال: 

ثُوا) وهي لفظة أمر، بنيَّ أنه ليس على الوجوب بقوله: (َوَال  َحَرَج) أي: وال حرج إن مل (َحدِّ
ما يتحرز من ذكره املؤمن أابح التحدث بذلك   حتدثوا، أو يكون ملا كانت أفعاهلم قد يقع فيها

] وموسى 138] و {اْجَعل لََّنا ِإَهلًا} [األعراف: 24كقوهلم: {فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك} [املائدة: 
 يعقوب صلوات هللا عليهم وما فعلوا بيوسف. آدر، وشبهها، أو يكون املراد ببين إسرائيل أوالد

 ].278 حديث جندب تقدم يف اجلنائز [ح:
 (حديث أبرص وأقرع وأعمى).

(َحدَّثَنا َأْمحَُد ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّثَنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، َحدَّثَنا َمهَّاٌم، وَحدَّثَنا ُحمَمٌَّد، َحدَّثَنا  – 3464
الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب َعْمَرَة، َأنَّ َأاَب  َحدَّثَنا َمهَّاٌم، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد ِهللا، َحدَّثَنا َعْبدُ َعْبُد ِهللا ْبُن رََجاٍء، 

َع َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَُقوُل: (ِإنَّ َثالَثًَة ِيف َبِين ِإْسَرائِي َل ... ) ُهَريـَْرَة َحدَّثَُه: أَنَُّه مسَِ
 ]3464. [خ احلديث

حدثنا أبو »: مستخرجه«يف  قال اجليَّاين: حممد هذا لعله الذهلي، وأكد ذلك أبو نعيم فقال
أمحد، حدثنا موسى بن العباس، حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا ابن رجاء، فذكره، وملا ذكر البخاري 

دثنا مهام ] علَّقه فقال: وقال عمرو بن عاصم: ح6653هذا احلديث يف اإلميان والنذور [ح: 
 به.
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م) أي: أظهر ذلك وأوقعه يف اخلارج، وقيل: معناه: قضى هللا قوله: (َبَدا هلِل َجلَّ َوَعزَّ َأن يَبَتِليَـهُ 
هلِل) غلط؛ ألن البداء على هللا غري جائز، وروي:  أن يبتليهم، قال اخلطايب: وَمن قال فيه: َ(َبدا

 يريد االختبار. -بسقوط التاء املثناة من فوق-» يَبليهم«
(النَّاَقَة الُعَشَراَء) هي اليت أتى على  أي: كرهوين. و -بكسر الذال املعجمة-وقوله: (َقِذروين) 

 ض، وهي من أنَفس اإلبل.محلها عشرة أشهر من يوم ُأرسل عليها الفحل وزال عنها اسم املخا
بضم -وقوله: (فَأُْنِتَج َهذان) كذا وقع، وهي لغة قليلة، والفصيح عند أهل اللغة: نُتجت الناقة 

 ا تلد عند والدته.ونـََتجها أهُلها، واملعىن: افتقد م -النون
ب اليت كنت وقوله: (تـََقطََّعْت به اْحلَِباُل) يعين العهود والوسائل، فكأنه قال: انقطعت يب األسبا

مجع حيلة، وكله » احلَِيل«أرجو التوصل هبا، ويف بعض النسخ ابجليم، قال أبو زكر�: وروي: 
 صحيح.

 وقوله: (َفَال َبَالَغ) أي: ال وصول إال ما أريد.
ه: (كابٍر َعن كابٍر) أي: كبري عن كبري يف الشرف والعز، محله خبله على نسيان نعمة هللا عليه وقول

 وعلى الكذب.
قوله: (ال َأْجَهُدَك) أي: ال أشق عليك ابلرد واملنة، كذا هو يف رواية اجلمهور جبيم وهاء، وعند و 

» مسلم«، واملشهور يف ابلوجهني» البخاري«ابن ماهان: <أمحدك> حباء مهملة وميم، ووقع يف 
تكون ابحلاء، كأنه يقول: ال أمحدك برتك شيء حيتاج إليه أو يريده، ف» البخاري«ابجليم، ويف 

 لفظة الرتك حمذوفة مرادة.
ويف هذا احلديث: ذكر الرجل مبا فيه من العيوب وأنه ليس غيبة، وأن النعم إمنا تثبت ابلشكر 

ئ غضب الرب جل وعال، وفيه إكرام الضعفاء واحلث وردِّها إىل املنعم، وفيه أن الصدقة تطف
 على ذلك، والتحرز من كسر قلوهبم واحتقارهم.

 ]9َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف} [الكهف: {َأْم َحِسْبَت 
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] ترتُكهم) هذا التعليق رواه ابن أيب حامت 17قال البخاري: (َوقَاَل ُجمَاِهٌد: {تـَْقِرُضُهم} [الكهف: 
يب جنيح عن جماهد. وذكر ابن مردويه بن محزة، حدثنا شبانة، حدثنا ورقاء عن ابن أعن حجاج 

من حديث حجاج بن أرطاة عن احلكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، قال » تفسريه«يف 
 ».أصحاب الكهِف أعوان املهدي«رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

يم، فإين القرآن شيء إال أعلُمه إال أربعة أحرف: الرقما يف «ومن حديث مساك عن عكرمة عنه: 



 احلديث». ال أدري ما هو، وسألت كعًبا فقال: هو القرية اليت خرجوا منها
َماِل} [الكهف:  ] قال: ستة أشهر 18وروى الضحاك عنه: {َونـَُقلِّبُـُهْم َذاَت اْلَيِمِني َوَذاَت الشِّ

 على ذا اجلنب، وستة أشهر على ذا اجلنب.
الرقيم كتبه رجالن قاضيان صاحلان أحدمها اسم الكهف ابجنلوس، و »: تفسريه«ال مقاتل يف وق

مانوس واآلخر اسطوس، كا� يكتمان إميا�ما من دقينوس اجلبار، وهو امللك الذي فرَّ منه 
الفتية، فكتبا أمرمها يف لوح من رصاص وجعاله يف اتبوت من حناس، مث صرياه يف البناء الذي 

 ابب الكهف. سدوا به
انت الروم تعبد األصنام وتذبح للطواغيت قبل تنصرهم، وكان ك»: املبتدأ«وقال ابن إسحاق يف 

منهم دقينوس، وكان يقتل من خالفه ممن تبع عيسى َصلَّى هللاُ عليِه وَسلََّم، فلما نزل أقسوس 
القتل، فلما رأى  وهي مدينة أصحاب الكهف كُرب عليهم فهربوا منه، فتبعهم خيريهم بني دينه أو

أحدااًث عباًدا من أبناء األشراف عظُم عليهم وحزنوا حزً� شديًدا، وكانوا  ذلك الفتية وكانوا أحرارًا
مثانية: َمكسَلمينا وهو أكربهم، وحمسلمينا ومتليخا ومرُطوَلْس وكسطوس وبريوس ودينموس 

اآلخر اروابس، وذكر أن وبرطليس، والصاحلان اللذان كتبا أمساءمها، اسم الواحد بيدروس و 
 لذان أدركا حياهتما ودخال عليهما مع أتباع عيسى َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم.بيانوس واسطوس مها ال
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ويف تفسري ابن عباس: اسم الكلب: كثميل، ويقال: دين. وقال السَُّهيلي: قيل: الرقيم اسم علم 
 اؤهم.ب مرقوم كتب فيه أمسللوادي، وقيل: اسم علم على كلبهم، وقيل: كتا

الكهف قرب مدينة طرسوس، وكانت قبل تسمى اقسوس، وقيل: بني أيلة »: غرر التبيان«ويف 
وفلسطني، وكان اببه إىل الشمال، واسم الكلب قطمري، وقيل: ر�ن، وقيل: صهبا، وقيل: ثور، 

 امسه قطمور، وقيل: ُمحران.»: كتاب ليس«وكان أمنر، وقيل: أصفر. ويف 
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] وذكر ابن مردويه يف 3465]. [خ 2215وحديث الغار تقدم يف البيوع [ح:  - 3465
 عليِه وَسلََّم حديثًا عن النعمان بن بشري بسند ضعيف، أنه مسع رسول هللا َصلَّى هللاُ »: تفسريه«

أن ثالثة نفٍر دخلوا إىل كهف فوقع عليهم، فقال قائل منهم: «حيدث عن أصحاب الرَّقيم: 
]. [خ 3436حديث أيب هريرة تقدم [ح:  - 3466فذكر مثله.» كروا أيكم عمل حسنةتذ 



 3468] 3467]. [خ 3321وحديثه اآلخر تقدم يف بدء اخللق [ح:  - 3467] 3466
َع ْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعِن ابِن ِشَهاٍب، َعْن ُمحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، (َحدَّثـََنا عَ  – أَنَُّه مسَِ

َربِ، فـَتَـَناَوَل ُقصًَّة ِمْن َشَعٍر، وََكاَنْت ِيف َيَدْي َحَرِسيٍّ  ، فـََقال: ُمَعاويََة ْبَن َأِيب ُسْفَياَن َعاَم َحجَّ َعَلى اِملنـْ
َهى َعنْ َ� أَ  ْعُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم يـَنـْ َا  ْهَل املَِديَنِة، أَْيَن ُعَلَماؤُُكْم؟ مسَِ ِمْثِل َهِذِه؟ َويـَُقوُل: ِإمنَّ

بضم القاف وتشديد -] هذه الُقصة 3468َهَلَكْت بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِحَني اختَََّذَها ِنَساُؤُهْم). [خ 
هي شعر مقدم الرأس على اجلبهة، وقيل: شعر الناصية، ويف رواية:  -ةالصاد املهملة املفتوح

ُكْم؟) قال أبو زكر�: هو سؤال إنكار عليهم إبمهاهلم هذا وقوله: (أَْيَن ُعَلَماؤُ ».ُكبة من شعر«
املنكر وغفلتهم عن تغيريه. وقال القرطيب: أراد تذكريهم، ال أن يعلمهم. قال: وحيتمل أن يكون 

إنكم قد أحدثتم زي «عوام أهل املدينة أحدثت الزور كما يف الرواية األخرى: ذلك منه ألن 
 ».سوء
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كنت أرى أن أحًدا يفعله إال اليهود، وأن رسول هللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم بلغه   ما«ويف رواية: 
فينزجر من أحدث ذلك من العوام، مث ، فنادى أهل العلم ليوافقوه على ما رواه »فسماه الزور

النهي عن ذلك إشارة إىل وصل الشعر، وعن قتادة: الزور ما يكثر به النساء أشعارهن من 
والتزوير: التمويه مبا ليس بصحيح، وهذا التفسري حجة على إبطال قول من قصر اِخلَرق، 

هل املدينة عندهم، وأ�ا التحرمي على وصل الشعر. قال القرطيب: وهذا يدل على اعتبار أقوال أ
مرجع يعتمد عليه يف األحكام، وهو من حجج مالك على أن إمجاع أهل املدينة حجة. قال: 

َا هَ  َلَكْت بـَُنوا ِإْسَرائِيَل ِحَني اختَََّذ ِنَساُؤُهْم َهِذِه) ظاهره أن ذلك كان حمرًما عليهم، وأن وقوله: (ِإمنَّ
ى ذلك الرجال، فاستوجب الكل العقوبة بذلك ملا ارتكبوا نساءهم ارتكبوا ذلك احملرم فأقرَّهن عل

يه تناول اخلطيب من العظائم، وفيه معاقبة العامة بظهور املنكر، وفيه طهارة شعر اآلدمي، وف
وذكر البخاري حديث أيب هريرة:  - 3469الشيء يف اخلطبة لريي الناس إذا كان من أمر الدين.

األَُمِم ُحمَدَّثُوَن، َوِإنَُّه ِإن َكاَن يف ُأمَّيت َهِذِه ِفِمنُهم ُعَمُر بُن اخلَطَّاِب)، (َكاَن ِفيَما َمَضى قَبَلُكم ِمَن 
[ح: » ين ِإسرائيَل رَِجاٌل ُمَكلَُّموَن ِمن َغِري َأن َيُكونُوا أَنِبياءَ ِمن بَ «ويف لفظ يف فضائل عمر: 

 ]3469] وكأن ذكره هنا ليس من املبدأ بذكره. [خ 3689
 حدثنا َحْرَمَلُة عن ابن وهب، عن سعيد بن إبراهيم، عن أيب سلمة عن عائشة مثله. وعند مسلم:

: (ُحمَدَّثُوَن) يعين مفهَّمون. وقال أبو وقال الرتمذي: أخربين بعض أصحاب ابن عيينة، قال
مسعود: حديث ابن عجالن مشهور بقوله: عن عائشة، وال أعلم أحًدا اتبع ابن وهب عن 



قوله: عن عائشة. وقال احلميدي: أما حديث ابن وهب عن إبراهيم فعندي  إبراهيم بن سعد يف
 أنه خطأ، انتهى
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أسلم رواه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أيب سلمة عن عائشة، ذكر الدَّارَُقْطين: أن احلكم بن 
 سعد بن أيب سلمة مرسًال. وأن يزيد بن هارون وإسحاق األزرق رو�ه عن زكر� بن زائدة عن

وقال ابن وهب: ملَهمون. وقال ابن قتيبة: يصيبون إذا ظنوا وَحَدسوا. وقال ابن التني: هي 
وقال النووي: قال ». مكلَّمون«ملالئكة، واحتج بقوله: الفراسة. وقال القابسي: تكلمهم ا

ول من ذهب إىل أن البخاري: جيري الصواب على ألسنتهم. وقال ابن العريب: قد بينا فساد ق
ذلك من صفاء القلب مبا يتجلى فيه من اللوح احملفوظ، وأرى ذلك دعوى، ولو كان ابلتجلي 

فوظ لكان مطلًعا على مجيع املعارف مقابلة حلظة أو عند املقابلة بني الصايف الصقيل واللوح احمل
 على مجلة عظيمة ال مطلًعا على كلمة. انتهى

ا من ينقله أيًضا عن أمحد الرفاعي وعبد القادر وغريمها، وهللا قد رأينا من يدعي ذلك، ورأين
 أعلم.

طة إلقاء امللك قال ابن العريب: وإمنا طريق ذلك أن هللا جل وعز خيلق يف القلب الصايف أو بوسا
إليه الكلمة كما يلقي الشيطان إىل قلب الكاهن، وقد ينتهي احلال إىل أن يسمع الصوت. وقال 

، ومل أعرف ذلك اآلن، وقول عمر: � سارية اجلبل، منزلة عظيمة وكرامة بعضهم: يرى امللك
 ظاهرة، وهي يف مجيع الصاحلني مطردة إىل يوم الدين. انتهى

سنن «عة من األئمة، ومل نر له سنًدا جيًدا، وأصلحه ما رويناه يف حديث سارية ضعفه مجا
كالم يف ابن عبد الرمحن لقلنا من طريق أيب عبد الرمحن السلمي، ولوال شدة ال» الاللكائي

 بصحة سنده.
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دليل على قلة وقوع هذا وندرته، » إن يكن يف أميت أحد منهم فعمر«قال ابن العريب: وقوله: 
العلماء واألئمة والفضالء،  ه ليس املراد ابحملدَّثني من يصيب فيما يظن؛ ألن هذا كثري يفعلى أن

بل ويف عوام اخللق كثري ممن يقوى حدسه فتصح إصابته، فرتتفع خصوصية اخلرب وخصوصية عمر 
ِه بذلك، ومعىن هذا اخلرب قد حتقق ووجد يف عمر قطًعا، وإن كان سيد� رسول هللا َصلَّى ُهللا علي



نه إمنا ذكره بصيغة االشرتاط، وقد دل على وَسلََّم مل جيزم فيه ابلوقوع وال صرَّح فيه ابإلخبار؛ أل
 وقوع ذلك لعمر حكا�ت كثرية.
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كان يف بين إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعني رجًال، فسأل راهًبا: «وحديث أيب سعيد:  - 3470
التوبة؟! ائت قرية كذا  خر فقال: وَمن حيول بينك وبنيهل من توبة؟ فقال: ال، فقتله، مث سأل آ

وكذا، فأدركه املوت فناء بصدره حنوها، فاختصم فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، فأوحى هللا 
إىل هذه أن تقريب وإىل هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إىل هذه أقرب بشرب فغفر 

لى الفتيا جبهل فأعان على ول كان لقلة علمه وجترُّئه ع] قيل: الراهب األ3470[خ ». له
نفسه، إذ أ�س القاتل من التوبة فلما ساقه هللا إىل هذا العامل دله على اخلري وعلى مفارقة األرض 

اليت أصاب هبا الذنوب واإلخوان املساعدين له على ذلك ومقاطعتهم، وأن يستبدل به صحبة 
ه؛ ألنه اغرت بوصف الناس فقط  على العابد الذي ال علم عنداألخيار، وهبذا يعلم فضل العامل

 فأفىت بغري علم فهلك يف نفسه، وكاد أن يهلك غريه.
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قال عياض: مذهب أهل السنة التوبة تكفِّر القتل كسائر الذنوب، وما روي عن بعضهم من 
وهذا احلديث ظاهر  لدماء،تشديد يف الزجر وتورية يف القول فإمنا ذلك لئال جيرتئ الناس على ا

فيه، وهو وإن كان شرًعا ملن قبلنا ويف االحتجاج به خالف، فليس هذا موضع خالف، وإمنا 
موضعه إذا مل يرد شرعنا مبوافقته وتقريره، فإن ورد كان شرًعا لنا بال شك، وهذا فقد ورد شرعنا 

َر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم ُهللا ِإالَّ ا آخَ به وهو قوله تعاىل: {َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع ِهللا ِإهلًَ 
} [الفرقان:  ] اآلية، وقال تعاىل: {ِإنَّ َهللا َال 70] إىل قوله: {ِإالَّ َمْن اَتَب} [الفرقان: 68اِبْحلَقِّ

ما دون الشرك جيوز أن  ]، فكل48يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء} [النساء: 
تبايعوين على أال تشركوا ابهلل شيًئا، وال تقتلوا النفس اليت «يغفره هللا تعاىل، ويف حديث عبادة: 

حرم هللا إال ابحلق، فمن أصاب شيًئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيًئا من 
فهذه حجج صرحية تبني » ء عذَّبهوإن شاذلك فسرته هللا عليه فأمره إىل هللا، إن شاء عفا عنه 

ًدا َفَجَزاُؤُه  فساد مذهب املكفرة بشيء من ذلك، وأما قوله جل وعز: {َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ
] فالصواب يف معناه: جزاؤه إن جازاه، وقد ال ُجيازي بل يعفو 93َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها} [النساء: 



غري حق وال أتويل فهو كافر خملَّد يف النار ابإلمجاع، وإن كان غري الًّ بعنه، فإن قتل عمًدا مستح
مستحلٍّ بل يعتقد حترميه فهو فاسق عاٍص مرتكب كبرية جزاؤها جهنم خالًدا فيها، لكن تفضل 

ًدا فيها, فال ُخيلِّد هذا وقد يعفو عنه فال يدخل  هللا جل وعز وأخرب أنه ال خيلد من مات موحِّ
 يعفو عنه بل يعذب كسائر عصاة املوحدين مث خيرج منها إىل اجلنة. وقيل: وقد ال النار أصًال،

 اخللود طول املدة واإلقامة ال التأبيد.
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وقيل: املراد ابآلية رجل بعينه قتل رجًال له عليه دم بعد أخذ الدية منه مث ارتد. وقوله: فَنأى 
، وذلك دليل على صحة توبته أصابه من املوت (فـََناَء َبَصدرِِه) أي: مال و�ض مع ثقل ما

الجتهاده يف القرب من أهل اخلري، فُأعني على اجتهاده. وقوله: (فَاْخَتَصَمْت ِفيِه َمالَِئَكُة الرَّْمحَِة 
َوَمالَِئَكُة الَعَذاِب) فيه دليل على أن هللا تعاىل أطلع مالئكة الرمحة على ما يف قلبه من صحة 

ذاب حىت قالت: إنه مل يعمل خريًا قط، ولو اطلعت على على مالئكة الع توبته، وأن ذلك خفي
ما يف قلبه من توبته ملا صح هلا قول ذلك، وال تنازع مالئكة الرمحة، لكن شهادة مالئكة الرمحة 

على إثبات وأولئك على نفي واملثبُت مقدَّم، فال جرم أ�ما ملا تنازعا خرجا عن الشهادة إىل 
حاكًما يفصل بينهما يف صورة آدمي، وأخفى ذلك عنهم ليعلموا   إليهما ملًكاالدعوى، فبعث هللا

فيه حجة » فجعلوه بينهم«أن يف بين آدم من يصلح للفصل بني املالئكة إذا تنازعوا، ويف رواية: 
ملالك أن املتحاكمني إذا حكَّما بينهما رجًال يصلح للحكم لزمهما ما حيكم به، وخالفه يف ذلك 

فيه دليل على أن » يسوا ما بني األرضني، فإىل أيهما كان أدىن فهو لهفق«ويف رواية:  الشافعي،
احلاكم إذا تعارضت عنده األقوال وتعذَّرت الشهادات، وأمكنه أن يستدل ابلقرائن على ترجيح 

بعض الدعاوي نفذ احلكم بذلك، ووحي هللا إىل هذه ابلقرب وإىل هذه ابلبعد من لطفه به 
حديث البقرة تقدم  - 3471ن عظمت تصغر عند عفو هللا تعاىل.يه أن الذنوب وإوعنايته، وف

 ]3471]. [خ 2324يف املزارعة [ح: 
ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر، َأْخبَـَرَ� َعْبُد الرَّزَّاِق َعْن َمْعَمٍر، َعْن َمهَّاٍم، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة،  - 3472 (َحدَّ

: اْشتَـَرى رَُجٌل ِمْن رَُجٍل َعَقارًا، فـََوَجَد الرَُّجُل الَِّذي اْشتَـَرى ِيف عليِه وَسلَّمَ  قَاَل رسوُل هللا َصلَّى هللاُ 
 َعَقارِِه َجرًَّة ِفيَها َذَهٌب، فـََقاَل الَِّذي اْشتَـَرى
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َا اْشتَـَرْيُت ِمْنَك األَْرَض، َوَملْ أَبـْتَ  ، فَِإّينِ ِإمنَّ ِع الذََّهَب، َوقَاَل الَِّذي َلُه األَْرُض: الَعَقاَر: ُخْذ َذَهَبَك َعينِّ
َا بِ  ْعُتَك اَألْرَض َوَما ِفيَها، فـََتَحاَكَما ِإَىل رَُجٍل، فـََقاَل: أََلُكَما َوَلٌد؟ قَاَل َأَحُدُمهَا: ِيل ُغَالٌم، َوقَاَل ِإمنَّ

 ]3472وا َعَليِهَما ِمْنُه َوَتَصدَّقَا). [خ اآلَخُر: ِيل َجارِيٌَة، فَقاَل: أَْنِكُحوا الُغَالَم اجلَارِيََة َوأَْنِفقُ 
ياع. قال القرطيب: هو أصل األموال من األرض وما  العقار: أصل املال، وقيل: املنزل، وقيل: الضِّ

. و (اجلرَّة) من -بفتح العني وضمها-يتصل هبا. وعقر الشيِء: أصُله، ومنه: َعْقر األرض 
 الفخار: ما يصنع من املدر.

ي قاضي البلد نفذ، الرجل حكمه حكم املتقدم، وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيه رأ والتحاكم إىل
وإال فال. قال: واختلف قول الشافعي فقال مبثل قوله، وقال أيًضا: ال يلزمه حكمه، ويكون 

ذلك كالفتيا منه، وبه قال شريح. مث إن هذا الرجل مل حيكم على أحد منهما، إمنا أصلح بينهما، 
هم بيت مال، فظهر هلذا مال ضائع إذ مل َيدَّعه أحدمها، ولعلهم مل يكن هلم يف زمن وذلك أن هذا

الرجل أ�ما أحق به لزهدمها وورعهما وحسن حاهلما، وملا ارُجتي من طيب نسلهما وصالح 
 ذريتهما.

 قال املازري: اختلف عند� فيما إذا ابتاع أرًضا فوجد فيها شيًئا مدفوً�، هل يكون ذلك للبائع
ن أنواع األرض كاحلجارة والُعُمد أو للمشرتي؟ فيه قوالن، قال القرطيب: يعين بذلك ما يكون م

والرخام، وأما ما كان كالذهب والفضة؛ فإن كان من دفن اجلاهلية كان ركازًا، وإن كان من دفن 
، وإال املسلمني فهو لَُقطة، وإن ُجهل ذلك كان ماًال ضائًعا، فإن كان هناك بيت مال ُحفظ فيه

ور الدين وفيما أمكن من مصاحل املسلمني. ُصرف يف الفقراء واملساكني وفيمن ُيستعان به على أم
 قال

 ابن التني: ولعل هذا كان من شرعهم.
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ثـََنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن َعْبِد ِهللا، َحدََّثِين َماِلٌك َعْن ُحمَمَِّد ْبِن املُْنَكِدِر، َوَعنْ  – 3473 َأِيب النَّْضِر  (َحدَّ
َعُه َيْسَأُل ُأَساَمَة ْبَن َمْوَىل ُعَمَر بْ  ِن ُعبَـْيِد ِهللا، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه مسَِ

ْعَت ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم ِيف الطَّاُعوِن؟ فـََقاَل ُأَسا َمُة: قَاَل َرُسوُل ِهللا زَْيٍد: َماَذا مسَِ
 عليِه وَسلََّم: الطَّاُعوُن رِْجٌس ُأْرِسَل َعَلى طَائَِفٍة ِمْن َبِين ِإْسَرائِيَل، َأْو َعَلى َمْن َكاَن َصلَّى هللاُ 

ُتْم هبَِ  ْعُتْم ِبِه أبَِْرٍض َفَال تـَْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع أِبَْرٍض َوأَنـْ َلُكْم، فَِإَذا مسَِ . ا َفالَ َختُْرُجوا ِفَرارًا ِمْنهُ قـَبـْ
 ]3473قَاَل أَبُو النَّْضِر: َال ُخيْرِْجُكْم ِإالَّ ِفَرارًا ِمْنُه). [خ 

َعثُُه ُهللا َعَلى َمْن َيَشاُء، َوَأنَّ َهللا َجلَّ َوَعزَّ َجَعَلُه  - 3474 ويف َحِديِث َعاِئَشَة: (ُهَو َعَذاٌب يـَبـْ



، فـََيْمُكُث ِيف بـََلِدِه َصاِبًرا ُحمَْتِسًبا، يـَْعَلُم أَنَُّه الَ ُيِصيُبُه ْيَس ِمْن َأَحٍد يـََقُع الطَّاُعونُ َرْمحًَة ِلْلُمْؤِمِنَني، لَ 
 ]3474ِإالَّ َما ُكِتَب َلُه، ِإالَّ َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َشِهيٍد). [خ 

عن النيب َصلَّى هللاُ وعند النسائي من حديث إبراهيم بن سعد عن سعد وأسامة وخزمية بن اثبت، 
عُتم ِبِه أَبَرٍض «مبثل احلديث األول، وعند البخاري عن عبد الرمحن بن عوف:  عليِه وَسلَّمَ  ِإذا مسَِ

 ».َفَال َتقدموا َعليه، َوإذا َوَقَع أِبَرٍض َوأَنُتم هبا َفال َختُرُجوا ِمنَها ِفرارًا
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ات؟ قلت: من الطاعون، فقال: قال رسول هللا وعن حفصة قال يل أنس بن مالك: حيىي مبِِ م
قد تقدم احلديث يف هذا يف اجلهاد [ح: و ». الطَّاُعوُن َشهاَدٌة ِلكلِّ ُمسلم«َصلَّى ُهللا عليِه وَسلََّم: 

 ]، وأن حيىي مات بعد أنس بن مالك, وهناك تقدم الكالم على الطاعون وأنه شهادة.2830
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 بقرة]] [سورة الكتاب التفسري[
من القنوت: «]، قال: 238عن ليث بن أيب سليم، عن جماهد: {َوُقوُموا هلِلَِّ قَانِِتَني} [البقرة: 

الصالة  «وعن جابر بن زيد: ».وغض البصر رهبة هللا الركوع والسجود وخفض اجلناح
رُْكَباً�} [البقرة: وحديث زيد بن أرقم تقدم يف الصالة. وكذا قوله: {فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِجاًال َأْو ».كلها

 ] قال البخاري رمحه هللا: َوقَاَل اْبُن ُجبَـْريٍ: ُكْرِسيُُّه، ِعْلُمُههذا التعليق رواه عبد بن محيد عن239
حسن بن موسى، عن يعقوب، عن جعفر عن سعيد به. ورواه ابن أيب حامت عن أيب سعيد األشج، 

ن املغرية، عن سعيد بن جبري، عن ابن حدَّثنا ابن إدريس، عن ُمطرِّف بن َطريف، عن جعفر ب
بقرة: قال البخاري رمحه هللا: {َبْسَطًة} [ال».علمه«] قال: 255عباس: {َوِسَع ُكْرِسيُُّه} [البقرة: 

]: ِزَ�َدًة َوَفْضًال. اللفظة األخرية ذكرها ابن أيب حامت عن ابن عباس بسند فيه ضعف. قال 247
ال يؤوده، ال «ِقُلُه. هذه أيًضا ذكرها عن ابن عباس بسند جيد: البخاري رمحه هللا: {َيؤوُدُه}: يـُثْ 

ضحاك ومكحول والسدي ، وعن أيب العالية وال»ال يكرهه حىت يثقله«، وعن جماهد: »يثقل عليه
ال «أن احلسن وقتادة: » تفسري عبد«ويف ».ال يثقل عليه«والربيع واحلسن وقتادة أ�م قالوا: 

 عليه وسلم، تقدم ذكره. وكذلك الشك يف إبراهيم صلى هللا عليه ) صلى هللا1» .... (يثقل عليه
لَْيَس َعِلْيِه َشيٌء. رواه ابن أيب حامت  وسلم. وقول البخاري رمحه هللا: َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: {َصْلًدا}:

عن أيب زرعة، حدَّثنا ِمْنجاب بن احلارث، أنبأ� بشر، عن أيب روق، عن الضحاك، عن ابن عباس 



َوقَاَل ِعْكرَِمُة: {َواِبٌل}: َمَطٌر َشِديٌد. هذا التعليق رواه ».فرتكه �بًسا جاسًيا ال ينبت شيًئا«فظ: بل
 /أ] مسعت عكرمة به.13ن بن غياث قال: [عبد، عن َروح، عن عثما

__________ 
 ) () كلمات غري واضحة، لعلها: سحر النيب صلى هللا عليه وسلم.1(
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َفكَُّروَن} يـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل َوَأْعَناٍب} إىل قوله: {َلَعلَُّكْم تـَتَـ قوله تعاىل: {أَ 
، »له جنات«): مهزة {أَيـََودُّ} لإلنكار، وقرئ: 1] قال جار هللا الزخمشري (266[البقرة: 

أحدكم أن تكون له جنة  واو احلال، معناه: أيود» وأصابه الكرب«، والواو يف »وذرية ضعاف«
ى وقد أصابه الكرب. وقد يقال: وددت أن يكون كذا، ووددت لو كان كذا، فحمل العطف عل
املعىن كأنه قال: أيود لو كانت له جنة وأصابه الكرب. وذكر السدي يف هذا مثًال آخر لنفقة 

اىل فيه، فإذا كان يوم الر�ء: أنه ينفق ماله يرائي به الناس، فيذهب ماله منه، فال �جره هللا تع
كذلك الر�ء. القيامة واحتاج إىل نفقته، وجد فيها السموم فأحرقت جنته، فلم جيد فيها شيًئا، و 

وعن جماهد: مثل املفرِّط يف طاعة هللا جلَّ وعزَّ حىت ميوت كمثل هذا حني احرتقت جنته وهو  
يه حسرة. قال الطربي: وهذا كبري، ال يغين عنها شيًئا، فذلك املفرِّط بعد املوت كل شيء عل

لها على القول أقرب للصواب وأحسن آ�ته للمعىن، وخص النخل والعنب ابلذكر لشرفها وفض
سائر الشجر وذلك أن النخل يسمى بذلك ـ فيما ذكره الراغب ـ ألنه معمول األشجار وصفوها 

إذا قطعت مل ينبت بعد.  وأكرم ما ينبت، وال يشبه احليوا�ت يف االحتياج إىل التلقيح، وألن رأسه
ْت َمَثًال لُِيعَمل، ُضرِبَ «اْبُن َعبَّاٍس:  - 4538واحلديث الذي ذكره البخاري رمحه هللا تعاىل عن: 

قَاَل ُعَمُر بن اخلطاب: ِلَرُجٍل َغِينٍّ يـَْعَمُل ِبطَاَعِة هللا، مثَُّ بـََعَث هللا عز وجل َلُه الشَّْيطَاَن، فـََعِمَل 
 ]4538[خ )». 2 َأْغَرَق ابملعاصي (اِبْلمَعاِصي َحىتَّ 

 ).3عد (ذكر أبو مسعود هذا الكالم يف مسند ابن عباس، ويف مسند ابن عمر أس
 ) ......... وهذا ال أعلم فيه خالفًا.4/ب] (13وعن [

__________ 
 ) () يف األصل: اخلوارزمي.1(
 أغرق أعماله.»: البخاري«) () يف 2(
 ءة الكلمة.) () هذا ما ظهر يل يف قرا3(
 ) () يف بداية هذه الورقة سطران استعصى علي قراءهتما.4(
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 وذكر البخاري رمحه هللا تعاىل حديث أيب هريرة مرفوًعا:
َا اِملسْ لَْيَس اِملْسِكُني الَِّذي تـَُردُُّه التَّْمَرُة وَ « - 4539 ِكُني التَّْمَراَتِن، َوَال اللُّْقَمُة َوَال اللُّْقَمَتاِن، ِإمنَّ

ُتْم، يـَْعِين قـَْوَلُه: {َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْحلَافًا}. [البقرة:  ]. [خ 273الَِّذي يـَتَـَعفَُّف، َواقْـَرؤوا ِإْن ِشئـْ
أن عطاء بن يسار وعبد ] عن ابن أيب مرمي، حدَّثنا حممد بن جعفر، حدثين شريك، 4539

أخربه ـ هو سعيد ابن احلكم بن أيب مرمي، ذكره الرمحن بن أيب عمرة حدثناه عنه. والقائل ـ يعين ملا 
قلت البن أيب مرمي: «من طريق احلسن بن سفيان قال: » مستخرجيهما«اإلمساعيلي وأبو نعيم يف 
] اآلية. 273َراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا} [البقرة: قال: {ِلْلُفقَ » واقرؤوا إن شئتم«ما تقرأ ـ يعين يف قوله: 

مساعيل بن جعفر ـ يعين املذكور عنده، وإن كان عن عطاء وحده ـ فإنه قال اإلمساعيلي: حديث إ
أوىل ابلتفسري الذي أراد من هذا الباب؛ إلتيانه ابآلية يف الرواية تصحيًحا ملا قاله. وحديث حممد 

، كما ذكرته. واستدل ابن حزم »تفسري ابن أيب مرمي«هو من بن جعفر الذي رواه هو هكذا، و 
ن املسكني الذي له أدىن شيء ال يقوم حباله يصرب وال يسأل. وقال أبو هبذا احلديث على أ

]، 4540الفرج: قد جعل يف هذا احلديث من ال يسأل أعظم حاجة من السائل. ذكر الراب [
: {َوِإْن َكاَن ُذو عُ  ] اختلف أهل 280ْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإَىل َمْيَسَرٍة} [البقرة: تقدم. قوله جلَّ وعزَّ

هاتوا رؤوس أموالنا، فقالت «ذه اآلية، فذكر الواحدي أن بين عمرو قالوا لبين املغرية: العلم يف ه
/أ] 14بنو املغرية: حنن اليوم أهل عسرة، فأخرو� إىل أن تدرك الثمرة، فأبوا أن يؤخروهم [

بضم السني، والباقون بفتحها. وزعم ابن عباس وُشريح أن » ميُسرة: «وقراءة �فع».فنزلت
يف دين الراب خاصة واجب. وعند الطربي عن قتادة: {فـََنِظَرٌة ِإَىل َمْيَسَرٍة}: برأس ماله. اإلنظار 

 وقال أبو جعفر حممد: يعين املوت.
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وعن إبراهيم النخعي: يف الرجل يزوج إىل ميسرة؟ قال: إىل املوت، أو قال: فـُْرقة. وقال جماهد: 
بعضهم فلم جيد ما يعطيه؛ زاد عليه وأخَّره. وقال  : كان إذا حل دينيؤخره وال يزد عليه، قال

النحاس: عارض قول من قال: إ�ا يف الراب، ألن الراب أبطل فكيف يقال فيه: وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم؟ واحتج من طريق النحو أبنه لو كان يف الراب لكان: وإن  

كان يف السواد: وإن كان ذو عسرة علم أنه منقطع من   د تقدم ذكره فلماكان ذا عسرة؛ ألنه ق
األول عام لكل من كان ذا عسرة، وكانت كان مبعىن وقع وحدث. قال أبو جعفر: هذا ظاهره 



حسن، وإذا فتشته مل يلزم، وذلك أن قوله الراب قد أبطله هللا صحيح إن أراد أال يعمل به، وإال 
مينع أن يكون اإلعسار يف مثل هذا؟، وأما النحو فما الذي » والكمولكم رؤوس أم«فقد قال: 

فيجوز أن يكون التقدير: وإن كان منهم ذو عسرة، وقد قالوا املرء مقتول مبا قتل به إن خنجر 
فخنجر. وقيل: إ�ا �سخة ملا كان يف اجلاهلية من بيع من أعسر فيما عليه من الديون وإن كان 

دين أول اإلسالم حىت نسخ ذلك. روى الدارقطين من احلر يباع يف ال حًرا. قال الطحاوي: كان
َلماين وفيهما كالم عن ُسرَّق قال:  كان لرجل علي دين «حديث مسلم بن خالد، عن ابن البَـيـْ

وهي عامة »./ب] فلم جيد يل ماًال فباعين منه14فذهب يب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [
أيب هريرة واحلسن وعامة الفقهاء، قال النحاس:  سر أنظر، وهو قوليف مجيع الناس، فكل من أع

وأحسن ما قيل يف اآلية قول عطاء والضحاك والربيع بن ُخثيم: هي لكل معسر، ينظر يف الراب 
 ويف الدين كله.
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وعند القرطيب: من كثرت ديونه وطلب غرماؤه ماهلم فللحاكم أن خيلعه عن ماله كله إال ما كان 
و قول الشافعي ومالك وأيب حنيفة وغريهم حىت يتبني غرمه، وال فلس، وهمن ضرورته وحيبس امل

حيبس عند مالك إن مل يتهم أنه غيب ماله ومل يتبني لدده، وكذلك ال حيبس إن صح عسره، 
وذهب احلنفيون إىل أنه حيبس شهرين أو ثالثة مث يسأل عنه، وإن كان موسًرا نُزل يف احلبس أبًدا 

ي عنه. وروى ابن رستم عن حممد أن املعسر إذا قال: أ� معسر عسًرا خلحىت يقضيه، وإن كان م
وأقام البينة على ذلك، أو قال: سل عين، فال يسأل عنه أحًدا بل حيبس شهرين أو ثالثة مث 

 -) أصحابنا 1يسأل عنه إال أن يكون معروفًا ابلعسر فال حيبسه. وعند الطحاوي: كان متأخرو (
كل دين كان أصله من مال وقع يف يد املديون كثمن املبيع   ولون: إنيق -منهم حممد بن شجاع 

والقروض وحنوها فإنه حيبسه فيه، وما مل يكن كذلك مثل املهر واجلعل من اخللع والصلح من دية 
العمد والكفالة مل حيبسه حىت يثبت وجوده ومالءته. وعند الشافعي: إذا ثبت عليه دين بيع ما 

حيبس وبيع ما قدر عليه من ماله، فإن ذكر عسرة قبلت منه  مل يظهر ظهر وُدفع لغرميه، وإن
البينة واحللف مع ذلك، وأحل ومنع غرماؤه من لزومه. وعند احلنفيني: للطالب أن يلزمه، قال 

/ب] أدى الذي 83حممد: واللزوم يف الدين ال مينع من دخوله للغداء والغائط والبول، فإن [
له، وهو قول الزهري. قال أبو الوليد بن رشد: املفلس كان منز   يلزمه، وموضع اخلالف فيه من

الذي ال مال له أصًال أمجع على أن الُعْدَم له أتثري يف إسقاط الدين إىل وقت امليسرة، إال ما 
حكي عن عمر بن عبد العزيز أن هلم أن يؤاجروه، وهو قول أمحد بن حنبل، انتهى. هو قوله يف 



 - 4541ذكر البخاري رمحه هللا تعاىل هنا حديث:ول. مث رواية، وأصحابه يصححون األ
 ».َلمَّا ْنزَِلِت آَ�ُت الراب قَاَم َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َفَحرََّم التَِّجارََة ِيف اخلَْمرِ «َعاِئَشَة: 

__________ 
 ) () يف األصل: متأخري.1(
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وجه دخول هذا اخلرب يف هذا الباب يف ] وقد ذكر اإلمساعيلي أنه مل يقف على 4541[خ 
يقال يف العذر للبخاري يف إخراجه هذا احلديث: أن هذه تفسري اآل�ت اليت ذكرها، وميكن أن 

: {َواتـَُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن  اآل�ت متعلقة آب�ت الراب، فاإلشارة يف ذلك إىل اجلميع. قوله جلَّ وعزَّ
هي آخر آية «عن الضحاك عن ابن عباس: » تفسري عبد«يف  ]281ِفيِه ِإَىل ِهللا} [البقرة: 

نزلت مبكة شرفها هللا تعاىل وتويف بعدها صلى هللا عليه وسلم « صاحل عنه: ويف رواية أيب».نزلت
زاد أبو بكر بن املنكدر: هذا مستبعد ملا فيه من انقطاع الوحي هذه املدة، ».أبحد ومثانني يوًما

حي، إذ الوحي يكون ابلقرآن، وبغري قرآن هو أعم، وهللا تعاىل انتهى. ليس يف هذا تعرض للو 
اْبِن َعبَّاٍس:  - 4544نزلت يوم النحر يف حجة الوداع. مث ذكر البخاري عن:  أعلم. وقيل:

من حديث ابن » تفسري ابن أيب حامت«] ويف 4544[خ ». /ب] آيٍَة نـََزَلْت آية الراب15آِخُر [«
عاش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «عن سعيد بن جبري قال:  هليعة، حدثين عطاء بن دينار،

وعند ».سبع ليال، وهي آخر آية نزلت«وعند مقاتل: ».اآلية الكرمية تسع ليالبعد نزول هذه 
اجعلوها بني «، وأنه صلى هللا عليه وسلم قال: »ثالث ساعات«، وقيل: »ثالث ليال«القرطيب: 

وروي ».صلى هللا عليه وسلم عاش بعدها أحد وعشرين يوًما إنه«، وقيل: »آية الراب وآية الدين
].وقال 176آية نزلت: {َيْستَـْفتُـْوَنَك ُقِل ُهللا يـُْفِتْيُكْم ِيف اْلَكَالَلِة} [النساء:  عن الرباء أن آخر

].وقراءة أيب 129أيب بن كعب: آخر آية نزلت: {َلَقْد َجاءَُكْم َرُسْوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم} [التوبة: 
وذهب مجهور بفتح التاء وكسر اجليم، والباقون بضم التاء وفتح اجليم، » َترجعون«عمرو 

 املفسرين على أن اليوم احملذر منه هو يوم القيامة، وقال بعضهم: هو يوم املوت.
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: {َوِإْن تـُْبُدوا َما ِيف أَنـُْفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكْم ِبِه الله َشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َفيَـْغِفُر ِلَمْن يَ قوله جلَّ وعزَّ
عن ابن عباس ومواله » تفسري ابن املنذر«] يف 284َيَشاُء َوهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير} [البقرة: 



قال ابن أيب حامت: وروي عن الشعيب ومقسم مثله. ».نزلت هذه اآلية يف كتمان الشهادة«قاال: 
الكرمية قالت الصحابة: � رسول هللا!  ملا نزلت هذه اآلية «عن أيب هريرة: » صحيح مسلم«ويف 

ُكلفنا من األعمال ما نطيق، الصالة والصيام واجلهاد والصدقة، وقد أنزلت هذه اآلية وال 
نطيقها، فقال صلى هللا عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابني من قبلكم مسعنا 

ملصري، فلما اقرتأها القوم ذلت هبا غفرانك ربنا وإليك اوعصينا؟ بل قولوا: مسعنا وأطعنا 
: {آمن الرسول} إىل: {وإليك املصري}، فلما فعلوا ذلك 16ألسنتهم، [ /أ] فأنزل هللا جلَّ وعزَّ

، فأنزل: {ال يكلف هللا نفًسا إال وسعها} إىل قوله: {أخطأ�} وعند ».نسخها هللا جلَّ وعزَّ
عبد الرمحن بن عوف ومعاذ بن جبل ذلك: أبو بكر وعمر و الواحدي: الصحابة الذين قالوا 

و�س من األنصار فقالوا: ما نزلت آية أشد علينا من هذه، فقال صلى هللا عليه وسلم: هكذا 
: الفرج والراحة بقوله: ال  أنزلت، قولوا: مسعنا وأطعنا، فمكثوا بذلك حوًال، فأنزل هللا جلَّ وعزَّ

بلها، فقال صلى هللا عليه وسلم: إن هللا نسخت هذه اآلية ما قيكلف هللا نفًسا إال وسعها، ف
 جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل يعملوا أو يتكلموا به.
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حدَّثنا زكر�، حدَّثنا حممد بن حيىي، حدَّثنا حممد بن يوسف، حدَّثنا »: تفسري ابن املنذر«ويف 
ما بعث «زيد، عن حممد بن كعب القرظي قال: ن عبيدة، عن خالد بن سفيان، حدَّثنا موسى ب

هللا من نيب وال أرسل من رسول إال أنزل عليه هذه اآلية، فكانت األمم أتىب على أنبيائها ورسلها 
ويقولون: نؤاخذ مبا حندث به أنفسنا ومل تعمله جوارحنا، فيكفرون ويضلون، فلما نزلت على 

فقال هلم: تقولون كما قالت أهل الكتاب مسعنا  لم واشتد على الصحابةالنيب صلى هللا عليه وس
وعصينا؟ فلما قالوا: مسعنا وأطعنا وضع هللا جلَّ وعزَّ عنهم حديث األنفس إال ما عملت 

ما همَّ به «وعن عائشة قالت: ».هذه اآلية مل تنسخ«وعند النحاس قال ابن عباس: ».اجلوارح
وقال ».ه من اهلم واحلزن يف الدنياعاقب على ذلك ما يلحقالعبد من خطيئة من غري عمل ي

وهذه األقوال يقرب بعضها من بعض، «وقال أبو جعفر: ».هذه اآلية يف الشك واليقني«جماهد: 
/ب] ابن عباس أ�ا مل تنسخ وأ�ا عامة. وقول ابن عباس أ�ا 16فقول جماهد قريب من قول [

ي هللا عنها تكون عامة أيًضا، زلتها. وقول عائشة رضيف الشهادة يصح على أن غري الشهادة مبن
فأما أن تكون منسوخة، فيصح من جهة ويبطل من جهة، فأما اجلهة اليت تبطل فيها، فإن 

األخبار ال يكون فيها �سخ وال منسوخ، ومن زعم أن يف األخبار �سًخا ومنسوًخا فقد أحلد أو 
فمحال أن خيرب بضده، وأيًضا  أبدى شيًئا أو أخفاه جهل، قد أخرب هللا جلَّ وعزَّ أبنه حياسب من



فإن احلكم إذا كان منسوًخا فإمنا ينسخ بنفيه وآبخر �سخ له �ٍف له من كل جهاته، فلو كان: 
{َال ُيَكلُِّف ُهللا نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها} �سًخا؛ لنسخ تكليف ماال طاقة به، وهذا منفي عن هللا عز 

: {َال وجل أن يتعبد به كما  ]، وصح 7ُيَكلُِّف ُهللا نـَْفًسا ِإالَّ َما آاَتَها} [الطالق:  قال جلَّ وعزَّ
 انتهى.». فيما استطعتم«عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يلقن أصحابه إذا ابيعوه: 
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لقائل أن يقول: إن هذا وإن كان خربًا فهو خرب عن تكليف ومؤاخذة مبا تكن النفوس، والتعبد 
سلم أن يقولوا: مسعنا وأطعنا، وهي أقوال وأعمال اللسان والقلب،  عليه و ما أمرهم به صلى هللا

مث نسخ ذلك عنهم برفع احلرج واملؤاخذة. قال أبو جعفر: فأما الوجه الذي يصح منه وهو الذي 
ينبغي أن يتبني ويُوَقف عليه؛ ألن املعاند رمبا عارض بقول الصحابة والتابعني يف أشياء من 

اجلاهل ابللغة إما أن حيريَّ فيها وإما أن يلِحد فيقول يف األخبار �سخ منسوخة، فاألخبار �سخة و 
ومنسوخ، وهو يعلم أن اإلنسان إذا قال: قام فالن مث نسخ هذا فقال مل يقم فقد (كذب) 

رحم هللا أاب «/أ] أن ابن عمر تال هذه اآلية فدمعت عيناه: 17).قول ابن عباس حني بلغه [1(
الصحابة حني أنزلت، ونسختها اآلية اليت بعدها {َال ُيَكلُِّف هللاُ كما صنع   عبد الرمحن صنع

فكانت «ويف رواية عند الطربي: ».نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها} فنسخ هللا الوسوسة وأثبت القول والفعل
هذه الوسوسة مما ال طاقة للمسلمني هبا، وصار األمر إىل أن قضى هللا للنفس ما كسبت وعليها 

َها َما «ويف لفظ: ».القول والفعل اكتسبت يفما  فنسخها {آَمَن الرَُّسْوُل} إىل قوله: {َوَعَليـْ
من » تفسري ابن أيب حامت«ويف ».اْكَتَسَبْت} فتجوز هلم من حدث النفس وأخذوا ابألعمال

هذه اآلية مل تنسخ، ولكن إذا مجع هللا اخلالئق «حديث علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: 
مما أخفيتم يف أنفسكم مما مل يطلع عليه مالئكيت، فأما املؤمنون فيخربهم مث  ين أخربكميقول: إ

يغفر هلم، وأما أهل الريب فيخربهم مبا أخفوا من التكذيب، فذلك قوله: {فـَيَـْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء 
: إن ُكتَّايب مل «َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء}.وعند الطربي عنه:  أعمالكم إال  يكتبوا منيقول هللا جلَّ وعزَّ

 ».ما ظهر، فأما ما أسررمتوه فأ� أجاوبكم به اليوم
__________ 

، على غري ما جاءت يف »الناسخ واملنسوخ«) () ما بني قوسني هو عبارة أيب جعفر يف 1(
 األصل.
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 قال أبو جعفر: معىن نسختها نزلت بنسختها سواء، وليس هذا من الناسخ واملنسوخ يف شيء،
حاس، وحيتمل أن يكون نسختها نسخت الشدة اليت حلقتهم أي وكذا قاله الطربي، وعنه قاله الن

إزالتها كما يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته، ومن ُحسن ما قيل يف اآلية وأشبهه ابلظاهر 
أن هللا يدين املؤمن من «قول ابن عباس: إ�ا عامة يدل على ذلك جواب ابن عمر يف النجوى: 

سرتهتا عليك يف الدنيا، فيه: فأما الكفار واملنافقون فينادى ه حىت يضع عليه كنفه، وفيه: فإين رب
يعلمه هللا مبا كان «، قال الضحاك: »هبم على رؤوس اخلالئق: هؤالء الذين كذبوا على هللا

قال أبو جعفر: وهو من أحاديث أهل السنة واجلماعة »./ب] يسره ليعلم أنه مل خيف عليه17[
س، وفيه حقيقة معىن اآلية، وأنه ال نسخ فيها. وملا ذكر إسناده صحيح ال يدخل القلب منه لبو 

ابن احلصار قول أيب هريرة وعلي يف نسخ هذه اآلية قال: هذه حكاية حال جرت ابالتفاق، وإمنا 
أسلم أبو هريرة عام خيرب، وهذا احلكم اثبت يف السور املكيات؛ بل نسخ حكم هللا عز وجل 

يه قوله عز وجل: {َال ُيَكلُِّف ُهللا نـَْفًسً◌ا ِإالَّ ُوْسَعَها}، ائم منذ كلف عباده، وهو الذي يقتضالد
: {َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها} [البقرة:  والنفس تعم املَلك واجلن واإلنس. ومثله قوله جلَّ وعزَّ

} [املؤمنو 233 َنا ِكَتاٌب يـَْنِطُق اِبْحلَقِّ ورة األنعام ويف ]، وقد تكرر هذا املعىن يف س62ن: ] {َوَلَديـْ
سورة األعراف، وكلها مكيات ابتفاق، فهذا احلكم نزل قبل نزول هذه اآلية، واآل�ت متظاهرة 

).أخرب� اإلمام القدوة أبو الفتح نصر بن سلمان، 1يف السور املكيات واملدنيات كما بينا ... (
رب� أبو القاسم أبو احلسن علي بن شجاع القرشي، أخعن عمر املسبحي إذً�، قال: أخرب� 

الطوسي، أخرب� اإلمام أبو عبد هللا حممد بن بركات بن هالل النحوي قال: املنسوخ من اآلية 
 الكرمية قوله عز وجل: {َأْو ُختُْفْوُه} ال غري ...

__________ 
 ) () يف هذه الفقرة بضع كلمات غري واضحات يف األصل.1(
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هي عموم يف سائر أهل «هلبة هللا بن سالمة بن نصر قال ابن مسعود: » الناسخ«) ويف 1(
مث إن العلماء اختلفوا يف تكليف ما ال يطاق مع جتويزهم وقوعه عقًال، هل وقع التعبد به ».القبلة

مع يف الشريعة أم ال؟ وزعم املازري أن يف تسمية نسًخا نظر؟ ألنه إمنا يكون نسًخا إذا تعذر اجل
ومل ميكن رد إحدى االثنني إىل األخرى، وقوله تعاىل: {َوِإْن تـُْبُدْوا َما ِيف أَنـُْفِسُكْم} عموم يصح أن 

/ب] ما ال ميلك، فتكون اآلية األخرى خمصصة إال 87حيمل على ما ميلك من اخلواطر دون [
من اخلواطر فيكون  أن يكون الصحابة رضي هللا عنهم قد فهموا بقرينة احلال تعبدهم مبا ال يدرك



حينئذ نسًخا، ألنه رفع اثبت مستقر. قال عياض: هذا كالم ظاهر لكن فيما مل يرد فيه نص 
ابلنسخ، فإذا ورد وقفنا عنده. على أن األصوليني اختلفوا يف قول الصحايب: نسخ بكذا، هل 

ضية، فإن ) إلبعاد النسخ يف هذه الق2يكون حجة يثبت هبا النسخ؟ أم ال، على أنه ال وجه (
راويها قد روى النسخ، وطريق النسخ إمنا اخلرب والتاريخ، ومها جمتمعان يف هذه اآلية. وقال 

،  - 4545). 3الواحدي: احملققون خيتارون أن تكون حمكمة ( ثـََنا ُحمَمٌَّد، حدَّثنا النـَُّفْيِليُّ َحدَّ
اَألْصَفِر، َعْن رَُجٍل ِمن الصََّحابَة َوْهَو اْبُن  حدَّثنا ِمْسِكٌني، َعْن ُشْعَبَة، َعن احلَذَّاِء، َعْن َمْرَوانَ 

َحدََّثِين ِإْسَحاُق،  - 4546].284َقْد ُنِسَخْت: {َوِإْن تـُْبُدوا َما ِيف أَنـُْفِسُكْم} [البقرة: «ُعَمَر: 
ِب َرُسوِل هللا صلى هللا َأَ� َرْوٌح، َأَ� ُشْعَبُة، َعْن َخاِلٍد، َعْن َمْرَواَن اَألْصَفِر، َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحا

َها الَِّيت بـَْعَدَها«عليه وسلم َأْحِسُبُه اْبَن ُعَمَر قال: {ِإْن تـُْبُدوا َما ِيف أَنـُْفِسُكْم} قَاَل:   ».َنَسَختـْ
__________ 

 ) () يف هذه الفقرة بضع كلمات غري واضحة يف األصل.1(
 بشرح مسلم للنووي.) () العبارة غري واضحة، كتبتها تقديرا مع االستئناس 2(
 ) () يف هذه الفقرة بضع كلمات غري واضحة يف األصل.3(
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كذا يف روايتنا. وقال اإلمساعيلي وأبو نعيم: رواه البخاري عن حممد، حدَّثنا النُّفيلي. وقال 
النسخ، وسقط من كتاب ابن السكن ذكر حممد، إمنا فيه: حدَّثنا  اجلياين: كذا هو يف أكثر

يعين عبد هللا بن حممد بن نفيل شيخ البخاري، والصواب: (حدثنا حممد حدَّثنا  - النفيلي
النفيلي).وزعم أبو نصر أن حممًدا هذا أراه الذُّهلي، قال: وقال يل أبو عبد هللا احلاكم: حممد هذا 

ر لُبوَشْنجي، وهذا احلديث مما أماله البوشنجي بنيسابور. وإسحاق املذكو غري حممد بن إبراهيم ا
يف السند الثاين قال أبو علي: مل أجده منسواًب عند أحد من شيوخنا. وقد حدث البخاري عنه يف 

/أ] األحزاب، وروى عن إسحاق بن إبراهيم عن روح، وحدث أيًضا عن إسحاق بن 88تفسري [
) وكذا ذكره أبو نعيم وأبو مسعود وخلف. قال 1وضع ... (منصور، وعن روح يف غري م

اْبُن َعبَّاٍس: {ِإْصًرا}: َعْهًدا. هذا التعليق رواه أبو بكر بن املنذر عن عالن بن  البخاري: قَالَ 
املغرية، حدَّثنا أبو صاحل، حدَّثنا معاوية بن صاحل، عن علي بن أيب طلحة، عنه. ورواه الطربي عن 

 ثين أيب، حدثين عمي، حدثين أيب، عن أبيه، عنه. وعن عبد الرمحن، عن أيبحممد بن سعد، حد
زرعة، حدَّثنا عثمان، أ� بشر بن عمارة، عن أيب روق، عن الضحاك، عنه. قال: وروي عن جماهد 

أ� معمر، عن »: تفسري عبد الرزاق«والسدي حنوه، وعن احلسن والضحاك ومقاتل: ميثاقًا. ويف 



ْيَن ِمْن قـَْبِلَنا، كمال حتمل ع«قتادة:  ا غلظ على الذين من هًدا وميثاقًا، َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الذِّ
ال حتمل علينا إصًرا، قال: ال متسخنا قردة وال «عن عطاء: » تفسري الطربي«ويف ».قبلنا

وعند الزخمشري: قرئ: ».ال حتمل علينا ذنًبا ليس فيه توبة وال كفارة«وعن ابن وهب: ».خنازير
 ِعْمَرانَ  ، مبالغة يف محل عليه. ُسْورَُة آلِ »وال َحتمِّل«ابجلمع، وقرئ: » رًاآصا«

 قال مقاتل: هي مدنية كلها.
 مل يبلغنا يف ذلك خالف.»: مقامات التنزيل«وقال صاحب 

__________ 
 ».التوضيح«) () هذه العبارة غري واضحة يف األصل، واملثبت من 1(
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وحكى غريه اإلمجاع، قال ابن إسحاق: مسعت جعفر بن حممد وحممد بن جعفر بن الزبري يقوالن 
 فد جنران.بب نزول هذه السورة قدوم و يف س

 وقال البخاري رمحه هللا:
 َوقَاَل ُجمَاِهٌد: {املَُسوََّمُة}: املَُطهََّمُة اِحلَساُن.

هذا التعليق رواه عبد، عن روح، عن شبل، عن ابن أيب َجنيح، عن جماهد، وحدثنا أبو نعيم 
 وقَبيصة عن سفيان وعن حبيب بن أيب اثبت عنه.

 /أ]19حدثت عن عمار [ حدَّثنا حممد قال:» الطربيتفسري «ويف 
، »اخليل املسومة هي اخليل الراعية«ابن أيب جعفر، عن أبيه، عن ليث، عن جماهد أنه كان يقول: 

 وحكاه أيًضا عن ابن عمر وعبد هللا بن عبد الرمحن بن أبزى وابن عباس واحلسن والربيع.
 ر قتادة.، وكذا ذك»املسومة: املعلمة«وعن ابن عباس: 

 ».ي املعدة للجهاده«وقال ابن زيد: 
 قال أبو جعفر: وأوىل هذه األقوال ابلصواب قول من قال: هي املعلمة.

 قال البخاري:
 قَاَل سعيد بُن ُجبَـْريٍ: {َوَحُصورًا}: َال �َِْيت النَِّساَء.

ذيل، عن احلسن ذكر هذا التعليق عبد فقال: حدَّثنا جعفر بن عبد هللا السلمي، عن أيب بكر اهل
السيد الذي يغلب غضبه، واحلصور الذي ال «ري وعطاء وأيب الشعثاء أ�م قالوا: وسعيد بن جب
 يغشى النساء.

وكذا ذكره ابن أيب حامت عن ابن عباس قال: وروي عن ابن مسعود وسعيد بن جبري وأيب صاحل، 



 وهو أحد قويل الضحاك وعكرمة وجماهد وعطية.
 وقال البخاري:

 ِهْم}: ِمْن َغَضِبِهم.ِعْكرَِمُة: {ِمْن فـَْورِ  َوقَالَ 
 عنه.» تفسريه«هذا التعليق رواه الطربي يف 

 قال البخاري:
َها احلَّي.  َوقَاَل ُجمَاِهٌد: ُخيْرُِج احلَيَّ، النُّْطَفِة َختُْرُج َميَِّتًة، فُيْخرُِج ِمنـْ
حجاج، عن ابن جريج، عنه،  هذا التعليق رواه حممد بن جرير، عن القاسم بن احلسني، حدَّثنا

 قال: وحدثين حممد بن عمر، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن أيب َجنيح، عنه.
 وحكاه أيًضا عن ابن مسعود والضحاك والسدي وإمساعيل بن أيب خالد وقتادة وسعيد بن جبري.
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 ».هي البيضة خترج من احلي وهي ميتة، مث خيرج منها احلي«وعن عكرمة: 
 ».لة، واحلبة من السنبلة والسنبلة من احلبةالنخلة من النواة والنواة من النخ«مالك: وعن أيب 

 /ب]19): [1وقال احلسن (
 وحممد بن إسحاق.

قال جابر عبد هللا ـ وهو مقتضى قول الشعيب والثوري وغريمها: احملكمات من آي الكتاب 
 سبيل ألحد إىل علمه مما استأثر هللا العزيز: ما عرف أتويله وفهم معناه وتفسريه، واملتشابه ما ال

 اىل بعلمه دون خلقه.تع
قال بعضهم: مثل قيام الساعة، وخروج �جوج ومأجوج، والدجال، وحنو احلروف املقطعة يف 

 أوائل السور وشبهها.
 وقال الربيع بن ُخثيم: إن هللا جلَّ وعزَّ أنزل القرآن واستأثر منه بعلم ما شاء.

]، وقيل: كله 1ْت آَ�تُُه} [هود: العظيم كله حمكم لقوله: {ِكَتاٌب ُأْحِكمَ وقد قيل: إن القرآن 
 ].23متشابه لقوله تعاىل: {ُمَتَشاِبِهً◌ا َمثَاِينَ} [الزمر: 

قال أبو عبد هللا القرطيب: ليس هذا من معىن اآلية يف شيء؛ فإن قوله: {ُأْحِكَمْت آَ�تُُه} أي يف 
، ومعىن: {ِكَتااًب ُمَتَشاهِبًا النظم وأنه احلق من عند هللا جلَّ  } أي يشبه بعضه بعًضا، وليس وعزَّ

املراد بقوله: {آَ�ٌت ُحمَْكَماٌت َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٍت} هذا املعىن، إمنا املتشابه هنا من ابب قوله: {ِإنَّ 
َنا}.  البَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ

التفصيل، وأثبتت حججهن وأدلتهن وقال الطربي: احملكمات هن اللوايت قد حكمن ابلبيان و 



لن أدلة عليه، مث وصف هؤالء احملكمات أب�ن أم الكتاب أي أصله من فرائض على ما جع
 وحدود وسائر ما ابخللق إليه احلاجة.

__________ 
) () يوجد سقط ظاهر يف األصل، ال أعلم مقداره، ولكنه كان يتكلم عن تفسري قوله تعاىل: 1(
 ، مث»ت ... خيرج احلي من املي«
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) الكتاب؛ أل�ن معظم الكتاب، وموضع َمفزَع أهله عند احلاجة إليه، ووحَّد {ُأمُّ 1ومسوا أصل (
مجيع اآل�ت احملكمات أم الكتاب، ال أن كل آية منهن أم الكتاب، ولو كان الِكَتاِب}؛ ألنه أراد 

 معناه أن كل آية منهن أم الكتاب لقيل: أمهات الكتاب.
 ل بعض حنويي البصرة: إمنا قيل: {ُهنَّ} على وجه احلكاية.وقا

 قال أبو جعفر: وهو قول ال معىن له.
 /أ]20أجل أ�ا نعت كما ال تصرف [و {ُأَخُر}: مجع أخرى، قال بعضهم: مل يصرف من 

 ؛ أل�ن نعوٌت.»ُكَتع«و » ُمجَع«
، وأن مجعها مبين على واحدها ): إمنا مل تصرف لز�دة الياء اليت يف واحدهتا2[وقال آخرون] (

يف » بيضاء«و » محراء«كما ترك صرف » أخرى«يف ترك الصرف، قالوا: وإمنا ترك صرف 
، فبىن مجع »أخرى«و » محراء«فيها واهلمزة ابلواو، مث افرتق مجع النكرة واملعرفة؛ لز�دة املدة 

وبىن » أخرى«رف ، فرتك صرفها كما ترك ص»أخر«و » فـَُعلٌ «على واحدته فقيل: » أخرى«
، فالختالف »بيض«و » محر«على خالف واحدته فصرف، فقيل: » بيضاء«و » محراء«مجع 

صرف، والتفاق حالتيهما يف الواحدة اتفقت حالتهما يف اجلمع اختلَف إعراهبما عندهم يف ال
 ).3حالتامها فيها (

ا خياف شره ... يف املعىن إن خيف من شيء أن يكون سبًبا مل - 5757[ابب: ال هامة] 
 ويتشاءم به فهِذه األشياء ال على السبيل اليت يظنها أهل اجلاهلية من الطرية والعدوى.

ين عن هِذه األشياء: الدار والفرس والزوجة، وكن ال وقال اخلطَّايب: ملا كان اإلنسان ال يستغ
.  َيسلمَن من عارض مكروه، فأضيف إليها الشؤم إضافة حملٍّ

__________ 
 ».أمُّ «ا يف األصل، ويف التنزيل، وعند الطربي: ) () كذ1(
 ».تفسري الطربي«) () بياض ابألصل، واملثبت من 2(



عصاء يف القراءة، وقد نقل الشيخ كالمه من ) () الفقرة األخرية فيها طمس شديد واست3(
 بتصرف» تفسري الطربي«
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ؤًما، ومشأمة، والشؤمى اجلهة قال ابن التِّني: الشؤم مهموز، ويسمى كل حمذور ومكروه ش
لك فيهم طريق النار أل�ا على الشمال، وقيل أل�م شؤٌم اليسرى، وأصحاب املشأمة: الذين س

 على أنفسهم، وقيل: أل�م أخذوا كتاهبم بشماهلم.
وقال ابن العريب: اختلف الناس يف أتويل قوله: (ال ِطيَـَرة) فمنهم من قال: معناه اإلخبار عما 

رأة والفرس أبن الشؤم اهلية، وقيل: معناه اإلخبار عن حكم هللا الثابت يف الدار واملتعتقده اجل
 فيها عادة أجراها هللا تعاىل، وقضاء أنفذه يوجده حيث شاء منها مىت شاء.

قال: واألول ساقط؛ ألن سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يبعث ليخرب عن الناس ما  
 كانوا يعتقدونه.

ذا خرج حلاجته كان إ«رتمذي صحيًحا عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وعند ال
 ».يعجبه أن يسمع � جنَِيُح � رَاِشد

كان ال يتطري من شيء، وكان إذا بعث «وعند أيب داود عن بُريدة أن النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 ».: رؤي كراهة ذلك يف وجههغالًما يسأل عن امسه فإذا أعجبه امسه َفرِح به، وإن كره امسه

يقل: اللهم ال طري إال طريك، وال خري إال خريك، وال إله من عرض له من هِذه الطرية شيء، فل«
 ».غريك، وال حول وال قوة إال ابهلل

وروى قاسم بن َأْصَبغ أن بريدة ملا رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قاصد املدينة، قال 
 /ب]،64بريدة. فالتفت إىل أيب بكر [قال: » ما امسك؟«له: 

» ممن؟«، مث قال: »َسِلمنا«قال: من أسلم. فقال أليب بكر: » ممن؟بـَُرد أمر� وصلح، «فقال: 
 ».خرج سهمنا«قال: من بين سهم. فقال: 

البن صاِعد عن َحْدَرد: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية: » املناسك«ويف كتاب 
، فقام آخر، »اجلس«قال: فالن. قال: » ما امسك؟«فقال رجل: أ�. قال: » لنا؟من يسوق إب«

 ».سقها«قال: �جية. قال: » ما امسك؟«فقال: 
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من «وفيه عن يَعيش الِغَفاري قال: دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوًما بناقة، فقال: 
ما «، مث قام آخر، فقال: »اقعد«ال: قال: ُمّرة. ق» ا امسك؟م«فقام رجل، فقال: » حيلبها؟
قال: يعيش. قال: » ما امسك؟«فقام يعيش، فقال: » اقعد«قال: مجرة. قال: » امسك؟

 ».احِلبها«
إذا تطريمت فامضوا، «وعند ابن َعِدي عن أيب ُهَريـَْرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 ».وعلى هللا فتوكلوا
 ».ا َمن َتَطريَّ أو ُتُطريِّ له، أو َتَكهَّن أو ُتُكهِّن لهليَس ِمنَّ ): «1ار هللا (وعند ج

الكلمة «قالوا: وما الفأل الصاحل؟ قال: ». ويعجبين الفأل الصاحل«ويف رواية عن أنس يرفعه: 
 ».الطيبة

� فألك من أخذ«وعن أيب ُهَريـَْرة: مسع النيب صلى هللا عليه وسلم كلمة طيبة فأعجبته، فقال: 
 ».فيك

أحسنها الفأل، وال «ُعروة بن عامر: ذكرت الطرية عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: وقال 
ترد مسلًما، وإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم ال �يت ابحلسنات إال أنت، وال يدفع 

 ».السيئات إال أنت، وال حول وال قوة إال ابهلل
ْعت النيب صلى هللا2( يَـَرُة ِمَن اْجلِْبتِ الْ « عليه وسلم يقول: ): مسَِ  ».ِعَياَفُة، َوالطَّْرُق، َوالطِّ

من أتى كاهًنا فصدقه مبا يقول فقد بَِرئ مما أنزل على ُحممَّد صلى هللا «وعن أيب ُهَريـَْرة يرفعه: 
 ».عليه وسلم

 على ظاهره.وقد أخذ مالك رمحه هللا تعاىل بظاهر قوله: (الشُّْؤُم ِيف َثَالٍث) ومحله 
 يب: وال يظن مبن قال هذا القول أن الذي يُرخص فيه من الطَِّريةقال الُقرطُ 

هبِذه الثالثة األشياء، إمنا هو مثل حنو ما كانت اجلاهلية تعتقد فيها فإن ذلك خطأ، وإمنا معىن 
لك هذه الثالثة أكثر ما يتشاءم الناس هبا؛ ملالزمتهم إ�ها ولذلك خصها ابلذكر، وقد سلف ذ

)3.( 
__________ 

 () هو الزخمشري كما يف التوضيح البن امللقن. )1(
 ) () بياض يف األصل ولعله "وعن قبيصة" كما يف الطرباين.2(
 ) () يف املخطوط غري واضحة، وهذه اجلملة من التوضيح البن امللقن.3(
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 وقد يصحُّ محله على أعم من ذلك، فيدخل فيه الدكان والفندق واحلارة وغريها، فمن وقع يف
ع له أن يرتكه ويستبدل به غريه مما تطيب به نفسه، ومل يلزمه نفسه شيء من ذلك فقد أابح الشر 

الشرع أن يقيم يف موضع يكرهه أو مع امرأة يكرهها؛ بل قد فسح له يف ترك ذلك كله، لكن مع 
 اعتقاد أن هللا هو الفعال ملا يريد.

 أنشد املربد يف الكامل:
 البحه ... إال كواذب مما خيرب الف~ اليعلم املرء ليًال ما يص

 ~ والفأل والزجر والكهان كلهم ... مضللون ودون الغيب أقفال
 وقال صابئ بن احلارث البـُْرمجُِي:

 ~ وما عاجالت الطري تدين من الفىت ... جناًحا وال عن ريثهن خييب
 )2) وجيب (1~ ورب أمور ال تضريك ضرية ... وللقلب من خمشاهتن (

 ات الدهر حني تنوبيمن ال يوّطن نفسه ... على �ئب~ وال خري ف
 وأيًضا للبيد بن ربيعة:

 ~ َلَعمرَك ما تدري الطوارق ابحلصى ... وال زاجرات الطري ما هللا صانع
 ~ َفَسلهّن إن أحدثن علًما مىت الفىت ... يذوق املنا� أم مىت الغيب واقع

 وقال ُخَزُز بن َلْوَذان:
 اخلري تعقاد العمائم~ ال يبعدّنك عن بغاء 

 ُت وكنت ال أغدو على واق وحامت~ ولقد غدو 
 ~ فإذا األشائم كاأل�من واأل�من كاألشائم
 ~ وكذاك ال خري وال شّر على أحٍد بدائم

 ~ قد خّط ذلك يف كتاب األوليات القدائم
وكبش ورأى أعرايب يف ِدهليز عبيِد هللا بن ز�د صورَة أسد وكبش وكلب، فقال: أسد كاحل، 

  ال يُتمتع هبِذه الدار أبًدا. فما لبث عبيد هللا أ�ًما حىت قتل.�طح، وكلب �بح. أما وهللا
 وتفاءل هشام بن عبد امللك بَِنْصر بن َسيَّار فقلده خراسان، فكان هبا عشرة أحوال.

 /ب]65وملا سار عامر بن إمساعيل صاحب السَّفَّاح يف طلب [
امسه فقال: منصور بن سعد من سعد يُّوم �س، فسأل رجًال منهم عن مروان بن ُحممد اعرتضه ابلفَ 

 العشرية. فتبسم تفاؤًال به، فظفر مبروان يف تلك الليلة.
 وتفاءل املأمون مبنصور بن بسام فكان ذلك سبب مكانته عنده.

__________ 
 ) () املخشاة: اخلشية.1(
 ) () الوجيب: خفقان القلب واضطرابه.2(
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 بعضهم: خرجت يف بغاء �قة يل ضلَّت، فسمعت قائًال يقول: وقال
 ~ ولئن بعثت لنا البغاة فما البغاة بواجدينا

 أن أحول منه ومضيت، فلقيين رجل قبيح الصورة به ما شئَت من عاهة، فما ثناين فلم أتطريَّ 
ث له، فلما ذلك وتقدمُت، فالحت يل َأَكَمة فسمعت منها: والشر تلقى مطالع األكم. فلم أكرت 

 علوهتا وجدت �قيت تفاجَّْت للوالدة فنتجتها وعدت إىل أهلي مع ولدها.
ي للمنصور يوَم قتِل أيب ُمسلم: � أمري املؤمنني، رأيت اليوم ثالثة وقال بشري غالم حرب الرَّاَوْند

ا به أشياء تطريت أليب مسلم منها. قال: وما ذاك؟ قال: ركب فوقعت قـََلْنُسوته عن رأسه، وَكبَ 
فرسه، ومسعته يقول: إين مقتول وإمنا أخادع نفسي، فإذا رجل ينادي يف الصحراء: آلخر اليوم 

 ينك. فقال املنصور: هللا، ذهب أجله وانقطع من الدنيا أثره، فكان كذلك.آخر األجل بيين وب
 ~ أال أيها الغادي على ذّم طائر ... ليلزمه جرًما وليس له جرم

 لَبني خربة ... وال لغراب البني ابمللتقى علم~ وما لغراب الَبني اب
ن بن َسيَّار الفَ  -وامسه ز�د  -وخرج النابغة الذبياين  زاِري للغزو، فلما أراد الرحيل نظر إىل مع َزابَّ

 جرادة سقطت عليه فقال:
 ~ جرادة جتّردت وذات ... لونني غريي من حرج

ن إىل طريته وسار فرجع غامنًا،   فقال زابن:فلم يلتفت َزابَّ
 ~ ختري طرية فيها ز�د ... لتخربه وما فيها خبري

 ~ أقام كأن لقماَن بن عاد ... أشار له حبكمته مشري
 يعلم أنه ال طري إال ... على متطري وهو البتور ~

 ~ بلى شيء يوافق بعض شيء ... أحاييناَ وابطله كثري
 /أ]66) [1...... (

 التفسري.تقدم ذكرها وكذا يف كتاب الوقف وآخر 
__________ 

 ) () هنا مجلة غري واضحة يف األصل.1(
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)، َوأَبُو َضْمَرَة، َواْبُن 1اَتبـََعُه أَبُو ُأَساَمَة ( - 5763وقال الُبخاِري يف ابب السحر من املوبقات:
َنَة، ] َوقَاَل: اللَّْيُث بن سعد، 5763زَِّ�ِد، َعْن ِهَشاٍم، عن أبيه، عن عائشة. [خ َأِيب ال َواْبُن ُعيَـيـْ

من هذه املتابعات » العلل الكبري«ذكر الدَّارَُقْطين يف كتاب ».ِيف ُمْشٍط َوُمَشاقَةٍ «َعْن ِهَشاٍم: 
َنة وأيب أسامة وأيب ضمرة. وأخرج ا لُبخاِري نفسه حديث أيب أسامة يف متابعة اللَّيث وابن ُعيَـيـْ

َضْمرة رواه عن إبراهيم بن املثىن عنه، عن عبد هللا بن إمساعيل عنه. وحديث أيب » الصحيح«
َنة رواه إمساعيل عن عبد هللا بن ُحممَّد عنه. وقوله: (َأَشَعْرِت َأنَّ اهللََّ َأفْـَتاِين ِفيَما  وحديث ابن ُعيَـيـْ

ُتُه) أي: أجابين فيما دعوته، مسَّى الدعاء استفتاء، ألن الداعي طالب، واجمليب ُمفٍت،  اْستَـْفتَـيـْ
ا لآلخر. وقوله: (َجاَءين رَُجالن) أي: ملكان يف صورة رجلني، وظاهره يقتضي أن فاستعري أحدمه

يكون يقظة، وإن كان مناًما فرؤ�ه وحي. وقوله: (يف ُمْشط وِمَشاَطة) اْلمْشط: ِبَضم اْلِميم 
َها، وبكسر اْلِميم وسكون الشني، وِممْشط وِمشطأ ابهلمز وتركه، وِمشطاء وسكون الشني  َوَضمِّ

واملشط نبٌت صغري يقال ».التواقيت«ود، وممّكد ومرجَّل، وقَليم بفتح القاف ذكره الزاهد يف ممد
)، واملُشط: سالميات ظهر القدم، مشط الكتف: العظم العريض. قال 2هلا مشط الزيت (

ل أن يكون الذي ُسحر فيه صلى هللا عليه وسلم أحد هؤالء األربعة. ويف الُقرُطيب: حيتم
شط مسٌة من مسات البعري يكون يف العني والفخذ، واملشط سبحة فيها أسنان ويف وامل»: احملكم«

: جبيم مضمومة بعدها فاء كذا هو  وسطها هراوة يقبض عليها ويغطى هبا اجلب. وأما اُجلفُّ
 روي ابلباء املوحدة. املشهور. وقال أبو عمر:

__________ 
 ) () يف األصل: أسامة.1(
 شط الذنب، ويف عمدة القاري: مشط الذئب.) () يف فتح الباري: م2(
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قال النووي: أكثر نسخ بالد� بضم اجليم والباء املوحدة، ويف بعضها ابلفاء ومها مبعىن واحد 
ون على الطلع، ويطلق على الذكر واألنثى، فلهذا قيده يف /ب] الغشاء الذي يك66وهو [

، انتهى. ذكر الُقرُطيب أن الذي ابلفاء »ذكر«إىل » طلعة«، إبضافة »طلعة ذكر«احلديث بقوله: 
هو وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي يكون عليه، وابلباء. قال مشََّر: أراد به داخل الطلعة إذا خرج 

لداخل الرَِّكيَّة من أسفلها إىل أعالها ُجب، وقيل فيه: إنه من القطع؛ منها الُكُفرى، كما يقال: 
، »ذي َأْروان«ْئِر َذْرَوان): كذا يف الُبخاِري، ويف بعض نسخه: يعين: ما قطع من قشورها. (يف بِ 

وعند اَألِصيلي ».ذروان يف بين ُزرَيق«وهو ابملدينة يف بين ُزرَيق. ووقع يف كتاب الدعوات منه: 



موضع » ذو أوان«بواو من غري راء، قال ابن قـُْرُقول: هو وهم، إمنا » ذي أوان« زيد: عن أيب
ضبط يف بعض » ذروان«ملدينة، وبه بين مسجد الضرار. وقال ابن التِّني: آخر على ساعة من ا

الكتب بفتح الراء، وهو الذي قرأته، ويف بعضها بسكو�ا، وهو أشبه يف العربية؛ ألن حروف 
حتركت وانفتح ما قبلها قُلبت ألًفا. ويف كتاب الَبكري: قال الُقَتِيب: هي بئر َأْروان، العلة إذا 

لذال. وقال اَألْصَمِعي: وبعضهم خيطئ فيقول: َذْروان. وقوله: (نُقاَعة احلِّناء) بضم ابهلمز مكان ا
حر عمَل يف النون ومد احلّناء. وقوله: (كأنَّ خنَلها ُرؤوُس الشَّياِطني) قال ابن التِّني:  يعين أن السِّ

ه ثالثة أوجه: النخل، حىت صار أعالها أو على طلعها كأنَّه رؤوس الشياطني. وعن الَفرَّاء في
أحدها: أن يشبه طلَعها يف قُبِحه برؤوس الشياطني؛ أل�ا موصوفة ابلقبح. اثنيها: أن العرب 

ؤوس الشياطني ابليمن، يقال: تسمي بعض احليَّات شيطاً�. الثالث: يقال إنه نبت قبيح يسمى ر 
 ).1إنه األسرابت (

__________ 
ضيح الن امللقن هنا كلمة األسرابت وذكر ) () ليست واضحة يف املخطوط وذكر يف التو 1(

 احملقق أ�ا ليست واضحة يف األصل أيًضا.
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وزعم الُقرطُبيأنَّ هذه األرض اليت فيها النخيل والبئر خراٌب ال تعمر لرداءهتا، فبئرها معطلة 
يه. ويف رواية ء البئر إما لرداءته وطول إقامته، وإما ملا خالطه مما ألقي فوخنلها مهملة، وتغري ما

وعند ».)، رَُجٌل ِمْن َبِين ُزرَْيٍق َحِليٌف لِيَـُهوَد وَكاَن ُمَناِفًقا1طّبُه لَِبيُد ْبُن َأْعَصَم («عند الُبخاِري: 
يدل على أنه كان أسلم وهو قال أبو الَفَرج: وهذا ».لَبيد بن األْعصم رجل من اليهود«النَّسائي: 

راعوفها وأرعوفها: حجر �تئ على رأسها ال يستطاع قلعه يقوم منافق. و (الرَّاُعوَفة): البئر، و 
عليه املستقي. وقيل: هو يف أسفلها، قاله ابن ِسْيَده. وقال أبو ُعَبيد بن َسامل: هي َصخرة ترتك يف 

وا تنقية البئر جلس املنقي فوقها. وقيل: هو أسفل البئر إذا حفرت تكون ابقية هناك، فإذا أراد
لألزهري: » التهذيب«اْلِبْئر صلًبا َال ُميكنُهم حفره فَيْرتك على َحاله. و يف  حجر �يت ِيف بعض

قال مشََّر عن خالد: راُعوفة البئر: النطَّافة، قال: وهي مثل َعني على َقْدر ُجْحر الَعقرب نِيَط يف 
ِبسه. قال مشََّر: من و�ا يف احلفر َمخْس ِقَيم فأكثر، فرمبا وجدوا ماء كثريًا حتَْ أعلى الرَِّكيَّة، فيجاوز 

ذهب ابلرَّاعوفة إىل النطَّافة فكأنه أخذه من رُعاف األنف، وهو: َسَيالُن دِمه وقطرانُه، ويقال 
فضَّ ِمن َماء )، وأنشد قوله:~ ِكال ِمْنَخَرْيِه َساِبًقا ومعشًرا ... مبا ان2ذلك َسَيالن األذنني (

ر الذي يتقدم طيَّ البئر على ما ذكر عن اَألْصَمعي، اخلياشيم رَاِعُفومن ذهب ابلراعوفة إىل احلَجَ 



فهو ِمن رََعف الرَّجل أو الَفَرس إذا تقدم وَسَبق، وكذلك اسرتعف. قال ابن َبطَّال: واختلفوا يف 
بن ُمنَـبِّه قال: سئل جابر بن عبد هللا عن  النُّشرة فذكر عبد الرزاق، عن َعقيل بن َمْعِقل عن َمهّام

 ن َعَمل الشيطان.النُّشرة فقال: مِ 
__________ 

 ) () يف املخطوط "األعصم" وما اثبتناه من البخاري املطبوع.1(
 ) () غري واضحة يف األصل ولعلها األذنني.2(
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وقال الشَّعيب: ال أبس ابلنُّشرة العربية اليت ال تضر إذا وطئت، وهي أن خيرج اإلنسان يف موضع 
/ب] مث يدبغه ويقرأ فيه مث يغتسل به. ويف كتب َوْهب 67من كٍل [اله عضاه فيأخذ عن ميينه ومش

بن ُمنَـبِّه: أن �خذ سبع ورقات من ِسدر أخضر فيدقه بني حجرين مث يضربه ابملاء مث يقرأ فيه آية 
، مث حيسو منه ثالث َحَسوات ويغتسل به، فإنه يذهب عنه كل عاهة، »ُقلْ «الكرسي، وذوات 

أهله. وترُكُه صلى هللا عليه وسلم النكَري على عائشة ملّا ذكرت له س عن وجيٌد للرجل إذا حب
السَّاحر »: فتاوى أيب يعقوب يوُسف اخلاصيِّ الصُّغرى«النُّشرة دليٌل على جواز استعماهلا. ويف 

ال ُيستتاب يف قول أيب حنيفة وُحمّمد خالفًا أليب يوسف، والزنديق ُيستتاب عند أيب يوسف 
 حنيفة روايتان. وقال ابن َبطَّال: واختلف السلف هل يقتل الساحر على حلِّ ند أيبوُحممَّد، وع

َمن سحره؟ فأجازه سعيد بن املَسيَّب، وكرهه احلسن بن أيب احلسن وقال: ال يَعلم ذلك إال 
من «ساحر. وال جيوز إتيان الساحر ملا روى ُسْفيان عن أيب إسحاق عن ُهَبرية عن ابن َمْسعود: 

أو كاهن فصدَّقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على ُحممَّد صلى هللا عليه  ساحر مشى إىل
حر مسألة منه (».وسلم ) 1قال الطَربي: وليس ذلك سواء، وذلك أنَّ مسألَة الساحر عقُد السِّ

أن يضر من ال حيل ضرره، وذلك حرام، وحل السحر عن املسحور نفع له. وقد أذن هللا تعاىل 
على صفة دون صفة وأمر ابلتعاجل. و�يه صلى هللا عليه وسلم عن إتيان  لعالجلذوي العلل يف ا

الساحر ملا هو على التصديق له فيما يقول، وأما من أاتهم لغري ذلك وهو عامل به وحباله فليس 
ة) تقدَّم يف النكاح. قوله: (الَعْجوَ » ِمَن البَـَياِن َلِسْحًرا«قوله:  - 5767مبنهي عنه وال عن إتيانه. 

 دَّم يف األطعمة. وحديث العدوى تقدم قريًبا. وحديث الّسّم تقدَّم يف املغازي.تق
__________ 

 ) () هكذا يف املخطوط وهي غري واضحة املعىن.1(
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[ابب شرب السم والدواء به ومبا خياف منه واخلبيث] قال ابن التِّني قول الُبخاِرّي: (ابٌب: 
َوَما ُخيَاف ِمْنه) وأراد َمن َشرِبـَُهأن يقتل نفسه، وقد يتداوى بيسري السُّم  ِبهِ ُشْرب السُّّم والدََّواء 
وقوله: (َمسًّا) فيه ثالث لغات: الفتح اللغة الغالبة، والكسر والضم  - 5778إذا ُجعل مع غريه. 

 علمهوقوله: (خالًدا ُخمَّلًدا) قيل: إنه حممول على َمن فـََعله مستحًال مع ».املطالع«ذكره يف 
)، فهذا كافر. وقيل: املراد ابخللود طول املدة واإلقامة املتطاولة ال حقيقة الدوام،  1ابلتحرمي (

كما يقال: خلَّد هللا ملك السلطان. وقيل: هذا جزاؤه، ولكن املوىل جلَّ وعزَّ تكرم عليه أنه ال 
ا َبْطَنُه) ابهلمزة وابلتسهيل ومعناه هبَِ  خيلده يف النار لكونه مسلًما. وقوله: (َفَحِديَدتُُه ِيف َيِدِه َجيَأُ 

يطعن. قال ِعياض: وفيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون مبا قتل به حمدًدا كان أو غريه 
اقتداء بعقاب هللا لقاتل نفسه. قال النَّووي: وهذا استدالل ضعيف. قال ابن التِّني: وقيل إن 

حمله الراوي على ظاهره، وهللا تعاىل أعلم. ِكَتاُب ه، فهذا قاله صلى هللا عليه وسلم يف كافر بعين
: {ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اهللَِّ الَِّيت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه} [األعراف:  اللَِّباِس ابب: قـَْوِل اهللَِّ جلَّ وعزَّ

ِيف َغْريِ ِإْسَراٍف َوَال وا، ُكُلوا َواْشَربُوا َوالَبُسوا َوَتَصدَّقُ «].َوقَاَل النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم: 32
َهَذا التـَّْعِليق رواه اْبن أيب َشيبة َعن يزِيد بن َهاُرون: َأخرب� َمهَّام َعن قـََتاَدة َعن َعْمرو بن ».خمَِيَلةٍ 

ُشَعْيب َعن أَبِيه َعن جده، قَاَل َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم، احلديث. وقال ابن أيب حامت: 
الَفضل بن الصبَّاح عن أيب عبيدة احلدَّاد عن َمهَّام عن قَتادة عن عمرو بن  ا عنمسعت َأِيبْ، وحدثن

 احلديث.» كلوا واشربوا«شعيب عن أنس وَمْعبد: 
__________ 

 ) () يوجد إشارة لعلها متعلقة ابلكالم يف احلاشية1(
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/ب] وعن ابن 68قال أيب: أخطأ فيه إمنا هو قَتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. [
َناِن: َسرٌف َأْو خمَِيلةٌ ُكْل َما ِشْئَت، َوالْ «َعبَّاس:  هذا التعليق أيًضا ».ِبْس َما ِشْئَت َما أْخطيَت اثـْ

َنة، عن إبراهيم بن َمْيَسرة عن طاوس عنه. قال ابن التِّني:  » مصنفه«رواه أبو بكر يف  عن ابن ُعيَـيـْ
اجلوهري: يقال أخطأُت وال يقال أخطيُت ....  قال».أخطأَْتك«كذا وقع بغري مهز، وصوابه: 

فقالت أم سلمة:  «زاد الرتمذي: ».ال ينظر هللا إىل من جرَّ ثوبه خيالء«ن ابن عمر مرفوًعا: ع
ًرا، فـََقاَلْت: ِإًذا تـَْنَكِشُف َأْقَداُمُهنَّ، قَاَل: يـُْرخِ  يَنُه َكْيَف َيْصَنُع النَِّساُء ِبُذيُوهلِِنَّ؟ قَاَل: يـُْرِخَني ِشبـْ

) من رواية سامل عن أبيه فقال ... : فقال أبو بكر: � 1الُبخاِري (وعند ».ِذرَاًعا، الَ يَزِْدَن َعَلْيهِ 



إنك «رسول هللا إنَّ أحد شقي إزاري يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك، فقال صلى هللا عليه وسلم: 
يل أن أاب بكر سأل النيب وعند ابن أيب َشيبة عن عبد هللا بن أيب اهلذ».لست ممن يصنعه خيالء
مستدق الساق فيما أسفل من ذلك وال خري «ن موضع اإلزار فقال: صلى هللا عليه وسلم ع

أن «انتهى. يعارض هذا ما رواه أيًضا من حديث أيب مكني عن خالد أيب أمية: » فيما فوق ذلك
َنَما رَُجٌل َجيُرُّ « وقد تقدم حديث ابن عمر من عند الُبخاِري:».علًيا اتزر فلحق إزاره بركبتيه بـَيـْ

َما َأْسَفَل ِمَن «وحديث أيب ُهَريـَْرة: ».ِبِه، فـَُهَو يـََتَجْلَجُل ِيف اَألْرِض ِإَىل يـَْوِم الِقَياَمةِ  ِإزَارَُه، ُخِسفَ 
إزاره  الَ يـَْنُظُر اهللَُّ يوم القيامة ِإَىل َمْن َجرَّ «ويف لفظ: ».الَكْعبَـْنيِ ِمَن اِإلزَاِر َفهو ِيف النَّارِ 

َنَما رَُجٌل ميَْ «وعنه بلفظ: ».بطًرا ِشي ِيف ُحلٍَّة، تـُْعِجُبُه نـَْفُسُه ِإْذ خسَف ِبِه، فـَُهَو يـََتَجْلَجُل يعين بـَيـْ
 ».ِإَىل يـَْوِم الِقَياَمةِ 

__________ 
 ) () يف احلاشية مجلة: � رسول هللا، مل أجد هلا مكا�.1(
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�ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن «س به عن ابن َمْسعود: وعند ابن أيب شيبة بسنٍد ال أب
إن هللا ال ينظر إىل املُْسِبل «اس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وعن ابن َعبَّ ».جرِّ اإلزار

وعن أيب ذر يرفعه: ».ال يـَْنظر هللا إىل الذي ُجيُرُِّإزَاره خيالء«وعن عبد هللا بن عمرو يرفعه: ».إزارَه
أن ابن َمْسعود كان يسبل، «وبسند صحيح: ».الثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة املسبل إزارهث«

أخذ «وروى الرتمذي مصحًحا عن حذيفة قال: ».فقيل له يف ذلك، فقال: إين َمحُْش السَّاَقني
سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بَعَضلة ساِقي أو ساِقه، وقال: هذا موضُع اإلزار، فإن 

وعند النَّسائي من حديث األْشعث بن ».بيَت فأسفل، فإن أبيَت فال حقَّ لإلزار يف الكعبنيأ
سليم: مسعُت عميت حتدِّث عن عمه أنه كان ابملدينة فسمع قائًال: ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى 

. قال: )، فنظرُت فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: إمنا هي بـُْرَدة َمْلَحاء1وأبقى (
بن َعبَّاس وقال وعند أيب داود عن ا».أَو َما َلَك يفَّ ُأسوة؟ فنظرُت فإذا إزاره إىل نصف الساق«

له ِعْكرِمة وقد اّتزر فوضع حاشية إزاره من ُمَقدَِّمه على ظهر قدمه ورفع من ُمَؤخَّرِه، فقلت: ِملَ 
�تزرها. وعند مسلم عن ابن عمر قال أَتَتِزر َهذه اِألْزرَة؟ قال رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم 

، قال بعض � عبد هللا ارَفع إزارك«النيب صلى هللا عليه وسلم:  ، فرفعُته، مث قال: زِد، فزدتُّ
ِإْزرَة «/أ] يرفعه: 1وعند أيب داود عن أيب سعيد [».القوم: إىل أين؟ قال: إىل أنصاف الساقني

بينه وبني الكعبني، ما أسفل من الكعبني ففي املؤمن إىل أنصاف الساقني، ال جناح عليه فيما 



.وروى ابن أيب شيبة حديثًا عن ابن عمر مرفوًعا: »النار، ال ينظر هللا إىل من جر إزاره بطًرا
 ».اإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة، من جر منها شيًئا خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة«

__________ 
 كالم غري واضح.) () يف احلاشية يوجد  1(
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، َوَملْ يـَْرفـَْعُه ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ  - 5790وقوله يف حديث ابن عمر: . اَتبـََعُه يُوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ
] وصله اإلمساعيلي عن اِهلِسْنجاين، حدَّثنا حممد بن مسلم، وأخرب� القاسم، حدَّثنا 5790[خ 

اليمان عن شعيب عن الزهري، أخربين سامل أن عبد هللا بن عمر قال:  ابن َزْجنَُويه قاال: حدثنا أبو
لليث، احلديث. وروى البخاري من حديث سعيد بن ُعفري، حدثين ا» بينما امرؤ جر إزاره«

حدثين عبد الرمحن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سامل، عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه 
شار إليه يف ذكر بين إسرائيل عقب حديث يونس عن الزهري ، هو امل»بينا رجل جير«وسلم قال: 

. [خ  ] وقوله أيًضا: واَتبـََعُه َجبَـَلُة 3485مرفوًعا بقوله: اَتبـََعُه َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َخاِلٍد، َعِن الزُّْهِريِّ
، َعْن اْبِن ُعمَ  ] أما حديث جبلة: ففي 5791َر. [خ ْبُن ُسَحْيٍم، َوزَْيُد ْبُن َأْسَلَم، َوزَْيُد ْبُن َعْبِد اهللَِّ

والنسائي، وقد ذكره البخاري يف كتاب اللباس مسنًدا يف أول الكتاب أيًضا. » صحيح مسلم«
ْن َ�ِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، ِمثْـَلُه. يريد بقول الليث هنا ما خرجه مسلم يف َوقَاَل: اللَّْيُث، عَ 

يث أيًضا. َواَتبـََعُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة. يريد ما عن قتيبة وحممد بن رمح كالمها عن الل» صحيحه«
سرح، عن سلف مسنًدا عنده. َوُعَمُر ْبُن ُحمَمٍَّد. يريد بذلك ما خرجه مسلم عن أيب الطاهر بن ال

 ابن وهب عنه.
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/ب] 1وروى ابن أيب شيبة عن [أيب] جري اهلُجيمي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: [
» فإىل الكعبني، وإ�ك واملخيلة، فإن هللا ال حيب املخيلة نصف الساق، فإن أبيت اإلزار إىل«
).ومن حديث أيب قـََزعة عن اَألْسَقع بن اَألْسَلع، عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه 1(

كان إزاره إىل نصف «وعن عثمان بن عفان: ».ما أسفل من الكعبني من اإلزار يف النار«وسلم: 
وعن حصني بن قبيصة عن ».ييب، يعين النيب صلى هللا عليه وسلم، وقال: هذه ِإْزرَة حبساقيه

ال تسبل، فإن هللا ال حيب «املغرية بن شعبة، قال النيب صلى هللا عليه وسلم لسفيان بن سهل: 



اختلف يف السدل يف غري الصالة؟ فقيل: يكره بدون »: التنبيه«قال صاحب ».املسبلني
، والصحيح أنه ال »الكفاية«زار، وقيل: يكره كما يف ره على القميص وفوق اإلالقميص، وال يك

. [خ 2يكره ( ] أخرج هذه املتابعة اإلمساعيلي عن ابن 5790).وقوله: اَتبـََعُه يُوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ
. بن )، حدَّثنا حممد بن عبد الرحيم، حدَّثنا عتاب بن ز�د، حدَّثنا ابن املبارك قال: ..3... (

 ثنا أيب َشبيب عن يونس عن الزهري فذكره.أمحد بن َشبيب، حدَّ 
__________ 

قريب مما يف املخطوط، وهو عبارة عن » املصنف«) () احلديث غري واضح يف األصل، ويف 1(
األول: عن أيب متيمة اهلُجيمي عن أيب جري اهلُجيمي قال:  -×حديثني دخل بعضهما يف بعض:

ليك السالم � رسول هللا، قال: ال تقل: عليك هللا عليه وسلم فقلت: عأتيت رسول هللا صلى «
الثاين: عن  -».×السالم، فإن عليك السالم حتية امليت، وإ�ك وإسبال اإلزار فإ�ا من املخيلة

أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا «حذيفة قال: 
 ».إن أبيت فال حق لإلزار يف الكعبنيسفل، فإن أبيت فأسفل، فموضع اإلزار، فإن أبيت فأ

 ) () وقع يف هامش األصل هنا تعليق ولكنه غري مقروء.2(
 ) () غري واضحة يف األصل.3(
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قال املهلب: ليس فيه أكثر من »:اإلزار املَُهدَّب«] املتقدم يف ابب: 5792حديث زوج رفاعة [
باس السلف وأنه ال أبس هبا. وقال ابن التني: هي اليت مل يكف من لأن الثياب املَُهدَّبة من 

أسفلها، وهدب الثوب وهدابه: تباعد أطرافه. وقال الداودي: هو ما بقي من اخليوط من أطراف 
األردية واألزر، يكون هلا كالكف لئال ينسل، وليس ذلك من اخليالء. قال اهلََروي: هدبت 

أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ُحمَْتٍب «يب داود: أالشيء قطعته. وحديث جابر عند 
 -»./أ] وإسبال اإلزار فإنه من املخيلة2وإ�ك [«، وفيه: »بَشْملة، وقد وقع هدهبا على قدميه

أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبسفل عضلة ساقي أو ساقه «الثاين: عن حذيفة قال: 
ل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فال حق لإلزار يف ففقال: هذا موضع اإلزار، فإن أبيت فأس

يريد ».َجَبَذ َأْعَراِيبٌّ رَِداَء النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم«وقال يف: ابب اَألْرِديَِةَوقَاَل أََنٌس: ». الكعبني
 هبذلك ما ذكره هو يف ابب الربود واِحلَربة بعُد مسنًدا. احلديث يف: اَبُب لُْبِس الَقِميِصفي إلباس

صلى هللا عليه وسلم القميص عبد هللا بن أيب قميصه املذكور يف كتاب اللباس. وكذا حديث ابن 
] املذكور يف احلج. وكذا حديث: ليس فيها قميص رواه الرتمذي عن أم سلمة: 5794عمر [



وقال: حسن غريب، إمنا نعرفه » كان أحب الثياب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القميص«
عبد املؤمن بن خالد عن عبد هللا بن بُريدة عن أم سلمة. وروى بعضهم هذا احلديث  ثمن حدي

عن أيب ُمتيلة عن عبد املؤمن عن عبد هللا بن بُريدة عن أمه عن أم سلمة، ومسعت حممد بن 
إمساعيل يقول: حديث ابن بُريدة عن أمه عن أم سلمة أصح. وعن أمساء بنت يزيد ابن السكن 

 ، وقال: حسن غريب.»لنيب صلى هللا عليه وسلم إىل الرسغاكان كم «قالت: 
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، قال أبو عيسى: »كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا لبس قميًصا بدأ مبيامنه«وعن أيب هريرة: 
عن شعبة ومل يرفعه، وإمنا رفعه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن روى هذا احلديث غري واحد 
كان رسول هللا صلى هللا «وعن أيب سعيد: ».صحيحه«ه الُبْسيت يف شعبة، ومن هذا الوجه أخرج

احلديث. وروى أبو داود أن » عليه وسلم إذا اْسَتَجدَّ ثواًب مساه ابمسه، عمامة أو قميًصا أو رداء
ما مسعت »: سراج املريدين«هاب أرساله. وذكر ابن العريب يف كتاب محاد بن سلمة وعبد الو 
]، وحديث ابن أيب 93ال قوله تعاىل: {ِاْذَهبُـُوا ِبَقِمْيِصْي} [يوسف: للقميص ذكًرا صحيًحا إ

/ب] وقد لبسه أبو بكر الصديق، وابن عباس، وأبو قتادة، وسعد بن أيب وقاص، 2وتكفينه. [
وأبو سعيد وأبو هريرة وابن الزبري وعائشة، ومن التابعني األحنف بن  وابن أيب أوىف، وجابر وأنس

وُشريح والشعيب وعروة وأبو بكر بن عبد الرمحن وعمر بن عبد العزيز أ�م  قيس وابن أيب ليلى
القاسم بن حممد وعبيد هللا بن عبد هللا واحلسني بن »: املصنف«إمارته. وزاد ابن أيب شيبة يف 

س بن أيب حازم وُشبيل بن َعْزرة وأاب عبيدة بن عبد هللا وحممد بن علي بن علي وأاب بكرة وقي
حسني وسعيد بن املسيب وعلي بن زيد وابن عون. وعن خيثمة: أن ثالثة عشر  حسني وعلي بن

من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم كانوا يلبسون اخلز. قال ابن بطال: وروي عن مالك أنه 
وال أحرمه. قال األهبري: إمنا كرهه ألجل السرف ومل حيرمه من أجل  قال: ال يعجبين لبس اخلز

بن عمر وسامل واحلسن وحممد وابن جبري. وعند أيب داود من حديث عبد من لبسه، وقد كرهه ا
رأيت رجًال ببخارى على بغلة عليه عمامة خز سوداء، فقال:  «هللا بن سعيد عن أبيه قال: 

ه وسلم. قال النسائي: قال بعضهم: قيل: إن هذا الرجل عبد كسانيها رسول هللا صلى هللا علي
قال: ما أرى أنه أدرك سيد� » اترخيه«سان. وملا ذكره البخاري يف هللا بن حازم السلمي أمري خرا

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
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وقال أبو داود: وقد لبس اخلز من الصحابة عشرون نفًسا، أقل أو أكثر. ذكر الزاهدي: أن ما  
ره القز، وكذا ما  قز كاخلز وغريه فال أبس به، ويكره ما كان ظاهكان من الثياب الغالب عليه ال

كان خط منه قز وهو ظاهر فال خري فيه. وظاهر مذهب أبو حنيفة عدم اجلمع يف املتفرق إال إذا  
/أ] فال جيوز، فأما إذا كان كل واحد 3كان خط منه خز وخيط منه غريه حبيث يرى كله خًزا [

اَبُب لُْبِس الَقِميِص ظاهر املذهب أنه ال جيمع، وهللا تعاىل أعلم. مستبيًنا كالطرز يف عمامته ف
 فذكر:

َرُه، فََأَمَر ِبِه فَُأْخرَِج، َوُوِضَع َعَلى رُْكبَـتَـْيِه، َونـََفَث َعلَ  - 5795 ْيِه َعْبَد اهللَِّ ْبَن ُأيبٍَّ بـَْعَدَما ُأْدِخَل قـَبـْ
 ]5795). [خ 1ِمْن رِيِقِه، َوأَْلَبَسُه َقِميَصُه (

 احلج.] ذكرا يف 5794وحديث ابن عباس وابن عمر [
 يف نسخة أيب حممد عن أيب أمحد من قوله:» األكسية واخلمائص«وأما ما وقع يف ابب: 

__________ 
 ) () اجلملة غري واضحة يف األصل، واملثبت من البخاري.1(
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َبَة، عن أبيه، - 5815 َة، واْبَن َأنَّ َعاِئشَ  َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخبَـَرِين ُعبَـْيُد اهللَِّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعتـْ
] فذكر اجلياين أن قوله: 5815َعبَّاٍس، أخرباه، َلمَّا نـََزَل ِبَرُسوِل اهللَِّ صلى هللا عليه وسلم .. [خ 

وهم، والصواب: عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عائشة وابن عباس، ال ذكر ألبيه » عن أبيه«
لعرب. وسئل مالك عن الذي يعتمُّ ابلعمامة تعال من عمل افيه. قال مالك: الِعمَُّة واالحتباُء واالن

وال جيعلها من حتت حلقه فأنكرها، وقال: ذلك من عمل النبط، وليست من ِعمَِّة الناس، إال أن 
تكون قصرية ال تبلغ أو يفعل ذلك يف بيته أو يف مرضه فال أبس به، قيل له: فريخي بني الكتفني؟ 

يه إال عامر بن عبد هللا بن الزبري، وليس ذلك حبرام، يرخي بني كتف قال: مل أر أحًدا ممن أدركته
رأيت «ولكن يرسلها بني يديه وهو أكمل. ورد عند أيب داود من حديث احلسن بن علي قال: 

وروى ».النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بني كتفيه
هللا عليه وسلم إذا اْعَتمَّ سدل ِعمامته بني   كان النيب صلى«الرتمذي حمسًنا عن ابن عمر: 

، قال �فع: وكان ابن عمر يفعله، قال عبيد هللا بن عمر: ورأيت القاسم وساملًا يفعالن »كتفيه
البن أيب عاصم: حدَّثنا أبو موسى حدَّثنا عثمان بن عمر عن الزبري » اجلهاد«ذلك. ويف كتاب 

/ب] إىل ابن عمر فقال: � أاب عبد 3رجل [جاء «ار قال: بن جوان، عن رجل من األنص
الرمحن! العمامة سنة؟ فقال: نعم، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد الرمحن ابن عوف: 



اذهب فأسدل عليك ثيابك وألبس سالحك، ففعل، مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقبض ما 
أيب داود من حديث شيخ من أهل وعند ».ن خلفهسدل بنفسه مث عممه فسدل من بني يديه وم

عمََّمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسدهلا بني يدي ومن «املدينة قال عبد الرمحن بن عوف: 
 ».خلفي
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قال ابن أيب شيبة: وحدثنا احلسن بن علي، حدَّثنا ابن أيب مرمي، عن ِرشدين عن ُعقيل عن ابن 
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمََّم عبد الرمحن ابن عوف أ«شهاب عن عروة عن عائشة: 

ومن حديث شهر بن حوشب عن ».بعمامة سوداء من قطن وأفضل له من بني يديه مثل هذه
رأيت جربيل أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه عمامة ُحْرقانيَّة فسدهلا «عائشة قالت: 

ثنا عبد هللا بن �فع، عن ابن جريج، عن �فع، عن حدَّ وحدثنا املسيب ابن واضح، ».بني كتفيه
عمََّم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابَن عوف بِعمامة سوداء كرابيس وأرخاها «عبد هللا قال: 

»: العلل«قال أبو حامت يف كتاب ».من خلفه قدر أربع أصابع، وقال: هكذا فاعتم، فإنه أمجل
، واحلديث ابطل. ومن حديث موسى بن عبيدة، عن عبد اابن جريج مل يسمع منه ابن �فع شيئً 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل مكة يوم «هللا بن دينار، عن ابن عمر من حديث جابر: 
ومن ».وعليه عمامة سوداء«وسنده صحيح. وعند ابن أيب عاصم: » الفتح وعليه عمامة سوداء

وسنده صحيح. وعن » طرفها بني كتفيه خىقد أر «حديث جعفر بن عمرو بن ُحريث عن أبيه: 
وكان ابن » كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بني كتفيه«ابن عمر: 

عمر يفعله. ومن حديث أشعث بن سعيد: أخربين عبد هللا هو ابن بسر احلُرباين عن أيب راشد 
 عليه وسلم يوم خيرب بعمامة هللا /أ] عمَّمين رسول هللا صلى4احلُرباين: مسعت علًيا قال: [

إن هللا أمدين يوم بدر ويوم حنني مبالئكة معتمني هبذه «سوداء، سدل طرفها على منكيب وقال: 
ويف حديث أيب عبيدة احلمصي عن عبد ».العمامة حجز بني املسلمني واملشركني«، وقال: »العمة

خيرب فعممه بعمامة سوداء أرسلها  ومبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علًيا ي«هللا بن بسر: 
أن النيب «للرتمذي بسند جيد عن ابن عباس: » الشمائل«ويف ».من ورائه وعن منكبه اليسرى

 ».صلى هللا عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دمساء
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على  فرق ما بيننا وبني املشركني العمائم«وعند أيب داود عن رُكانة قال صلى هللا عليه وسلم: 
مذي من حديث أيب املليح عن أبيه قال رسول هللا صلى هللا عليه للرت » العلل«ويف ».القالنس
وقال: سألت حممًدا عن هذا احلديث فقال: عبيد هللا بن أيب » اعتموا تزدادوا حلًما«وسلم: 

 محيد راويه عن أيب املليح ضعيف ذاهب احلديث، ال أروي عنه شيًئا. وذكر الكليب عن الشرقي
من العرب عدي بن ُمنَارة بن خلم بن عدي بن احلارث بن مرة بن بن الِقطامي: أن أول من اعتم 

ُأَدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كهالن بن سبأ، فلقب: عمًما. قال اجلواين: كانوا 
للمربد: ملا طلق خالد بن يزيد بن » الكامل«قبل ذلك يلبسون عصائب امللك وتيجانه. ويف 

ن أمية قال فيها:~فتاة أبوها ذو العصابة وابنه أخوها فما وية آمنة بنت سعيد بن العاصي بمعا
أكفاؤها بكثريوزعم الدمياطي أن هذا قاله عمرو بن سعيد حني خطبها عبد امللك، قال: وزعم 
بعضهم أن هذا اللقب إمنا لزمه للسيادة، وذلك أن العرب تقول: فالن معتم، يريدون أن كل 

برأسه. وقال املربد: يعين بذي العاصبة؛ أابها سعيد بن  نيها اجلاين من قبيلته معصوبةجناية جي
/ب] 4العاص، وذلك أن قومه يذكرون أنه كان إذا اعتم مل يعتم قرشي إعظاًما له وينشدون: [

~أبو ُأحيحة من يعتم عمته ُيضرب وإن كان ذا مال وذا ولدوذكر أبو بكر حممد بن احلسن بن 
هو أبو ُأحيحة خالد بن سعيد بن العاصي، قال: ويقال أن ذا العصابة » الوشاح«كتابه دريد يف  

للرفيق: كان حرب بن أمية أبو أيب سفيان بن حرب » قطب السرور«له: ذو العمامة أيًضا. ويف 
له عمامة سوداء، إذا لبسها مل يعتم ذلك اليوم أحد. قال الزاهدي: لف العمائم الطويلة ولبس 

صالة «ن هم أعالم اهلدى دون الناس. ويف احلديث: لواسعة حسن يف حق الفقهاء الذيالثياب ا
من صلى وجنبه مشدود كان خريًا ممن صلى «وروي: ».بعمامة خري من سبعني صالة بغري عمامة

 ] تقدم أول الصالة.5807[ابب التقنع] حديث التقنع [». سبعني صالة وجنبه مكشوف
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ا ذكره من العصابة ال يكون له مدخل يف التقنع لتغطية الرأس، والعصابة لشد قال اإلمساعيلي: م
] تقدم يف احلج. وحديث خباب تقدم 5808س كله. وحديث اِملْغَفر [اخلرقة على ما أحاط ابلرأ

] تقدم. وكذا 5810] تقدم قريًبا. وحديث سهل [5809مرفوًعا يف الصالة. وحديث أنس [
] تقدم يف الصالة. واشتمال 5814] وعائشة [5812نس [] وأ5811حديث أيب هريرة [

] 5825] تقدم. وحديث رفاعة [5823] تقدم يف الصالة. وكذا اخلميصة [5819الصماء [
 تقدم يف النكاح. وكذا ما بعده. اَبُب لُْبِس احلَرِيِر َواْفِرتَاِشِه ِللّرَِجاِل، َوَقْدِر َما َجيُوُز ِمْنهُ 
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] كذا روي عن 5834َعِليُّ ْبُن اجلَْعِد، حدَّثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب ِذبـَْياَن. [خ حدَّثنا  - 5834
الفربري بذال معجمة ونون وهو الصواب. وقال األصيلي: يف كتب بعض أصحابنا عن أيب زيد، 

رود ، والذي عند مسلم وابن اجلا»التاريخ«عن أيب دينار ابلراء، وكذا ذكره البخاري يف 
تصحيف من » اتريخ البخاري«ابلنون، وقاله أيًضا أمحد بن حنبل, ولعل الذي يف والدارقطين 

/أ] ملعجم، وكان يف نسخة حممد بن راشد خبطه 5الكاتب؛ ألنه مل يتعقب من البخاري حبرف [
وروايته عن أيب علي بن السكن عن أيب ظبيان ابلظاء املشالة املعجمة، وهو خطأ فاحش؛ إمنا هو 

َأنَّ َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم نـََهى َعِن احلَرِيِر  - 5828ر حديث عمر:بذال معجمة. وذك
] 5828َم. [خ ِإالَّ َهَكَذا، َوَأَشاَر إبِِْصبَـَعْيِه اللَّتَـْنيِ َتِلَياِن اِإلبـَْهاَم، قَاَل: ِفيَما َعِلْمَنا أَنَُّه يـَْعِين اَألْعالَ 

ٌر الُوْسَطى َوالسَّبَّابََة. ا النَِّيبُّ صَوَصفَّ لَنَ  - 5829ويف لفظ: لى هللا عليه وسلم ِإْصبَـَعْيِه، َورََفَع زَُهيـْ
َوَأَشاَر أَبُو ُعْثَماَن، إبِِْصبَـَعْيِه: املَُسبَِّحِة َوالُوْسَطى. [خ  - 5830] ويف رواية:5829[خ 

أو ال موضع أصبعني �ى نيب هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبس احلرير إ«] وعند مسلم: 5830
ويف ».أنه كان ينهى عن احلرير والديباج«وعند ابن أيب شيبة بسند صحيح: ».ثالث أو أربع

ال «ويف لفظ قال عمر: ».ال تلبسوا من احلرير إال إصبعني أو ثالثة«حديث ِزرٍّ عنه موقوفًا: 
، وقفوا هذا اللفظوزعم الدارقطين: أن مجاعة ».يصلح من احلرير إال ما كان يف تكفيف أو تزرير

ويف لفظ: ومل يرخص يف الديباج إال موضع أربع أصابع، وقال الدارقطين: فنحا به حنو الرفع، 
» وال تلبسوا الديباج وال احلرير، فإ�ا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة«وَضعََّف رواية من روى: 

 وصححه من رواية حذيفة.
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يث قتادة عن أيب عثمان عن عثمان بن عن أيب زرعة حد» العلل«وملا ذكر ابن أيب حامت يف 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم �ى عن احلرير إال قدر أنه كتب إىل عامل الكوفة «عفان: 

قال: هذا خطأ، إمنا هو قتادة عن أيب عثمان عن عمر. وقوله إثر حديث عمران » إصبعني وثالثة
] يشبه أن يكون أخذه عنه مذاكرة. 5835[خ  َوقَاَل َعْبُد اهللَِّ ْبُن رََجاٍء. - 5835بن ِحطان:

إمنا �ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن «عند أيب داود:  ومن حديث حوشب عن ابن عباس
والبن حزم من ».الثوب املصمت من احلرير، فأما العلم من احلرير وسداء الثوب فال أبس به

رخص صلى هللا عليه وسلم «قال: /أ] ابن عمري ـ وله صحبة ـ 74طريق فيها ضعف عن احلكم [
رخصته لعبد الرمحن يف لبسه من احلكة. ذكر الزاهدي: وقد تقدمت ».يف لبس احلرير عند القتال



أن العمامة إذا كانت طرهتا قدر أربع أصابع من إبريسم أبصابع عمر بن اخلطاب، وذلك قيس 
: أربع أصابع كما هي على شرب� يرخص فيه، واألصابع ال مضمومة وال منشورة كل النشر. وقيل

نشورة. وقال بعضهم: التحرز عن مقدار املنشورة هيئتها ال أصابع السلف، وقيل: أربع أصابع م
أوىل. والعلم يف العمامة يف مواضع، قال بعضهم: جتمع، وقيل: ال جتمع. وال أبس ابلعلم املنسوج 

فإن كان نظره الدائم إىل الثلج ابلذهب للنساء، وأما الرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره، 
ا أسود من إبريسم. قال: ففي العني الرمدة أوىل، وقيل: يضره فال أبس أن يسدل على عينيه مخارً 

ال جيوز. وعن أيب حنيفة: ال أبس ابلعلم من الفضة يف العمامة قدر أربع أصابع، ويكره من 
حممد: ال جيوز، وجيوز لبس  الذهب، وقيل: ال يكره، والذهب املنسوج يف العلم كذلك. وعن

َمْن َمسِّ احلَرِيِر ِمْن َغْريِ لُْبٍسَويـُْرَوى ِفيِه َعن الزُّبـَْيِديِّ  الثوب والقلنسوة املنسوجة. وقال يف: اَببُ 
 َعن الزُّْهِريِّ َعْن أََنٍس َعِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم.
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ثـََنا َعْبُد الَواِرِث َعْن يَزِيَد. [خ َوقَاَل أَبُو َمْعَمرٍ  - 5834قال البخاري:  ] هذا 2834: َحدَّ
اإلمساعيلي عن احلسن، حدَّثنا يعقوب بن سفيان، حدَّثنا أبو معمر. حممد بن الوليد التعليق رواه 

أن رسول هللا صلى هللا » األفراد والغرائب«الزبيدي: هذا ذكره أبو احلسن الدارقطين يف كتاب 
لة من إستربق، وقال: تفرد به حممد بن الوليد عن الزهري ومل يروه غري عليه وسلم أهديت له ح

] تقدم. وليس النهي عن لبس احلرير من 5836 بن سامل احلمصي. وحديث الرباء [عبد هللا
). وقال البخاري يف: اَبُب اْفِرتَاِش احلَرِيِرَوقَاَل َعِبيَدُة: ُهَو  1أجل ملسه، فيحرم منه اللبس (

ال /أ] الزاهدي: ال جيوز استعم6يكره االستناد إىل الوسادة من الديباج. قال [ َكُلْبِسِهوال
اللحاف من احلرير؛ ألنه نوع لبس. قال ابن بطال: هذا الباب رد على من أجاز افرتاش احلرير 
والديباج وأن جيلس عليه، وهو قول عبد العزيز بن أيب سلمة، وروى وكيع عن مسعر عن راشد 

رأيت يف جملس ابن عباس مرفقة حرير. واجلمهور على خالفه، وحجتهم حديث موىل بين متيم: 
وتقدم طرف منه ».�ى النيب صلى هللا عليه وسلم عن لباس احلرير وعن اجللوس عليه«ريرة: أيب ه

يف كتاب البيوع. وال أبس مبالءة حرير توضع يف مهد الصيب ألنه ليس بلبس، وكذا احللة من 
كاليسري. ولبس احلرير فوق الداثر ال يكره عند أيب حنيفة؛ ألنه اعترب حرمة احلرير للرجال أل�ا  

استعمال احلرير إذا كان يتصل ببدنه، وأبو يوسف اعترب املعىن يعين اللبس، قال: وهذا تنصيص 
عند أيب حنيفة، وال يكره لبس احلرير إذا مل يتصل جبسده حىت لو لبسه فوق شيء من غزل أو 

ه، فكيف إذا لبسه فوق قباء أو شيء آخر حمشو، أو كانت جبة من حرير حنوه ال يكره عند



 ليست حبرير، وقد لبسها فوق قميص عزيل. وبطانتها
__________ 

 ) () هذا السطر غري واضح يف األصل.1(
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قال الزاهدي: يف هذا رخصة عظيمة يف موضع عم فيه البلوى، ولكن طلبت هذا القول عن أيب 
سوى هذا، ومن الناس من يقول: إمنا يكره إذا كان ميس  ثري من الكتب، فلم أجدحنيفة يف ك

اجللد وما ال فال. وعن ابن عباس: أنه كان عليه جبة من حرير، فقيل له يف ذلك، فقال: ما نرى 
إىل ما يلي اجلسد، وكان حتته ثوب من قطن. وقال الزاهدي: إال أن الصحيح ما ذكر�ه من أن 

للبَـْزدوي: ومن الناس من أابح لبس احلرير والديباج  »شرح اجلامع الصغري« الكل حرام. ويف
للرجال، ومنهم من قال: هو حرام على النساء، وعامة الفقهاء على أنه حيل للنساء دون الرجال، 
فإن لبس منطقة فيها من الديباج أقل من أربعة أصابع، ولكن جعلها طاقني، كل طاق منها ثالثة 

ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد  - 5840/ب] 6علي من رواية: [وز. ذكر البخاري حديث أصابع فال جي
املَِلِك ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن زَْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َعِليِّ قَاَل: َكَساِين النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم ُحلًَّة 

اية اهلروي وغريهم ] قال اجلياين: كذا إسناد هذا احلديث عند رو 5840ِسيَـَراَء، احلديث. [خ 
رواة البخاري إال ابن السكن قال يف روايته: شعبة عن عبد امللك عن النزال عن علي، من 

واألول هو احملفوظ، وقد ذكره البخاري أيًضا يف غري موضع كما قلنا، وكذلك مسلم وغريمها. 
يِّذكر البخاري أن عاصًما قال: َعْن َأِيب بـُْرَدَة عن  َياٌب ِمَن الشَّاِم، َعِليٍّ ?: أَنـََّها ثِ اَبُب لُْبِس الَقسِّ

َأْو ِمْن ِمْصَر، ُمَضلََّعٌة ِفيَها َحرِيٌر َوِفيَها َأْمثَاُل األُتْـُرْنِج. هذا التعليق عن عاصم وصله أبو عبيد بن 
وبني أنه عاصم بن كليب. قال ابن بطال: احلرير حرام، قليله وكثريه، مصمًتا  » غريبه«سالم يف 

، على الرجال والنساء؛ ألن التحرمي بذلك قد جاء عاًما مصمت، يف احلرب وغريهاكان أو غري 
 فليس ألحد أن خيص منه شيًئا؛ ألنه مل يصح خبصوصه خرب.
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وقال آخرون: هذه األخبار الواردة ابلنهي عن لبسه أخبار منسوخة، وقد رخص فيه صلى هللا 
يه. وقال آخرون ممن قال بتحليل لبسه: ليست ذن ألمته فعليه وسلم بعد النهي عن لبسه وأ

هذه األخبار وإن كانت قد وردت ابلنهي عن لبسه فإن املراد هبا اخلصوص، وإمنا أريد هبا الرجال 



دون النساء، وما عىن به الرجال من ذلك فإمنا هو ما كان منه حريًرا مصمًتا، فأما ما اختلف 
. وقال آخرون ممن قال خبصوص هذه األخبار: إمنا ب فهو مباحسداه وحلمته أو كان علًما يف ثو 

).أما 1عىن ابلنهي عن لبسه يف غري لقاء العدو، فأما عند اللقاء فال أبس يلبسه مباهاة وفخًرا (
من قال ابألول: فعلي وابن عمر وأبو هريرة وحذيفة واحلسن وحممد. والذين قالوا: التحرمي على 

وأبو موسى. والقائلون ابلنسخ اعتمدوا إذنه صلى هللا وابن عمر  الرجال دون النساء؛ حذيفة
لقي عمر ابن عوف فجعل ينهاه عن لبس «/أ] للزبري يف لبسه، قال أنس: 7عليه وسلم [

، رواه معمر عن اثبت عن أنس، ويف »احلرير، وابن عوف يضحك وقال: لو أطعتنا للبسته معنا
وعن ابن عباس وقد سئل عن الثوب عليه ».رةدنيا واآلخوهللا إين ألرجو أن ألبسه يف ال«رواية: 

وسئل جبري بن ».ما أظن النهي عنه إال للتكرب والتجرب ولسنا كذلك حبمد هللا تعاىل«من إستربق: 
حية عن ثوب لبسه من وشاح منسوج بذهب أنه يدفئين وألبسه يف احلرب. قال الطربي: من 

و الذي ال خالق له يف اآلخرة. وقال  لباسه فهلبسه لباس اختيال وتكرب دون ضرورة تدعو إىل
بعضهم: هو من لباس املشركني يف الدنيا فينبغي أن ال يلبسه املؤمنون. وقوله يف: اَبب اَألْكِسَيِة 

 واخلََماِئصِ 
__________ 

 ».التوضيح«) () العبارة غري واضحة يف األصل، واملثبت من 1(
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ُد هللا ْبُن حدَّثنا اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب: َأْخبَـَرِين ُعبَـيْ حدَّثنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ،  - 5815
َبَة َأنَّ َعاِئَشَة َواْبَن َعبَّاٍس قَاَال:  ». ملَّا نـََزَل ِبَرُسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم َطِفقَ «َعْبِد هللا ْبِن ُعتـْ

مد عن أيب أمحد يف هذا اإلسناد وهم، ] قال أبو علي اجلياين: وقع يف نسخة أيب حم5815[خ 
عبد هللا بن عتبة أن عائشة وابن عباس، قال: وهو قال فيه عن ابن شهاب عن عبيد هللا عن 

خطأ؛ وإمنا هم عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، وهو الراوي عن عائشة وابن عباس ال أبوه. قال يف 
حنو مصر، وقال القزاز: قس بفتح  قس، والقس موضع ينسب إليه ثياب جتلب من»: احملكم«

يث يقولون: الِقسي بكسر القاف، والفتح؛ القاف، موضع تنسب إليه الثياب، وأصحاب احلد
ألنه منسوب إىل هذا البلد املذكور. وقال أبو عبيد بن سالم: القسي الذي ينسب إليه الثياب 

قاف، وأهل مصر ابلفتح. رأيتها ومل يعرفها األصمعي، قال: وأصحاب احلديث يقولونه بكسر ال
رج يف البحر عنده حصن يسكنه وذكر احلسن بن حممد املهليب املصري: أن القس لسان خا

/ب] وبني القر�ء عشرة فراسخ من جهة الشام. وقال احلازمي: هي من بالد 7الناس، بينه [



ا. وعبارة قال مشر: القسي، قال بعضهم: هو القزي، أبدلت الزاي سينً »: الغريبني«الساحل. ويف 
ر القاف، واألول هو النووي: هو بفتح القاف وكسر السني املشددة، وبعض أهل احلديث يكس

الصحيح املشهور، قال: والقس قرية من تِنِّيس، وقيل: هي ثياب كتان خملوطة ابحلرير، وقيل: 
هي مثل القطائف تصنعها النساء «هي ثياب من القز وهو رديء احلرير. ويف البخاري: 

ب القس: قرية ابلصعيد. قال أبو عبيد: كانت من مراك»: سنن أيب داود«ويف ».لتهنلبعو 
األعاجم من ديباج أو حرير. وعند اهلروي: �ي عن َميثرة األرجوان، قال: وهي مرفقة، تتخذ 

 لصفة السُّرج، وكانوا حيمرو�ا، واألرجوان صبغ أمحر.
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الثياب فيعلوها، واملثرية: هنة كهيئة املرفقة تتخذ للسرج  املَيثرة: الثوب جتلل به »: احملكم«ويف 
للفارسي: امليثرة: النقرة. قال » جممع الغرائب«واملياثر على املعاقبة. ويف  كالصفة، وهي املواثر

ـ قال: األرجوان: األمحر، وأراد » ال أركب األرجوان«اخلطايب ـ وذكر قوله صلى هللا عليه وسلم: 
قد تتخذ من ديباج وحرير، وقد ورد فيها النهي، ملا يف ذلك من الشقة، به املياثر احلمر، و 

لباس الرجال، وإمنا مسيت هِذه املراكب مياثر؛ لواثرهتا ولينها، وكانت من مراكب وليست من 
العجم. وقال النووي: هي وطاء كانت النساء تصنعه ألزواجهن على السروج تكون من احلرير، 

يل: هي أغشية للسروج تتخذ من احلرير، وقيل: هي سروج من وتكون من الصوف وغريه. وق
كالفراش الصغري يتخذ من احلرير وحيشى بقطن أو صوف جيعلها   الديباج، وقيل: هي شيء

الراكب على البعري حتته فوق الرحل، وهي مفعلة من الواثر، وأصلها موثرة، فقلبت الواو 
ث وموقات. ويف بعض نسخ البخاري: ابلكسرة قبلها كما يف مرياث وميقات، وأصله مورا

َباِع ( ة السرياء اليت رآها عمر تباع تقدم ذكرها يف الصالة، وأ�ا  ).واحلل1َواِمليثـََرُة: ُجُلوُد السِّ
 كانت لعطارد.

__________ 
 ) () كذا وقع هنا يف األصل، وسيعيد ذكرها بعد قليل.1(
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/أ] 8حدَّثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، حدَّثنا ُشْعَبُة، [ - 5840اِء وذكر البخاري يف: اَبب احلَرِيِر ِللنِّسَ 
وَحدََّثِين اْبُن َبشَّاٍر، حدَّثنا ُغْنَدٌر، حدَّثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد املَِلِك ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن زَْيِد ْبِن  قال:



] كذلك عند 5840[خ » سلم ُحلًَّة ِسيَـَراءَ َكَساِين النَِّيبُّ صلى هللا عليه و «َوْهٍب، َعْن َعِليٍّ قَاَل: 
خاري إال ابن السكن، فإن يف روايته: شعبة عن عبد امللك بن رواة الفربري وغريهم من رواة الب

ميسرة عن النزال عن علي، جعل النزال بدل زيد، واألول هو احملفوظ، ذكره اجلياين. قال: وكذا 
ويف كليهما عند ابن السكن عبد امللك عن  خرجه مسلم، ورواه البخاري يف موضعني آخرين،

َباِع ( زيد على الصواب، وهللا تعاىل أعلم. ).يؤيد 1ويف بعض نسخ البخاري: َواِمليثـََرُة: ُجُلوُد السِّ
هذا ما يف كتاب النسائي من حديث املقدام ابن معدي كرب: وجلود النمور. وعند أيب داود من 

�اين «وعند النسائي عن علي: ».فقة فيها جلد منرال تصحب املالئكة ر «حديث أيب هريرة: 
أليب عبد » اخلامت«احلديث. ويف كتاب » ال أقول �اهم عن القسيالنيب صلى هللا عليه وسلم و 

نَـَوري: حدَّثنا أمحد بن جعفر بن محدان، حدَّثنا يوسف بن  يـْ هللا احلسني بن حممد ابن منجويه الدِّ
بن إمساعيل، حدَّثنا محاد، عن قتادة قال عمر بن اخلطاب: عبد هللا بن ماهان، حدَّثنا موسى 

وعند أيب داود بسند ».هللا عليه وسلم عن مياثر األرجوان والتختم ابلذهب �ى رسول هللا صلى«
للطحاوي: ... » املشكل«ويف كتاب ».ال تركبوا اخلز وال النمار«جيد عن معاوية يرفعه: 

، النهي »�ى صلى هللا عليه وسلم عن ثياب احلرير«ة: ).قال أبو جعفر: يف هذا حديث معاوي2(
لرجال والنساء، وروي هذا املذهب عن عبد هللا بن الزبري. وقد روي عن عن لبس احلرير مطلًقا ل

 سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يدل على هذا النهي أيًضا.
__________ 

 ) () كذا يف األصل، وقد ذكرها قبل قليل.1(
 () عدة كلمات غري واضحة يف األصل.) 2(
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أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان منع أهله احللية واحلرير، ويقول: «روى عقبة بن عامر: 
/ب] ابن 8شد هذا احلديث مذهب [».وحريرها فال تلبسنها يف الدنياإن كننت حتبنب حلية اجلنة 

 الرجال والنساء، وهذا يف القياس صحيح؛ أل� رأينا الزبري، وقد محل اآلاثر األوىل على دخوهلا يف
آنية الذهب والفضة قد �ي عن استعماهلما؛ ألنه آنية أهل اجلنة، وكان احلرير لباس أهل اجلنة، 

أن يكون النساء يف النهي عنه كالرجال، ولكن أكثر اآلاثر خيالف ذلك، وقد فكان يف القياس 
الذي قبل هذا الباب وقد روي عن أم كلثوم ابنة رسول هللا ذكر� منها ما فيه كفاية يف الباب 

أَنَُّه رََأى « - 5842صلى هللا عليه وسلم يف لباسها من ذلك. روى البخاري عن أنس بن مالك:
] فإن كان ذلك 5842[خ ». ْلُثوٍم بِْنِت النيب صلى هللا عليه وسلم، بـُْرَد َحرِيٍر ِسيَـَراءَ َعَلى ُأمِّ كُ 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفسد ما يعارض حديث عقبة، وإن كان بعده كان يف زمن سيد� 
ة داًال على الصحة، وهللا املوفق. وفيه نظر يف موضعني: األول: ال يكاد خيفى على أصغر طلب

) كان يف سنة تسع من اهلجرة يف 1احلديث فكيف مشاخيها وهو أن وفاة أم كلثوم إبمجاع ... (
» اغسلنها مباء وسدر«هللا صلى هللا عليه وسلم، وأنه قال ألم عطية: حياة سيد� رسول 

احلديث. والثانية: يف نفس احلديث داللة على أن ذلك كان يف زمنه صلى هللا عليه وسلم وقبل 
أنس مبلغ الرجال، إذ ال جيوز لبالغ أن ينظر إليهن، وبلوغ أنس كان يف حياته صلى هللا بلوغ 

 ).2 وجه لقول الطحاوي وإن كان بعده (عليه وسلم إمجاًعا، وال
__________ 

 ) () غري واضحة يف األصل1(
ى نسخ وإن كان بعده كان دليًال عل»: عمدة القاري«) () غري واضحة يف األصل، والعبارة يف 2(

 حديث عقبة.
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ل هللا أنه رأى على زينب بنت رسو «قيل: قد ورد يف كتاب ابن أيب شيبة بسند صحيح عن أنس: 
، هذا اضطرب حديثه، قلنا: ال اضطراب؛ ألنه كان »سرياءصلى هللا عليه وسلم قميص حرير 

يدخل على بنات النيب صلى هللا عليه وسلم قبل احلجاب وقبل بلوغه فرياهن، وال بعد يف لبسهن 
ث حدي» العلل«ذلك؛ ألنه من عادة األخوات أن تلبس زً� واحًدا. ذكر ابن أيب حامت يف كتاب 

أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن يرى ابلقز «مر: بقية عن عبيد هللا عن �فع عن ابن ع
/ب] منكر، قلت: تعرف له علة، قال: 77، قال أبو زرعة: هذا حديث [»واحلرير للنساء أبًسا

ال. وحديث أنس ال يعارضه حديث عقبة ألمرين: األول: حديث أنس عند البخاري، وحديث 
يح البخاري أرجح من صحيح غريه ، ومن املعلوم أن صح»صحيحه«ن حبان يف عقبة عند اب

)، فال يعارضه الحتمال النسخ، وال يقال: بل ينزه أهله عن أمر مباح 1على تقدير املساواة (
ليعظم هلم األجر املسهم إ�ه. حديث أنس وعلي وابن عباس تقدم ذكرها. وكذا حديث أم خالد 

اَبُب الثـَّْوِب اَألْمحَِر ...  ابن عمر وابن عباس وعائشة تقدم ذكرها.وأنس وابن عمر والرباء و 
 ). ذكر حديث الرباء:2(

 ]5848[خ ». رَأَْيُت النَِّيبَّ صلى هللا عليه وسلم ِيف ُحلٍَّة َمحَْراءَ « - 5848
قال الطربي: يعارض هذا ما حدثنا به محاد بن حممد، عن عمارة األسدي، حدَّثنا علي بن قادم، 

أن عثمان رأى رجًال وعليه «وَهب، عن عمه، عن أيب هريرة: حدَّثنا عبيد هللا بن عبد الرمحن بن م



ملحفة معصفرة فقال: تلبس املعصفر وقد �ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنه؟ فقال علي 
 بن أيب طالب: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل ينهه وال إ�ك؛ إمنا �اين أ�، فسكت

 ».عثمان
ال، وقد رويت أخبار تعارض حديث الرباء لو كانت مستقيمة وليس يف هذا معارضة لألول حب

 اإلسناد.
__________ 

 فاملعارضة تقتضي املساواة.»: عمدة القاري«) () غري واضحة يف األصل، والعبارة يف 1(
 ) () مقدار كلمتني غري واضحتني، كأ�ما: يتلوه الورقة.2(
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كان يكره احلمرة، ويقول: اجلنة ليس «ا: أن أنًسا روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: منه
 ».فيها محرة

أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان حيب «باد بن كثري عن هشام عن أبيه: ومنها: حديث ع
 ».اخلضرة وال حيب احلمرة

 عن أبيه مثله. ومنها: حديث خارجة بن مصعب عن عبد هللا بن سعيد ابن أيب هند
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: احلمرة زينة الشيطان، «وحديث احلسن بن أيب احلسن: 

 ».احلمرةوالشيطان حيب 
 /ب]9قال الطربي: قد اختلف [

السلف يف ذلك، فمنهم من رخص يف لبس ألوان الثياب املصبوغة ابحلمرة، مشبعة كانت أو غري 
 مشبعة.

 ورخص فيما مل يكن مشبًعا. ومنهم من كره املشبعة،
 ومنهم من كره لبس مجيع الثياب احلمرة مشبعها وغري مشبعها.

 رهه للبس.ومنهم من رخص فيه للمهنة، وك
علي محلها يوم خيرب وعليه حلة «حجة من رخص يف مجيع ألوان الثياب املعصفرة: قال بُريدة: 

 ».أرجوان محراء
 وقال أبو ظبيان: رأيت عليه إزارًا أصفر.

 وقال األحنف: رأيت على عثمان مالءًة صفراء.
 وقال عبد هللا بن الزبري: كان على الزبري يوم بدر مالءة صفراء.



 أنس يلبس إزارًا معصفًرا.وكان 
 وكان ابن املسيب يصلي وعليه برنس أرجوان.

 ولبس املعصفر: عروة والشعيب وأبو وائل والنخعي والتيمي وأبو ِقالبة ومجاعة.
 يف املالحف املعصفرة للرجال: ال أعلم شيًئا من ذلك حرام. وقال مالك

يد هللا، وهو قول الكوفيني والشافعي، قال ابن بطال: وأجاز لباس املعصفر: الرباء، وطلحة بن عب
 وقال ابن عباس: ال أبس مبا امتهن من املعصفر ويكره ما لبس منه.

 أابح ما خف منها.وروي عن عطاء وجماهد وطاووس كراهة ما اشتدت محرته، و 
 ».أن عمر كان إذا رأى على رجل الثوب املعصفر ضربه«روى إبراهيم اخلزاعي عن عجوز: 

 ».دع ذا عنا«يز على ابن علية رداء مورًدا فقال: ورأى ابن ُحمري 
ألقها فإ�ا «وقال عبد هللا بن عمرو: رأى عليَّ النيب صلى هللا عليه وسلم ثياب معصفرة فقال: 

 ».ثياب الكفار
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 وروى ابن عمرو أن النيب صلى هللا عليه وسلم أغلظ له القول يف الثياب املعصفرات.
رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم «حبديث قيلة قال: والذين رخصوا فيما خفت محرته احتجوا 

 »./أ] قد نفضتا10وعليه أمسال مالئتني كانتا بزعفران [
املعصفر وشبهه من الثياب املصبغة وغريها من األصباغ قال الطربي: والصواب عند� أن لبس 

، وأكره غري حرام؛ بل ذلك مطلق مباح، غري أين أحب للرجال توقي لبس ما كان مشبًعا صبغة
 هلم لبسه ظاهًرا ملعنيني:

 أحدمها: ما روي عنه من الكراهة.
د لبسه كثري من أهل والثاين: أنه شهرة، وليس من لباس أهل املروءة يف زماننا هذا، وإن كان ق

) [ ) يف كل زمن بزي أهله ما مل يكن إمثًا؛ ألن 1الدين والفضل، فالذي [ينبغي للرجل أن يتز�َّ
 زيهم ضرب من الشهرة.خمالفة الناس يف 

 ويكون اجلمع بني احلديثني أنه صلى هللا عليه وسلم ليعلم أمته االستنان به.
 حديث أيب هريرة:

 ]5856). [خ 2» (دُُكْم ِيف نـَْعٍل َواِحَدةٍ َال َميِْشي َأحَ « - 5856
َهاٍل، حدَّثنا َمهَّاٌم، َعْن قـََتاَدَة، عن أَنَ  - 5857 َأنَّ نـَْعَل النَِّيبِّ صلى هللا «س: حدَّثنا َحجَّاُج اْبُن ِمنـْ

 ]5857[خ ». عليه وسلم َكاَن َهلَا ِقَباَالنِ 



» هشام«مد بن راشد عن ابن السكن: قال اجلياين: كذا إسناد هذا احلديث، ويف نسخة أيب حم
 ، وليس من رواة.»مهام«بدل 
 فذكر احلديث.عن حممد بن معمر، حدَّثنا حبان، حدَّثنا مهام، عن قتادة » السنن«ويف 

يًعا« ْنِعْلُهَما مجَِ يًعا، َأْو لِيـُ  ]5856[خ ». َال َميِْشي َأَحدُُكْم ِيف نـَْعٍل َواِحَدٍة، لُِيْحِفِهَما مجَِ
 ».ويف خف واحد«ا ... ابن أيب شيبة لفظ بعضه
 ».إذا انقطع ِشْسع أحدكم فال ميشي يف األخرى حىت يصلحها«ويف لفظ: 

__________ 
 ».التوضيح«ة يف األصل، والعبارة موجودة هكذا يف ) () غري واضح1(
 ) () غري واضحة يف األصل، واحلديث يف البخاري.2(
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؛ ألن من لبس نعًال واحًدا أو خفًّا النه»: املشكل«قال الطحاوي يف  ي فيه صحيح، ومعناه بـَنيِّ
س سخرية؛ ألنه ليس يستحسن من لباس الناس، فمثل هذا لو مل يكن واحًدا كان ذلك عند النا

 فيه �ي لوجب أن ينهى عنه.
إذا «أ� زهري، عن أيب الزبري، عن جابر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »: اجلعد�ت«ويف 

 ».انقطع شسع أحدكم فال ميشي يف نعل واحد حىت يصلح شسعه، وال ميشي يف اخلف الواحد
قال: حدثنا » الناسخ واملنسوخ«لت: ورد حديث خيالف هذا ذكره ابن شاهني يف كتاب فإن ق

 /ب]10جعفر بن حممد بن العباس الكْرخي، حدَّثنا ُجبارة بن املَُغلِّس، حدَّثنا ِمْنَدل، [
رمبا انقطع شسع نعل رسول هللا صلى «لي ـ عن ليث، عن �فع، عن ابن عمر قال: ـ يعين ابن ع
 ».سلم فيمشي يف نعل واحدة حىت يصلحها أو تصلح لههللا عليه و 
من حديث ليث [بن أيب سليم]، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن » العلل«ويف كتاب 

 ».م يف نعل واحدةرمبا مشى النيب صلى هللا عليه وسل«عائشة قالت: 
 ». خف واحدأ�ا مشت يف«وروى ابن ُعلية والثوري عن عبد الرمحن عن أبيه عن عائشة: 

قال: سألت حممًدا عن هذا احلديث فقال: الصحيح عن عائشة موقوف ... صحيح ال حتسن به 
 املعارضة وال النسخ.

أن عائشة كانت متشي «يه: وروى ابن أيب شيبة عن ابن عيينة، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أب
 ».يف خف واحد وتقول: ألخالفن أاب هريرة

 ».رأيت علي ابن أيب طالب ميشي يف نعل واحدة ابملدائن: «ومن حديث رجل من مزينة



 ».أنه رأى ساملًا ميشي يف نعل واحدة ابملدائن«وعن زيد بن حممد: 
ث ابن عمر فعله وفعل ولده على حديث عائشة لصحته وأل�ا خالفت رواية أيب هريرة ... حدي

 من بعده، وهللا تعاىل أعلم.
 فائدة:

ْسع: بكسر الشني امل عجمة وسكون املهملة ساكنة بعدها عني، أحد سيور النعل الذي يدخل الشِّ
بني األصبعني، ويدخل طرفه يف الثقب الذي يف صدر النعل املشدود يف الزمام، والزمام هو السري 

 عياض: ومجعه ُشُسوع. الذي يعقد فيه الشسع، قال

)1/48( 

 



http://www.shamela.ws  

 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 الكتاب : التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح للحافظ مغلطاي

َحدََّثِين يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخبَـَرِين  - 5860قال البخاري يف: اَبُب الُقبَِّة احلَْمَراِء ِمْن َأَدٍم 
[خ ». َأْرَسَل النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم ِإَىل اْألَْنَصاِر َوَمجََعُهْم ِيف قـُبٍَّة ِمْن َأَدمٍ : «أََنُس قَالَ 
ابن هانئ، حدَّثنا الرمادي، حدَّثنا أبو صاحل، حدَّثنا الليث بن عن  ] وصله اإلمساعيلي،5860

َوقَاَل اللَّْيُث: َحدََّثِين  - 5862ِب سعد، حدثين يونس به. وروى البخاري يف: اَبُب املَُزرَِّر اِبلذَّهَ 
ضي، القا] هذا التعليق وصله اإلمساعيلي عن يوسف 5862اْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة، َعِن اِملْسَوِر. [خ 

/أ] أيب ُجحيفة 11حدَّثنا كامل بن طلحة، حدَّثنا الليث فذكره. حديث أنس تقدم. وحديث [
غازي. وحديث الليث تقدم يف الصيام. وحديث تقدم يف الصالة. وكذا حديث أنس تقدم يف امل

املسور تقدم يف الشهادات. ورواه قتيبة عن الليث. وهو عند احلازمي موصوًال قال: حدَّثنا 
ب، أخرب� أبو زكر� الَعْبدي، أخرب� أبو طاهر بن عبد الرحيم، أ� أبو الشيخ، حدَّثنا عبد خلطيا

د الرملي، حدَّثنا الليث فذكره. ويف بعض نسخ البخاري: هللا بن حممد بن زكر�، حدَّثنا ابن خال
وهللا تعاىل ول، ، كذا ذكره خلف وغريه. ومل أره يف شيء من األص»حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا الليث«

أعلم. قال احلازمي: إن خروجه صلى هللا عليه وسلم ملخرمة وعليه قباء من ديباج مزرر بذهب 
 عليه وسلم يوًما قباء ديباج أهدي له، مث أوشك أن لبس صلى هللا«منسوخ حبديث جابر: 

 ر مثأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى يف فروج حري«، وحبديث عقبة بن عامر: »ينزعه
ُشْعَبُة، َعْن  - 5864وذكر البخاري حديث: ».نزعه، وقال: إن هذا ليس من لباس املتقني

َرَة:  قـََتاَدَة، َعِن النَّْضِر، َعْن َبِشِري ْبنِ  أِن النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم نـََهى َعْن «َ�ِيٍك، َعْن َأِيب ُهَريـْ
 ».َخامتَِ الذََّهبِ 
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َأنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم اختَََّذ َخاَمتًا ِمْن «وَعْن َعْبِد هللا بن عمر:  - 5865] 5864[خ 
البن منجويه حدثنا أمحد بن » اخلامت«] ويف كتاب 5862[خ ». َذَهٍب، فَجَعَل َفصَُّه ِممَّا يَِلي َكفَّهُ 

عن قتادة، عن النضر بن  عمر، حدَّثنا أبو مسلم الكشي، حدَّثنا حجاج بن نصري، عن شعبة،



أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم �اين عن خامت «أنس، عن بشري بن �يك، عن أيب هريرة: 
على رجل خامتًا من ذهب فأخذه فحذف به.  رأى صلى هللا عليه وسلم«، ويف رواية: »الذهب

يه وسلم اختَََّذ َخاَمتًا ِمْن َأنَّ َرُسوَل هللا صلى هللا عل«َعِن اْبِن ُعَمَر:  - 5866وعند البخاري:
ُس ِمثْـَلُه، فـََلمَّا َذَهٍب َأْو ِفضٍَّة، َوَجَعَل َفصَُّه ِممَّا يَِلي َكفَُّه، َونـََقَش ِفيِه: ُحمَمٌَّد َرُسوُل هللا، فَاختَََّذ النَّا

اَمتًا ِمْن ِفضٍَّة، فَاختَََّذ النَّاُس َخَواتِيَم رَآُهْم َقِد اختََُّذوَها رََمى بِِه َوقَاَل: َال أَْلَبُسُه أََبًدا، مثَُّ اختَََّذ خَ 
بُو َبْكٍر، مثَُّ ُعَمُر، /ب] قَاَل اْبُن ُعَمَر: فـََلِبَس اخلَاَمتَ بـَْعَد النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم أَ 11الِفضَِّة، [

َكاَن يـَْلَبُس « - 5867فظ:] ويف ل5866[خ ». مثَُّ ُعْثَماُن، َحىتَّ َوَقَع ِمْن ُعْثَماَن ِيف بِْئِر َأرِيسَ 
أََنس:  - 5868] ويف حديث:5867[خ ». َخاَمتًا ِمْن َذَهٍب، فـَنَـَبَذُه فـَنَـَبَذ النَّاُس َخَواتِيَمُهمْ 

النيب صلى هللا عليه وسلم َخاَمتًا ِمْن َوِرٍق يـَْوًما َواِحًدا، مثَُّ ِإنَّ النَّاَس اْصطَنَـُعوا  أَنَُّه رََأى ِيف يَدِ «
[خ ». يَم ِمْن َوِرٍق َولَِبُسوَها، َفَطَرَح صلى هللا عليه وسلم َخاَمتَُه، َفَطَرَح النَّاُس َخَواتِيَمُهمْ اخلََواتِ 

5868. َراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َوِزَ�ٌد، َوُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ  ] قال أبو عبد هللا: اَتبـََعُه ِإبـْ
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أنه رأى يف يد «يم بن سعد، عن ابن شهاب، عنه: انتهى كالمهوروى أبو داود من حديث إبراه
لبسوا، وطرح النيب صلى النيب صلى هللا عليه وسلم خامتًا من ورق يوًما واحًدا، فصنع الناس، ف

قال أبو داود: رواه عن الزهري ز�د بن سعد وشعيب بن أيب ».هللا عليه وسلم، وطرح الناس
اإلمساعيلي: حدَّثنا أبو يعلى، حدَّثنا عبد العزيز وقال ».من ورق«َضْمرة وابن مسافر كلهم قال: 

من « إبراهيم بن سعد فذكر: بن عبد هللا بن أيب سلمة وبشر بن الوليد. وقال عبد العزيز: حدثين
وحديث شعيب رواه عن الفضل ابن عبد هللا، حدَّثنا عمر بن عثمان، حدَّثنا بشر بن بشر ».ورق

اه اإلمساعيلي أيًضا عن احلسن، حدَّثنا حممد بن عبد هللا بن شعيب بن أيب محزة. وحديث ز�د رو 
ريج، عن ز�د. وروى اإلمساعيلي بن منري وإسحاق بن منصور، حدَّثنا روح بن عبادة، عن ابن ج

عن إبراهيم بن موسى، أخرب� أبو األحوص، حدَّثنا ابن ُعفري، حدَّثنا الليث عنه، وكلهم قال: 
ديث ابن أيب عتيق وموسى بن عقبة أوىل، فإن ابن �جية وقال اإلمساعيلي: وح».من ورق«

] النيب صلى هللا عليه وسلم /أ12وموسى بن العباس أخرباين عن أيب إمساعيل الرتمذي على أن [
أن النيب صلى هللا عليه وسلم اختذ خامتًا من ورق على لون «لبس اخلامت. وكذلك روى ابن عمر: 
ثله، فلما اختذوه رمى به حىت رموا به، مث اختذ بعد ما اختذه من األلوان، وكره أن يتخذ الناس م

[خ ». اْلَتِمْس َوَلْو َخاَمتًا ِمْن َحِديدٍ « - 5871ونقش عليه ملا احتاج إىل اخلتم. وقوله للمتزوج:
] فيه دليل على استعماهلم خواتيم الفضة إىل أد�ها. قال: وقول البخاري: اَبُب َفصِّ 5871



[خ ». َفَكَأّينِ أَْنُظُر ِإَىل َوبِيِص َخامتَِِه يف أصبِعهِ «وذكر فيه حديث أنس:  - 5869اخلَامتَِ 
5869[ 

 .ليس يف الباب الذي ترمجه
 ويف الباب أحاديث أخرى:

منها: ما هو عند ابن أيب شيبة من حديث يزيد بن أيب ز�د، عن أيب سعيد، عن أيب الَكنود، عن 
 ». عليه وسلم �ا� عن خامت الذهبإن رسول هللا صلى هللا«ابن مسعود قال: 
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ومنها: حديث علي بن ُمسِهر، عن يزيد بن أيب ز�د، عن احلسن بن سهيل، عن ابن عمر قال: 
 وسنده صحيح.» �ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن خامت الذهب«

وسلم حلقة أهدى النجاشي إىل رسول هللا صلى هللا عليه «ند صحيح عن عائشة قالت: وبس
فيها خامت من ذهب، فأخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعود وإنه ملعرض عنه، مث دعا اببنة 

 ».حتلي به � بنية«ابنته ُأمامة فقال: 
 عليه وسلم يتختم خبامت من كان رسول هللا صلى هللا«ومن حديث جعفر بن حممد، عن أبيه قال: 
 ».ه اليمىن على خنصره، مث رجع إىل البيت فرمى بهذهب، فطفق الناس ينظرون إليه، فوضع يد

�اين النيب صلى هللا «وأخرج ابن منجويه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: 
 ».عليه وسلم عن خامت الذهب وخامت احلديد

من «ث ميمون بن سنباذ، عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي مرفوًعا: وأخرج ابن شاهني من حدي
الذهب من أميت فمات وهو يلبسه حرم هللا جلَّ وعزَّ عليه ذهب اجلنة، ومن لبس احلرير لبس 

 ».فكذلك
كان يف يد رسول هللا صلى هللا «ووقع يف كتاب ابن منجويه من حديث عمرو، عن طاوس قال: 

 »].من ذهب، فنظر إليه نظرة وإليهم نظرة، مث ألقاه فلم يلبسه /أ] [خامت81عليه وسلم [
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